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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ 

1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ   

ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -

2020» 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» 

H ΟΠΟΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΘΑ, ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

 

«ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ 

ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ & ΣΚΥΡΟΥ» (Μέτρο 

8.3.3: Άρ. 63 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής 

ανάπτυξης’) 

 

Ημερομηνία: 02/09/2021 

Α.Π.: 1132 

Κωδικός Πρόσκλησης: 63 CLLD20 

Α/Α ΟΠΣΕΣΠΑ: 5064 (έκδοση 2.0) 

 

Πραγματοποιούμενες αλλαγές κατόπιν της 1ης Πρόσκλησης έργων ιδιωτικού 

χαρακτήρα :  

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

Προστέθηκαν στα έχοντας υπόψη :  

 

50. H υπ αριθμ 1627/06.08.2021 (ΦΕΚ Β’ 3651 , 2021) «Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη 

διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση του Μέτρου 3.1.6 – «Διαφοροποίηση και νέες 

μορφές εισοδήματος», (Καν.(ΕΕ) 508/2014, άρθρο 30 και άρθρο 44 § 4 - Αλιεία 



 

           

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

εσωτερικών υδάτων), της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1, «Προώθηση της περιβαλλοντικά 

βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης 

στη γνώση αλιείας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020». 

 

51. H υπ αριθμ 1666/06.08.2021 (ΦΕΚ Β’ 3734 , 2021) «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 

1121/20.07.2017 (ΦΕΚ 2286/Β/01.08.2017) Υπουργικής Απόφασης “Όροι και ρυθμίσεις για 

την εφαρμογή και την υλοποίηση του Μέτρου 3.4.4 – “Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και 

υδατοκαλλιέργειας”, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1464/14.06.2019 (ΦΕΚ 

2483/Β/24.06.2019) και την υπ’ αριθμ. 1155/14.05.2020 (ΦΕΚ 1961/Β/21.05.2020) όμοιές 

της.» 

 

Στο άρθρο 3 .ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ   

1. Στην πράξη προστίθεται το λιανικό εμπόριο ιχθυηρών «Μεταποίηση 

προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» μεταβάλλεται σε «Μεταποίηση προϊόντων 

αλιείας και υδατοκαλλιέργειας , λιανικό εμπόριο ιχθυηρών (άρθρο 69, Καν. (ΕΕ) 

508/2014).» 

2. Προστίθεται η πράξη «Επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση του 

εισοδήματος των αλιέων μέσω της ανάπτυξης συμπληρωματικών δραστηριοτήτων 

(άρθρο 30, Καν. (ΕΕ) 508/2014), τηρουμένων των προϋποθέσεων που τίθενται στις 

παραγράφους 2, 3 και 4 του εν λόγω άρθρου μόνο για δράσεις αλιευτικού 

τουρισμού.» 

Στο άρθρο 8 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ , 

Προστέθηκε η περιγραφή «Για τις δράσεις που αφορούν τον αλιευτικό τουρισμό ισχύει 

ότι προβλέπεται από την ΥΑ 1627/02-08-2021 στο άρθρο 17.» 

 

Στο άρθρο 9 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

προστέθηκαν οι περιγραφές :  

«Το κατώτατο όριο προϋπολογισμού των ενισχυόμενων δράσεων για τις πράξεις Κρατικών 

Ενισχύσεων είναι 20.000,00 € για το σύνολο των δράσεων  πλην των πράξεων που 

αφορούν τον αλιευτικό τουρισμό και τις μη κρατικές ενισχύσεις όπου το ελάχιστο όριο 

προϋπολογισμού είναι 2.000,00€. Η αίτηση στήριξης απορρίπτεται και στην περίπτωση, που 

κατά την αξιολόγησή της μειωθεί ο προϋπολογισμός της και το συνολικό της κόστος 

διαμορφωθεί κάτω του ελάχιστου προϋπολογισμού, όπως έχει ορισθεί 

προηγουμένως, δηλαδή των 20.000,00€ ή 2.000 €.  
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«Εξαίρεση αποτελούν οι πράξεις που αφορούν αλιευτικό τουρισμό όπου ως ημερομηνία 

έναρξης της εκλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η 11-12-2018 (1627/02.08.2021 (ΦΕΚ Β’ 

3651 , 2021)» 

 

Στο άρθρο 10 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της πρόσκλησης 

προστέθηκε η στήλη «Ελάχιστος – Μέγιστος προϋπολογισμός» καθώς και τα ποσά στις 

επιμέρους πράξεις όπως παρακάτω:  

Κατηγορία 

δικαιούχων/Πράξεων 

Μέγιστο Ποσοστό Δημοσιάς Δαπάνης 

Ελάχιστος – 

Μέγιστος 

προϋπολογισμός 

Επικράτεια 
Παράκτια Αλιεία 

μικρής κλίμακας 
Νήσος Σκύρος 

Δημ. 

Δαπάνη 

Ιδιωτ. 

Συμ/χ

ή 

Δημ. 

Δαπάνη 

Ιδιωτ. 

Συμ/χ

ή 

Δημ. 

Δαπάνη 

Ιδιωτ. 

Συμ/χή 

Ιδιωτικές επενδύσεις για 

την αειφόρο ανάπτυξη 

των αλιευτικών περιοχών 

– Μη Κρατικές ενισχύσεις 

(αφορά επενδύσεις επί 

σκάφους , επενδύσεις 

στον τομέα της 

υδατοκαλλιέργειας και 

της μεταποίησης) 

έως 

50% 

από 

50% 

έως 

80% 

από 

20% 

έως 

70% 

από 

30% 

 

Επενδύσεις για τη βελτίωση 

της υγείας, της υγιεινής, της 

ασφάλειας και των 

εργασιακών συνθηκών για 

τους αλιείς.(Άρθρο 32 , Καν. 

(ΕΕ) 508/2014) 

50% 50% 80% 20% 70% 30% 

 

2.000,00€ - 

600.000,00€ 

Επενδύσεις σε εξοπλισμό ή 

επί του σκάφους που 

στοχεύουν στη μείωση της 

εκπομπής ρύπων ή αερίων 

του θερμοκηπίου και στην 

αύξηση της ενεργειακής 

απόδοσης των αλιευτικών 

σκαφών (Άρθρο 41.1 , Καν 

(ΕΕ) 508/2014) 

50% 50% 80% 20% 70% 30% 
2.000,00€ - 

600.000,00€ 

Μεταποίηση προϊόντων 

αλιείας και 

υδατοκαλλιέργειας  με 

τελικό παραγόμενο προϊόν 

που ανήκει στον τομέα της 

αλιείας , λιανικό εμπόριο 

ιχθυηρών (άρθρο 69, Καν. 

 

 

 

50% 

 

 

 

50% 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

70% 

 

 

 

30% 
2.000,00€ - 

600.000,00€ 
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(ΕΕ) 508/2014).   

 

Επενδύσεις που συμβάλλουν 

στη διαφοροποίηση του 

εισοδήματος των αλιέων 

μέσω της ανάπτυξης 

συμπληρωματικών 

δραστηριοτήτων (άρθρο 30, 

Καν. (ΕΕ) 508/2014), 

τηρουμένων των 

προϋποθέσεων που τίθενται 

στις παραγράφους 2, 3 και 4 

του εν λόγω άρθρου μόνο 

για δράσεις αλιευτικού 

τουρισμού. 

Το συνολικό ποσό 

ενίσχυσης ανά δικαιούχο 

δεν μπορεί να ξεπεράσει 

τα 75.000 €. 

 

 

 

50% 

 

 

 

50% 

  

 

 

 

50% 

 

 

 

50% 

2.000,00€ - 

600.000,00€ 

Ιδιωτικές επενδύσεις για 

την αειφόρο ανάπτυξη 

των αλιευτικών περιοχών 

– Κρατικές ενισχύσεις / 

Καν. 1407/2014 

(deminimis) 

Επενδύσεις από μη αλιείς 

εκτός αλιευτικού τομέα 

για την ανάπτυξη της 

παράκτιας περιοχής 

 

 

έως 

50% 

 

 

από 

50% 

- - 

 

 

έως 

70% 

 

 

Από 

30% 

 

Ίδρυση/εκσυγχρονισμός 

Τουριστικά καταλύματα που 

εντάσσονται στις 

λειτουργικές μορφές και 

κατηγορίες όπως ορίζονται 

στην ΚΥΑ 2986/2-12-2016 

(ΦΕΚ 3885/Β/2016), Άρθρο 

63,Καν (ΕΕ)508/2014) 

 

έως 

50% 

από 

50% 
 -  - 

έως 

70% 

Από 

30% 

 

 

20.000,00€ - 

600.000,00€ 

Ίδρυση/εκσυγχρονισμός 

Επιχειρήσεις  εστίασης και 

αναψυχής, Άρθρο 63,Καν 

(ΕΕ)508/2014) 

έως 

50% 

από 

50% 
 -  - 

έως 

70% 

Από 

30% 

20.000,00€ - 

600.000,00€ 

Ίδρυση/εκσυγχρονισμός 

Επιχειρήσεις (π.χ. 

εργαστήρια) παρασκευής και 

εμπορίας επεξεργασμένων 

τροφίμων που καλύπτουν 

έως 

50% 

από 

50% 
 -  - 

έως 

70% 

Από 

30% 

20.000,00€ - 

600.000,00€ 
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ανάγκες εστίασης και 

λιανικής, Άρθρο 63,Καν 

(ΕΕ)508/2014) 

Ίδρυση/εκσυγχρονισμός 

Επιχειρήσεις παροχής 

υπηρεσιών για την 

εξυπηρέτηση τακτικών 

αναγκών του τοπικού 

πληθυσμού, Άρθρο 63,Καν 

(ΕΕ)508/2014) 

έως 

50% 

από 

50% 
 -  - 

έως 

70% 

Από 

30% 

20.000,00€ - 

600.000,00€ 

Ίδρυση/εκσυγχρονισμός 

Επιχειρήσεις παροχής 

υπηρεσιών για την 

εξυπηρέτηση εναλλακτικών 

μορφών τουρισμού, γραφεία 

διοργάνωσης και διεξαγωγής 

θαλάσσιων ξεναγήσεων, 

πεζοποριών, Άρθρο 63,Καν 

(ΕΕ)508/2014) 

έως 

50% 

από 

50% 
 -  - 

έως 

70% 

Από 

30% 

20.000,00€ - 

600.000,00€ 

Ίδρυση /εκσυγχρονισμός 

συνεργείων 

κατασκευής/επισκευής 

αλιευτικών σκαφών, Άρθρο 

63,Καν (ΕΕ)508/2014) 

έως 

50% 

από 

50% 
 -  - 

έως 

70% 

Από 

30% 

20.000,00€ - 

600.000,00€ 

       

 

 

Στο άρθρο 11 , σημείο 5 η φράση «Οι δυνητικοί Δικαιούχοι, οφείλουν εντός δέκα (10) 

εργάσιμων  ημερών..» αντικαταστάθηκε από  «Οι δυνητικοί Δικαιούχοι, οφείλουν εντός 

πέντε (5) εργάσιμων  ημερών..» 

 

Στο άρθρο 15 «ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ» το πεδίο «Από τις ανωτέρω περιπτώσεις, εξαιρούνται: οι 

πράξεις που θα υλοποιηθούν στα απομακρυσμένα Ελληνικά νησιά ή που αφορούν σε 

παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο τραπεζικός λογαριασμός ή το 

δάνειο που θα κατατεθεί, πρέπει να περιλαμβάνει ποσό ύψους τουλάχιστον του 15% του 

συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της Πράξης στην περίπτωση των απομακρυσμένων 

νησιών και τουλάχιστον του 20% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού στην 

περίπτωση πράξεων μικρής παράκτιας αλιείας. Από τα ανωτέρω ποσά αφαιρούνται τα 

δανειακά κεφάλαια και οι αναδρομικές δαπάνες που προσμετρήθηκαν στην Ιδιωτική 

Συμμετοχή» αντικαθίσταται ως εξής: «Από τις ανωτέρω περιπτώσεις, εξαιρούνται: οι 
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πράξεις που θα υλοποιηθούν στα απομακρυσμένα Ελληνικά νησιά ή που αφορούν σε 

παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο τραπεζικός λογαριασμός ή το 

δάνειο που θα κατατεθεί, πρέπει να περιλαμβάνει ποσό ύψους τουλάχιστον του 30% του 

συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της Πράξης στην περίπτωση των απομακρυσμένων 

νησιών και τουλάχιστον του 20% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού στην 

περίπτωση πράξεων μικρής παράκτιας αλιείας. Από τα ανωτέρω ποσά αφαιρούνται τα 

δανειακά κεφάλαια και οι αναδρομικές δαπάνες που προσμετρήθηκαν στην Ιδιωτική 

Συμμετοχή»  

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 16 : ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

Στο τεχνικό δελτίο της δράσης «Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη 

των αλιευτικών περιοχών – Μη Κρατικές Ενισχύσεις» στη  «Μεταποίηση 

προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας  με τελικό παραγόμενο προϊόν που 

ανήκει στον τομέα της αλιείας»  προστέθηκε 

1. Η φράση  λιανικό εμπόριο ιχθυηρών    

2. Η περιγραφή για το μέτρο αλιευτικού τουρισμού 

 Επενδύσεις από αλιείς για διαφοροποίηση εκτός των εμπορικών αλιευτικών 

δραστηριοτήτων   για τη διενέργεια της δραστηριότητας αλιευτικού τουρισμού 

Περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών αλιευτικού τουρισμού και ειδικότερα 

(σύμφωνα με το Ν.4582/2018) στην παροχή υπηρεσιών «συνδεδεμένων με την 

αλιεία, τη σπογγαλιεία, και τις σχετικές με αυτές πρακτικές και τεχνικές προς τους 

επισκέπτες-τουρίστες, οι οποίοι συνδυάζουν τις διακοπές τους με τις παρεχόμενες 

στο υγρό στοιχείο αλιευτικές δραστηριότητες, με σκοπό την ψυχαγωγία μέσω της 

αλιείας, την απόκτηση βιωματικών εμπειριών, τη γνωριμία με τις τοπικές 

παραδόσεις, τα τοπικά έθιμα και την τοπική γαστρονομία, τη διάδοση της αλιευτικής 

κουλτούρας και την οικονομική τόνωση του κοινωνικού ιστού σε τοπικό επίπεδο». 

Σε κάθε περίπτωση, οι παρεχόμενες - εκ μέρους των Δικαιούχων - υπηρεσίες της 

παρούσας κατηγορίας ενεργειών θα συμμορφώνονται με τους όρους και 

προϋποθέσεις διενέργειας αλιευτικού τουρισμού, σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία (ΚΥΑ 414/2354/21.01.2015, όπως ισχύει). 

Ως ημερομηνία έναρξης της εκλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η 11-12-2018 . 

 

Τόσο ο αιτούμενος όσο και ο εγκεκριμένος και τελικά ολοκληρωμένος και 

πιστοποιημένος προϋπολογισμός των επενδυτικών προτάσεων πρέπει να είναι άνω 

των 2.000 ευρώ . 

 

Ως μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης των πράξεων ορίζονται οι δώδεκα (12) μήνες, με 

ημερομηνία εκκίνησης την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της πράξης. 

Δίνεται η δυνατότητα παράτασης έξι (6) μηνών, πέραν της ως άνω προθεσμίας, σε 

περιπτώσεις απόλυτα αιτιολογημένες. 

Οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από 11.12.2018 και μέχρι 

την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, μπορούν να προσμετρηθούν στην 

απαιτούμενη Ιδιωτική Συμμετοχή, εφόσον διαπιστώνεται η εξόφλησή τους. 
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Στο κριτήριο 21 Αποτελεσματικότητα – Αποδοτικότητα άλλαξε η αναλυτική 

περιγραφή σε :  

Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης πράξης στη στήριξη της απασχόλησης (άρθρα 1 & 

25 της πρόσκλησης), με βάση τις αναγραφόμενες θέσεις απασχόλησης στο σχετικό πεδίο 

της αίτησης χρηματοδότησης (ΕΝΤΥΠΟ I_2), εκφρασμένες σε ΙΠΑ (Ισοδύναμο Πλήρους 

Απασχόλησης). Σημειώνεται ότι 1 ΙΠΑ αφορά σε 1 εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης για 

ολόκληρο το έτος, ήτοι σε απασχόληση 1720 ώρες το χρόνο.  

Στους εργαζόμενους μερικής ή εποχικής απασχόλησης, αντιστοιχούν κλάσματα των ΙΠΑ (ο 

αριθμός των ωρών ή των ημερών πραγματικής απασχόλησης του εργαζόμενου ετησίως 

/1.720 ώρες τον χρόνο). 

 Στον αριθμό απασχολούμενων περιλαμβάνονται: α) οι μισθωτοί, β) τα άτομα που 

εργάζονται για την επιχείρηση, έχουν σχέση εξάρτησης προς αυτήν και εξομοιώνονται με 

μισθωτούς με βάση το Εθνικό δίκαιο, γ) οι ιδιοκτήτες επιχειρηματίες (Αυτοαπασχόληση), δ) 

οι εταίροι που ασκούν τακτική δραστηριότητα εντός της επιχείρησης και προσπορίζονται 

οικονομικά πλεονεκτήματα από την επιχείρηση.  

Οι μαθητευόμενοι ή οι σπουδαστές που βρίσκονται σε επαγγελματική εκπαίδευση στο 

πλαίσιο σύμβασης μαθητείας ή επαγγελματικής κατάρτισης δεν συνυπολογίζονται στον 

αριθμό απασχολούμενων. Η διάρκεια των αδειών μητρότητας ή των γονικών αδειών δεν 

συνυπολογίζεται.  

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

μακροχρόνιων υποχρεώσεων του δικαιούχου ενώ αποτελούν και δείκτη αποτελέσματος του 

ΕΠΑΛΘ ( άρθρα 1 & 25 της πρόσκλησης).  

Η βαθμολογία του κριτηρίου συναρτάται από την αριθμητική τιμή που λαμβάνει (βαθμός) 

και την βαρύτητα του κριτηρίου ως ποσοστό % (συντελεστής στάθμισης). Τη μεγαλύτερη 

βαθμολογία λαμβάνει η δημιουργία >3 θέσεων πλήρους απασχόλησης (ΙΠΑ) 

(συμπεριλαμβανομένης της αυταπασχόλησης) και τη μικρότερη η διατήρηση των 

υφιστάμενων θέσεων απασχόλησης.  

Στο κριτήριο 26 Επιχειρησιακή ικανότητα του δικαιούχου προστέθηκε η αναλυτική 

περιγραφή  :  

Για την αξιολόγηση του κριτηρίου λαμβάνονται υπόψη τα αναγραφόμενα στα σχετικά πεδία 

των συμπληρωματικών στοιχείων της αίτησης χρηματοδότησης (ΕΝΤΥΠΟ I_2), και τα 

υποβληθέντα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης σύμφωνα με την πρόσκληση Ειδικότερα 

εξετάζεται σε επίπεδο δικαιούχου: Ι) η προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε παρόμοιας 

φύσης έργα/πράξεις (όπως Βεβαίωση Έναρξης και ΚΑΔ από Α.Α.Δ.Ε, βεβαιώσεις εργοδότη 
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και ασφαλιστικού φορέα για τις ημέρες και για αντικείμενο απασχόλησης συναφές με τη 

φύση της επενδυτικής πρότασης). ΙΙ) ο σχετικός με τη φύση της πρότασης τίτλος σπουδών 

και κατάρτισης (όπως τίτλος σπουδών ΑΕΙ/ΤΕΙ, Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ, βεβαίωση 

επαγγελματικής κατάρτισης τουλάχιστον 200 ωρών σχετική με το αντικείμενο της 

πρότασης) Η βαθμολογία του κριτηρίου συναρτάται από την αριθμητική τιμή που λαμβάνει 

(βαθμός) και την βαρύτητα του κριτηρίου ως ποσοστό % (συντελεστής στάθμισης). Η 

μεγαλύτερη βαθμολογία τίθεται για την επαγγελματική εμπειρία του δικαιούχου όταν αυτή 

είναι ≥6 έτη, ενώ η μικρότερη όταν είναι <2 έτη. Οι τίτλοι σπουδών εξετάζονται βάσει : 

1. Του επιπέδου σπουδών από το ανώτερο προς το κατώτερο σε συνάρτηση  με το 

αντικείμενο αυτών 

2. Του αντικειμένου των σπουδών και τη συνάφεια του με το αντικείμενο της πράξης 

Τα ανωτέρω εξετάζονται κατά περίπτωση και ανάλογα το είδος της πράξης. 

 

Στο κριτήριο 27 «Δυνατότητα διάθεσης των ιδίων κεφαλαίων» το πεδίο «*** Ο 

λογαριασμός ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για την απόδειξη της ιδίας συμμετοχής, θα είναι 

αυτός που θα δηλωθεί κατά τη αίτηση στήριξης ως λογαριασμός διαχείρισης του έργου 

σύμφωνα με το άρθρο 12 της πρόσκλησης και ως εκ τούτου θα αποτελεί επαγγελματικό 

λογαριασμό της εκάστοτε επιχείρησης.» αντικαθίσταται ως εξής: «*** Ο λογαριασμός ο 

οποίος θα χρησιμοποιηθεί για την απόδειξη της ιδίας συμμετοχής, θα είναι αυτός που θα 

δηλωθεί κατά τη αίτηση στήριξης ως λογαριασμός διαχείρισης του έργου σύμφωνα με το 

άρθρο 12 της πρόσκλησης»  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 19 . ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Στον τίτλο της δράσης «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργεια» 

προστέθηκε η φράση  «λιανικό εμπόριο ιχθυηρών».  

Επιπλεόν στις επιλέξιμες δαπάνες προστέθηκαν οι  

ΧΧVII. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός για το λιανικό εμπόριο προϊόντων αλιείας & 

υδατοκαλλιέργειας. 

 

Προστέθηκαν οι επιλέξιμες δαπάνες για τη δράση του ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Στη στήλη «Εξειδίκευση κριτηρίου από ΟΤΔ/ΕΦ βάσει Τοπικής Στρατηγικής» 

προστέθηκαν οι περιγραφές των παραρτημάτων που αφορούν. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 22. ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  

 

Προστέθηκε ως επιπλέον παράρτημα της πρόσκλησης. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ μη ΚΕ ΕΥΚΕ 

 

Αφαιρέθηκαν οι ΚΑΔ που αφορούν την υδατοκαλλιέργεια καθώς δεν είναι 

επιλέξιμοι βάσει της πρόσκλησης. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΚΕ ΕΥΚΕ 

 

Προστέθηκαν στους επιλέξιμους  ΚΑΔ οι παρακάτω δραστηριότητες. 

52.21.26 Υπηρεσίες ηλεκτροκίνησης 

52.21.26.01 Υπηρεσίες Επαναφόρτισης Συσσωρευτών Ηλεκτρικών Οχημάτων 

52.21.26.02 Υπηρεσίες διαχείρισης και εκμετάλλευσης Υποδομών Επαναφόρτισης 

Ηλεκτρικών Οχημάτων 

52.21.26.03 Υπηρεσίες διεκπεραίωσης συναλλαγών και διαλειτουργικότητας 

Υποδομών Επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων 

Οι ΚΑΔ  αφορούν την ηλεκτροκίνηση και προστέθηκαν με την απόφαση της ΑΑΔΕ 

Α.1128/2020 στην Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων 

(ΠΟΛ.1133/2008). 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  

Προστέθηκαν τα σημεία 

«Ως υπεύθυνος υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται ο/η ……….. . Το ανωτέρω 

πρόσωπο είναι το μόνο αρμόδιο για την υποβολή του συνόλου των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών εκ μέρους του φορέα καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου» 

«Ο αριθμός IBAN του Τραπεζικού Λογαριασμού στον οποίο θα καταβάλλονται οι 

οικονομικές ενισχύσεις είναι ο …………………………………………………….» 

 

 

 




