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ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ
Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου: εμπεριέχει πληροφορίες για όλους τους φορείς που
εμπλέκονται στη διαχείριση του Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας καθώς και τις σχετικές
διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται για τη διαχείριση των πράξεων, είτε κρατικών
ενισχύσεων είτε όχι.
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013 (Ε.Π.ΑΛ.): έγγραφο το οποίο υποβλήθηκε
από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και το οποίο καθορίζει μία αναπτυξιακή στρατηγική με τη χρήση ενός συνεκτικού
συνόλου προτεραιοτήτων, που θα επιτευχθεί με τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Αλιείας (ΕΤΑ)
Άξονας Προτεραιότητας: μία από τις προτεραιότητες της στρατηγικής στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας που περιλαμβάνει ομάδα μέτρων τα οποία
σχετίζονται μεταξύ τους και έχουν συγκεκριμένους μετρήσιμους στόχους.
Άξονας Προτεραιότητας 4: «Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013: Η προτεραιότητα στρατηγικής που έχει
επιλεγεί στο Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013 για την αειφόρο ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών που
στηρίζεται στη δημιουργία ενός προτύπου πολυαπασχόλησης και διασύνδεσης των τομέων
παραγωγής μεταξύ τους σε αυτές
Δράση: Σειρά πράξεων που έχουν ως στόχο την εφαρμογή ενός άξονα προτεραιότητας,
Κατηγορία Πράξεων: Ομάδα πράξεων, ομαδοποιημένα είτε ανά κατηγορία δικαιούχου, είτε
ανάλογα τη φύση τους
Πράξη: Έργο που επιλέγεται για συγχρηματοδότηση από τη Διαχειριστική Αρχή του
επιχειρησιακού προγράμματος ή με ευθύνη της (μέσω Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης),
σύμφωνα με κριτήρια που καθορίζονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και
υλοποιούνται από έναν ή περισσότερους δικαιούχους, προκειμένου να επιτευχθούν οι
στόχοι του άξονα προτεραιότητας με τον οποίο σχετίζονται.
Δικαιούχος: φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι ο τελικός αποδέκτης της δημόσιας
ενίσχυσης,
Παρατυπία: κάθε παράβαση διάταξης του Κοινοτικού δικαίου η οποία προκύπτει από
πράξη ή παράλειψη οικονομικού φορέα και η οποία ζημιώνει ή ενδέχεται να ζημιώσει το
γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον καταλογισμό στον προϋπολογισμό
αδικαιολόγητης δαπάνης.
Δημοσιονομική Διόρθωση: Η ακύρωση του συνόλου ή μέρους της Κοινοτικής ή και
Εθνικής συμμετοχής σε ένα έργο ή πράξη, στο πλαίσιο της συγχρηματοδότησής του από το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας της περιόδου 2007-2013, η οποία είναι ανάλογη της
παράτυπης δαπάνης που διαπιστώνεται.
Αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό: Κάθε δαπάνη στην οποία δεν αντιστοιχεί ίσης αξίας
παραδοθέν προϊόν, έργο ή υπηρεσία, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής σύμβασης ή
απόφασης με την οποία αναλήφθηκε η υποχρέωση της δαπάνης.
Ανάκτηση: Η επιστροφή των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από τον
λαβόντα για μη νόμιμη αιτία.
Κρατικές Ενισχύσεις: Οι ατομικές ενισχύσεις που χορηγούνται σε φυσικά πρόσωπα ή
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επιχειρήσεις για πράξεις που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007 –
2013.
Αίτηση Ενίσχυσης: η αίτηση που υποβάλλει ο δικαιούχος για μεμονωμένη πράξη
προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα και να λάβει δημόσια ενίσχυση.
Αίτηση πληρωμής: η αίτηση που υποβάλλει ο δικαιούχος για την πληρωμή της δημόσιας
ενίσχυσης της πραγματοποιηθείσας μεμονωμένης πράξης.
Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ): Το σύνολο της εθνικής και κοινοτικής ενίσχυσης που πληρώνεται ο
δικαιούχος
Τοπικό Πρόγραμμα: Ολοκληρωμένη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης σχεδιασμένη να
υλοποιείται μέσω της «εκ των κάτω προς τα άνω προσέγγισης», πολυτομεακού χαρακτήρα
που θα στηρίζεται στη διασύνδεση και αλληλεπίδραση των τομέων της τοπικής οικονομίας
και όχι μόνο στο άθροισμα σημειακών παρεμβάσεων.
Περιοχή Παρέμβασης: Περιοχή περιορισμένης έκτασης αλιευτικού χαρακτήρα, η οποία
επιλέγεται για την παροχή συνδρομής προκειμένου να υλοποιηθεί το τοπικό πρόγραμμα
αειφόρου ανάπτυξης.
Διαχειριστική Αρχή (ΔΑ): εθνική δημόσια αρχή η οποία είναι υπεύθυνη για την διαχείριση
και την εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013.
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ): κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας ή υπηρεσία η
οποία ενεργεί υπό την ευθύνη της Διαχειριστικής Αρχής ή Αρχής Πιστοποίησης ο οποίος
εκτελεί καθήκοντα για λογαριασμό μιας τέτοιας αρχής σε σχέση με δικαιούχους που
υλοποιούν πράξεις.
Ειδικές μορφές τουρισμού: Οι τουριστικές δραστηριότητες/υπηρεσίες οι οποίες
απευθύνονται σε ένα εξειδικευμένο κοινό, διακρίνονται ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες,
τις προτιμήσεις και τα κίνητρα των τουριστών της περιοχής παρέμβασης και σαν στόχο
έχουν τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής και την άμβλυνση της εποχικότητας της
τουριστικής ζήτησης.
Μόνιμος Κάτοικος: Για την παρούσα πρόσκληση θεωρείται ο πολίτης που είναι
εγγεγραμμένος στο οικείο δημοτολόγιο ή διαμένει μόνιμα εντός της περιοχής παρέμβασης
του Τοπικού Προγράμματος για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια. Σε ότι αφορά τα νομικά
πρόσωπα θεωρούνται αυτά που έχουν εγγραφεί και έχουν φυσική παρουσία εντός της
περιοχής παρέμβασης. Με τον όρο φυσική παρουσία εννοείται παρουσία και λειτουργία
γραφείου στην περιοχή παρέμβασης.
Αρχή Πιστοποίησης (ΑΠ): εθνική, περιφερειακή ή τοπική δημόσια αρχή ή φορέας, που
ορίζεται από το κράτος μέλος για την πιστοποίηση καταστάσεων δαπανών και αιτήσεων
πληρωμής πριν διαβιβαστούν στην Επιτροπή. Για το Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 έχει οριστεί ως
Αρχή Πιστοποίησης ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει οριστεί και ως φορέας υπεύθυνος για την
είσπραξη των πληρωμών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για τη διενέργεια πληρωμών
στους δικαιούχους.
Αρχή Ελέγχου: εθνική, περιφερειακή ή τοπική δημόσια αρχή ή οντότητα, λειτουργικά
ανεξάρτητη από τη διαχειριστική αρχή και την αρχή πιστοποίησης, ο οποίος ορίζεται από
το κράτος μέλος για κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα και είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο
της ουσιαστικής λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου. Για το Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ
2007-2013 έχει οριστεί ως Αρχή Ελέγχου η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου του
Υπουργείου Οικονομικών (ΕΔΕΛ) .
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1
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΠΑΛ 2007-2013 & ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 ΕΠΑΛ 2007-2013

1.1

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΠΑΛ 2007-2013

Τα κύρια χαρακτηριστικά του τομέα της αλιείας της χώρας, είναι συνοπτικά τα εξής:
•

•

•
•

•

•
•

Η ορθή και αειφόρος διαχείριση του κλάδου της αλιείας συμβάλλει στη διατήρηση της
κοινωνικής και οικονομικής συνοχής μεγάλων παράκτιων & νησιωτικών περιοχών,
στην εξασφάλιση προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας και στην εξασφάλιση θέσεων
εργασίας σε σημαντικό αριθμό ατόμων παράκτιων & νησιωτικών περιοχών στις οποίες
δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις εκτός από την ανάπτυξη της αλιείας, της
υδατοκαλλιέργειας και της μεταποίησης.
Ο αλιευτικός στόλος είναι πολυπληθής, αποτελείται κυρίως από μικρά σκάφη
μικρότερα των 12 μέτρων, και είναι μεγάλης ηλικίας. Ο κλάδος είναι ευάλωτος από
οικονομικής άποψης σε διάφορους παράγοντες που έχουν σχέση με τις αλιευτικές
αποδόσεις το λειτουργικό κόστος και τις συνθήκες της αγοράς.
Η κατάσταση των ιχθυοαποθεμάτων τα τελευταία είκοσι χρόνια παρουσιάζει σχετικές
τάσεις μείωσης.
Ο κλάδος της υδατοκαλλιέργειας κατά την τελευταία δεκαετία έχει αναδειχθεί σε μια
από τις πλέον βασικές αναπτυξιακές δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα της
χώρας (κατέχει την 1η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην παραγωγή θαλασσινών
ειδών με εντατικό σύστημα). Συγχρόνως, ο κλάδος συμβάλλει στην κάλυψη των
αναγκών της εγχώριας και κοινοτικής αγοράς αλλά και στη μείωση του αρνητικού
εμπορικού ισοζυγίου της χώρας, κυρίως μέσω των εξαγωγικών δραστηριοτήτων του
(κατέχει την 2η θέση στο εξαγωγικό εμπόριο στη κατηγορία «τρόφιμα»). Στα επόμενα
χρόνια και στα πλαίσια του σύγχρονου παγκοσμιοποιημένου περιβάλλοντος της
αγοράς των αλιευτικών προϊόντων και τροφίμων, ο κλάδος καλείται να καθορίσει
νέους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους ανάπτυξης των υδατοκαλλιεργειών,
σταθεροποιώντας τη θέση του, αλλά και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα του σε
εγχώριο, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο.
Η μεταποίηση των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας βοηθάει στη διάθεση
στη αγορά των αλιευτικών προϊόντων, σε μορφές που ταιριάζουν στις
μεταβαλλόμενες διατροφικές συνήθειες των καταναλωτών και στο σύγχρονο τρόπο
διαβίωσης. Η ανάπτυξη του κλάδου θα γίνει κυρίως μέσω της προσφοράς προϊόντων
υψηλής προστιθέμενης αξίας και υψηλής ποιότητας.
Η αυξανόμενη ζήτηση των καταναλωτών σε αλιευτικά υγιεινά προϊόντα.
Η ύπαρξη μεγάλης ακτογραμμής (η μεγαλύτερη της Ευρωπαϊκής Ένωσης) καθώς και
μεγάλου αριθμού νησιών, συμβάλλει στην ανάπτυξη αλιευτικών κοινοτήτων, των
υδατοκαλλιεργειών αλλά και στην ανάπτυξη του τομέα της αλιείας γενικότερα.
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Σύμφωνα με την ανάλυση που προηγήθηκε, στο πλαίσιο του ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ και αναφορικά με
τον τομέα της Αλιείας για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013 τίθεται το ακόλουθο
αναπτυξιακό όραμα:
«Η βιώσιμη και αειφόρος ανάπτυξη του τομέα της Αλιείας στην κατεύθυνση ενίσχυσης
της ανταγωνιστικότητας και της διατήρησης της κοινωνικής & οικονομικής συνοχής»
Το ως άνω αναπτυξιακό όραμα εξειδικεύεται σε σειρά στρατηγικών στόχων, ως
ακολούθως:
Σ.Σ.1: Η επίτευξη διαρκούς ισορροπίας μεταξύ των αλιευτικών πόρων και των
αντίστοιχων αλιευτικών δραστηριοτήτων, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την οικονομική
βιωσιμότητα του κλάδου, σύμφωνα με τις αρχές της κοινής αλιευτικής πολιτικής.
Σ.Σ. 2.1: Η αειφόρο ανάπτυξη του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας, η βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας των παραγόμενων προϊόντων και των επιχειρήσεων και η διασφάλιση
της βιωσιμότητας του κλάδου (οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα).
Σ.Σ. 2.2: Η Ανάπτυξη βιώσιμων επιχειρήσεων στον κλάδο της μεταποίησης και εμπορίας
αλιευτικών προϊόντων και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρησιακών δομών .
Σ.Σ. 3 : Η Βελτίωση του αναγκαίου περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων του
τομέα της Αλιείας και η επιδίωξη της επίτευξης των στόχων της Κοινής Αλιευτικής
Πολιτικής.
Σ.Σ. 4: Η αειφόρο ανάπτυξη επιλεγμένων αλιευτικών περιοχών.
Σ.Σ. 5: Η προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα αυτού που σχετίζεται με
τον αλιευτικό τομέα.
Σ.Σ.6: Η διατήρηση, ενίσχυση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του τομέα, με
παράλληλη στήριξη της ισότητας των ευκαιριών.
Το ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ αποτελείται από 5 Άξονες Προτεραιότητας, ως εξής:
• ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: «Μέτρα για την προσαρμογή του αλιευτικού στόλου».
• ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: «Υδατοκαλλιέργεια, αλιεία εσωτερικών υδάτων,
μεταποίηση και εμπορία προϊόντων αλιείας & υδατοκαλλιέργειας».
• ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Μέτρα κοινού ενδιαφέροντος».
• ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αειφόρο ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών».
• ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: «Τεχνική βοήθεια».
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα συνολικά χρηματοδοτικά στοιχεία του
Προγράμματος
Δημόσια Δαπάνη


Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΤΑΛ)



Εθνική Συμμετοχή (ΠΔΕ)

274.105.143,00€
207.832.237€
66.272.906€
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1.2
ΣΤΟΧΟΙ – ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 ΤΟΥ ΕΠΑΛ 2007-2013
Η προσέγγιση του Άξονα Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑΛ 2007 – 2013 περιλαμβάνει τα
ακόλουθα στοιχεία:
•

Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης, που προορίζονται για σαφώς προσδιορισμένες
αλιευτικές περιοχές μικρότερες κατά κανόνα από μια περιοχή του επιπέδου NUTS 3
του κοινού συστήματος ταξινόμησης των περιφερειών,

•

Τοπικές οντότητες ή ομάδες, που αντιπροσωπεύουν δημόσιους και ιδιωτικούς
εταίρους από διάφορους τοπικούς συναφείς κοινωνικοοικονομικούς τομείς και
σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, καλούμενες «Ομάδες Τοπικής Δράσης
Αλιείας»,

•

Προσέγγιση εκ των κάτω προς τα άνω με εξουσία λήψης αποφάσεων για τις Ομάδες
Τοπικής Δράσης Αλιείας όσον αφορά την εκπόνηση και την εφαρμογή μιας στρατηγικής
τοπικής ανάπτυξης,

•

Πολυτομεακός σχεδιασμός και υλοποίηση της στρατηγικής με βάση την
αλληλεπίδραση μεταξύ φορέων και έργων διαφόρων τομέων της τοπικής οικονομίας,

•

Εφαρμογή καινοτόμων προσεγγίσεων,

•

Εφαρμογή έργων συνεργασίας,

•

Δικτύωση των τοπικών εταιρικών σχέσεων.

Στρατηγικός στόχος του Άξονα Προτεραιότητας είναι «η ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης
των επιλεγμένων αλιευτικών περιοχών (κατά τον ορισμό του άρθρου 3 του κανονισμού
1198/2006), που θα στηρίζεται στη δημιουργία ενός προτύπου πολυαπασχόλησης και
διασύνδεσης των τομέων παραγωγής μεταξύ τους σε αυτές».
Γενικοί στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας είναι:


Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των αλιευτικών περιοχών, μέσω της
αναδιάρθρωσης και του αναπροσανατολισμού της παραγωγικής τους βάσης και της
δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης εκτός του αλιευτικού τομέα.



Η βελτίωση της ελκυστικότητας των αλιευτικών περιοχών μέσω της ενίσχυσης βασικών
υποδομών και της προστασίας του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

Ο στρατηγικός και οι γενικοί στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας επιτυγχάνονται με την
επίτευξη των ακόλουθων ειδικών στόχων :
 Αύξηση της προστιθέμενης αξίας των αλιευτικών προϊόντων.
 Προώθηση του οικοτουρισμού με στόχο την αναδιάρθρωση και
αναπροσανατολισμό των οικονομικών δραστηριοτήτων σε αλιευτικές περιοχές.

τον

 Διατήρηση και δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.
 Προαγωγή της ποιότητας του παρακτίου περιβάλλοντος των αλιευτικών περιοχών
 Προστασία και αναβάθμιση της φυσικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς στις
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αλιευτικές περιοχές.
 Ενίσχυση βασικών στοιχείων τεχνικής υποδομής και υπηρεσιών για τη βελτίωση της
ελκυστικότητάς των αλιευτικών περιοχών.
 Διάδοση βέλτιστων πρακτικών μέσω της προαγωγής της διαπεριφερειακής και
διακρατικής συνεργασίας μεταξύ των παραγόντων των αλιευτικών περιοχών.
Τα Τοπικά Προγράμματα του Άξονα 4 του ΕΠΑΛ 2007 – 2013 σχεδιάζονται και
υλοποιούνται μέσω της «εκ των κάτω προς τα άνω προσέγγισης» από τοπικά εταιρικά
σχήματα δημόσιου – ιδιωτικού τομέα (Ομάδες Τοπικής Δράσης Αλιείας - Ο.Τ.Δ. Αλιείας)
που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένη περιοχή παρέμβασης, όπως ορίζονται στο
άρθρο 45 του Κανονισμού 1198/2006 και στο άρθρο 23 του Κανονισμού 498/2007.

1Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ – ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΝΕΘ
ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

8

2
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ»
2.1 ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Αρμόδιοι φορείς για την εφαρμογή του Τοπικού Προγράμματος είναι:
α) Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. ΑΛΕΙΑΣ 2007-2013 (Ε.Υ.Δ. Ε.Π.ΑΛ.), η οποία
σύμφωνα με το Ν. 3614/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει είναι αρμόδια για τη
διαχείριση και εφαρμογή του Ε.Π.ΑΛ με αποδοτικό, αποτελεσματικό και ορθό τρόπο.
β) Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και
Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), ο οποίος ενεργεί α) ως Φορέας Πληρωμής των δαπανών του ΕΤΑ
(διαχείριση πιστώσεων ΕΤΑ και πληρωμή δικαιούχων) και β) ως Αρχή Πιστοποίησης, η
οποία, εκτελώντας τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 60 του Καν. (ΕΚ)1198/2006
και είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση των χρηματοδοτικών ροών από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ), και την πιστοποίηση των δηλώσεων δαπανών - αιτήσεων πληρωμής,
πριν την διαβίβαση τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (άρθρο 58 του Καν. (ΕΚ)1198/2006).
γ) Η Ομάδα Τοπικής Δράσης Αλιείας «Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ», η οποία αποτελεί τοπική εταιρική σχέση δημόσιου –
ιδιωτικού τομέα που σχεδιάζει και υλοποιεί για σαφώς προσδιορισμένες αγροτικές
περιοχές με έντονη αλιευτική δραστηριότητα (εφεξής περιοχές παρέμβασης) το
συγκεκριμένο Τοπικό Πρόγραμμα με ολοκληρωμένο και πολυτομεακό χαρακτήρα στο
πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 του Ε.Π.ΑΛ.
Η ΟΤΔ Αλιείας υπό την έννοια του άρθρου 3 του Κανονισμού 1198/2006 αποτελεί
«Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης», ο οποίος λειτουργεί υπό την ευθύνη της Διαχειριστικής
Αρχής του Ε.Π., σε σχέση με δικαιούχους που εκτελούν πράξεις.

2.2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ο τίτλος του Τοπικού Προγράμματος είναι «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ
ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ». Η περιοχή παρέμβασης αποτελείται από την περιοχή της Δυτικής
Ακτής του Θερμαϊκού Κόλπου, η οποία εκτείνεται σε 3 Νομούς (Θεσσαλονίκης, Ημαθίας
και Πιερίας). Ειδικότερα η περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνει τις Δημοτικές Κοινότητες
Κυμίνων*, Νέων Μαλγάρων, Καλοχωρίου, Σίνδου*, και Χαλάστρας* του Δήμου Δέλτα στο
Νομό Θεσσαλονίκης, την Τοπική Κοινότητα Κλειδίου* του Δήμου Αλεξάνδρειας στο Νομό
Ημαθίας και τις Δημοτικές/ Τοπικές Κοινότητες Κορινού του Δήμου Κατερίνης και
Μακρυγιάλου, Μεθώνης, Νέας Αγαθούπολης, και Πύδνας του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού
στο Νομό Πιερίας.
*Περιλαμβάνεται η περιοχή της Δημοτικής/ Τοπικής Κοινότητας μέχρι το όριο των 10km
από την ακτογραμμή.
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Η συνολική έκταση της περιοχής παρέμβασης ανέρχεται σε 388,2 Km2 και ο συνολικός
πληθυσμός αυτής σε 35.238 κατοίκους.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα συνολικά χρηματοδοτικά στοιχεία του
Τοπικού Προγράμματος
Συνολικό Κόστος

6.727.102,56€

Δημόσια Δαπάνη

4.990.000,00€



Κοινοτική Συμμετοχή



3.742.500,00€



Εθνική Συμμετοχή



1.247.500,00€

Ιδία Συμμετοχή

1.737.102,56€

2.3 ΣΤΟΧΟΙ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η Στρατηγική του Τοπικού Προγράμματος οριοθετείται ως εξής :
Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της δυτικής ακτής του Θερμαϊκού κόλπου ως ενιαίας
αλιευτικής περιοχής με εθνικής σημασίας παραγωγική δραστηριότητα στην
οστρακοκαλλιέργεια, παράλληλα με την προστασία του περιβάλλοντος (θαλάσσια,
εκβολικά συστήματα – δέλτα μεγάλων ποταμών), την ανάπτυξη εναλλακτικών βιώσιμων
δραστηριοτήτων για την ενίσχυση του εισοδήματος και την αναβάθμιση της υποδομής και
των υπηρεσιών για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
Στο πλαίσιο του προτεινόμενου Τοπικού Προγράμματος διατυπώνονται οι 3 παρακάτω
Γενικοί Στόχοι :
I. Ενίσχυση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλιευτικής περιοχής με έμφαση στην
ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων.
II. Δημιουργία
προϋποθέσεων
και
συνθηκών
εναλλακτικών
επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων και αύξησης της απασχόλησης και του εισοδήματος στον τομέα του
τουρισμού μέσω της ενίσχυσης της ελκυστικότητας της περιοχής, κυρίως έναντι του
γειτονικού Μητροπολιτικού Κέντρου της Θεσσαλονίκης και άλλων αστικών κέντρων της
ευρύτερης περιοχής, με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος και την ανάδειξη
του ως βασικού συντελεστή ανάπτυξή της.
III. Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων μέσω της αναβάθμισης των υποδομών και
των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Από την περιγραφή της στρατηγικής και των γενικών στόχων γίνεται σαφές ότι στο
επίκεντρο του προτεινόμενου σχεδίου είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της
ανταγωνιστικότητας, ως βασικών όρων εξασφάλισης της βιωσιμότητας του
διαφοροποιούμενου παραγωγικού συστήματος, και η ενίσχυση της ελκυστικότητας της
περιοχής.
Η βέλτιστη ενσωμάτωση της αειφόρου εκμετάλλευσης των ενδογενών αναξιοποίητων
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πόρων της περιοχής (τοπική αλιευτική παραγωγή και φυσικό περιβάλλον) στις οικονομικές
δραστηριότητες αυτής, σε συνδυασμό με την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της
γεωγραφικής θέσης της περιοχής (γειτνίαση με Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης
και άλλα σημαντικά αστικά κέντρα της ευρύτερης περιοχής και με σημαντικούς
μεταφορικούς άξονες) και του υφιστάμενου ανθρώπινου δυναμικού, μπορούν να
οδηγήσουν στην οικονομική ευρωστία και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
Η προτεινόμενη στρατηγική διασφαλίζει τον πολυτομεακό χαρακτήρα των παρεμβάσεων,
μεγιστοποιεί τις συνέργιες των παρεμβάσεων και εγγυάται τη διάχυση των ωφελειών στο
μεγαλύτερο δυνατό μέρος του συστήματος της επιχειρηματικότητας.
Η επιτυχία της στρατηγικής θα εξαρτηθεί από την επίτευξη των παρακάτω Ειδικών Στόχων
του Τοπικού Προγράμματος :
I. Δημιουργία προϋποθέσεων πολυαπασχόλησης και ενίσχυση του εισοδήματος του
τοπικού πληθυσμού της αλιευτικής περιοχής.
II. Βελτίωση των όρων παραγωγής και ενίσχυση της μεταποιητικής δραστηριότητας
συμπεριλαμβανομένης της μεταποίησης της τοπικής αλιευτικής παραγωγής στην
κατεύθυνση της αύξησης της τοπικά παραγόμενης προστιθέμενης αξίας μέσω ενίσχυσης
επενδύσεων εκσυγχρονισμών, εισαγωγής στοιχείων ποιότητας και νέων τεχνολογιών,
καθώς και νέων μεθόδων παραγωγής.
III. Ανάδειξη του πλούσιου και ιδιαίτερα σημαντικού φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής
σε σημαντικό στοιχείο της ταυτότητας της περιοχής και βασικό συντελεστή ανάπτυξής
της.
IV. Ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού, με έμφαση στον οικοτουρισμό, μέσω της
ενίσχυσης για την δημιουργία των αναγκαίων υποδομών και την ενίσχυση και
αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών.
V. Δημιουργία προϋποθέσεων ενίσχυσης της ελκυστικότητας της περιοχής και βελτίωσης
των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης των κατοίκων της μέσω της δημιουργίας νέων και
αναβάθμιση υφιστάμενων τεχνικών κοινωνικών και πολιτιστικών υποδομών.
VI. Παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών τεχνικής στήριξης για την εφαρμογή της τοπικής
στρατηγικής με έμφαση στην ανάπτυξη δικτυώσεων και συνεργασιών σε τοπικό,
διατοπικό και διακρατικό επίπεδο.
Οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν μέσα από σειρά ενεργειών ενίσχυσης της επιχειρηματικής
δραστηριότητας με την αναβάθμιση και συμπλήρωση αναπτυξιακών υποδομών και
υποδομών υποστήριξης της τουριστικής ανάπτυξης, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για
τους κατοίκους της περιοχής, τη διασύνδεση παραγωγικών τομέων και τη δικτύωση των
επιχειρήσεων, με αντίστοιχες ενέργειες για την συμπλήρωση και αναβάθμιση των
πολιτιστικών και κοινωνικών υποδομών και υπηρεσιών που θα βελτιώνουν την ποιότητα
ζωής των κατοίκων, με ενέργειες προστασίας και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος
και της πολιτιστικής κληρονομιάς, ως συντελεστών ανάπτυξης και εμπλουτισμού και
οικονομικών δραστηριοτήτων της περιοχής, αλλά και με την κινητοποίηση και αναβάθμιση
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των δεξιοτήτων του τοπικού πληθυσμού.

2.4 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΔΤΠ ΑΛΙΕΙΑΣ)
Με βάση το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την εφαρμογή των Τοπικών Προγραμμάτων
του Άξονα 4 «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007 – 2013
αποφασίσθηκε από το Δ.Σ. της ΑΝΕΘ η δημιουργία Ειδικού Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων
για την υλοποίηση του Τοπικού Προγράμματος, ώστε να ικανοποιούνται οι παρακάτω
απαιτήσεις:
•

Το ποσοστό συμμετοχής στο επίπεδο λήψης αποφάσεων φορέων, που ανεξάρτητα από
το νομικό τους καθεστώς εξυπηρετούν συμφέροντα του Δημοσίου (Δήμος Δέλτα,
Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Πιερίας, Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού
– Λουδία - Αλιάκμονα), ανέρχεται σε 3/8 = 37,5% (≥ 30%).

•

Το ποσοστό συμμετοχής στο επίπεδο λήψης αποφάσεων φορέων, που ανεξάρτητα από
το νομικό τους καθεστώς εξυπηρετούν συλλογικά συμφέροντα του ιδιωτικού τομέα
(Οστρακοκαλλιεργητικός Σύλλογος Δήμου Αξιού «ΠΟΣΕΙΔΩΝ», Αγροτικός – Αλιευτικός Οστρακοπαραγωγικός
Συνεταιρισμός
Χαλάστρας,
Συνεταιρισμός
Οστρακοκαλλιεργητών Μακρυγιάλου Ν. Πιερίας, Δίκτυο Επιχειρηματιών Γυναικών του
Κέντρου Εργάνη και Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος), ανέρχεται σε 5/8 =
62,5% (≥ του 50%).

•

Το ποσοστό συμμετοχής στο επίπεδο λήψης αποφάσεων αλιευτικών φορέων,
(Οστρακοκαλλιεργητικός Σύλλογος Δήμου Αξιού «ΠΟΣΕΙΔΩΝ», Αγροτικός- ΑλιευτικόςΟστρακοπαραγωγικός
Συνεταιρισμός
Χαλάστρας,
Συνεταιρισμός
Οστρακοκαλλιεργητών Μακρυγιάλου), ανέρχεται σε 3/8 = 37,5% (≥ του 20%).

Η αναλυτική σύνθεση του Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων φαίνεται στον ακόλουθο Πίνακα.
ΦΟΡΕΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δήμος Δέλτα (καθολικός
διάδοχος του Δήμου
Αξιού, σύμφωνα με τον
Ν. 3852/2010)

Ο Δήμος με την μεγαλύτερη έκταση και την
κεντρικότερη γεωγραφική θέση στο σύνολο της
περιοχής παρέμβασης

12,5%

ΠΕΔ Κ. Μακεδονίας
(καθολικός διάδοχος της
ΤΕΔΚ Ν. Πιερίας
σύμφωνα με τον Ν.
3852/2010)

Συλλογικός εκφραστής του συνόλου των ΟΤΑ α’
βαθμού του Νομού Πιερίας

12,5%

Φορέας Διαχείρισης
Δέλτα Αξιού – Λουδία –
Αλιάκμονα

ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο
από το ΥΠΕΧΩΔΕ με κύριο σκοπό τη διοίκηση,
προστασία και διαχείριση του υγροτοπικού

12,5%
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συστήματος Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα –
Γαλλικού, και των Αλυκών Κίτρους, που
περιλαμβάνεται στην περιοχή παρέμβασης
Οστρακοκαλλιεργητικός
Σύλλογος Δήμου Αξιού
«ΠΟΣΕΙΔΩΝ»

Συλλογικός εκφραστής των οστρακοκαλλιεργητών
και των αλιέων ενός μεγάλου τμήματος της
περιοχής παρέμβασης (εκβολές Λουδία Αλιάκμονα)

12,5%

Αγροτικός- ΑλιευτικόςΟστρακοπαραγωγικός
Συνεταιρισμός
Χαλάστρας

Συλλογικός εκφραστής των οστρακοκαλλιεργητών
και των αλιέων ενός μεγάλου τμήματος της
περιοχής παρέμβασης (εκβολές Αξιού)

12,5%

Συνεταιρισμός
Οστρακοκαλλιεργητών
Μακρυγιάλου Ν. Πιερίας

Συλλογικός εκφραστής των οστρακοκαλλιεργητών
και των αλιέων ενός μεγάλου τμήματος της
περιοχής παρέμβασης (Μακρυγιάλου – Πύδνας)

12,5%

Δίκτυο Επιχειρηματιών
Γυναικών του Κέντρου
Εργάνη

Συλλογικός εκφραστής συμφερόντων γυναικείας
επιχειρηματικότητας στην ευρύτερη περιοχή

12,5%

Σύνδεσμος Εξαγωγέων
Βορείου Ελλάδος

Συλλογικός εκφραστής του πλέον «εξωστρεφούς»
τμήματος των επιχειρηματιών της περιοχής

12,5%

2.5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το εγκεκριμένο Τοπικό Πρόγραμμα αποτελεί ένα Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αειφόρου
Ανάπτυξης Αλιευτικής Περιοχής, για την προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης (Δυτική Ακτή
Θερμαϊκού Κόλπου). Η κατάρτισή του έγινε με βάση τους στόχους και τη στρατηγική που
παρουσιάσθηκαν ανωτέρω, λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη τη γενικότερη φιλοσοφία του
Άξονα 4 του ΕΠΑΛ 2007-2013 και τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Η διάρθρωση του προτεινόμενου Τοπικού Προγράμματος ακολουθεί την τυπολογία:
Δράσεις, Κατηγορίες Πράξεων, Ομάδες Πράξεων. Σε ό, τι αφορά το ύψος του
προϋπολογισμού των επιμέρους Δράσεων, Κατηγοριών Πράξεων και Ομάδων Πράξεων
λήφθηκαν υπόψη το τοπικό επενδυτικό ενδιαφέρον, όπως αυτό εκδηλώθηκε στη
διαδικασία της bottom up προσέγγισης, οι διαπιστωμένες ανάγκες της περιοχής και οι
προτεραιότητες της στρατηγικής και των στόχων του Τοπικού Προγράμματος, και βέβαια η
τελική έγκριση της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το συνολικό ύψος
των διατιθέμενων πιστώσεων στο πρόγραμμα.
Το Τοπικό Πρόγραμμα διαρθρώνεται γύρω από τις 2 παρακάτω Δράσεις (με τις αντίστοιχες
Κατηγορίες Πράξεων).
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Πράξη 4.1.1 Ιδιωτικές Επενδύσεις για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Αλιευτικών Περιοχών


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



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



Κατηγορία Πράξεων 4.1.1.3: Λοιπές Ιδιωτικές επενδύσεις τομέα αλιείας .

Πράξη 4.1.2 Δημόσιες Επενδύσεις για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Αλιευτικών Περιοχών


Κατηγορία Πράξεων 4.1.2.1: Υποδομές για την ενθάρρυνση της τουριστικής
δραστηριότητας



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



Κατηγορία Πράξεων 4.1.2.4: Εκσυγχρονισμοί και εξοπλισμοί λιμένων αλιείας και
αλιευτικών καταφυγίων



Κατηγορία Πράξεων 4.1.2.5: Οργάνωση και λειτουργία των Ομάδων Τοπικής Πράξης
Αλιείας



Κατηγορία Πράξεων 4.1.2.6: Διατοπική-Διακρατική συνεργασία μεταξύ παράκτιων
περιοχών μέσω της δικτύωσης και διάδοσης βέλτιστων πρακτικών

Η διάρθρωση του εγκεκριμένου Τοπικού Προγράμματος για τα Ιδιωτικά Έργα (Πράξη 4.1.1)
παρουσιάζεται συνοπτικά παρακάτω:
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EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΡΑΞΗ 4.1.1)
ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΟΤΔ ΑΝΕΘ Α.Ε.
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3
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 4.1.1:
«ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ»
3.1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην προκήρυξη των 3 Κατηγοριών Πράξεων 4.1.1.1,
4.1.1.2 & 4.1.1.3.
Συγκεκριμένα προκηρύσσονται οι παρακάτω τύποι επενδύσεων ανά Κατηγορία Πράξης :




Στην Κατηγορία Πράξης 4.1.1.1: «Ιδιωτικές Επενδύσεις εκσυγχρονισμού ή ίδρυσης
νέων πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με την Οδηγία 2003/361/ΕΚ σε
επιλεγμένους τομείς, που υλοποιούνται από αλιείς, με στόχο τη διαφοροποίηση των
οικονομικών δραστηριοτήτων τους».
o

4.1.1.1.1 «Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του
οικοτουρισμού, του αλιευτικού τουρισμού, του θαλάσσιου και καταδυτικού
τουρισμού και γενικότερα του τουρισμού της υπαίθρου»

o

4.1.1.1.2 «Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που συνδέονται με τη συντήρηση και
επισκευή αλιευτικών σκαφών, μηχανών και γενικότερα εξοπλισμού αλιείας, την
επισκευή ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης, τις υπηρεσίες τροφοδοσίας, τις
υπηρεσίες φωτογραφικών τεχνών, καθώς και την παροχή προσωπικών υπηρεσιών
όπως αυτές που συνδέονται με τη φύλαξη και απασχόληση παιδιών, τη λειτουργία
κουρείων, κομμωτηρίων κλπ»

o

4.1.1.1.3 «Επιχειρήσεις ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού χώρων εστίασης
και αναψυχής»

o

4.1.1.1.4 «Επιχειρήσεις δραστηριοτήτων οικοτεχνίας-χειροτεχνίας ή βιοτεχνίας για
την παραγωγή ειδών παραδοσιακής τέχνης και λοιπές βιοτεχνικές δραστηριότητες,
εκτός του τομέα αλιείας»

o

4.1.1.1.5 «Επιχειρήσεις παραγωγής παραδοσιακών ειδών διατροφής μετά την α΄
μεταποίηση»

Στην Κατηγορία Πράξης 4.1.1.2: «Ιδιωτικές Επενδύσεις εκσυγχρονισμού ή ίδρυσης
νέων πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με την Οδηγία 2003/361/ΕΚ σε
επιλεγμένους τομείς, που υλοποιούνται από μη αλιείς».
o

4.1.1.2.1 «Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του
οικοτουρισμού, του αλιευτικού τουρισμού, του θαλάσσιου και καταδυτικού
τουρισμού και γενικότερα του τουρισμού της υπαίθρου»
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o

4.1.1.2.2 «Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που συνδέονται με τη συντήρηση και
επισκευή αλιευτικών σκαφών, μηχανών και γενικότερα εξοπλισμού αλιείας, την
επισκευή ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης, τις υπηρεσίες τροφοδοσίας, τις
υπηρεσίες φωτογραφικών τεχνών, καθώς και την παροχή προσωπικών υπηρεσιών
όπως αυτές που συνδέονται με τη φύλαξη και απασχόληση παιδιών, τη λειτουργία
κουρείων, κομμωτηρίων κλπ»

o

4.1.1.2.3 «Επιχειρήσεις ίδρυσης και εκσυγχρονισμού μικρής δυναμικότητας
υποδομών διανυκτέρευσης, δυναμικότητας μέχρι 40 κλινών ανά κατάλυμα»

o

4.1.1.2.4 «Επιχειρήσεις ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού χώρων εστίασης
και αναψυχής»

o

4.1.1.2.5 «Επιχειρήσεις δραστηριοτήτων οικοτεχνίας-χειροτεχνίας ή βιοτεχνίας για
την παραγωγή ειδών παραδοσιακής τέχνης και λοιπές βιοτεχνικές δραστηριότητες,
εκτός του τομέα αλιείας»

o

4.1.1.2.6 «Επιχειρήσεις παραγωγής παραδοσιακών ειδών διατροφής μετά την α΄
μεταποίηση»

Στην Κατηγορία Πράξης 4.1.1.3: «Λοιπές Ιδιωτικές επενδύσεις τομέα αλιείας».
Περιλαμβάνονται επενδύσεις οι οποίες εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες και οι
οποίες συμβάλλουν στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη της περιοχής παρέμβασης: Μέτρα
για την μεταποίηση και την εμπορία αλιευτικών προϊόντων και προϊόντων
υδατοκαλλιέργειας.
o

4.1.1.3.1 «Ίδρυση και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων μεταποίησης» οι οποίες
αφορούν:
 Ίδρυση και μετεγκατάσταση επιχειρήσεων παραγωγής μεταποιημένων ή μη
αλιευτικών προϊόντων στοχεύοντας ιδίως σε παραγωγή προϊόντων υψηλής
ποιότητας και προστιθέμενης αξίας, βελτίωση των συνθηκών εργασίας,
διασφάλιση της υγιεινής και του περιβάλλοντος, παραγωγή ή εμπορία νέων
προϊόντων, εφαρμογή νέων τεχνολογιών, ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων
παραγωγής.
 Επέκταση και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων μεταποίησης επιδιώκοντας
ιδίως τη βελτίωση των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού, των
αποθηκευτικών χώρων πρώτης ύλης και τελικού προϊόντος, το σύστημα
διακίνησης με σύγχρονο απογραφικό έλεγχο και μηχανογραφική
υποστήριξη για την ιχνηλασιμότητα του προϊόντος μέχρι τον καταναλωτή.
 Ίδρυση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων εμπορίας προϊόντων
προερχόμενων κυρίως από τοπικές εκφορτώσεις αλιείας και την
υδατοκαλλιέργεια (συσκευαστήρια, κέντρα αποστολής ή εξυγίανσης
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οστράκων, ψυκτικοί ή αποθηκευτικοί χώροι) για τη βελτίωση της
ποιότητας, της υγιεινής και της εμπορικής παρουσίασης του προϊόντος.
o

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

Αναλυτική περιγραφή του περιεχομένου και των περιορισμών των προκηρυσσόμενων
Ομάδων Πράξεων περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Τοπικό Πρόγραμμα (Παράρτημα ΙΙΙ του
παρόντος).

Βασική Επισήμανση!
Όλες οι παρεμβάσεις, θα πρέπει να υλοποιούνται σύμφωνα με ποιοτικά χαρακτηριστικά
που αφορούν τη διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής και του τοπικού φυσικού
περιβάλλοντος, καθώς και με την υφιστάμενη εθνική νομοθεσία.
Επισημαίνεται ότι προκειμένου για επενδύσεις οι οποίες αφορούν στην ίδρυση, επέκταση
ή εκσυγχρονισμό υποδομών διανυκτέρευσης, εφαρμόζονται υποχρεωτικά οι διατάξεις της
Κοινής Υπουργικής Απόφασης 2974/08.04.2009 των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων και Τουριστικής Ανάπτυξης σχετικά με τον «Προσδιορισμό των λειτουργικών
μορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών
εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων», όπως κάθε φορά ισχύει.
Στο πλαίσιο των δράσεων για την ενίσχυση των τουριστικών επιχειρήσεων (καταλύματα,
κέντρα εστίασης και αναψυχής, επιχειρήσεις τουρισμού της υπαίθρου) τίθεται στους
υποψήφιους επενδυτές η υποχρέωση τήρησης ειδικών δεσμεύσεων. Οι δεσμεύσεις και οι
προδιαγραφές αυτές έχουν εξειδικευθεί από την Ο.Τ.Δ. Αλιείας και παρατίθενται στο
Παράρτημα Ι του παρόντος Οδηγού.
Το σύνολο των επενδύσεων του προγράμματος θα πρέπει επιπλέον να ακολουθήσει
υποχρεωτικά συγκεκριμένες προδιαγραφές σήμανσης, οι οποίες έχουν επίσης εξειδικευθεί
από την Ο.Τ.Δ. Αλιείας και παρατίθενται στο Παράρτημα Ι του παρόντος Οδηγού.
Επιπλέον επισημαίνεται ότι θα αποτελεί στοιχείο αξιολόγησης για τις τουριστικές
επιχειρήσεις (βλ. ειδικά κριτήρια επιλογής πράξεων ανά τομέα δραστηριότητας), η
χωροθέτησή τους με βάση τα πορίσματα ειδικής μελέτης για τη χωροθέτηση τουριστικών
υποδομών, με βάση τη ζήτηση και την προσφορά τουριστικών υπηρεσιών και την εκτίμηση
της φέρουσας ικανότητας επιμέρους μικροπεριοχών. Περίληψη της μελέτης αυτής
παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙ του παρόντος Οδηγού.
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Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός και οι αντίστοιχες πιστώσεις Δημόσιας Δαπάνης των
Κατηγοριών Πράξεων στις οποίες αναφέρεται η παρούσα πρόσκληση, είναι οι εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ
4.1.1.1
4.1.1.2
4.1.1.3

ΣΥΝΟΛΟ

3.2

Ενδεικτικό
Συνολικό κόστος (€)
830.769,23
2.532.500,00
1.083.333,33

Δημόσια Δαπάνη (€)

4.446.602,56

540.000,00
1.519.500,00
650.000,00

2.709.500,00

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι της Κατηγορίας Πράξης 4.1.1.1 είναι :
• Κατά κύριο επάγγελμα αλιείς κατά την έννοια του Άρθρου 3, σημείο β, του Καν. (ΕΚ)
1198/06 και όπως ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία, οι οποίοι δραστηριοποιούνται
επαγγελματικά στην περιοχή παρέμβασης. Συμπεριλαμβάνονται συνεταιρισμοί καθώς
και κάθε άλλο νομικό πρόσωπο που απαρτίζεται αποκλειστικά από αλιείς.
Συγκεκριμένα, τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζουν οι ενδιαφερόμενοι για
την επιβεβαίωση της ιδιότητας του είναι:
Ως Επαγγελματίες αλιείς (πλοιοκτήτης ή αλιεργάτης)
•

Ατομική άδεια αλιείας,

•

Ασφάλιση ως αλιέας, στον ΟΓΑ, σίγουρα οι ασφαλισμένοι μετά το έτος 2003, ή ΝΑΤ
ή ΙΚΑ

•

Βεβαίωση Αλιευτικού Συλλόγου.

Ως Κάτοχοι αλιευτικής εκμετάλλευσης
•

Επαγγελματική άδεια αλιείας σκάφους σε ισχύ

Διευκρίνιση:
1. Οι ιδιοκτήτες σκάφους παράκτιας αλιείας έχουν υποχρεωτικά τα δικαιολογητικά ως
Επαγγελματίες αλιείς, ενώ οι ιδιοκτήτες αλιευτικού σκάφους με αλιευτικά εργαλεία
μηχανότρατα και γριγρί είναι κάτοχοι εμπορικής επιχείρησης και δεν έχουν
υποχρεωτικά τα ανωτέρω δικαιολογητικά.
2. Σε περίπτωση ένταξης στο τοπικό πρόγραμμα αλιέων που είναι ταυτόχρονα και κάτοχοι
αλιευτικού σκάφους, πρέπει να επισημανθεί ότι με την έναρξη της νέας
δραστηριότητας, που ενδεχόμενα θα απαιτεί την αλλαγή του ασφαλιστικού φορέα ή
την έναρξη εργασιών στην Δ.Ο.Υ. ως κύρια απασχόληση, δεν θα πληρείται πλέον η
βασική προϋπόθεση για τα παράκτια σκάφη, για αποκλειστική ή κύρια ενασχόληση με
την αλιεία και συνεπώς δεν θα μπορούν να συνεχίσουν να είναι κάτοχοι παράκτιου
αλιευτικού σκάφους.
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Δικαιούχοι της Κατηγορίας Πράξης 4.1.1.2 είναι :
• Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα τα οποία δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία και
είναι κατά προτεραιότητα κάτοικοι των περιοχών παρέμβασης του Άξονα
Προτεραιότητας 4, που δύναται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ μικρές
επιχειρήσεις σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.
Δικαιούχοι της Κατηγορίας Πράξης 4.1.1.3 είναι :
• Ατομικές Επιχειρήσεις ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ,
Προσωπικές εταιρείες του εμπορικού νόμου, Αγροτικές/ Αλιευτικές Συνεταιριστικές
Οργανώσεις κάθε βαθμίδας, Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Δημοτικές Επιχειρήσεις), που
δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων
και οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της εμπορικής και φορολογικής
νομοθεσίας, που έχουν την ευθύνη υλοποίησης και τελικά επιβαρύνονται με το κόστος
της πραγματοποίησης του υποβαλλόμενου προς ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου και
δύναται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις σύμφωνα με τη
σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.
Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης επιλέγονται μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
αξιολόγηση και επιλογή του επιχειρηματικού σχεδίου τους, από την Ομάδα Τοπικής
Δράσης Αλιείας, σύμφωνα με τη στρατηγική και τις προτεραιότητες του Τοπικού
Προγράμματος.
3.3

ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Η ενίσχυση χορηγείται στον δικαιούχο φορέα της επένδυσης με τη μορφή επιδότησης
κεφαλαίου και το ύψος της υπολογίζεται ως ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών της
επένδυσης. Τα όρια της χορηγούμενης δημόσιας δαπάνης καθορίζονται ως εξής για την
Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας (Περιφέρεια που καλύπτεται από το στόχο σύγκλισης):
•

μέχρι 65% των επιλέξιμων δαπανών της πράξης για επενδύσεις που υλοποιούνται από
αλιείς (Κατηγορία Πράξης 4.1.1.1),

•

μέχρι 60% των επιλέξιμων δαπανών της πράξης για επενδύσεις που υλοποιούνται από
μη αλιείς (Κατηγορία Πράξης 4.1.1.2) και

•

μέχρι 60% των επιλέξιμων δαπανών της πράξης (Κατηγορία Πράξης 4.1.1.3)

Η χορήγηση των ενισχύσεων αυτών αφορά αποκλειστικά στον εκσυγχρονισμό ή στην
ίδρυση νέων πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής
2003/361/ΕΚ.
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Σημειώνεται ότι στα ποσοστά συνεισφοράς της δημόσιας δαπάνης, όπως ορίζεται στο
Άρθρο 53 και στο Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού 1198/2006, συμπεριλαμβάνονται και
ενισχύσεις που αφορούν σε μέσα χρηματοδοτικής τεχνικής σύμφωνα με τα άρθρα 34 και
37 του Κανονισμού 498/2007 («θέσπιση λεπτομερειών κανόνων εφαρμογής του
κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1198/2006 του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας»),
καθώς οι ενέργειες οι οποίες προβλέπονται από τα εν λόγω μέσα (εγγυήσεις, επιδότησης
δανείου η/και επιτοκίου κ.λ.π.) συνυπολογίζονται στη σώρευση ενισχύσεων.
Όταν ενεργοποιηθεί, με τη συμμετοχή του τραπεζικού τομέα το ταμείο ΕΝΑΛΙΟ, οι
υποψήφιοι οι οποίοι θα απευθυνθούν σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την εξασφάλιση
της ιδίας συμμετοχής τους θα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στις δυνατότητες που
παρέχονται από το Ταμείο καθώς θα προκύπτουν προϊόντα με τους πλέον ευνοϊκούς όρους
της αγοράς.

3.4

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Επιλέξιμες δαπάνες για τις Κατηγορίες Πράξεων 4.1.1.1 και 4.1.1.2 είναι οι ακόλουθες:
•

Κατασκευή νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, επέκταση ή βελτίωση και διαμόρφωση
υφιστάμενων κτιριακών υποδομών, του περιβάλλοντα χώρου, ηλεκτρομηχανολογικών
εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισμού. Στις δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων
περιλαμβάνονται δαπάνες οικοδομικών εργασιών, υδραυλικών εργασιών,
ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, θέρμανσης κ.λπ. και όλες οι εργασίες
αποπεράτωσης και ανακαίνισης κτηρίων. Στις δαπάνες για έργα υποδομής και
περιβάλλοντος χώρου περιλαμβάνονται ισοπεδώσεις, διαμορφώσεις, συνδέσεις με
δίκτυα κοινής ωφέλειας, περιφράξεις, φωτισμός, φυτεύσεις, κλπ. (Παράρτημα ΙV της
πρόσκλησης).

•

Δαπάνες προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού παραγωγής, στις οποίες
περιλαμβάνονται οι δαπάνες για τη μεταφορά και εγκατάστασή του. Περιλαμβάνονται
και δαπάνες για τη χρηματοδοτική μίσθωση μηχανολογικού εξοπλισμού παραγωγής.

•

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

•

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

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

•

Δαπάνες για την αγορά ειδικού επαγγελματικού εξοπλισμού μεταφοράς προϊόντων
και πρώτων υλών εντός της επιχείρησης (όπως ανυψωτικών μηχανημάτων), σε
περίπτωση που η χρήση τους είναι πλήρως αιτιολογημένη από το είδος της
επένδυσης.

•

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

•

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

•

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

•

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

•

Όσον αφορά τις δαπάνες για την εκπόνηση μελετών όλων των παραπάνω κατηγοριών
πράξεων, αυτές είναι επιλέξιμες και χρηματοδοτούνται μόνο όταν υλοποιείται η
κατασκευή των αντίστοιχων πράξεων. Μελέτες οι οποίες δεν εφαρμόστηκαν,
ανεξαρτήτως αιτίας, δεν χρηματοδοτούνται στα πλαίσια του παρόντος Μέτρου.

1Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ – ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΝΕΘ
ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

23

Επιλέξιμες δαπάνες για τη Κατηγορία Πράξεων 4.1.1.3 είναι:
•

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

•

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

•

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

•

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

•

Δαπάνες μελετών και αμοιβών συμβούλων

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

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

•

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

3.5

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι μη επιλέξιμες δαπάνες για τις Κατηγορίες Πράξεων 4.1.1.1 και 4.1.1.2 είναι οι
ακόλουθες:
•

Απόκτηση οικοπέδων, εκτάσεων, κτιριακών εγκαταστάσεων (αγορά, μίσθωση κλπ).

•

Δαπάνες σύνταξης φακέλου υποψηφιότητας.

•

Αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού, καθώς και αναλωσίμων για τη λειτουργία της
επιχείρησης.

•

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

•

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

•

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

•

Χρεωστικοί
τόκοι,
προμήθειες
χρηματοπιστωτικών
συναλλαγών,
έξοδα
συναλλάγματος και χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές, καθώς και λοιπά καθαρά
χρηματοοικονομικά έξοδα του αναδόχου.

•

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

•

Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα από την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης ενίσχυσης του δικαιούχου στην Ο.Τ.Δ. Αλιείας.

Οι μη επιλέξιμες δαπάνες για τη Κατηγορία Πράξεων 4.1.1.3 είναι:
•

Ποσά για αγορά οικοπέδου.

•

Αγορά, κατασκευή και προμήθεια εξοπλισμού που δεν είναι απαραίτητος για
παραγωγικούς σκοπούς.
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•

Εργασίες επισκευής και συντήρησης υφιστάμενων εξοπλισμών και εγκαταστάσεων.

•

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

•

Αγορά ή εγκατάσταση μεταχειρισμένων υλικών, μηχανημάτων και εξοπλισμών.

•

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

•

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

•

Χρηματοοικονομικά έξοδα (χρεωστικοί τόκοι, προμήθειες χρηματοπιστωτικών
συναλλαγών, έξοδα συναλλάγματος, συναλλαγματικές διαφορές).

•

Πρόστιμα, χρηματοοικονομικές ποινές και δαπάνες δικαστικών διαδικασιών,
απαλλοτριώσεων, εκκρεμότητες, κλπ.

•

Αγορά επιβατικών αυτοκινήτων μέχρι επτά (7) θέσεων.

•

Αγορά ή εγκατάσταση εξοπλισμού αναψυχής.

•

Αγορά αναλώσιμων υλικών.

•

Λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης.

•

Αμοιβές προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων κοινωνικής
ασφάλισης, εκτός αν αυτό προσληφθεί ειδικά για εργασία αποκλειστικά για την
υλοποίηση της Πράξης και θα απολυθεί με την ολοκλήρωση των εργασιών.

•

Εργασίες που πραγματοποιήθηκαν από τον ίδιο το φορέα.

•

Έξοδα σύστασης της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου, έξοδα συμβολαιογράφου,
έξοδα ταξιδιών.

•

Έξοδα μεταβίβασης της κυριότητας της επιχείρησης.

•

Εργασίες των οποίων τα δικαιολογητικά έγγραφα δεν επιτρέπουν επαλήθευση των
δαπανών.

•

Έξοδα ενοικίασης υλικού−εξοπλισμού, εκτός των περιπτώσεων ενοικίασης εξοπλισμού
που χρησιμοποιείται για τις εργασίες κατασκευής της μονάδας /εγκατάστασης.

•

Έξοδα κατασκευής προσωρινών έργων.

•

Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα από την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης ενίσχυσης του δικαιούχου στην Ο.Τ.Δ. Αλιείας.
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4
ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
4.1

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ – ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Ουσιαστική και τυπική προϋπόθεση για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων είναι η
υποβολή σχετικής αίτησης και φακέλου υποψηφιότητας, τα οποία θα πρέπει να έχουν
συνταχθεί σύμφωνα με τα υποδείγματα της πρόσκλησης και τα οποία θα πρέπει να
υποβληθούν σε δύο (2) αντίτυπα (ένα εκ των οποίων είναι το πρωτότυπο)
δακτυλογραφημένα σε μέγεθος Α4 και σε μορφή ντοσιέ (κλασέρ). Επίσης, θα πρέπει να
υποβάλλεται ένα πλήρες αντίγραφο σε ηλεκτρονική μορφή. Η καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προτάσεων προσδιορίζεται στη σχετική πρόσκληση.
Επενδυτικά σχέδια τα οποία δεν ακολουθούν το τυποποιημένο υπόδειγμα της αίτησης
ενίσχυσης - φακέλου υποψηφιότητας, απορρίπτονται κατά τη διαδικασία ελέγχου
πληρότητας στοιχείων των προτάσεων.
Η πρόσκληση και τα Παραρτήματα αυτής (Οδηγός Εφαρμογής/Ενημερωτικό Υλικό, Αίτηση
Ενίσχυσης, Φάκελος Υποψηφιότητας, κλπ) διατίθενται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή
στα γραφεία τη Ο.Τ.Δ. Αλιείας (Πλούτωνος 27, 546 55 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 801070, Fax
2310 403593) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για την παραλαβή της δεν προβλέπεται
κόστος.
Η πρόσκληση και τα Παραρτήματα αυτής (Οδηγός Εφαρμογής/Ενημερωτικό Υλικό, Αίτηση
Ενίσχυσης, Φάκελος Υποψηφιότητας, κλπ) είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Ο.Τ.Δ.
Αλιείας (www.aneth.gr).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με το
περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τα αρμόδια
στελέχη της ΟΤΔ Αλιείας στην Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης - Αναπτυξιακή Ανώνυμη
Εταιρεία Ο.Τ.Α. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Τα επενδυτικά σχέδια υποβάλλονται στην έδρα της Ο.Τ.Δ. Αλιείας: Πλούτωνος 27,
Θεσσαλονίκη 54655, είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή
ταχυμεταφορά, με την ένδειξη «Για την πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος του τοπικού
προγράμματος «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ» της Ο.Τ.Δ.
Αλιείας ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α
(ΑΝΕΘ Α.Ε.)»
4.2

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Στα εμπρόθεσμα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια διενεργείται άμεσα από την ΟΤΔ
Αλιείας έλεγχος πληρότητας για κάθε ένα, με βάση το τυποποιημένο έντυπο «Λίστα
Εξέτασης Πληρότητας Στοιχείων» (Παράρτημα ΙΙΙ της πρόσκλησης).
Σε περίπτωση που εντοπίζονται σημαντικές ελλείψεις, το επενδυτικό σχέδιο κρίνεται ως μη
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παραδεκτό.
Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται από τις υποψήφιες επενδύσεις είναι οι
ακόλουθες:
•

Για υφιστάμενες επιχειρήσεις να εξασφαλίζεται η νόμιμη λειτουργία τους.

•

Η μορφή του υποψήφιου είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 1911/29-102010, όπως ισχύει κάθε φορά.

•

Ο υποψήφιος επενδυτής πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 4.2 του Οδηγού
Εφαρμογής

•

Έγινε εμπρόθεσμα η υποβολή της αίτησης ενίσχυσης-φακέλου υποψηφιότητας και
των συνημμένων δικαιολογητικών αποκλειστικά και μόνο στην ΟΤΔ Αλιείας που
ορίζεται από την προκήρυξη.

•

Το επενδυτικό σχέδιο δεν παρουσιάζει σημαντικές ελλείψεις των απαιτούμενων
δικαιολογητικών, όπως αυτά περιγράφονται στον οδηγό εφαρμογής/ ενημερωτικό
υλικό.

•

Για την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου έγινε χρήση του τυποποιημένου εντύπου
της αίτησης ενίσχυσης-φακέλου υποψηφιότητας της παρούσας προκήρυξης.

•

Το επενδυτικό σχέδιο αφορά ολοκληρωμένο και λειτουργικό φυσικό αντικείμενο.

•

Από τη μελέτη βιωσιμότητας του επενδυτικού σχεδίου, προκύπτει κερδοφορία
τουλάχιστον στο τρίτο έτος από την ολοκλήρωσή της.

•

Το επενδυτικό σχέδιο είναι απολύτως συμβατή με τις υφιστάμενες χρήσεις γης και το
καθεστώς προστασίας που ισχύει σε τμήματα της περιοχής.

•

Το επενδυτικό σχέδιο, εφόσον αφορά στη δράση των υποδομών διανυκτέρευσης,
πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ που προσδιορίζει τις λειτουργικές
μορφές και κατηγορίες των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών
εγκαταστάσεων, όπως ισχύει κάθε φορά.

•

Το επενδυτικό σχέδιο είναι σύμφωνο με την περιγραφή, τους όρους και περιορισμούς
της προκηρυσσόμενης κατηγορίας ενέργειας.

•

Ο Υποψήφιος επενδυτής δεν έχει ενταχθεί / οριστικά υπαχθεί σε άλλο πρόγραμμα /
καθεστώς της 4ης προγραμματικής περιόδου για το ίδιο φυσικό αντικείμενο.

•

Για επενδυτικό σχέδιο εκσυγχρονισμού: α) δεν έχει υπάρξει προηγουμένως ενίσχυση
του ίδιου φυσικού αντικειμένου από αναπτυξιακά προγράμματα, β) στην περίπτωση
προηγούμενης ενίσχυσης για το ίδιο φυσικό αντικείμενο έχει παρέλθει κατά τη στιγμή
της αίτησης πενταετία από την απόφαση αποπληρωμής τους.

•

Το επενδυτικό σχέδιο είναι σύμφωνο με τις πρόσθετες προδιαγραφές που αφορούν
στις τουριστικές επενδύσεις του Τοπικού Προγράμματος.

•

Έγινε ορθή συμπλήρωση των σχετικών πεδίων του τυποποιημένου εντύπου της
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αίτησης ενίσχυσης-φακέλου υποψηφιότητας.
•

Το επενδυτικό σχέδιο είναι κατάλληλα υπογεγραμμένο (αίτηση ενίσχυσης-φακέλος
υποψηφιότητας).

•

Το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, όπως ορίζεται
στην προκήρυξη.

•

Το επενδυτικό σχέδιο εντάσσεται στις προκηρυσσόμενες πράξεις της παρούσας
προκήρυξης.

•

Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο είναι συμβατό με τους κανόνες επιλεξιμότητας
που τίθενται (Καν. (ΕΚ) 1198/2006, Καν. (ΕΚ) 498/2007, Σύσταση 2003/361/ΕΚ της
Επιτροπής (για πολύ μικρές επιχειρήσεις), Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 20072013, όπως ισχύει κάθε φορά.

•

Το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται εντός της περιοχής παρέμβασης.

•

Ο συνολικός προτεινόμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν
υπερβαίνει το όριο που καθορίζεται στην προκήρυξη για την πράξη στην οποία
εντάσσεται:
 700.000€ για την κατηγορία των καταλυμάτων
 500.000€ για λοιπές επενδύσεις
 300.000€ σε περιπτώσεις εκσυγχρονισμού

•

Ύπαρξη προαπαιτούμενων αποφάσεων αρμοδίων για το συντονισμό των πολιτικών
οργάνων ή εφόσον απαιτείται και συλλογικών οργάνων (π.χ. ορισμός νομίμου
εκπροσώπου σε περίπτωση νομικών προσώπων, απόφαση συλλογικού οργάνου
συμμετοχής στο πρόγραμμα).

Η Ο.Τ.Δ. Αλιείας δύναται να ζητήσει από τους υποψήφιους δικαιούχους με επιστολή της,
να υποβάλουν συμπληρωματικά στοιχεία και διευκρινήσεις για την τεκμηρίωση της
πληρότητας του επενδυτικού σχεδίου πριν την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης της πρότασης,
αποτελεί η απάντηση ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια πληρότητας, διαφορετικά το επενδυτικό
σχέδιο απορρίπτεται και ενημερώνεται σχετικά ο υποψήφιος δικαιούχος.
Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων των δυνητικών δικαιούχων είναι συγκριτική ανά
Κατηγορία Πράξης και γίνεται από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση της Ε.Δ.Τ.Π.
Αλιείας.
Τα στάδια της διαδικασίας αξιολόγησης είναι τα ακόλουθα:
•

Έλεγχος πληρότητας στα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια και εφόσον υπάρχει
θετική απάντηση σε όλα τα κριτήρια πληρότητας (Παράρτημα ΙΙΙ της πρόσκλησης)
ακολουθεί η αξιολόγηση
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•

Αξιολόγηση σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στα Κεφ. 5 & 6 και τα
βαθμολογούμενα «Κριτήρια Επιλογής Πράξεων» (Παράρτημα ΙΙΙ της πρόσκλησης).

Προκειμένου να αξιολογηθεί το επενδυτικό σχέδιο που υποβάλλεται, θα πρέπει να
συνοδεύεται από τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά:


Τίτλο ιδιοκτησίας του οικοπέδου ή ακινήτου στο οποίο θα γίνει η επένδυση
(συμβόλαιο πώλησης, δωρεά, γονική παροχή, δικαστική απόφαση, αναγνωριστική
χρησικτησίας, κληρονομική διαδοχή, μισθωτήριο συμβόλαιο, σύμβαση χρησιδανείου,
σύμβαση παραχώρησης χρήσης, κλπ.) και το οποίο πρέπει να ανήκει στο φορέα της
επένδυσης ή στους εταίρους, που θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό από το αρμόδιο
υποθηκοφυλακείο ιδιοκτησίας και μεταγραφής. Συμβολαιογραφικό έγγραφο
μίσθωσης οικοπέδου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 20 ετών από την υποβολή της
αίτησης, για τις επενδύσεις νέων κτιριακών εγκαταστάσεων. Στις επενδύσεις
εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων, που αφορούν βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων και
εξοπλισμού, γίνεται δεκτό συμφωνητικό επαγγελματικής μίσθωσης θεωρημένο από
την εφορία, διάρκειας τουλάχιστον 5 ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
και στην περίπτωση που το συμφωνητικό έχει συνολική διάρκεια άνω των 9 ετών να
έχει συνταχθεί συμβολαιογραφικά και να έχει μεταγραφεί εν συνεχεία στο αρμόδιο
υποθηκοφυλακείο. Αντίστοιχα, τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα πρέπει να τηρούνται
για συμβάσεις χρησιδανείου ή συμβάσεις παραχώρησης χρήσης.
Στις υπό σύσταση εταιρείες ο τίτλος ιδιοκτησίας μπορεί αρχικά να ανήκει στους
εταίρους, αλλά θα πρέπει να μεταγραφεί στην εταιρεία με τη σύστασή της και πριν
την υπογραφή της απόφασης οριστικής ένταξης και να προσκομιστεί το αντίγραφο
μεταγραφής.
Στην περίπτωση που ο υποψήφιος επενδυτής είναι ο επικαρπωτής, ο ψιλός κύριος θα
πρέπει να υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση ότι συμφωνεί και αποδέχεται την
προτεινόμενη χρήση του ακινήτου από τον επικαρπωτή. Στην περίπτωση που ο
υποψήφιος επενδυτής είναι ο ψιλός κύριος, ο επικαρπωτής θα πρέπει να υποβάλλει
Υπεύθυνη Δήλωση ότι συμφωνεί και αποδέχεται την προτεινόμενη χρήση του
ακινήτου από τον επικαρπωτή. Και στις δύο ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις δεν
απαιτείται για τον υπευθύνως δηλούντα να εξετασθεί αν πληρούνται όλα τα λοιπά
κριτήρια, που αφορούν το φορέα. Σε περίπτωση συγκυριότητας στο φάκελο
υποψηφιότητας θα πρέπει να υπάρχουν εκτός από τα δικαιολογητικά συγκυριότητας
του ακινήτου και αντίστοιχα δικαιολογητικά πλήρους χρήσης/κατοχής του ακινήτου
από τον συγκύριο που είναι υποψήφιος επενδυτής σύμφωνα με όσα αναφέρονται
αναλυτικά στην πρώτη παράγραφο ανωτέρω. Ειδικά στην περίπτωση που συγκύριος
είναι ανήλικος, θα πρέπει στο φάκελο υποψηφιότητας να υπάρχει δικαστική άδεια
στους κηδεμόνες για οποιαδήποτε πράξη μεταβίβασης ή μίσθωσης αφορά το ιδανικό
μερίδιο του ανηλίκου.
Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας του ακινήτου θα πρέπει να προσκομίζεται
συμβολαιογραφική πράξη εκχώρησης των δικαιωμάτων για 20 έτη τουλάχιστον έτη
από την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης, από τους συνιδιοκτήτες προς τον υποψήφιο
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δικαιούχο.


Τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα κάλυψης 1:200 ή 1:500.



Τεχνικά Σχέδια - σκαριφήματα, κατόψεις (πλήρεις και με διάταξη του εξοπλισμού),
όψεις, τομές.



Μοριοδότηση υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο μηχανικό του έργου για την
περίπτωση ίδρυσης νέων καταλυμάτων και επέκταση υφιστάμενων, όπου απαιτείται
προκειμένου να εξασφαλίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις των ΚΥΑ
2974/710/08.04.2009 & 3427/9.6.2010, όπως ισχύουν κάθε φορά.



Βεβαίωση της υποβολής-κατάθεσης εγκρίσεων των περιβαλλοντικών όρων της
επένδυσης (Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ), ή
ύπαρξη Περιβαλλοντικών Όρων λειτουργίας της επένδυσης και άδειας διάθεσης των
αποβλήτων που χορηγούνται από τις αρμόδιες αρχές, όπου απαιτούνται). Η ύπαρξη
των παραπάνω περιβαλλοντικών θα πρέπει να προσκομίζεται υποχρεωτικά κατά την
υπογραφή σύμβασης.
Στην περίπτωση πρότασης που περιλαμβάνει τη χρήση ΑΠΕ να υποβάλλεται με το
φάκελο υποψηφιότητας μελέτη προσδιορισμού του προς εκμετάλλευση ενεργειακού
δυναμικού ΑΠΕ. Οι τυχόν απαιτούμενες Άδειες και Εγκρίσεις σύμφωνα με την κείμενη
Νομοθεσία, θα προσκομίζονται κατά την 1η αίτηση πληρωμής.



Βεβαίωση χρήσης γης από τον αρμόδιο φορέα (Πολεοδομία ή/ και Φορέα Διαχείρισης
Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα, κατά περίπτωση).



Σήμα λειτουργίας ΕΟΤ σε ισχύ για επενδύσεις εκσυγχρονισμού ή επέκτασης
καταλυμάτων ή άδεια λειτουργίας για λοιπές επιχειρήσεις ή αντίστοιχο απαλλακτικό
έγγραφο.



Προσφορές - προτιμολόγια και πληροφοριακά φυλλάδια (prospectus) του
προτεινόμενου εξοπλισμού (τρεις ανά προτεινόμενη δαπάνη).



Αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την δυνατότητα του επενδυτή να καλύψει
την ίδια συμμετοχή (ίδιοι πόροι ή/και δανεισμός) σύμφωνα με το χρηματοδοτικό
σχήμα.
Σε περίπτωση δανεισμού ο επενδυτής θα πρέπει να υποβάλλει:
•
•

Έγγραφο τραπεζικού ή άλλου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος για το θετικό
ενδιαφέρον του για χορήγηση δανείου ή
Έγγραφο τραπεζικού ή άλλου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος για την
πιστοληπτική ικανότητα του φορέα

Ενδεικτικά αποδεικτικά στοιχεία ιδίων πόρων:
Για φυσικά πρόσωπα: Η δυνατότητα αυτή πρέπει να τεκμηριώνεται από την ύπαρξη
καταθέσεων στο όνομα του φυσικού προσώπου, ή άμεσα ρευστοποιήσιμων τίτλων, ή
οποιαδήποτε απαίτηση αποδεικνύεται με δημόσια έγγραφα και μπορεί να
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χρησιμοποιηθεί για την επένδυση και είναι άμεσα ρευστοποιήσιμη (π.χ. απαιτήσεις με
δικαστική απόφαση) και οτιδήποτε μπορεί να αποδεικνύει τη δυνατότητα καταβολής
της ίδιας συμμετοχής.
Για εταιρίες:
Υφιστάμενα
κεφάλαια

Στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι είναι διαθέσιμα τα απαιτούμενα
κεφάλαια και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επένδυση.
Ειδικότερα εξετάζεται το κεφάλαιο κίνησης και η διάρθρωσή του,
όπως αυτά προκύπτουν από τις πιο πρόσφατες οικονομικές
καταστάσεις (ισοζύγια).
Αύξηση
Για Α.Ε., Συνεταιρισμούς: Απόφαση του οργάνου που απαιτείται
κεφαλαίου
από το καταστατικό της εταιρείας, για την αύξηση του μετοχικού
/ εισφορές
κεφαλαίου / συνεταιριστικής μερίδας (Γ.Σ. ή του Δ.Σ.), με σκοπό την
επένδυση και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της αύξησης σε
περίπτωση ένταξης στο πρόγραμμα.
Για ΕΠΕ: Απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων, για αύξηση του
εταιρικού κεφαλαίου, όπου θα αναγράφεται ο σκοπός.
Για Ο.Ε., Ε.Ε.: Αποδεικτικά στοιχεία των εταίρων για τη δυνατότητα
κάλυψης του μεριδίου τους (σύμφωνα με όσα περιγράφονται για
τα φυσικά πρόσωπα).
Για Δημοτικές Επιχειρήσεις: Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής.
Στην περίπτωση υπό σύσταση εταιριών, η ίδια συμμετοχή με βάση τα ανωτέρω θα
πρέπει να αποδεικνύεται από έναν τουλάχιστον από τους εταίρους.


Οικονομικά στοιχεία. Σε περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων θα πρέπει να
προσκομίζονται αντίγραφα εκκαθαριστικών σημειωμάτων των τριών τελευταίων ετών
και αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων των τριών τελευταίων χρήσεων (έντυπο Ε1, Ε3
και Ε9) συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση για το ακριβές αντίγραφο.
Σε περιπτώσεις νομικών προσώπων θα πρέπει να προσκομίζονται στοιχεία από τα
οποία προκύπτει η οικονομική κατάσταση όπως: ισολογισμοί και αποτελέσματα
χρήσεως των τριών τελευταίων ετών της επιχείρησης για τις επιχειρήσεις που τηρούν
βιβλία Γ’ κατηγορίας ή στοιχεία εσόδων – εξόδων στις περιπτώσεις που τηρούνται
βιβλία Β’ ή βιβλία αγορών στις περιπτώσεις που τηρούνται βιβλία Α’ κατηγορίας
καθώς επίσης και η υποβολή των αντίστοιχων εκκαθαριστικών σημειωμάτων της
Δ.Ο.Υ. ενός εκάστου των εταίρων που κατέχουν ποσοστό ίσο ή άνω των 10%.
Εάν πρόκειται για νεοσύστατη εταιρεία υποβάλλονται μόνο τα εκκαθαριστικά
σημειώματα της Δ.Ο.Υ. των τριών (3) τελευταίων ετών, ενός εκάστου των μετόχων που
κατέχουν ποσοστό ίσο ή άνω των 10%.



Αντίγραφο καταστατικού του φορέα και τυχόν τροποποιήσεις του, όπου ορίζεται ο
νόμιμος εκπρόσωπος ή ο διαχειριστής της εταιρείας και αντίγραφο ΦΕΚ στις
περιπτώσεις εταιρειών Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

1Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ – ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΝΕΘ
ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

32

Για τις υπό σύσταση εταιρίες, σχέδιο καταστατικού που θα φέρει τις υπογραφές των
εταίρων και στο οποίο θα περιλαμβάνονται τουλάχιστον η έδρα της επιχείρησης, το
κεφάλαιό της, οι σκοποί της, το ποσοστό συμμετοχής των εταίρων και η διαχείριση. Σε
περίπτωση έγκρισης της υποβληθείσας πρότασης και πριν την απόφαση οριστικής
ένταξης θα πρέπει να έχει συσταθεί η εταιρεία και να προσκομιστεί το αντίγραφο
καταστατικού.


Απόφαση αρμόδιου οργάνου για υποβολή πρότασης, στη περίπτωση Νομικών
Προσώπων.



Φωτογραφικό υλικό της θέσης που γίνεται η επένδυση.



Στοιχεία που τεκμηριώνουν την επιχειρηματική ικανότητα (εμπειρία, εκπαίδευση,
κατάρτιση) του φορέα της επένδυσης (π.χ. τίτλοι σπουδών ή βεβαιώσεις
επαγγελματικής κατάρτισης συναφείς με το αντικείμενο της δραστηριότητας, ή
πιστοποιητικά ξένων γλωσσών, ή άλλα πιστοποιητικά που τεκμηριώνουν την εμπειρία
του, σε σχέση με το αντικείμενο της επένδυσης).



Τελευταία κατάσταση προσωπικού και προγραμμάτων ωρών εργασίας, συνοδευόμενη
από τα απαραίτητα τυχόν συμπληρωματικά δικαιολογητικά μεταβολών (Άρθρο 16,
Ν.2874/2000) σε υφιστάμενες επιχειρήσεις, εφόσον ο δικαιούχος απασχολεί
προσωπικό.



Αποδεικτικά μοριοδότησης των μόνιμων κατοίκων της περιοχής παρέμβασης για τα
τελευταία 3 έτη (εγγραφή στο δημοτολόγιο, ή φορολογικές δηλώσεις, ή λογαριασμοί
ΔΕΗ-ύδρευσης-τηλεπικοινωνιών, ή εγγραφές τέκνων σε ιδρύματα 1ης ή 2ης βαθμίδας
εκπαίδευσης κλπ).



Αποδεικτικά έγγραφα που τεκμηριώνουν την αξιοποίηση των τοπικών πρώτων υλών
και προϊόντων ή εξασφαλίζουν τη συμμετοχή σε Δίκτυα επιχειρήσεων.



Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 σύμφωνα με το υπόδειγμα της δήλωσης που αφορά
στην ιδιότητα της ΜΜΕ του κανονισμού 800/2008 της Ε.Ε σύμφωνα με τη σύσταση της
Επιτροπής 2003/361/ΕΚ (βλέπε παράρτημα V του παρόντος)



Υπεύθυνη Δήλωση με θεώρηση γνησίου υπογραφής του υποψήφιου επενδυτή σε
περίπτωση φυσικού προσώπου ή του νομίμου εκπροσώπου σε περίπτωση νομικών
προσώπων στην οποία αναφέρονται τα εξής (διαμορφώνεται ανάλογα με τη μορφή
του υποψήφιου):
i.

Όλα τα στοιχεία και δικαιολογητικά
υποψηφιότητας είναι αληθή.

που

υποβλήθηκαν

ii.

Η επενδυτική πρόταση δεν έχει ενταχθεί/οριστικά υπαχθεί σε άλλο
πρόγραμμα/καθεστώς για το ίδιο αντικείμενο του έργου. Σε περίπτωση υπαγωγής
της δεν θα ενισχυθεί από άλλο Εθνικό ή Κοινοτικό Πρόγραμμα για την υλοποίηση
της ίδιας πρότασης ή τμήματος αυτής.

iii.

Κατά την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας για συμμετοχή στο πρόγραμμα
ελήφθησαν υπόψη και έγιναν αποδεκτοί όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις που
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αναφέρονται στο σχετικό οδηγό εφαρμογής και στο φάκελο υποψηφιότητας.
iv.

Σε περίπτωση που η κάλυψη της ίδιας συμμετοχής γίνει με φορολογικά
αποθεματικά, να δηλώνεται ότι αυτά δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη
της ιδίας συμμετοχής άλλου ενισχυόμενου προγράμματος.

v.

Σε υπό σύσταση εταιρίες, να δηλώνεται η νομική μορφή και η μετοχική/ εταιρική
σύνθεση του κεφαλαίου της.

vi.

Αποδέχομαι να διευκολύνω τους εθνικούς και κοινοτικούς ελέγχους.

vii.

Δεν έχω τελεσίδικα καταδικαστεί για οικονομικό αδίκημα ή αδίκημα που
σχετίζεται με την επαγγελματική μου δραστηριότητα ή για οικονομικό αδίκημα.
Στην περίπτωση που ο υποψήφιος είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ο
περιορισμός ισχύει μόνο για τον νόμιμο εκπρόσωπο.

viii.

Μέχρι και το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν μου έχουν επιβληθεί διοικητικές
κυρώσεις για παραβίαση κοινοτικών Κανονισμών ή εθνικής Νομοθεσίας σχετικές
με την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων.

ix.

Δεν είμαι εν ενεργεία Δημόσιος Υπάλληλος ή Υπάλληλος Ν.Π.Δ.Δ. κατά την έννοια
του Ν.3528/2007, ούτε στρατιωτικός.

x.

Στην περίπτωση νομικού προσώπου είναι ανεξάρτητη πολύ μικρή επιχείρηση, ή
συνεργαζόμενη πολύ μικρή επιχείρηση, ή συνδεδεμένη πολύ μικρή επιχείρηση
ης
σύμφωνα με τον ορισμό της σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ της 6 Μαΐου
2003 (Παράρτημα ΙV).

xi.

Στην περίπτωση νομικού προσώπου δεν έχει λυθεί, δεν τελεί υπό εκκαθάριση του
κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία
έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης.

xii.

Δεν αποτελώ δικαιούχο τοπικού προγράμματος και δεν έχω υποβάλλει
περισσότερες της μιας προτάσεις στο πλαίσιο της συγκεκριμένης προκήρυξης.

xiii.

Δεν είμαι μέλος (ή και δεν ήμουν κατά την 1η δημοσίευση της πρόσκλησης) μέλος
του ΔΣ, του Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων και της Υπηρεσιακής Δομής της ΟΤΔ
ή/και δεν είμαι σύζυγος ή συγγενής α' βαθμού αυτών ή/και δεν αποτελώ
παρένθετο φυσικό ή νομικό πρόσωπο αυτών.

xiv.

Αποδέχομαι να τηρώ τις ειδικές δεσμεύσεις του Τοπικού Προγράμματος (αφορά
τις επιχειρήσεις αγροτικού τουρισμού: καταλύματα, κέντρα εστίασης και
αναψυχής, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών του τουρισμού της υπαίθρου).

ΠΡΟΣΟΧΗ !
Οι υποψήφιοι δικαιούχοι της Κατηγορίας Πράξεων 4.1.1.1 για την πιστοποίηση της
ιδιότητας του «κατά κύριο επάγγελμα αλιέα», θα πρέπει επιπλέον να προσκομίσουν όλα
τα απαραίτητα δικαιολογητικά της παραγράφου 3.2 του παρόντος.
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Όλα τα δικαιολογητικά (στον πρωτότυπο φάκελο) μπορούν να υποβληθούν σε
αντίγραφα εκτός της Υπεύθυνης Δήλωσης για την οποία απαιτείται θεώρηση του γνησίου
της υπογραφής.
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5
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

5.1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ
Τα επενδυτικά σχέδια που θα προχωρήσουν στο στάδιο της αξιολόγησης θα
βαθμολογηθούν σύμφωνα με τα «Κριτήρια Επιλογής Πράξεων» (Παράρτημα ΙΙΙ της
πρόσκλησης), όπως συνοπτικά αναφέρονται παρακάτω.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.1
Α/Α

Περιγραφή κριτηρίου

Α.
Α1
A2
A2.1
A2.2
A2.3
Α3
Β.
Β1

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
Χαρακτηριστικά του φορέα
Λοιπά χαρακτηριστικά φορέα
Ο φορές της επένδυσης διαμένει μόνιμα στην περιοχή παρέμβασης
Προώθηση νεανικής επιχειρηματικότητας
Προώθηση γυναικείας επιχειρηματικότητας
Δυνατότητα διάθεσης των ιδίων κεφαλαίων
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Πληρότητα περιγραφής πρότασης
Ρεαλιστικότητα του προυπολογισμού της πράξης σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο
Προοπτικές κερδοφορίας
Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της πράξης
Βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών
ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ανταγωνιστικότητα και ποιότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών που θα παραχθούν
Συμβολή στη τοπική ανάπτυξη
Συμβολή στην απασχόληση
Συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος
Συμμετοχή σε δίκτυα

Β2
Β3
Β4
Β5
Γ.
Γ1
Γ2
Γ3
Γ4
Γ5
Γ6

Α/Α

Δ1

Δ2

Δ3

Συμβολή στην αξιοποίηση, προβολή και ανάδειξη των προϊόντων αλιείας/
υδατοκαλλιέργειας
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ (ΣΒΚ)
ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Περιγραφή κριτηρίου
Δευτερογενής τομέας
Εισαγωγή καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία
Ενίσχυση επιχειρήσεων παραγωγής τοπικών/παραδοσιακών προϊόντων μετά την α'
μεταποίηση οι οποίες συμβάλλουν στη τουριστική προβολή της περιοχής
Ενίσχυση επιχειρήσεων δραστηριοτήτων οικοτεχνίας-χειροτεχνίας ή βιοτεχνίας οι
οποίες συμβάλλουν στη παραγωγική ειδών τοπικής/παραδοσιακής τέχνης και στη
διασύνδεσή τους με την τουριστική προβολή της περιοχής
Μετεγκατάσταση της επιχείρησης που επιβάλλεται από περιβαλλοντικούς λόγους
Επενδύσεις στον τουρισμό
Χαρακτήρας των υπηρεσιών (καινοτόμος, προηγμένης τεχνολογίας κλπ)
Δημιουργία επιχειρήσεων που διαφοροποιούν το τουριστικό προϊόν (δηλ.
επιχειρήσεις που εξυπηρετούν τον οικοτουρισμό, τον αλιευτικό τουρισμό, τον
θαλάσσιο και καταδυτικό τουρισμό και γενικότερα τον τουρισμό της υπαίθρου).
Ενίσχυση επιχειρήσεων που συμβάλλουν στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου
της περιοχής.
Ενίσχυση επιχειρήσεων εστίασης που συμβάλλουν στη προβολή της
τοπικής/παραδοσιακής γαστρονομίας
Χωροθέτηση της επένδυσης σε σχέση με τις περιοχές προτεραιότητας της
εμπειρογνωμοσύνης
Τομέας παροχής υπηρεσιών
Χαρακτήρας των υπηρεσιών (καινοτόμος, προηγμένης τεχνολογίας κλπ)
Ενίσχυση επιχειρήσεων προϋπολογισμού που κυμαίνεται από 50.001 ευρώ μέχρι
100.000 ευρώ
Ενίσχυση επιχειρήσεων μικρού προϋπολογισμού που κυμαίνεται μέχρι 50.000 ευρώ

Συντελεστής
Στάθμισης
25
3
7
5
5
5
30
5
8
5
7
5
45
8
10
6
8
6
7
100

τιμή
5
10
10
5
5
10
10
10
0, 4, 7, 10
5
5
10

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (ΤΒΠ)

1Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ – ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΝΕΘ
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.2
Α/Α

Περιγραφή κριτηρίου

Α.
Α1
A2
A2.1
A2.2
A2.3
Α3
Β.
Β1

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
Χαρακτηριστικά του φορέα
Λοιπά χαρακτηριστικά φορέα
Ο φορές της επένδυσης διαμένει μόνιμα στην περιοχή παρέμβασης
Προώθηση νεανικής επιχειρηματικότητας
Προώθηση γυναικείας επιχειρηματικότητας
Δυνατότητα διάθεσης των ιδίων κεφαλαίων
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Πληρότητα περιγραφής πρότασης
Ρεαλιστικότητα του προυπολογισμού της πράξης σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο
Προοπτικές κερδοφορίας
Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της πράξης
Βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών
ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ανταγωνιστικότητα και ποιότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών που θα παραχθούν
Συμβολή στη τοπική ανάπτυξη
Συμβολή στην απασχόληση
Συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος
Συμμετοχή σε δίκτυα

Β2
Β3
Β4
Β5
Γ.
Γ1
Γ2
Γ3
Γ4
Γ5
Γ6

Α/Α

Δ1

Δ2

Δ3

Συμβολή στην αξιοποίηση, προβολή και ανάδειξη των προϊόντων αλιείας/
υδατοκαλλιέργειας
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ (ΣΒΚ)
ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Περιγραφή κριτηρίου
Δευτερογενής τομέας
Εισαγωγή καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία
Ενίσχυση επιχειρήσεων παραγωγής τοπικών/παραδοσιακών προϊόντων μετά την α'
μεταποίηση οι οποίες συμβάλλουν στη τουριστική προβολή της περιοχής
Ενίσχυση επιχειρήσεων δραστηριοτήτων οικοτεχνίας-χειροτεχνίας ή βιοτεχνίας οι
οποίες συμβάλλουν στη παραγωγική ειδών τοπικής/παραδοσιακής τέχνης και στη
διασύνδεσή τους με την τουριστική προβολή της περιοχής
Μετεγκατάσταση της επιχείρησης που επιβάλλεται από περιβαλλοντικούς λόγους
Επενδύσεις στον τουρισμό
Χαρακτήρας των υπηρεσιών (καινοτόμος, προηγμένης τεχνολογίας κλπ)
Δημιουργία επιχειρήσεων που διαφοροποιούν το τουριστικό προϊόν (δηλ.
επιχειρήσεις που εξυπηρετούν τον οικοτουρισμό, τον αλιευτικό τουρισμό, τον
θαλάσσιο και καταδυτικό τουρισμό και γενικότερα τον τουρισμό της υπαίθρου).
Ενίσχυση επιχειρήσεων που συμβάλλουν στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου
της περιοχής.
Ενίσχυση επιχειρήσεων εστίασης που συμβάλλουν στη προβολή της
τοπικής/παραδοσιακής γαστρονομίας
Χωροθέτηση της επένδυσης σε σχέση με τις περιοχές προτεραιότητας της
εμπειρογνωμοσύνης
Τομέας παροχής υπηρεσιών
Χαρακτήρας των υπηρεσιών (καινοτόμος, προηγμένης τεχνολογίας κλπ)
Ενίσχυση επιχειρήσεων προϋπολογισμού που κυμαίνεται από 50.001 ευρώ μέχρι
100.000 ευρώ
Ενίσχυση επιχειρήσεων μικρού προϋπολογισμού που κυμαίνεται μέχρι 50.000 ευρώ

Συντελεστής
Στάθμισης
25
6
4
4
4
7
35
6
8
7
6
8
40
8
6
6
8
6
6
100

τιμή
5
10
10
5
5
10
10
10
0, 4, 7, 10
5
5
10

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (ΤΒΠ)
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.3
Α/Α

Περιγραφή κριτηρίου

Α.
Α1
Α2
Α2.1
Α2.2
Α2.3

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
Χαρακτηριστικά του φορέα
Λοιπά χαρακτηριστικά φορέα
Ο φορές της επένδυσης διαμένει μόνιμα στην περιοχή παρέμβασης
Προώθηση νεανικής επιχειρηματικότητας
Προώθηση γυναικείας επιχειρηματικότητας
Ο φορέας της επένδυσης είναι Αγροτικές/Αλιευτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις
Α2.4
κάθε βαθμίδας, Συνεταιριστικές επιχειρήσεις
Α3 Δυνατότητα διάθεσης των ιδίων κεφαλαίων
Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Β1 Πληρότητα περιγραφής πρότασης
Β2 Ρεαλιστικότητα του προυπολογισμού της πράξης σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο
Β3 Προοπτικές κερδοφορίας
Β4 Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της πράξης
Β5 Βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών
Β6 Παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας ή νέων προϊόντων
Β7 Εφαρμογή καινοτόμου τεχνολογίας
ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ
Γ.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Γ1 Ανταγωνιστικότητα και ποιότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών που θα παραχθούν
Γ2 Συμβολή στη τοπική ανάπτυξη
Γ3 Συμβολή στην απασχόληση
Γ4 Συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος
Γ5 Συμμετοχή σε δίκτυα
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ (ΣΒΚ)

1Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ – ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΝΕΘ
ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Συντελεστής
Στάθμισης
30
7
4
4
4
4
7
40
5
5
5
5
5
5
10
30
7
5
5
8
5
100
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5.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
Στη συνέχεια παρατίθενται διευκρινίσεις σε σχέση με τον τρόπο βαθμολόγησης των
κριτηρίων αυτών:
Όλα τα κριτήρια βαθμολογούνται με την κλίμακα από 0-3 και ο βαθμός τίθεται σε ακέραια
μονάδα. Ο τελικός βαθμός του κάθε κριτηρίου (ΤΒΚ) προκύπτει από τον μαθηματικό τύπο
ΤΒΚ= (Βαθμός κριτηρίου * συντελεστή στάθμισης) / 3.
Παράδειγμα : εάν στο κριτήριο Β2 ο βαθμός είναι τρία (3) με συντελεστή στάθμισης 10, ο
ΤΒΚ= (3*10)/3 = 10.
Η συνολική βαθμολογία κριτηρίων (ΣΒΚ) προκύπτει με το άθροισμα των τελικών βαθμών
των κριτηρίων.
Ο Τελικός Βαθμός της επενδυτικής πρότασης (ΤΒ) προκύπτει από το άθροισμα της
Συνολικής Βαθμολογίας Κριτηρίων (ΣΒΚ) και των ειδικών κριτηρίων.
Η κατάταξη των προτάσεων γίνεται κατά φθίνουσα σειρά της Τελικής Βαθμολογίας τους
(ΤΒ).
Η βαθμολόγηση των κριτηρίων γίνεται σύμφωνα με τα παρακάτω αναφερόμενα, ανάλογα
με τα χαρακτηριστικά και τα στοιχεία της επενδυτικής πρότασης.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Α: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
Α1 Επιχειρηματική ικανότητα του φορέα της επένδυσης
Στο κριτήριο αυτό θα εξεταστεί ο βαθμός της ικανότητας του φορέα της επένδυσης να
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και τη λειτουργία του επενδυτικού του σχεδίου. Στοιχεία που
θα συνεκτιμηθούν είναι η γνώση, η εμπειρία, η επιχειρηματική δραστηριότητα, η νομική
μορφή καθώς και κάθε στοιχείο που τεκμηριώνει την επιχειρηματική ικανότητα του φορέα
της επένδυσης σε τομείς σχετικούς με την προτεινόμενη επένδυση.
Η βαθμολογία του κριτηρίου είναι:
Προηγούμενη αποδεδειγμένη εμπειρία του φορέα άνω των 3 ετών σε τομείς σχετικούς με
τη προτεινόμενη επένδυση - βαθμός (3).
Προηγούμενη αποδεδειγμένη εμπειρία του φορέα από 1 έως 3 έτη σε τομείς σχετικούς με
τη προτεινόμενη επένδυση- βαθμός (2).
Ύπαρξη τίτλου σπουδών (π.χ. ΕΠΑΣ, ΙΕΚ, ΑΕΙ, ΤΕΙ, πιστοποιητικά ξένων γλωσσών ή χρήσης
Η/Υ) σχετικού με τη φύση της πρότασης ή Επαγγελματική κατάρτιση τουλάχιστον 75 ωρών
σχετική με το αντικείμενο - βαθμός (1).
Καμία αποδεδειγμένη εμπειρία του φορέα σε τομείς σχετικούς με την προτεινόμενη
επένδυση- βαθμός (0).
1Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ – ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΝΕΘ
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Α2 Λοιπά χαρακτηριστικά του φορέα
Α2.1. Διαμονή του φορέα της επένδυσης
Στο κριτήριο αυτό βαθμολογείται όταν η μόνιμη κατοικία του φορέα της επένδυσης είναι
εντός της περιοχής παρέμβασης. Η βαθμολογία του κριτηρίου είναι 3.
Α2.2. Ηλικία
Στο κριτήριο αυτό εξετάζεται η ηλικία των φυσικών προσώπων του φορέα της επένδυσης
κατά το χρόνο υποβολής της πρότασης. Στις περιπτώσεις των ατομικών επιχειρήσεων
βαθμολογείται η ηλικία του επιχειρηματία εφόσον είναι
≤ 30 ετών, στις περιπτώσεις
Νομικών Προσώπων λαμβάνεται υπόψη η ηλικία του μετόχου/εταίρου με το μεγαλύτερο
ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό/εταιρικό κεφάλαιο. Στην περίπτωση ίσων ποσοστών θα
λαμβάνεται υπόψη ο μικρότερος σε ηλικία μέτοχος / εταίρος.
Η βαθμολογία του κριτηρίου είναι 3.
Α2.3. Γυναικεία επιχειρηματικότητα
Η πριμοδότηση χορηγείται στις περιπτώσεις που φορέας της επένδυσης είναι γυναίκα. Στις
εταιρίες και τους συνεταιρισμούς η πρόσθετη βαθμολογία θα δίνεται όταν το ποσοστό
συμμετοχής των γυναικών στο μετοχικό /εταιρικό κεφάλαιο είναι μεγαλύτερο ή ίσο του
75% και η διοίκηση / διαχείριση ασκείται από γυναίκα.
Η βαθμολογία του κριτηρίου είναι 3.
Α2.4. Αγροτικές/Αλιευτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμίδας, Συνεταιριστικές
επιχειρήσεις (Εξετάζεται ΜΟΝΟ για την Κατηγορία Πράξης 4.1.1.3)
Η πριμοδότηση χορηγείται στις περιπτώσεις που φορέας της επένδυσης είναι
Αγροτική/Αλιευτική Συνεταιριστική Οργάνωση κάθε βαθμίδας ή Συνεταιριστικές
επιχειρήσεις.
Η βαθμολογία του κριτηρίου είναι 3.
Α3. Δυνατότητα διάθεσης ιδίων κεφαλαίων.
Εξετάζεται ο βαθμός συμμετοχής του φορέα με ίδια κεφάλαια (ποσοστό συμμετοχής ίδιας
συμμετοχής και δανεισμού) στο χρηματοδοτικό σχήμα της επένδυσης καθώς και η
τεκμηρίωση της κάλυψης της ίδιας συμμετοχής.
Η βαθμολογία του κριτηρίου είναι:
Ο φορέας της επένδυσης έχει τη δυνατότητα κάλυψης της απαιτούμενης ίδιας συμμετοχής
εξ' ολοκλήρου με ίδια κεφάλαια - Βαθμός (3).
Ο φορέας της επένδυσης θα καλύψει μέρος της απαιτούμενης ιδίας συμμετοχής με δάνειο
- Βαθμός (2).
Ο φορέας της επένδυσης θα καλύψει όλη την απαιτούμενη ιδία συμμετοχή με δάνειοΒαθμός (1).
1Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ – ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΝΕΘ
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Β1. Πληρότητα περιγραφής επενδυτικού σχεδίου
Στο κριτήριο αυτό εξετάζεται η πληρότητα και η ορθή συμπλήρωση του φακέλου
υποψηφιότητας, ώστε να είναι δυνατή η διαμόρφωση πλήρους εικόνας του περιεχομένου
του επενδυτικού σχεδίου και των στοιχείων που απαιτούνται για την αξιολόγησή του. Η
περιγραφή του φυσικού αντικειμένου είναι πλήρης όσον αφορά τα βασικά τεχνικά και
λειτουργικά χαρακτηριστικά του και ο χαρακτήρας της επένδυσης είναι ολοκληρωμένος.
Επισημαίνεται ότι η πληρότητα εξετάζεται και με βάση την πληρότητα των
δικαιολογητικών.
Η βαθμολογία του κριτηρίου είναι (3) όταν η περιγραφή του φυσικού αντικειμένου είναι
πλήρης όσον αφορά τα βασικά τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του και ο
χαρακτήρας της επένδυσης είναι ολοκληρωμένος και 1 έως 2 όταν είναι ελλιπής.
Β2. Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο
Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους του επενδυτικού σχεδίου σε σχέση
με τις τιμές και τις ποσότητες των επιμέρους στοιχείων του προϋπολογισμού.
Επιπλέον θα εξεταστεί η αναγκαιότητα του συνόλου των προτεινόμενων κτιριακών
εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού σε σχέση με τη δυναμικότητα της επένδυσης, καθώς
και ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας κ.λ.π.
Η βαθμολογία του κριτηρίου είναι (3) όταν ο προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου
περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία κόστη για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου και δεν
παρουσιάζει σημαντική απόκλιση (<5%), (2) όταν παρουσιάζει μικρή απόκλιση από 5%10%, (1) όταν παρουσιάζει απόκλιση από 10%-30% και (0) όταν δεν είναι ρεαλιστικός και
παρουσιάζει σημαντική απόκλιση μεγαλύτερη του 30%.
Β3. Προοπτικές Κερδοφορίας
Εξετάζεται η βιωσιμότητα της επένδυσης την επόμενη πενταετία με βάσει τα
προσδοκώμενα οικονομικά αποτελέσματα και συνεκτιμώνται τα αποτελέσματα των τριών
τελευταίων χρήσεων σε υφιστάμενες επιχειρήσεις. Ελέγχεται η ύπαρξη κερδοφορίας που
προκύπτει από τα προβλεπόμενα αποτελέσματα προ φόρων και αποσβέσεων από το
τρίτο έτος μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.
Η βαθμολογία κυμαίνεται από 1 έως 3 (χαμηλή, μέση και υψηλή κερδοφορία αντίστοιχα)
όταν διαπιστώνεται κερδοφορία που προκύπτει από τα προβλεπόμενα αποτελέσματα προ
φόρων και αποσβέσεων από το τρίτο έτος μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης και όταν
υπάρχουν σοβαρά λάθη /παραλείψεις στη μελέτη βιωσιμότητας η βαθμολογία είναι (0).
Εξετάζεται ανά περίπτωση αλλά και σε άμεση σχέση και με τις υπόλοιπες επενδύσεις.
Β4. Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της επένδυσης
Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της επένδυσης σε σχέση
με : α) το φυσικό αντικείμενο (είδος και μέγεθος, β) την επιλεγμένη μέθοδο υλοποίησης, γ)
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τους ενδεχόμενους κινδύνους που συνδέονται με την υλοποίηση του έργου.
Όταν το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της επένδυσης είναι ρεαλιστικό σε σχέση με : α)
το φυσικό αντικείμενο (είδος και μέγεθος, β) την επιλεγμένη μέθοδο υλοποίησης, γ) τους
ενδεχόμενους κινδύνους που συνδέονται με την υλοποίηση του έργου ο βαθμός είναι (3),
όταν είναι μερικώς ρεαλιστικό (2), όταν δεν είναι ρεαλιστικό (1) και όταν δεν είναι εφικτό
(0).
Β5. Βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών
Στο κριτήριο αυτό εξετάζεται ο βαθμός ετοιμότητας για την άμεση έναρξη υλοποίησης της
επένδυσης. Στοιχεία που θα εξεταστούν είναι η ύπαρξη των αναγκαίων αδειοδοτήσεων,
εγκρίσεων κ.λ.π., σε συνδυασμό με το χρόνο που απαιτείται για την έκδοση τους.
Η βαθμολογία είναι (3) όταν ο φορέας της επένδυσης εξασφάλισε το σύνολο των
απαιτούμενων μελετών, αδειών και των άλλων απαιτούμενων διαδικασιών, (2) όταν
εξασφάλισε μέρος των απαιτούμενων μελετών και αδειών, (1) όταν υπέβαλε αιτήσεις στις
αρμόδιες αρχές για την έγκριση των απαιτούμενων μελετών και την έκδοση αδειών και (0)
όταν δεν υπέβαλε εγκεκριμένες μελέτες και άδειες σε καμία αρμόδια υπηρεσία.
Β6. Παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας ή νέων προϊόντων (Εξετάζεται
ΜΟΝΟ για την Κατηγορία Πράξης 4.1.1.3)
Ως προστιθέμενη αξία προϊόντος θεωρείται η συναλλακτική ή/και αντιληπτή αξία που
προστίθεται σε ένα προϊόν μέσα από την επεξεργασία ή/και μεταποίηση του ή/ και από τη
βελτίωση της εικόνας του. Η προστιθέμενη αξία διαφοροποιεί το προϊόν και βελτιώνει την
ελκυστικότητά του σε σχέση με τα άμεσα ανταγωνιστικά και εναλλακτικά προσφερόμενα
προϊόντα, και ειδικότερα για την εφαρμογή της παρούσας:
o

Υψηλής προστιθεμένης αξίας θεωρούνται τα προϊόντα εγκαταστάσεων Α (Μεταποίηση
αλιευμάτων).

o

Μέσης προστιθεμένης αξίας θεωρούνται τα προϊόντα των εγκαταστάσεων ΚΝ, S και
ΑΜ (επεξεργασία – τυποποίηση νωπών – κατεψυγμένων αλιευμάτων, τυποποίηση
(συσκευασία) νωπών αλιευμάτων – Αποκελύφωση μυδιών) και

o

Χαμηλής προστιθεμένης αξίας θεωρούνται τα προϊόντα για τα οποία γίνεται χρήση
εγκαταστάσεων PS, KA, I (ψυκτικοί θάλαμοι αλιευμάτων, Κέντρα αποστολής
οστρακοειδών, ιχθυόσκαλες).

Η βαθμολογία είναι (3) όταν το προϊόν είναι υψηλής προστιθέμενης αξίας, (2) όταν είναι
μέσης προστιθέμενης αξίας, (1) όταν το προϊόν είναι χαμηλής προστιθέμενης αξίας.
Β7. Εφαρμογή καινοτόμου τεχνολογίας προϊόντων (Εξετάζεται ΜΟΝΟ για την Κατηγορία
Πράξης 4.1.1.3)
Στο κριτήριο αυτό εξετάζεται η καινοτομία του προϊόντος. Ως καινοτομία εκλαμβάνεται η
ανανέωση και η μεγέθυνση του εύρους των προϊόντων, των υπηρεσιών και των αγορών
τους, η εγκαθίδρυση νέων μεθόδων παραγωγής, προσφοράς και διανομής και η εισαγωγή
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αλλαγών στο μάνατζμεντ (στην οργανωτική δομή, στις συνθήκες εργασίας και στις
δεξιότητες των εργαζομένων). Σημαντικό κριτήριο για τη διαπίστωση της καινοτομίας είναι
ότι αυτή πρέπει να παρέχει σημαντική αλλαγή / διαφοροποίηση στα υπάρχοντα προϊόντα
(αγαθά ή υπηρεσίες), τις διαδικασίες, τις μεθόδους εμπορίας ή τις οργανωτικές δομές και
πρακτικές της επιχείρησης.
Η βαθμολογία είναι (3) όταν διαπιστώνεται καινοτόμο προϊόν και όταν το προϊόν δεν είναι
καινοτόμο η βαθμολογία είναι (0).

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ : ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΟΥ
ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Γ1. Ανταγωνιστικότητα και ποιότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών που θα παραχθούν
Εξετάζεται ο βαθμός αξιοποίησης νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία, η
είσοδος νέας τεχνολογίας στην περιοχή, η σύνδεση με το διαδίκτυο σε υψηλές ταχύτητες, η
αξιοποίηση ευρεσιτεχνιών, η παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων
σε σχέση με την κύρια δραστηριότητα, ύπαρξη υποδομών/διαρρυθμίσεων για την
εξυπηρέτηση ατόμων μειωμένης κινητικότητας, εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και
ποιοτικών σημάτων (π.χ. ISO 22000) κλπ.
Το κριτήριο λαμβάνει τη μέγιστη βαθμολογία (3) όταν πληροί όλα τα ανωτέρα σημεία και
εξασφαλίζει την ανταγωνιστικότητα και ποιότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών που θα
παραχθούν, (2) όταν πληροί τα 2 έως 3 σημεία, (1) όταν εκπληροί 1 σημείο και (0) όταν
υπάρχει απουσία των ανωτέρω σημείων και αναφορών.
Γ2. Συμβολή στη τοπική ανάπτυξη
Εξετάζεται ο βαθμός κάλυψης των αναγκών της περιοχής από το επενδυτικό σχέδιο, το νέο
περιβάλλον που διαμορφώνεται σε σχέση με επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου, η συμβολή
του επενδυτικού σχεδίου στους στόχους του Τοπικού Προγράμματος, η συμβολή του
επενδυτικού σχεδίου στη κάλυψη της χωροθέτησης, στην αξιοποίηση τοπικών πρώτων
υλών, προϊόντων και υπηρεσιών, δυνατότητα αύξησης της επισκεψιμότητας της περιοχής,
αναβίωση παραδοσιακών κλάδων της τοπικής οικονομίας και κάθε στοιχείο που
τεκμηριώνει την αναγκαιότητα της επένδυσης σε σχέση με τις συνθήκες αγοράς στην
τοπική ανάπτυξη.
Το κριτήριο λαμβάνει τη μέγιστη βαθμολογία (3) όταν πληροί τα περισσότερα από τα
ανωτέρα σημεία και εξασφαλίζει τη συμβολή στη τοπική ανάπτυξη, (2) όταν πληροί τα 3
έως 4 σημεία, (1) όταν εκπληροί 1 έως 2 σημεία και (0) όταν υπάρχει απουσία των
ανωτέρω σημείων και αναφορών.
Γ3. Συμβολή στην απασχόληση
Εξετάζεται η δημιουργία ετήσιων ισοδύναμων νέων θέσεων απασχόλησης (μισθωτών και
αυτοαπασχολούμενων) που ο φορέας της επένδυσης δεσμεύεται σε συνδυασμό με τη
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διατήρηση τους, σε περιπτώσεις εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων.
Το κριτήριο λαμβάνει τη μέγιστη βαθμολογία (3) όταν συμβάλει στη δημιουργία άνω των 3
νέων ετήσιων ισοδύναμων θέσεων απασχόληση, (2) όταν συμβάλει στη δημιουργία 2 έως 3
νέων ετήσιων ισοδύναμων θέσεων απασχόλησης ή στη διατήρηση άνω των 3 ισοδυνάμων
θέσεων απασχόλησης, (1) όταν συμβάλει στη δημιουργία έως 1 νέας ετήσιας ισοδύναμης
θέσης απασχόλησης ή διατήρηση μέχρι 3 ισοδύναμες θέσεις απασχόλησης και (0) όταν δεν
δημιουργούνται ούτε διατηρούνται νέες θέσεις απασχόλησης.
Γ4. Συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος
Εξετάζεται η συμβολή τόσο στην προστασία όσο και στην ανάδειξη του περιβάλλοντος που
προκύπτουν είτε από τα στοιχεία της επένδυσης (κτιριακές και μηχανολογικές
εγκαταστάσεις) όσο και από τις δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν μετά την
ολοκλήρωση της επένδυσης. Λαμβάνεται υπόψη η χρήση ΑΠΕ για τη κάλυψη των
ενεργειακών αναγκών της επένδυσης, η πρόβλεψη συστήματος ανακύκλωσης στερεών
αποβλήτων, η πρόβλεψη συστήματος εξοικονόμησης ενέργειας, η πρόβλεψη συστήματος
εξοικονόμησης νερού, καθώς και η πρόβλεψη συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης
(π.χ. ISO 14000, EMAS).
Το κριτήριο λαμβάνει τη μέγιστη βαθμολογία (3) εκπληροί όλα τα ανωτέρω σημεία του
κριτηρίου, (2) όταν εκπληροί 3 έως 4 από τα ανωτέρω σημεία, (1) όταν εκπληροί 1 έως 2
από τα ανωτέρω κριτήρια και όταν δεν εκπληροί κανένα (0).
Γ5. Συμμετοχή σε επιχειρηματικά δίκτυα
Εξετάζεται η εξασφάλιση συμμετοχής σε τυπικά ή άτυπα επιχειρηματικά δίκτυα ομοειδών/
συμπληρωματικών επιχειρήσεων.
Στο κριτήριο αυτό η βαθμολογία εξαρτάται από τη συμμετοχή σε τυπικό ή άτυπο δίκτυο,
ομοειδών ή συμπληρωματικών ή όχι, οπότε και ο βαθμός είναι 3 ή 0 αντιστοίχως.
Γ6. Συμβολή στην αξιοποίηση, προβολή και ανάδειξη των προϊόντων αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας (Εξετάζεται ΜΟΝΟ για τις Κατηγορίες Πράξης 4.1.1.1 και 4.1.1.2)
Εξετάζεται η συμβολή στην αξιοποίηση, προβολή και ανάδειξη των προϊόντων αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας, είτε με την άμεση μεταποίηση/παραγωγή προϊόντων που σχετίζονται
με την αλιεία και υδατοκαλλιέργεια, είτε και με την έμμεση προβολή τους.
Η βαθμολογία κυμαίνεται από 0 έως 3 για το συγκεκριμένο κριτήριο και θα αξιολογηθεί
σύμφωνα με τις προτεινόμενες ενέργειες και με τα αντίστοιχα αποδεικτικά που θα
υπάρχουν στο φάκελο υποψηφιότητας.
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ΒΑΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ !
Όσο αφορά την αξιολόγηση των υποψήφιων επενδύσεων 4.1.1.3.2 «Πιστοποίηση
ποιότητας, περιλαμβανομένης της δημιουργίας σημάτων και της πιστοποίησης
προϊόντων που αλιεύονται ή εκτρέφονται με μεθόδους παραγωγής φιλικές προς το
περιβάλλον» της Κατηγορίας Πράξης 4.1.1.3, στα κριτήρια επιλογής Β3, Β5, Β7, Γ1 και Γ4
τίθεται κατά την αξιολόγηση, ως τιμή βαθμολογίας για κάθε ένα από τα κριτήρια αυτά, η
μέγιστη αντίστοιχη τιμή, καθώς τα συγκεκριμένα κριτήρια δεν αφορούν στη φύση και το
περιεχόμενο των υποψήφιων επενδύσεων 4.1.1.3.2.

Δ. ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΦΟΡΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.1 και 4.1.1.2)
Υπάρχουν ειδικά κριτήρια ανά τομέα δραστηριότητας που παρέχουν πρόσθετη
βαθμολογία στο επενδυτικό σχέδιο, τα οποία θα πρέπει να περιγράφονται και να
αποδεικνύονται επαρκώς.
Τα ειδικά κριτήρια ανά τομέα δραστηριότητας είναι τα ακόλουθα:
Δ1. Δευτερογενής τομέας


Εισαγωγή καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία (Βαθμός: 5)
Αφορά αποκλειστικά τις επενδύσεις 4.1.1.1.4 και 4.1.1.1.5 της Κατηγορίας Πράξης
4.1.1.1 και τις επενδύσεις 4.1.1.2.5 και 4.1.1.2.6 της Κατηγορίας Πράξης 4.1.1.2 της
παρ. 3.1 του παρόντος Οδηγού Εφαρμογής.



Ενίσχυση επιχειρήσεων παραγωγής τοπικών/παραδοσιακών προϊόντων μετά την α'
μεταποίηση οι οποίες συμβάλλουν στη τουριστική προβολή της περιοχής (Βαθμός: 10)
Αφορά αποκλειστικά τις επενδύσεις 4.1.1.1.5 της Κατηγορίας Πράξης 4.1.1.1 και τις
επενδύσεις 4.1.1.2.6 της Κατηγορίας Πράξης 4.1.1.2 της παρ. 3.1 του παρόντος
Οδηγού Εφαρμογής.



Ενίσχυση επιχειρήσεων δραστηριοτήτων οικοτεχνίας-χειροτεχνίας ή βιοτεχνίας οι
οποίες συμβάλλουν στη παραγωγική ειδών τοπικής/παραδοσιακής τέχνης και στη
διασύνδεσή τους με την τουριστική προβολή της περιοχής (Βαθμός: 10)
Αφορά αποκλειστικά τις επενδύσεις 4.1.1.1.4 της Κατηγορίας Πράξης 4.1.1.1 και τις
επενδύσεις 4.1.1.2.5 της Κατηγορίας Πράξης 4.1.1.2 της παρ. 3.1 του παρόντος
Οδηγού Εφαρμογής.



Μετεγκατάσταση της επιχείρησης που επιβάλλεται από περιβαλλοντικούς λόγους
Αφορά αποκλειστικά τις επενδύσεις 4.1.1.1.4 και 4.1.1.1.5 της Κατηγορίας Πράξης
4.1.1.1 και τις επενδύσεις 4.1.1.2.5 και 4.1.1.2.6 της Κατηγορίας Πράξης 4.1.1.2 της
παρ. 3.1 του παρόντος Οδηγού Εφαρμογής.
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Δ2. Επενδύσεις στον τουρισμό


Χαρακτήρας των υπηρεσιών (καινοτόμος, προηγμένης τεχνολογίας κλπ) (Βαθμός: 5)
Αφορά αποκλειστικά τις επενδύσεις 4.1.1.1.1 και 4.1.1.1.3 της Κατηγορίας Πράξης
4.1.1.1 και τις επενδύσεις 4.1.1.2.1 και 4.1.1.2.4 της Κατηγορίας Πράξης 4.1.1.2 της
παρ. 3.1 του παρόντος Οδηγού Εφαρμογής.



Δημιουργία επιχειρήσεων που διαφοροποιούν το τουριστικό προϊόν (δηλ.
επιχειρήσεις που εξυπηρετούν τον οικοτουρισμό, τον αλιευτικό τουρισμό, τον
θαλάσσιο και καταδυτικό τουρισμό και γενικότερα τον τουρισμό της υπαίθρου)
(Βαθμός: 10)
Αφορά αποκλειστικά τις επενδύσεις 4.1.1.1.1 της Κατηγορίας Πράξης 4.1.1.1 και τις
επενδύσεις 4.1.1.2.1 της Κατηγορίας Πράξης 4.1.1.2 της παρ. 3.1 του παρόντος
Οδηγού Εφαρμογής.



Ενίσχυση επιχειρήσεων που συμβάλλουν στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου
της περιοχής (Βαθμός: 10)
Αφορά αποκλειστικά τις επενδύσεις 4.1.1.1.1 και 4.1.1.1.3 της Κατηγορίας Πράξης
4.1.1.1 και τις επενδύσεις 4.1.1.2.1 και 4.1.1.2.4 της Κατηγορίας Πράξης 4.1.1.2 της
παρ. 3.1 του παρόντος Οδηγού Εφαρμογής.



Ενίσχυση επιχειρήσεων εστίασης που συμβάλλουν αποδεδειγμένα στη προβολή της
τοπικής/παραδοσιακής γαστρονομίας (Βαθμός: 10)
Αφορά αποκλειστικά τις επενδύσεις 4.1.1.1.3 της Κατηγορίας Πράξης 4.1.1.1 και τις
επενδύσεις 4.1.1.2.4 της Κατηγορίας Πράξης 4.1.1.2 της παρ. 3.1 του παρόντος
Οδηγού Εφαρμογής.



Χωροθέτηση της επένδυσης σε σχέση με τις περιοχές προτεραιότητας της
εμπειρογνωμοσύνης (Βαθμός: Απόλυτη / 10, Υψηλή / 7, Μέτρια / 4, Χαμηλή / 0)
Αφορά αποκλειστικά τις επενδύσεις 4.1.1.1.1 και 4.1.1.1.3 της Κατηγορίας Πράξης
4.1.1.1 και τις επενδύσεις 4.1.1.2.1, 4.1.1.2.3 και 4.1.1.2.4 της Κατηγορίας Πράξης
4.1.1.2 της παρ. 3.1 του παρόντος Οδηγού Εφαρμογής.

Δ3. Τομέας παροχής υπηρεσιών


Χαρακτήρας των υπηρεσιών (καινοτόμος, προηγμένης τεχνολογίας κλπ) (Βαθμός: 5)
Αφορά αποκλειστικά τις επενδύσεις 4.1.1.1.2 της Κατηγορίας Πράξης 4.1.1.1 και τις
επενδύσεις 4.1.1.2.2 της Κατηγορίας Πράξης 4.1.1.2 της παρ. 3.1 του παρόντος
Οδηγού Εφαρμογής.



Ενίσχυση επιχειρήσεων προϋπολογισμού που κυμαίνεται από 50.001 ευρώ μέχρι
100.000 ευρώ (Βαθμός: 10)
Αφορά αποκλειστικά τις επενδύσεις 4.1.1.1.2 της Κατηγορίας Πράξης 4.1.1.1 και τις
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επενδύσεις 4.1.1.2.2 της Κατηγορίας Πράξης 4.1.1.2 της παρ. 3.1 του παρόντος
Οδηγού Εφαρμογής.


Ενίσχυση επιχειρήσεων μικρού προϋπολογισμού που κυμαίνεται μέχρι 50.000 ευρώ
(Βαθμός: 5)
Αφορά αποκλειστικά τις επενδύσεις 4.1.1.1.2 της Κατηγορίας Πράξης 4.1.1.1 και τις
επενδύσεις 4.1.1.2.2 της Κατηγορίας Πράξης 4.1.1.2 της παρ. 3.1 του παρόντος
Οδηγού Εφαρμογής.

Για την αξιολόγηση των κριτηρίων Δ1, Δ2 και Δ3, και για την έννοια της καινοτομίας αυτή
γενικά αφορά στην ανανέωση και μεγέθυνση του εύρους των προϊόντων, των υπηρεσιών
και των αγορών τους, την εγκαθίδρυση νέων μεθόδων παραγωγής, προσφοράς και
διανομής και την εισαγωγή αλλαγών στο μάνατζμεντ (στην οργανωτική δομή, στις
συνθήκες εργασίας και στις δεξιότητες των εργαζομένων). Σημαντικό κριτήριο για τη
διαπίστωση της καινοτομίας είναι ότι αυτή πρέπει να παρέχει σημαντική αλλαγή /
διαφοροποίηση στα υπάρχοντα προϊόντα (αγαθά ή υπηρεσίες), τις διαδικασίες, τις
μεθόδους εμπορίας ή τις οργανωτικές δομές και πρακτικές της επιχείρησης.
Για την αξιολόγηση του κριτηρίου Δ2 (Επενδύσεις στον τουρισμό), βαθμολογείται η
χωροθέτησή τους με βάση τα πορίσματα της μελέτης για τη χωροθέτηση τουριστικών
υποδομών. Με βάση τα ειδικά χαρακτηριστικά της υπάρχουσας οικονομικής
δραστηριότητας και της χωροταξικής ανάπτυξης των οικιστικών συνόλων της περιοχής,
αλλά κυρίως την γεωγραφική ένταξη των υφιστάμενων προστατευόμενων περιοχών, η
βασική αρχή που υιοθετείται ως κριτήριο κατά προτεραιότητα ένταξης δυνητικών
τουριστικών επενδύσεων και υποδομών στην περιοχή εφαρμογής του Προγράμματος,
ακολουθεί τη διαβάθμιση των προστατευόμενων περιοχών (ζωνών) του Εθνικού Πάρκου,
στη βάση των ανωτέρω αναφερόμενων τουριστικών διαδρομών (και σε μία απόσταση
1χλμ. εκατέρωθεν των διαδρομών αυτών).
Ειδικότερα, διακρίνονται οι 4 επιμέρους προτεραιότητες χωροθέτησης, σύμφωνα με τον
πίνακα που ακολουθεί :
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΖΩΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΖΩΝΗΣ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ /
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Περιοχές Απόλυτης
Προστασίας της Φύσης

ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3, ΑΠ4

Απόλυτη / 10

Περιοχές Προστασίας
της Φύσης

ΠΔ1, ΠΔ2, ΠΔ3, ΠΔ4, ΠΑ,

Περιοχές Γεωργικών
Καλλιεργειών
Λοιπές Περιοχές

B1, Β2, Β3, Β4, Β5, Β6 και Β7

Υψηλή / 7

Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5, Γ6 και Δ

Μέτρια / 4

-

Χαμηλή / 0

Περίληψη της μελέτης αυτής παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙ του παρόντος Οδηγού.
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6
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
6.1 ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων των δυνητικών δικαιούχων είναι συγκριτική ανά
Κατηγορία Πράξης και γίνεται από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση της Ε.Δ.Τ.Π.
Αλιείας. Η σύνθεση της επιτροπής και η λειτουργίας της θα πρέπει να πληροί τα οριζόμενα
στο άρθρο 20 παρ. 6 της ΚΥΑ 1911/29-10-2010 και όσα ρητά αναφέρονται στο Κεφ. 8
«Όροι και Προϋποθέσεις Υλοποίησης Πράξεων της Ενίσχυσης».
Τα στάδια της διαδικασίας αξιολόγησης είναι τα ακόλουθα:
•

Αξιολόγηση σύμφωνα με τα βαθμολογούμενα «Κριτήρια Επιλογής Πράξεων»
(Παράρτημα ΙΙΙ της πρόσκλησης).
Κατά την αξιολόγηση της πρότασης του δυνητικού δικαιούχου από την Ο.Τ.Δ. Αλιείας
εξετάζεται ο προτεινόμενος προϋπολογισμός σε σχέση με τα αντίστοιχα κριτήρια. Ο
προϋπολογισμός που διαμορφώνεται μετά την αξιολόγηση αποτελεί τον εγκεκριμένο
προϋπολογισμό της πράξης, ο οποίος αναφέρεται στην απόφαση έγκρισης της Ο.Τ.Δ.
Αλιείας και στη σύμβαση της με τον δικαιούχο. Δεν μπορεί να δικαιολογηθεί
οποιαδήποτε αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πράξης.
Στην περίπτωση που στο πλαίσιο της πρότασης περιλαμβάνονται κατασκευαστικές
εργασίες η αρμόδια για την αξιολόγηση επιτροπή μπορεί, εφόσον η Ο.Τ.Δ. Αλιείας το
κρίνει σκόπιμο, να πραγματοποιήσει επιτόπια επίσκεψη στον προτεινόμενο χώρο
υλοποίησης της πράξης προκειμένου να διαπιστωθεί η υφιστάμενη κατάσταση. Τα
αποτελέσματα της επιτόπιας επίσκεψης αποτυπώνονται σε έκθεση αυτοψίας.
Στην περίπτωση που το φυσικό αντικείμενο υποψήφιας πρότασης περιλαμβάνει
ενέργειες διαφορετικών Κατηγοριών Πράξεων, αυτή αξιολογείται και εντάσσεται στη
Κατηγορία Πράξεων εκείνη, στην οποία αντιστοιχεί η μεγαλύτερη χρηματοδοτική
βαρύτητα της πρότασης.
Για κάθε προκηρυσσόμενη Κατηγορία Πράξεων, η Επιτροπή Αξιολόγησης καταγράφει
σε Δελτίο Αξιολόγησης το αποτέλεσμα της αξιολόγησης με σχετική αναλυτική
τεκμηρίωση ανά κριτήριο και συντάσσει πρακτικό, στο οποίο περιλαμβάνεται πίνακας
φθίνουσας κατάταξης των υποβληθεισών προτάσεων, λαμβάνοντας υπόψη τον
προϋπολογισμό της κάθε Κατηγορίας Πράξης, με συνημμένα τα σχετικά Δελτία
Αξιολόγησης. Οι υποβληθείσες προτάσεις είναι καταρχήν επιλέξιμες μέχρι
εξαντλήσεως του προϋπολογισμού της αντίστοιχης Κατηγορίας Πράξης.

1Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ – ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΝΕΘ
ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

49

Στη συνέχεια, η Ε.Δ.Τ.Π. Αλιείας αποφασίζει επί της αξιολόγησης βάσει της ως άνω
γνωμοδότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης. Σε περίπτωση που η Ε.Δ.Τ.Π. Αλιείας
αποκλίνει από τη γνώμη της επιτροπής η σχετική της απόφαση πρέπει να αιτιολογείται
ειδικά.
•

Κοινοποίηση στον κάθε υποψήφιο από την Ο.Τ.Δ. Αλιείας με συστημένη επιστολή την
απόφαση της Ε.Δ.Τ.Π Αλιείας, συμπεριλαμβανομένου του πίνακα κατάταξης, καθώς
και το αναλυτικό δελτίο αξιολόγησης της πρότασής του.
Η απόφαση της Ε.Δ.Τ.Π. Αλιείας και ο πίνακας κατάταξης των υποβληθεισών
προτάσεων αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Ο.Τ.Δ Αλιείας, τοιχοκολλούνται στην έδρα
της και, δημοσιεύονται σε δύο τοπικές εφημερίδες, εφόσον υπάρχουν.

•

O υποψήφιος έχει το δικαίωμα υποβολής ένστασης. Η προθεσμία υποβολής των
ενστάσεων είναι 15 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης και δημοσίευσης των
αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, η οποία ρητά αναφέρεται. Κατ' εξαίρεση, η
προθεσμία αυτή μπορεί να μην τηρηθεί, εφόσον όλοι οι ενδιαφερόμενοι για τη
συγκεκριμένη δράση δηλώσουν υπεύθυνα στην Ο.Τ.Δ. Αλιείας ότι δεν προτίθενται να
υποβάλουν ένσταση.
Οι ενστάσεις των υποψηφίων δικαιούχων εξετάζονται από επιτροπή ενστάσεων, που
συγκροτείται με απόφαση της Ε.Δ.Τ.Π. Αλιείας. Η εν λόγω επιτροπή συντάσσει
πρακτικό στο οποίο περιλαμβάνεται αναλυτικά η αιτιολογημένη γνωμοδότησή της επί
όλων των αιτιάσεων των υποβληθεισών ενστάσεων.
Μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων από την επιτροπή, η Ε.Δ.Τ.Π. Αλιείας
αποφασίζει επί των ενστάσεων με βάση τη γνωμοδότηση της επιτροπής ενστάσεων. Σε
περίπτωση που η Ε.Δ.Τ.Π. Αλιείας αποκλίνει από τη γνώμη της επιτροπής, η σχετική
της απόφαση πρέπει να αιτιολογείται ειδικά.

•

Κοινοποίηση της ως άνω απόφαση της Ε.Δ.Τ.Π. Αλιείας, καθώς και τα πρακτικά της
επιτροπής ενστάσεων με συστημένη επιστολή στους ενδιαφερόμενους της δράσης
στην οποία εντάσσεται η πρόταση από την Ο.Τ.Δ. Αλιείας. Η απόφαση της Ε.Δ.Τ.Π.
Αλιείας και ο πίνακας κατάταξης των υποβληθεισών προτάσεων, όπως διαμορφώνεται
μετά την εξέταση των ενστάσεων, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Ο.Τ.Δ. Αλιείας και
τοιχοκολλούνται στην έδρα της.

6.2 ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ,
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ Ο.Τ.Δ. ΑΛΙΕΙΑΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ

Μετά την οριστικοποίηση των προς ένταξη πράξεων, η Ο.Τ.Δ. Αλιείας :
•

συντάσσει Τεχνικό Δελτίο για κάθε Πράξη και εκδίδει Απόφαση Ένταξης/
Χρηματοδότησης των πράξεων στον Άξονα 4 του Ε.Π.ΑΛ. και καταχωρεί όλα τα
απαραίτητα στοιχεία στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα.
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•

καλεί τους δικαιούχους για υπογραφή σύμβασης, αποστέλλοντάς τους σχετικό σχέδιο
μετά την έκδοση της ανωτέρω Απόφασης Ένταξης/ Χρηματοδότησης. Σε κάθε
περίπτωση η σύμβαση υπογράφεται εντός 60 ημερών από την έκδοση της ανωτέρω
Απόφασης Ένταξης / Χρηματοδότησης κοινοποιείται στην Ε.Υ.Δ. Ε.Π.ΑΛ. Σε περίπτωση
μη τήρησης του ανωτέρω χρονικού διαστήματος για την υπογραφή της σύμβασης, το
έργο απεντάσσεται.
Ο προϋπολογισμός που διαμορφώνεται μετά την ανωτέρω εξέταση αποτελεί τον
εγκεκριμένο προϋπολογισμό, ο οποίος αναφέρεται στην απόφαση έγκρισης της Ο.Τ.Δ.
Αλιείας και στη σύμβαση της με τον δικαιούχο. Δεν μπορεί να δικαιολογηθεί
οποιαδήποτε αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πράξης. Οποιαδήποτε
σχετική αύξηση βαρύνει αποκλειστικά και μόνο το δικαιούχο.
Το συνολικό διάστημα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων
έως την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης της πράξης στο Ε.Π.ΑΛ., δεν
μπορεί να υπερβαίνει τις 90 ημέρες.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης πρέπει να εξασφαλίζεται η πλήρωση μέρους των
κριτηρίων επιλεξιμότητας, για την τεκμηρίωση των οποίων υποβλήθηκε Υπεύθυνη Δήλωση.
Για το λόγο αυτό θα πρέπει να υποβληθούν στην Ο.Τ.Δ. Αλιείας τα παρακάτω πρωτότυπα,
ακριβή αντίγραφα ή νομίμως επικυρωμένα δικαιολογητικά :


Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου μήνα
πριν την υπογραφή της σύμβασης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο δικαιούχος δεν
τελεί σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης και σε πτωχευτικό συμβιβασμό,
β) σε περίπτωση νομικού προσώπου, πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, έκδοσης τελευταίου μήνα πριν την υπογραφή της σύμβασης, από
το οποίο να προκύπτει ότι ο δικαιούχος δεν έχει λυθεί, δεν τελεί υπό κοινή
εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, επίσης, ότι δεν τελεί υπό
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης.
Διευκρινίζεται ότι επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα
πιστοποιητικά λύσης και εκκαθάρισης, εκδίδονται από την αρμόδια Υπηρεσία της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Επί ημεδαπών
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το
πιστοποιητικό λύσης και εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του
Πρωτοδικείου της έδρας της επιχείρησης.



Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης.
Στην περίπτωση προσωπικών ή υπό σύσταση εταιριών υποβάλλεται από όλα τα μέλη
τους. Στην περίπτωση λοιπών νομικών προσώπων υποβάλλεται από τον νόμιμο
εκπρόσωπο.



Πιστοποιητικά μεταγραφής, βαρών και μη διεκδικήσεων από το αρμόδιο
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υποθηκοφυλακείο για τα ακίνητα στα οποία αφορά η επένδυση. Σχετικά με τα βάρη
ισχύουν τα ακόλουθα:
1. Στην περίπτωση εγγραφής βαρών επί των ακινήτων (συγκεκριμένα: προσημείωση
υποθήκης ή υποθήκης) στα οποία αφορά η επένδυση μετά την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης ενίσχυσης και πριν την οριστική έγκριση της επένδυσης,
αυτή επιτρέπεται μόνον εφόσον συνδέεται με λήψη πίστωσης (δανεισμό) του
δικαιούχου, η οποία χορηγείται σε αυτόν για την υλοποίηση του εγκριθέντος
επενδυτικού σχεδίου.
2. Στην περίπτωση που τα ακίνητα των υποψηφίων που κρίθηκαν δικαιούχοι δεν ήταν
ελεύθερα βαρών κατά την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας (και
συγκεκριμένα λόγω εγγραφής προσημείωσης υποθήκης ή υποθήκης, αυτά θα
πρέπει να είναι ελεύθερα βαρών πριν από την οριστική έγκριση των επενδυτικών
σχεδίων και να μην εκκρεμούν διεκδικήσεις τρίτων επ’ αυτού (πιστοποιητικό
βαρών και μη διεκδικήσεων αντίστοιχα).
Κατ εξαίρεση στις ακόλουθες περιπτώσεις και υπό την προϋπόθεση ότι δεν
διακυβεύεται η βιωσιμότητα της επένδυσης των υποψηφίων που κρίθηκαν δικαιούχοι,
η ύπαρξη εγγεγραμμένων βαρών δεν εμποδίζει την οριστική έγκριση:
•

•
•

προσημείωση υποθήκης ή η υποθήκη έχει εγγραφεί σε εξασφάλιση δανείου,
προκειμένου ο δικαιούχος να καλύψει το προβλεπόμενο ποσοστό της ίδιας
συμμετοχής με δανεισμό,
η επενδυτική πρόταση αφορά στην τοποθέτηση εξοπλισμού ή ήπιες ενέργειες που
δεν συνδέονται μόνιμα και σταθερά με το ακίνητο,
η προσημείωση υποθήκης ή η υποθήκη έχει εγγραφεί σε εξασφάλιση δανείου που
χορηγήθηκε μετά από φυσική καταστροφή

Για την υπογραφή της σύμβασης ο δικαιούχος υποχρεούται στην υποβολή εγγυητικής
επιστολής καλής εκτέλεσης σε ποσοστό ίσο με το 5% της εγκεκριμένης Δημόσιας Δαπάνης
του έργου του, μόνο στις περιπτώσεις εκείνες των επενδύσεων κατά τις οποίες ο
επιλέξιμος προϋπολογισμός του έργου είναι άνω των 150.000 €.

Επισημαίνεται ότι φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα θα υποβληθούν μετά την
υπογραφή σύμβασης κατά το 1ο αίτημα πληρωμής.
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7
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Η παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων είναι καταρχήν αρμοδιότητα της Ο.Τ.Δ.
Αλιείας, η οποία πρέπει να συντονίζει το τοπικό πρόγραμμα και τους εμπλεκόμενους
φορείς σε όλα τα επίπεδα.
Η Ο.Τ.Δ. Αλιείας διενεργεί επαληθεύσεις (διοικητικές ή και επιτόπιες) σε όλα τα αιτήματα
πληρωμής δαπανών των δικαιούχων των κατηγοριών πράξεων σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ)
498/2007. Οι επαληθεύσεις (διοικητικές και επιτόπιες) που διενεργεί η Ο.Τ.Δ. Αλιείας
περιλαμβάνουν την επαλήθευση:
•

της παράδοσης των συγχρηματοδοτούμενων προϊόντων και υπηρεσιών,

•

της αληθούς πραγματοποίησης των δαπανών που περιλαμβάνει το αίτημα
πληρωμής, και

•

της ολοκληρωμένης ενέργειας σε σχέση με την ενέργεια για την οποία ζητήθηκε και
χορηγήθηκε η ενίσχυση.

Για το λόγο αυτό, στο πλαίσιο της Ο.Τ.Δ. Αλιείας, συγκροτείται με απόφαση της Ε.Δ.Τ.Π.
Αλιείας επιτροπή με την ονομασία: "Επιτροπή επαλήθευσης - πιστοποίησης πράξεων",
σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Άρθρο 22, παρ.2 και 3 της ΚΥΑ1911/29-10-2010.
πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης του
δικαιούχου στην Ο.Τ.Δ. Αλιείας.
Οι δικαιούχοι δύναται να υποβάλλουν ένα (1) έως πέντε (5) αιτήματα πληρωμής δαπανών
επιπλέον από την προκαταβολή, ανάλογα με τη φύση της πράξης και τον προϋπολογισμό
της. Το τελευταίο αίτημα πληρωμής του δικαιούχου αφορά δαπάνες τουλάχιστον ίσες με
το 20% της αναλογούσας ενίσχυσης και η έγκριση πληρωμής του ισοδυναμεί με
αποπληρωμή και παραλαβή της πράξης.
Προκειμένου για παρεμβάσεις κρατικών ενισχύσεων (παρεμβάσεις ανάπτυξης
επιχειρηματικής δραστηριότητας) είναι δυνατή, κατόπιν σχετικού αιτήματος του
δικαιούχου, η χορήγηση προκαταβολής, η οποία δε θα υπερβαίνει το 25% του συνολικού
ποσού της ενίσχυσης, με την προϋπόθεση προσκόμισης από το δικαιούχο ισόποσης
εγγυητικής επιστολής.
Το αίτημα πληρωμής προκαταβολής συνοδεύεται επίσης από τις απαιτούμενες νόμιμες
άδειες και βεβαιώσεις δημοσίων αρχών που διέπουν, κατά περίπτωση, τη νομιμότητα
υλοποίησης και λειτουργίας του συγκεκριμένου έργου (όπως άδεια δόμησης, άδεια
λειτουργίας για εκσυγχρονισμούς κ.λπ.).
Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής εκδίδεται υπέρ του ΟΠΕΚΕΠΕ και επιστρέφεται μετά
την έγκριση και εισαγωγή στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα το Δελτίο
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Παρακολούθησης της πράξης, με το οποίο το σύνολο της δημόσιας δαπάνης της πράξης
που έχει πληρωθεί ανέρχεται σε ποσό τουλάχιστον ίσο με το ποσό της προκαταβολής που
έχει καταβληθεί στο δικαιούχο και, την ολοκλήρωση του Ελέγχου Εποπτείας του φακέλου
από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ο δικαιούχος, το αργότερο εντός δώδεκα μηνών (12) από την υπογραφή της σύμβασής του
με την Ο.Τ.Δ. Αλιείας, θα πρέπει να υποβάλλει στην Ο.Τ.Δ. αίτημα πληρωμής για επιλέξιμες
δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 20% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του συνολικού
ποσού της ενίσχυσης (Δ.Δ.).
Σε περίπτωση μη τήρησης των προϋποθέσεων της παραγράφου ανωτέρω ή σε περίπτωση
που δεν πραγματοποιηθεί επαλήθευση/ πιστοποίηση για ποσό Δημόσιας Δαπάνης
τουλάχιστον ίσο με το ποσό της προκαταβολής καταπίπτει η εγγυητική επιστολή.
Σε εξαιρετικές και πλήρως τεκμηριωμένες περιπτώσεις, είναι δυνατή η παράταση του
ανωτέρω διαστήματος το πολύ για έξι (6) μήνες, μετά από σχετική έγκριση της Ε.Υ.Δ.
Ε.Π.ΑΛ. Η μη τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων επιφέρει αυτόματα την απένταξη της
πράξης. Ο δικαιούχος δεν έχει δικαίωμα να επανέλθει με νέα αίτηση ενίσχυσης στην
παρούσα προγραμματική περίοδο.
Το πρώτο αίτημα πληρωμής δαπανών του δικαιούχου συνοδεύεται από τις απαιτούμενες
νόμιμες άδειες και βεβαιώσεις δημοσίων αρχών που διέπουν, κατά περίπτωση, τη
νομιμότητα υλοποίησης και λειτουργίας της συγκεκριμένης πράξης (όπως άδεια δόμησης,
άδεια λειτουργίας για εκσυγχρονισμούς κ.λπ.), εφόσον αυτές δεν έχουν υποβληθεί στο
πλαίσιο του αιτήματός του.
Κάθε αίτημα πληρωμής του δικαιούχου, πλην της προκαταβολής, συνοδεύεται κατ’
ελάχιστον από τα παρακάτω έγραφα δικαιολογητικά:
•

Επιμετρήσεις εργασιών και λογαριασμό υπογεγραμμένες από τον επιβλέποντα
μηχανικό ή την τεχνική υπηρεσία, καθώς και αποδεικτικά στοιχεία υλοποίησης
άυλων ενεργειών,

•

Εξοφληθέντα παραστατικά των δαπανών σε πρωτότυπο,

•

Αντίγραφο του σχετικού λογιστικού βιβλίου από το οποίο προκύπτει η εγγραφή της
επιχορήγησης, που έχει ήδη καταβληθεί, καθώς και των παραστατικών δαπανών.

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά
επισυναπτόμενων δικαιολογητικών.

θα

πρέπει

να

αναφέρονται

σε

κατάσταση

Με το τελευταίο αίτημα του δικαιούχου για τη χορήγηση της αποπληρωμής της πράξης
υποβάλλονται, εκτός των άλλων, οι απαιτούμενες, κατά περίπτωση, άδειες των αρμόδιων
αρχών που εξασφαλίζουν τη νομιμότητα λειτουργίας, καθώς και τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την κάλυψη των δηλωθεισών θέσεων απασχόλησης.
Η δήλωση - αίτημα ενίσχυσης δαπανών του δικαιούχου (αίτημα επαλήθευσηςπιστοποίησης δαπανών και πληρωμής) ελέγχεται από την Επιτροπή Επαλήθευσης1Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ – ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΝΕΘ
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Πιστοποίησης Πράξεων, η οποία προβαίνει στη σύνταξη έκθεσης σύμφωνα. Η έκθεση αυτή
λαμβάνει αύξοντα αριθμό και ημερομηνία έκδοσης και τηρείται στο αρχείο του δικαιούχου
και της Ο.Τ.Δ Αλιείας.
Παράλληλα, η Επιτροπή Επαλήθευσης - Πιστοποίησης Πράξεων σφραγίζει όλα τα
ελεγχθέντα και παραδεκτά πρωτότυπα εγγράφων δικαιολογητικών με την ένδειξη:
"ελέγχθηκε και επιχορηγήθηκε από την Ο.Τ.Δ. Αλιείας ..…. στα πλαίσια του Ε.Π.ΑΛ. 20072013" και μεριμνά για τη συμπλήρωση του φακέλου της πράξης με νόμιμα επικυρωμένα
αντίγραφα των ανωτέρων. Τα πρωτότυπα των δικαιολογητικών επιστρέφονται στο
δικαιούχο, ενώ στα αρχεία της Ο.Τ.Δ. Αλιείας τηρούνται τα ανωτέρω επικυρωμένα
αντίγραφα/φωτοτυπίες.
Στην έκθεση επαλήθευσης δαπανών του τελευταίου αιτήματος επαλήθευσηςπιστοποίησης δαπανών και πληρωμής θα πρέπει εκτός των άλλων να διαπιστώνεται ότι η
πράξη είναι λειτουργική και αποδίδει το προγραμματισμένο αποτέλεσμα, βάσει του
οποίου αξιολογήθηκε και εγκρίθηκε και ότι έχουν τηρηθεί τα προβλεπόμενα σχετικά με τις
δηλωθείσες θέσεις απασχόλησης.
Η πληρωμή της ενίσχυσης υπολογίζεται με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες και το ποσοστό
ενίσχυσης. Το υποβληθέν αίτημα πληρωμής δαπανών του δικαιούχου εξετάζεται και
καθορίζονται τα ποσά που είναι επιλέξιμα για ενίσχυση. Σημειώνεται ότι το ποσοστό
ενίσχυσης δεν αλλοιώνεται σε τυχόν τροποποιήσεις προϋπολογισμού.
Επιπλέον, εφόσον διαπιστωθεί, ότι ο δικαιούχος έχει υποβάλει ψευδή στοιχεία, το έργο
αποκλείεται από την ενίσχυση του Ε.Τ.Α. στα πλαίσια της παρούσας προγραμματικής και
ανακτάται η μέχρι στιγμής ενίσχυση που έχει καταβληθεί ως αχρεωστήτως καταβληθείσα
δαπάνη.
Μετά τη σύνταξη της Έκθεσης Επαλήθευσης - Πιστοποίησης Αιτήματος - Δήλωσης
Προκαταβολής ή δαπανών και πληρωμής, η Ο.Τ.Δ. Αλιείας καταβάλλει χωρίς καθυστέρηση
και χωρίς παρακράτηση ή οικονομική επιβάρυνση την αναλογούσα δημόσια δαπάνη στο
δικαιούχο. Η τράπεζα συνεργασίας πιστώνει το λογαριασμό του δικαιούχου από τον ειδικό
λογαριασμό που τηρεί η Ο.Τ.Δ. Αλιείας μετά από σχετική εντολή της. Ο λογαριασμός του
δικαιούχου δηλώνεται στη σύμβαση που έχει υπογράψει με την Ο.Τ.Δ Αλιείας.
Σε όλες τις περιπτώσεις, ο δικαιούχος με την είσπραξη του ποσού της επιχορήγησης
υποχρεούται να εκδώσει αθεώρητο τιμολόγιο είσπραξης του συγκεκριμένου ποσού και να
το διαβιβάσει άμεσα στην Ο.Τ.Δ. Αλιείας σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ. 3 του ΠΔ
186/1992 - ΚΒΣ. Στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι ΟΤΑ ακολουθούνται οι
προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες πληρωμής με την προϋπόθεση ότι στην Ο.Τ.Δ. Αλιείας
κατατίθενται όλα τα παραστατικά που αποδεικνύουν τη χρήση της επιχορήγησης για το
συγκεκριμένο έργο του ΟΤΑ.
Στην περίπτωση που κατά την υλοποίηση, υπάρξει αναγκαιότητα τροποποίησης της πράξης
πρέπει, προκειμένου να συνεχιστεί η καταβολή της ενίσχυσης, να εγκριθεί προηγουμένως
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από την Ο.Τ.Δ. Αλιείας η σχετική τροποποίηση με την προϋπόθεση ότι αυτή δεν επηρεάζει
τους στόχους, το χαρακτήρα, τη λειτουργικότητα, την αποτελεσματικότητα της πράξης,
καθώς και τα στοιχεία που ελήφθησαν υπόψη κατά τη διαδικασία αξιολόγησης και
επιλογής της. Η Απόφαση Τροποποίησης της πράξης κοινοποιείται στην Ε.Υ.Δ. Ε.Π.ΑΛ.
Μείωση των προβλεπόμενων βασικών μεγεθών του επενδυτικού σχεδίου (εμβαδά, όγκοι,
δυναμικότητες) επιφέρει αναλογική μείωση των ποσών ενίσχυσης. Ο περιορισμός αυτός
ισχύει ανεξάρτητα αν ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται σε επίπεδα ανώτερα από τα
προβλεπόμενα (εγκριθέντα).
Στην περίπτωση που κατά την υλοποίηση της πράξης απαιτηθεί τροποποίηση των
εγκεκριμένων από τις αρμόδιες αρχές αδειών, εγκρίσεων και βεβαιώσεων που διέπουν τη
νομιμότητα υλοποίησης, αναστέλλεται μέχρι την έκδοσή τους η καταβολή της
αναλογούσας ενίσχυσης στο δικαιούχο.
Η Ε.Υ.Δ. Ε.Π.ΑΛ. διατηρεί το δικαίωμα να διενεργεί δειγματοληπτική διοικητική
επαλήθευση επί των διοικητικών επαληθεύσεων των αιτημάτων επαλήθευσηςπιστοποίησης δαπανών και πληρωμών των δικαιούχων που έχει πραγματοποιήσει η Ο.Τ.Δ.
Αλιείας όποτε κρίνει απαραίτητο.
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8
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
Η υλοποίηση των πράξεων του τοπικού προγράμματος πραγματοποιείται με διαφάνεια και
με τους ευνοϊκότερους δυνατούς όρους και διέπεται από τη σχετική με το είδος της πράξης
και τη φύση του δικαιούχου νομοθεσία, τα προβλεπόμενα στο Ε.Π.ΑΛ. και το θεσμικό
πλαίσιο που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4, το εγκεκριμένο ΣΔΕ καθώς και τις
ειδικότερες διατάξεις των συμβάσεων του υπογράφονται μεταξύ Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων και Ο.Τ.Δ. Αλιείας και μεταξύ των Ο.Τ.Δ. Αλιείας και των
δικαιούχων. Αναλυτικότερα:
•

Η Ο.Τ.Δ. Αλιείας δεν μπορεί να είναι δικαιούχος πράξης που εντάσσεται στο μέτρο 4.1
του τοπικού προγράμματος, με εξαίρεση τις κατηγορίες πράξεων 4.1.2.5 & 4.1.2.6. Τα
πρόσωπα που απασχολεί η Ο.Τ.Δ. Αλιείας με σύμβαση εργασίας ή έργου δεν δύνανται
να συμμετέχουν στην προετοιμασία ή/και υλοποίηση του συνόλου ή μέρους
χρηματοδοτούμενης πράξης. Οι μέτοχοι της Ο.Τ.Δ. Αλιείας φυσικά πρόσωπα ή/ και
ιδιωτικοί φορείς έχουν δυνατότητα ένταξης πράξεων στην Κατηγορία Πράξεων 4.1.1, η
συνολική δημόσια δαπάνη των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% της δημόσιας
δαπάνης της αντίστοιχης κατηγορίας πράξεων.

•

Για τη Κατηγορία Πράξεων 4.1.1 ημερομηνία έναρξης εργασιών και αντίστοιχων
δαπανών θεωρείται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης του δικαιούχου
στην Ο.Τ.Δ. Αλιείας.

•

Στην περίπτωση που, κατά την υλοποίηση, υπάρξει αναγκαιότητα τροποποίησης της
πράξης πρέπει, προκειμένου να συνεχιστεί η καταβολή της ενίσχυσης, να εγκριθεί
προηγουμένως από την Ο.Τ.Δ. Αλιείας η σχετική τροποποίηση με την προϋπόθεση ότι
αυτή δεν επηρεάζει τους στόχους, το χαρακτήρα, τη λειτουργικότητα, την
αποτελεσματικότητα της πράξης, καθώς και τα στοιχεία που ελήφθησαν υπόψη κατά
τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής της. Η Απόφαση Τροποποίησης της πράξης
κοινοποιείται στην Ε.Υ.Δ. Ε.Π.ΑΛ. Μείωση των προβλεπόμενων βασικών μεγεθών του
επενδυτικού σχεδίου (εμβαδά, όγκοι, δυναμικότητες) επιφέρει αναλογική μείωση των
ποσών ενίσχυσης. Ο περιορισμός αυτός ισχύει ανεξάρτητα αν ο προϋπολογισμός
διαμορφώνεται σε επίπεδα ανώτερα από τα προβλεπόμενα (εγκριθέντα).

•

Οι ενισχυόμενες πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 56 παρ. 1 του Καν (ΕΚ) 1198/2006 και
την Υ.Α. 2925/13-10-2008, άρθ. 8 πάρα. 3, πρέπει:
 να μην υποστούν σημαντική τροποποίηση
 διατηρηθούν στην περιοχή παρέμβασης για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών
από την αποπληρωμή τους. Προκειμένου να διαπιστωθεί αν η ενδεχόμενη
τροποποίηση εντάσσεται στο πλαίσιο του ανωτέρω, το σχετικό αίτημα, με εξαίρεση
την τροποποίηση της πράξης, υποβάλλεται προς εξέταση στην Ε.Υ.Δ. Ε.Π.ΑΛ. Σε
κάθε περίπτωση το οποιασδήποτε φύσης οικονομικό όφελος προσπορίζεται ο
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δικαιούχος από τις εν λόγω τροποποιήσεις δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό της
ίδιας συμμετοχής του
 σε περίπτωση μεταβίβασης παγίων περιουσιακών στοιχείων της πράξης που έχουν
επιχορηγηθεί, θα πρέπει αυτά να αντικαθίστανται άμεσα από άλλα τουλάχιστον
ισοδύναμου αποτελέσματος
 δε δικαιολογείται η εκμίσθωση παγίων στοιχείων της πράξης για το ίδιο χρονικό
διάστημα
 να μην έχουν χρηματοδοτηθεί παράτυπα από δυο διαφορετικές εθνικές ή
κοινοτικές πηγές
Στις περιπτώσεις μη τήρησης των ανωτέρω επιβάλλεται ολική ή μερική επιστροφή της
καταβληθείσας επιχορήγησης σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Οι δικαιούχοι υποχρεούνται:
•

για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 2 ετών από την ημερομηνία αποπληρωμής της
πράξης να διατηρήσουν τις θέσεις απασχόλησης που προβλέπονται στη σύμβαση με
την Ο.Τ.Δ. Αλιείας. Σε αντίθετη περίπτωση, επιβάλλεται αναλογική επιστροφή της
επιχορήγησης σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης δύναται να ανακληθεί η απόφαση έγκρισής
της και η σύμβαση μεταξύ Ο.Τ.Δ. Αλιείας και δικαιούχου σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο Σ.Δ.Ε του Ε.Π.ΑΛ.

•

να τηρούν τους κανόνες δημοσιότητας, όπως αυτές προβλέπονται. Για επενδύσεις
συνολικού κόστους μεγαλύτερου των 50.000€ ο δικαιούχος τοποθετεί επεξηγηματική
πινακίδα.

•

να τηρούν πλήρη φάκελο του έργου στον οποίο να περιέχονται:
 η αίτηση ενίσχυσης, ο φάκελος υποψηφιότητας, η απόφαση έγκρισης της Ο.Τ.Δ
Αλιείας και η σύμβαση με αυτήν.
 οι εγκεκριμένες μελέτες,
 οι βεβαιώσεις και άδειες νομιμότητας υλοποίησης και λειτουργίας,
 τα έγγραφα που αφορούν τις διαδικασίες δημοπράτησης και σύναψης συμβάσεων,
 οι επιμετρήσεις από τον επιβλέποντα μηχανικό του έργου,
 αποδεικτικά στοιχεία υλοποίησης άυλων ενεργειών,
 τα πρωτότυπα εξοφληθέντα δικαιολογητικά έγγραφα των δαπανών, τα οποία
φέρουν υποχρεωτικά την ειδική σφραγίδα της ΟΤΔ,
 τα αιτήματα πληρωμής του δικαιούχου και τα Πρακτικά Διοικητικού Ελέγχου της
Ο.Τ.Δ. Αλιείας (προκαταβολών και δαπανών),

1Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ – ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΝΕΘ
ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

58

 τα παραστατικά έγγραφα είσπραξης του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης
(αθεώρητο τιμολόγιο),
 οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με την υλοποίηση του έργου
•

να τηρούν τα κατάλληλα παραστατικά προκειμένου να μπορεί να επαληθευτεί η
ύπαρξη και η ακρίβεια των πληρωμών, να αποδέχονται τον έλεγχο προσκομίζοντας
οποιαδήποτε παραστατικά ζητηθούν από τα αρμόδια εντεταλμένα όργανα του
Κράτους και της Ε.Ε. και να παρέχουν πρόσβαση στα λογιστικά τους βιβλία. Τα
παραστατικά που αφορούν στις χρηματοδοτούμενες δαπάνες θα πρέπει να
φυλάσσονται στη διάθεση της Ε.Ε. τουλάχιστον επί 3 έτη μετά από το έτος κατά το
οποίο πραγματοποιήθηκε η τελική πληρωμή του Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013 από τον
Οργανισμό Πληρωμών και τουλάχιστον μέχρι το 2020 (σύμφωνα με το σημείο 2.5.2
του ΣΔΕ). Επιπλέον, σε περίπτωση παρατυπιών ή παραλείψεων, τα ανωτέρω
παραστατικά πρέπει να φυλάσσονται στη διάθεση της Ε.Ε. τουλάχιστον επί 3 έτη μετά
από το έτος κατά το οποίο τα ποσά ανακτώνται πλήρως από το δικαιούχο και
πιστώνονται στο Ε.Τ.Α. ή κατά το οποίο καθορίζονται οι οικονομικές επιπτώσεις της μη
ανάκτησης βάσει του ΚΑΝ (ΕΚ) 1198/2006.

•

να τηρούν τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από τον Κ.Β.Σ. και Ε.Γ.Λ.Σ σχετικά με την
τήρηση βιβλίων και στοιχείων σε μορφή ανάλογη με την κατά περίπτωση ισχύουσα
φορολογική νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση αποτυπώνουν καταχωρώντας τα στοιχεία
των εγγράφων παραστατικών με τέτοιο τρόπο, ώστε να προκύπτουν ευχερώς και
διακριτά οι δαπάνες και οι αντίστοιχες επιχορηγήσεις που αφορούν το επενδυτικό
σχέδιο. Εσφαλμένα ή και πλαστά λογιστικά στοιχεία ή η απουσία λογιστικών
στοιχείων, συνιστούν, κατά περίπτωση, σημαντικές παρατυπίες και επιφέρουν
δημοσιονομικές διορθώσεις και επιπτώσεις σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

1Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ – ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΝΕΘ
ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

59

9
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Η Ε.Υ.Δ. Ε.Π.ΑΛ. έχει την υποχρέωση δημοσιοποίησης δεδομένων των δικαιούχων όλων των
μέτρων του τοπικού προγράμματος, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Καν. 498/2007. Τα εν
λόγω δεδομένα ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τις αρμόδιες
εθνικές και κοινοτικές αρχές ελέγχου και διερεύνησης για τη διασφάλιση των οικονομικών
συμφερόντων των Κοινοτήτων.
Η Ο.Τ.Δ. Αλιείας στο πλαίσιο της πρόσκλησης του άρθρου 18 της Κ.Υ.Α 1191/29-10-2010
ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους δικαιούχους σχετικά με τα αναφερόμενα
στο σημείο 1 ανωτέρω. Σχετική αναφορά γίνεται και στο πλαίσιο της σύμβασης μεταξύ
Ο.Τ.Δ. Αλιείας και δικαιούχου.
Κάθε ενδιαφερόμενος (υποψήφιος ή δικαιούχος της ιδίας πρόσκλησης) δύναται, ύστερα
από γραπτή αίτησή του προς την Ο.Τ.Δ. Αλιείας, να λαμβάνει γνώση των εγγράφων που
τηρούνται στο αρχείο της Ο.Τ.Δ. Αλιείας και έχουν σχέση με τον ίδιο ή τους λοιπούς
συνυποψήφιους / συνδικαιούχους.
Συγκεκριμένα η Ο.Τ.Δ. Αλιείας οφείλει να επιτρέπει την πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα,
εφόσον:
•

ο ενδιαφερόμενος αιτείται την πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα με γραπτή αίτησή του,
η οποία κοινοποιείται και στους τρίτους τους οποίους αφορά,

•

έχει ειδικό έννομο συμφέρον να λάβει γνώση των ως άνω εγγράφων,

•

το έγγραφο δεν αφορά την ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή τρίτων,

•

δεν παραβλάπτεται απόρρητο, το οποίο προβλέπεται από ειδικές διατάξεις και ιδίως
από αυτές του Ν.2472/1997 για την προστασία από επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα (π.χ. φυλετική ή εθνική προέλευση, υγεία, ποινικές διώξεις ή
καταδίκες κ.λπ.),

•

δεν παραβιάζονται δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας (π.χ. σε
μελέτες κ.λπ.)

Η κατά τα ανωτέρω πρόσβαση μπορεί να εξασφαλίζεται, είτε με μελέτη των σχετικών
εγγράφων στα γραφεία της Ο.Τ.Δ. Αλιείας , είτε με χορήγηση αντιγράφων, τα έξοδα της
αναπαραγωγής και αποστολής των οποίων βαρύνουν τον ενδιαφερόμενο.
Η προθεσμία για τη χορήγηση των ως άνω εγγράφων από την Ο.Τ.Δ. Αλιείας ή την
αιτιολογημένη απόρριψη της σχετικής αίτησης του ενδιαφερόμενου είναι πέντε (5)
εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της γραπτής αίτησης.
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Σε περίπτωση που η εν λόγω αίτηση κατατέθηκε για την παροχή εγγράφων προκειμένου ο
αιτών να ασκήσει στη συνέχεια προβλεπόμενη ένσταση, η τυχόν προθεσμία άσκησης αυτής
αρχίζει μετά την κατά τα ανωτέρω απάντηση της Ο.Τ.Δ. Αλιείας.
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