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Επεξήγηση Ορισμών & Συντμήσεων
Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου: εμπεριέχει πληροφορίες για όλους τους φορείς που
εμπλέκονται στη διαχείριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 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. 2007-2013): 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: Επένδυση 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
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.
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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 (Δ.Α.): εθνική δημόσια αρχή η οποία είναι υπεύθυνη για την διαχείριση και
την εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013.
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (Ε.Φ.Δ.): 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.
Αρχή Πιστοποίησης (Α.Π.): 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. Αλιείας 2007-2013 έχει οριστεί ως Αρχή Πιστοποίησης ο
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε 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. Αλιείας 2007- 2013 έχει οριστεί ως Αρχή
Ελέγχου η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών (Ε.Δ.ΕΛ).
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας (Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Αλιείας και
Θάλασσας): υπηρεσία αρμόδια για τη διαχείριση και εφαρμογή του Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013 με
αποδοτικό, αποτελεσματικό και ορθό τρόπο.
Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και
Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.): Φορέας Πληρωμής των δαπανών του ΕΤΑ (διαχείριση πιστώσεων
ΕΤΑ και πληρωμή δικαιούχων) και ως Αρχή Πιστοποίησης εκτελώντας τα καθήκοντα που
προβλέπονται στο άρθρο 60 του Καν. (ΕΚ) 1198/2006, είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση των
χρηματοδοτικών ροών από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ), και την πιστοποίηση των
δηλώσεων δαπανών - αιτήσεων πληρωμής, πριν τη διαβίβαση τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
(άρθρο 58 του Καν. (ΕΚ) 1198/2006).
Ομάδες Τοπικής Δράσης για τις Αλιευτικές Περιοχές (Ο.Τ.Δ. Αλιείας): τοπικές εταιρικές
σχέσεις δημόσιου – ιδιωτικού τομέα που σχεδιάζουν και υλοποιούν για σαφώς προσδιορισμένες
αγροτικές περιοχές με έντονη αλιευτική δραστηριότητα (εφεξής περιοχές παρέμβασης) Τοπικά
Προγράμματα με ολοκληρωμένο και πολυτομεακό χαρακτήρα στο πλαίσιο του Άξονα
Προτεραιότητας 4 του Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013.
Επιτροπή Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος Αλιείας (Ε.Δ.Τ.Π. Αλιείας): Το επίπεδο λήψης
αποφάσεων, στο οποίο οι οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι της περιοχής, καθώς και άλλοι
εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών της περιοχής πρέπει να αποτελούν τουλάχιστον το 50%
περιλαμβανομένων συλλογικών φορέων επαγγελματιών αλιέων και φορείς που εξυπηρετούν
συμφέροντα του δημοσίου τομέα της περιοχής πρέπει να αποτελούν τουλάχιστον το 30%.
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Μόνιμος κάτοικος: Θεωρείται ο πολίτης που είναι εγγεγραμμένος σε δημοτολόγιο Δήμου της
περιοχής παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος ή κατοικεί μόνιμα εντός της περιοχής
παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος.
Ειδικές ή εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες, που
αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής, παράγουν τουριστικό προϊόν
διαφοροποιημένο από εκείνο του μαζικού τουρισμού, προκειμένου να προσελκύσουν και
εξυπηρετήσουν «ειδικές ομάδες» επισκεπτών.
Aλιεύς: Πρόσωπο το οποίο ασκεί επαγγελματικώς την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους,
όπως αναγνωρίζεται από το κράτος μέλος, (σύμφωνα με το έγγραφο της Ε.Υ.Δ. Ε.Π.ΑΛ.
18/11.01.2012).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013

Στρατηγικοί Στόχοι – Άξονες Προτεραιότητας Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013
Στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης Αλιείας (Ε.Σ.Σ.Α.ΑΛ.) για την
προγραμματική περίοδο 2007 –2013, καθορίζεται 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 αειφόρος 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 αειφόρος 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.

Οι ως άνω στόχοι 1 - 4 ικανοποιούνται από την υλοποίηση αντίστοιχων Αξόνων Προτεραιότητας
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας για την περίοδο 2007-2013, οι οποίοι είναι:
 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: «Μέτρα για την προσαρμογή του αλιευτικού στόλου»
 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: «Υδατοκαλλιέργεια – αλιεία εσωτερικών υδάτων –
μεταποίηση και εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας»
 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Μέτρα Κοινού ενδιαφέροντος»
 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών»
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Άξονας Προτεραιότητας 4 «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών
Περιοχών»
α) Στρατηγικός στόχος του Άξονα Προτεραιότητας είναι «η ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης των
επιλεγμένων αλιευτικών περιοχών που θα στηρίζεται στη δημιουργία ενός προτύπου
πολυαπασχόλησης και διασύνδεσης των τομέων παραγωγής μεταξύ τους σε αυτές»
β) 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.

γ) Ειδικοί Στόχοι
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 τον αναπροσανατολισμό των
οικονομικών δραστηριοτήτων σε αλιευτικές περιοχές.
Διατήρηση και δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.
Προαγωγή της ποιότητας του παρακτίου περιβάλλοντος των αλιευτικών περιοχών.
Προστασία και αναβάθμιση της φυσικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς στις αλιευτικές
περιοχές.
Ενίσχυση βασικών στοιχείων τεχνικής υποδομής και υπηρεσιών για τη βελτίωση της
ελκυστικότητας των αλιευτικών περιοχών.
Διάδοση βέλτιστων πρακτικών μέσω της προαγωγής της διαπεριφερειακής και διακρατικής
συνεργασίας μεταξύ των παραγόντων των αλιευτικών περιοχών.

Αναλυτικότερα, η προσέγγιση του Άξονα Προτεραιότητας 4 του Ε.Π.ΑΛ. 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.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Αρμόδιοι Φορείς Για Την Υλοποίηση Του Τοπικού Προγράμματος
Αρμόδιοι φορείς για την εφαρμογή του Τοπικού Προγράμματος είναι:
α) Η Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας, η οποία σύμφωνα με το Ν. 3614/2007 όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει είναι αρμόδια για τη διαχείριση και εφαρμογή του Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013 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, εκτελώντας
τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 60 του Καν. (ΕΚ)1198/2006, είναι υπεύθυνος για τη
διασφάλιση των χρηματοδοτικών ροών από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ), και την
πιστοποίηση των δηλώσεων δαπανών - αιτήσεων πληρωμής, πριν τη διαβίβαση τους στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (άρθρο 58 του Καν. (ΕΚ) 1198/2006).
γ) Η Ομάδα Τοπικής Δράσης Αλιείας «Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. – Αναπτυξιακή
Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.», 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. 2007-2013.
Η Ο.Τ.Δ. 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.

Περιοχή Παρέμβασης –Χρηματοδοτικός Πίνακας
Η περιοχή παρέμβασης αποτελείται από 14 νησιά του Νομού Κυκλάδων, συνολικής έκτασης
669,933 τετ. χλμ., με συνολικό πληθυσμό 33.858 κατοίκους.
ΝΟΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ

Τ.Κ. Αιγιάλης

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ

Τ.Κ. Αμοργού

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ

Τ.Κ. Αρκεσίνης

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ

Τ.Κ. Βρούτση

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ

Τ.Κ. Θολαρίων

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ

Τ.Κ. Καταπόλων

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΦΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ / ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
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ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ

Τ.Κ. Κύθνου

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ

Τ.Κ. Δρυοπίδος

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δ.Κ. Δονούσης

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δ.Κ Ηρακλείας

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δ.Κ. Κουφονησίων

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δ.Κ. Σχοινούσσης

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Δ.Κ. Ναούσης

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Δ.Κ. Πάρου

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Τ.Κ. Αγκαιριάς

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Τ.Κ. Αρxιλόχου

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Τ.Κ. Κώστου

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Τ.Κ. Λευκών

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Τ.Κ. Μαρπήσσης

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

Δ.Κ. Ερμουπόλεως

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

Δ.Κ. Μάννα

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ

Τ.Κ. Φολεγάνδρου

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ

Τ.Κ. Άνω Μεριάς

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ / ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.
Χάρτης Περιοχής Παρέμβασης

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ / ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

10

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.

11

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΜΕΤΡΟ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΣΥΝΟΛΟ

7.414.226,43 €

4.520.000,00 €

2.894.226,43 €

Το Τοπικό Πρόγραμμα της Ο.Τ.Δ. Αλιείας περιλαμβάνει το Μέτρο 4.1 του Ε.Π. Αλιείας 2007 – 2013
με τις αντίστοιχες Δράσεις και Κατηγορίες Πράξεων ως ακολούθως:
ΜΕΤΡΟ
4.1 Αειφόρος
Ανάπτυξη Αλιευτικών
Περιοχών

ΔΡΑΣΗ
4.1.1 Ιδιωτικές
Επενδύσεις Για Την
Αειφόρο Ανάπτυξη
Αλιευτικών
Περιοχών

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ
4.1.1.1
Ιδιωτικές
επενδύσεις
εκσυγχρονισμού ή ίδρυση νέων
πολύ
μικρών
επιχειρήσεων
σύμφωνα
με
την
Οδηγία
2003/361/ΕΚ
σε
επιλεγμένους
τομείς, που υλοποιούνται από
αλιείς,
με
στόχο
την
διαφοροποίηση των οικονομικών
δραστηριοτήτων τους
4.1.1.2
Ιδιωτικές
επενδύσεις
εκσυγχρονισμού ή ίδρυση νέων
πολύ
μικρών
επιχειρήσεων
σύμφωνα
με
την
Οδηγία
2003/361/ΕΚ
σε
επιλεγμένους
τομείς, που υλοποιούνται από μη
αλιείς

4.1.2 Δημόσιες
Επενδύσεις Για Την
Αειφόρο Ανάπτυξη
Αλιευτικών
Περιοχών

4.1.2.1
Υποδομές
ενθάρρυνση
της
δραστηριότητας

για
την
τουριστικής

4.1.2.2 Υποδομές και υπηρεσίες για
τη βελτίωση της ποιότητας ζωής
στις αλιευτικές περιοχές
4.1.2.5 Οργάνωση και λειτουργία
της Ομάδας Τοπικής Δράσης
Αλιείας
4.1.2.6 Διατοπική - διακρατική
συνεργασία μεταξύ παράκτιων
περιοχών μέσω της δικτύωσης και
διάδοσης βέλτιστων πρακτικών
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Στόχοι & Στρατηγική Τοπικού Προγράμματος
Η πολυδιάσπαση της περιοχής παρέμβασης λόγω της έντονης νησιωτικότητας της σε πολλές
μικροπεριοχές, αν και αναμφισβήτητα εμπεριέχει σημαντικά αναπτυξιακά μειονεκτήματα
(επικοινωνία, μεταφορές, συγκοινωνίες…), θα πρέπει από την άλλη, σε μια λογική τοπικής
ανάπτυξης, να ιδωθεί ως πρόκληση. Η διαφορετικότητα της μιας μικροπεριοχής με την άλλη, ο
πολιτισμικός πλούτος που ενυπάρχει σε κάθε μια απ’ αυτές, η ποικιλία και μοναδικότητα του
τοπίου, ο πλούτος των τοπικών γεύσεων και των τοπικών προϊόντων, συνθέτουν ένα σύνολο
ζωντανών οργανισμών στο Αρχιπέλαγος του Αιγαίου, μοναδικό ίσως στον κόσμο. Η
συνειδητοποίηση της αξίας της τοπικής θαλασσινής παράδοσης και της πλούσιας πολιτιστικής
κληρονομιάς της μοναδικής αυτής νησιωτικής περιοχής αποτελεί την προϋπόθεση για την
ουσιαστική αποστασιοποίηση της από φθίνουσες αναπτυξιακές πρακτικές και την ένταξη της σε
μια λογική αναπτυξιακής αειφορίας. Η ανάδειξη, πέραν αυτού, και αξιοποίηση, της πολιτισμικής
ιδιαιτερότητας της κάθε μιας μικροπεριοχής της περιοχής παρέμβασης ως πηγής έμπνευσης και
δημιουργίας είναι αυτό που θα προσδώσει πλούτο και θα αναδείξει τη μοναδικότητα της περιοχής.
Κι όπως τα θαλασσινά κοχύλια αποτελούν πλούτο και στολίδι για τις θάλασσες που ζούνε κι
αναπτύσσονται έτσι και τα νησάκια αυτά των Κυκλάδων θα πρέπει να συνεχίσουν να αποτελούν
στολίδι για τη δική τους θάλασσα, το Αιγαίο Πέλαγος. Στη διαφύλαξη έτσι της μοναδικότητας
αυτής των μικρών αυτών Κυκλαδονήσων και την αξιοποίηση της σε μια λογική αειφορίας
αποσκοπεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
Με βάση τα παραπάνω καθορίζονται οι ακόλουθοι στόχοι του Τοπικού Προγράμματος:
 Στόχος 1: Διεύρυνση των πεδίων απασχόλησης και βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης των
κατοίκων της περιοχής
Αποτελεί τον βασικό στόχο του Τοπικού Προγράμματος, με τον οποίο επιδιώκεται η
διαμόρφωση ελκυστικών προοπτικών πολυαπασχόλησης για τον τοπικό πληθυσμό, η
δημιουργία συμπληρωματικών πηγών εισοδήματος και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου
των νοικοκυριών. Η επίτευξη του στόχου αναμένεται να συμβάλει ειδικότερα στη
διατήρηση και ενίσχυση της απασχόλησης καθώς και στη δημιουργία ευκαιριών
επιχειρηματικής δραστηριοποίησης των κατοίκων γενικότερα και στη συγκράτηση του
ενεργού πληθυσμού στα νησιά. Έμφαση θα δίνεται στην προώθηση της γυναικείας και της
νεανικής επιχειρηματικότητας.
 Στόχος 2: Διαφοροποίηση & εμπλουτισμός της τουριστικής προσφοράς
Με τον στόχο αυτό επιδιώκεται ο αναπροσανατολισμός του υφιστάμενου προτύπου
τουριστικής ανάπτυξης των νησιών και ο εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος στην
κατεύθυνση ενίσχυσης των ειδικών μορφών τουρισμού, προκείμενου να αποτελέσουν έναν
δημιουργικό χώρο απασχόλησης και μια πραγματικά βιώσιμη εναλλακτική μορφή
επιχειρηματικής δραστηριότητας για τους κατοίκους της περιοχής (σε αντίθεση με τις
περιορισμένες δυνατότητες που προσφέρει η ευκαιριακή και χαμηλής ανταγωνιστικότητας
ενασχόληση με τις παραδοσιακές μορφές τουρισμού). Συνδέεται δε άμεσα με τον πρώτο
στόχο που επιδιώκει τη διαμόρφωση δυνατοτήτων συμπληρωματικής απασχόλησης και
επιχειρηματικής δραστηριότητας των αλιέων. Η επίτευξη του στόχου αποτελεί επίσης
κύριο μοχλό για τη διαμόρφωση συγκριτικών πλεονεκτημάτων και τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας των νησιών της περιοχής ως τουριστικών προορισμών στο σύγχρονο
περιβάλλον της τουριστικής αγοράς.
 Στόχος 3: Προώθηση δράσεων και επιχειρηματικών πρακτικών φιλικών προς το
περιβάλλον
Με δεδομένες τις πιέσεις που υφίσταται η περιοχή εφαρμογής στο φυσικό, οικιστικό και
κοινωνικό περιβάλλον, ο συγκεκριμένος στόχος επιδιώκει την προώθηση δράσεων και
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επιχειρηματικών πρακτικών που θα συμβάλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και
στη διατήρηση της παραδοσιακής φυσιογνωμίας του οικιστικού χώρου.
 Στόχος 4: Ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς με έμφαση στην αλιευτική παράδοση της
περιοχής εφαρμογής
Τέλος, κρίσιμο στόχο του προγράμματος αποτελεί η ανάδειξη και αξιοποίηση της
ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής, σε συνδυασμό με την ανάδειξη της
αλιευτικής παράδοσης, του ρόλου των αλιέων στις νησιωτικές κοινωνίες και των
παραδοσιακών επαγγελμάτων που συνδέονται με την αλιεία.

Επιτροπή Διαχείρισης Του Τοπικού Προγράμματος (Ε.Δ.Τ.Π. Αλιείας)
Με βάση το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την εφαρμογή των Τοπικών Προγραμμάτων του
Άξονα 4 «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών» του Ε.Π.ΑΛ. 2007 – 2013 αποφασίσθηκε από
το Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε. η δημιουργία Ειδικού Επιπέδου Λήψης
Αποφάσεων για την υλοποίηση του Τοπικού Προγράμματος, στην οποία μετέχουν κοινωνικοί και
οικονομικοί φορείς αλλά και άλλοι εκπρόσωποι της κοινωνίας, που εκπροσωπούν συμφέροντα του
ιδιωτικού τομέα, καθώς και φορείς που εκπροσωπούν συμφέροντα του δημόσιου τομέα της
περιοχής παρέμβασης.
Συγκεκριμένα η Ε.Δ.Τ.Π. Αλιείας της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε. έχει την παρακάτω
σύνθεση:
Κατάταξη
Α/Α

Φορέας

Φορέας που
εξυπηρετεί
συμφέροντα του
δημόσιου τομέα

Οικονομικός –
κοινωνικός εταίρος,
άλλος εκπρόσωπος
της κοινωνίας των
πολιτών

1.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου



2.

Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου
Αιγαίου



3.

Επιμελητήριο Κυκλάδων



4.

Ένωση Συνεταιρισμών Νήσων
Κυκλάδων και Αργοσαρωνικού –
Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη
Ανώνυμη Εταιρεία



5.

Αλιευτικός Σύλλογος Μικρών
Κυκλάδων “Άγιος Γεώργιος”
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Χρηματοδοτικά Στοιχεία Παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος
Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός και οι αντίστοιχες πιστώσεις Δημόσιας Δαπάνης των Κατηγοριών
Πράξεων στις οποίες αναφέρεται η παρούσα πρόσκληση είναι οι εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΑΞΕΩΝ

Σύνολο Δημόσιας Δαπάνης Κατηγορίας Πράξεων
4.1.1.1: 837.415,05 €
4.1.1.1.1 Επιχειρήσεις που συνδέονται με την
ανάπτυξη δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με την
αλιεία και το θαλάσσιο περιβάλλον ως άθλημα ή
ψυχαγωγία
4.1.1.1.2 Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την
εξυπηρέτηση δραστηριοτήτων ειδικών μορφών
τουρισμού (εκτός των δραστηριοτήτων του
θαλάσσιου τουρισμού)

4.1.1.1 Ιδιωτικές Επενδύσεις
Εκσυγχρονισμού Ή Ίδρυση 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

4.1.1.1.3 Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, όπως
ενδεικτικά, επιχειρήσεις που συνδέονται με την
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 καθώς και
εμπορικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανόμενου και
του λιανικού εμπορίου
4.1.1.1.4 Επιχειρήσεις ίδρυσης και εκσυγχρονισμού
μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης,
δυναμικότητας μέχρι 40 κλινών ανά κατάλυμα
4.1.1.1.5 Ίδρυση και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων
εστίασης και αναψυχής
4.1.1.1.6 Επιχειρήσεις δραστηριοτήτων οικοτεχνίας χειροτεχνίας ή βιοτεχνίας για την παραγωγή ειδών
παραδοσιακής τέχνης και λοιπές βιοτεχνικές
δραστηριότητες εκτός του τομέα της αλιείας
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4.1.1.1.7 Επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής
μετά την α΄ μεταποίηση
Σύνολο Δημόσιας Δαπάνης Κατηγορίας Πράξεων
4.1.1.2: 998.412,09 €
4.1.1.2.1 Επιχειρήσεις που συνδέονται με την
ανάπτυξη δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με το
θαλάσσιο περιβάλλον ως άθλημα ή ψυχαγωγία
4.1.1.2.2 Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την
εξυπηρέτηση δραστηριοτήτων ειδικών μορφών
τουρισμού (εκτός των δραστηριοτήτων του
θαλάσσιου τουρισμού)

4.1.1.2. Ιδιωτικές Επενδύσεις
Εκσυγχρονισμού Ή Ίδρυση Νέων Πολύ
Μικρών Επιχειρήσεων Σύμφωνα Με Την
Οδηγία 2003/361/ΕΚ Σε Επιλεγμένους
Τομείς, Που Υλοποιούνται Από Μη
Αλιείς

4.1.1.2.3 Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, όπως
ενδεικτικά, επιχειρήσεις που συνδέονται με την
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 καθώς και
εμπορικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανόμενου και
του λιανικού εμπορίου
4.1.1.2.4 Επιχειρήσεις εκσυγχρονισμού μικρής
δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης,
δυναμικότητας μέχρι 40 κλινών ανά κατάλυμα
4.1.1.2.5 Ίδρυση και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων
εστίασης και αναψυχής
4.1.1.2.6 Επιχειρήσεις δραστηριοτήτων οικοτεχνίας χειροτεχνίας ή βιοτεχνίας για την παραγωγή ειδών
παραδοσιακής τέχνης και λοιπές βιοτεχνικές
δραστηριότητες εκτός του τομέα της αλιείας
4.1.1.2.7 Επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής
μετά την α΄ μεταποίηση
4.1.1.2.8 Εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων προς την
κατεύθυνση προστασίας του περιβάλλοντος, εκτός
των όσων προβλέπονται από τη νομοθεσία (π.χ.
φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμίας
κλπ.)

Σύνολο Δημόσιας Δαπάνης 2ης Πρόσκλησης:
1.835.827,14 €
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Περιγραφή Των Προκηρυσσόμενων Κατηγοριών Πράξεων Της
Δράσης 4.1.1: «Ιδιωτικές Επενδύσεις Για Την Αειφόρο Ανάπτυξη Των
Αλιευτικών Περιοχών»
Μέτρο 4.1: Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών
Δράση 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

Χρηματοδοτικά στοιχεία Κατηγορίας Πράξεων
Ενδεικτικό Συνολικό Κόστος: 1.395.691,75 €
Δημόσια Δαπάνη: 837.415,05 €
Ενδεικτική Ίδια Συμμετοχή: 558.276,70 €
Μέγιστο Ποσοστό Ενίσχυσης: 60%

Τίτλος
Ομάδα Πράξεων 4.1.1.1.1 Επιχειρήσεις που συνδέονται με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που
έχουν σχέση με την αλιεία και το θαλάσσιο περιβάλλον ως άθλημα ή ψυχαγωγία
Αναλυτική περιγραφή
Το περιεχόμενο της Ομάδας Πράξεων συνίσταται στην ανάπτυξη επιχειρήσεων από αλιείς, που
θα είναι προσανατολισμένες στην αξιοποίηση της αλιείας και του θαλάσσιου περιβάλλοντος
γενικότερα, για σκοπούς αναψυχής ή/και άθλησης. Θα χρηματοδοτηθούν επιχειρηματικές
δραστηριότητες με σκοπό την ανάπτυξη των εξειδικευμένων μορφών του θαλάσσιου τουρισμού
όπως ο αλιευτικός τουρισμός, ο ιστιοπλοϊκός τουρισμός, ο καταδυτικός τουρισμός κ.α.
Τα επενδυτικά σχέδια ίδρυσης επιχειρήσεων που αφορούν αποκλειστικά στη ναύλωση σκαφών
χωρίς επιπλέον παροχή υπηρεσιών (π.χ. ξενάγηση) δεν θεωρούνται επιλέξιμα προς
χρηματοδότηση. Η ναύλωση του σκάφους θα γίνεται υποχρεωτικά με κυβερνήτη και ΚΑΔ κύριας
δραστηριότητας του δικαιούχου θα είναι ο 50.10.20.01 ή ο 50.10.20.03. Η ναύλωση του σκάφους θα
αφορά την πραγματοποίηση πλόων στα νησιά των Κυκλάδων και μόνο. Ο δικαιούχος
υποχρεούται κάθε έτος και απαραιτήτως πριν την έναρξη της τουριστικής περιόδου αλλά και κατά
τη διάρκεια αυτής, να ενημερώνει την Ο.Τ.Δ. Αλιείας για το σχεδιασμό και την πραγματοποίηση
των πλόων, τους οποίους θα αναρτά και στην ιστοσελίδα της επιχείρησής του. Η διαχείμαση του
σκάφους θα γίνεται σε νησί/λιμάνι των Κυκλάδων όπου θα πραγματοποιούνται και οι
απαιτούμενες συντηρήσεις και επισκευές. Ο δικαιούχος υποχρεούται κάθε έτος τον μήνα
Οκτώβριο με τη λήξη της τουριστικής περιόδου, να ενημερώνει την Ο.Τ.Δ. Αλιείας για το λιμάνι
στο οποίο θα γίνει η διαχείμαση του σκάφους και τις ημερομηνίες άφιξής του στο λιμάνι
διαχείμασης και αναχώρησης από αυτό με τη λήξη της περιόδου διαχείμασης. Υποχρεωτικά κατά
τη διάρκεια των πραγματοποιούμενων πλόων στα νησιά των Κυκλάδων, θα παρέχονται στους
πελάτες του δικαιούχου επί πλέον υπηρεσίες όπως ξενάγηση από τον κυβερνήτη.
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Προτεραιότητα θα δοθεί σε νέους ή γυναίκες αλιείς. Θα τηρηθούν συγκεκριμένες προδιαγραφές
για την προστασία του περιβάλλοντος χώρου, την ποιότητα στις προσφερόμενες υπηρεσίες. Η
επιχείρηση θα συμμετέχει στο Δίκτυο – Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας με άλλες ομοειδείς ή μη
επιχειρήσεις με στόχο την προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών τουρισμού στην περιοχή. Στο
Παράρτημα IV «Κριτήρια Επιλογής Πράξεων» της παρούσας πρόσκλησης προσδιορίζονται τα
κριτήρια, η βαθμολογία και η βαρύτητα κατά το στάδιο της αξιολόγησης των επενδυτικών
σχεδίων.
Ανώτατο συνολικό κόστος ανά επένδυση
Ο συνολικός προτεινόμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου, δεν μπορεί να υπερβαίνει
σε περιπτώσεις ίδρυσης νέων επιχειρήσεων τα 500.000,00 € και σε περιπτώσεις εκσυγχρονισμού τα
300.000,00 €. Ωστόσο, δύναται να υποβληθεί επενδυτικό σχέδιο όπου ο συνολικός προϋπολογισμός
ξεπερνά τα ανώτατα ως άνω όρια, με την προϋπόθεση ότι οποιοδήποτε ποσοστό χρηματοδότησης
επιχορηγηθεί, δεν θα υπερβαίνει τα προαναφερόμενα μέγιστα όρια. Σε περιπτώσεις όπου ο
συνολικός προϋπολογισμός του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου ξεπερνάει τα ανώτατα όρια,
η επιχορήγηση που θα εγκριθεί δεν θα υπερβαίνει το ύψος του ως άνω καθορισμένου ορίου.
Περιοχή εφαρμογής
Περιοχή εφαρμογής της Ομάδας Πράξεων είναι όλα τα νησιά της περιοχής παρέμβασης.
Δικαιούχοι
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, καθώς και συνεταιρισμοί και κάθε άλλο νομικό πρόσωπο που απαρτίζεται
αποκλειστικά από επαγγελματίες αλιείς.

Τίτλος
Ομάδα Πράξεων 4.1.1.1.2 Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση
δραστηριοτήτων ειδικών μορφών τουρισμού (εκτός των δραστηριοτήτων του θαλάσσιου
τουρισμού)
Αναλυτική περιγραφή
Η Ομάδα Πράξεων αυτή αποσκοπεί στην ανάπτυξη επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών από αλιείς.
Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται στις ειδικές μορφές τουρισμού εκτός του θαλάσσιου τουρισμού. Οι
ειδικές μορφές τουρισμού που μπορούν να αναπτυχθούν είναι πολλές σε αριθμό, οι κυριότερες εκ
των οποίων είναι: περιπατητικός – ορειβατικός τουρισμός, πολιτιστικός τουρισμός, οικοτουρισμός,
γεωτουρισμός, αθλητικός τουρισμός, γαστρονομικός, συνεδριακός τουρισμός, θρησκευτικός
τουρισμός, τουρισμός υγείας κ.α. Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες που θα μπορούσαν να
ενταχθούν στην παρούσα Ομάδα Πράξεων ποικίλλουν ανάλογα με το θέμα δραστηριότητας
όπως: δημιουργία οργανωμένων εκδρομών σε περιοχές με οικολογικό, αρχαιολογικό και ιστορικό
αντικείμενο, οργάνωση ειδικευμένων σεμιναρίων, θερινών ακαδημιών υψηλής στάθμης και
εμβέλειας σε τομείς αιχμής της περιοχής (αρχαιολογία, αρχιτεκτονική, γεωλογία, τέχνη, μουσική,
γαστρονομία), διενέργεια ερευνητικών δραστηριοτήτων και με τη συμμετοχή – ένταξη επισκεπτών
(αρχαιολογία, αρχιτεκτονική, λαογραφία, παρατήρηση της φύσης), χώροι γευσιγνωσίας,
θεματικές σχολές κ.α. Η επιχείρηση θα συμμετέχει στο Δίκτυο – Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας με
άλλες ομοειδείς ή μη επιχειρήσεις με στόχο την προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών τουρισμού στην
περιοχή. Στο Παράρτημα IV «Κριτήρια Επιλογής Πράξεων» της παρούσας πρόσκλησης
προσδιορίζονται τα κριτήρια, η βαθμολογία και η βαρύτητα κατά το στάδιο της αξιολόγησης των
επενδυτικών σχεδίων.
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Ανώτατο συνολικό κόστος ανά επένδυση
Ο συνολικός προτεινόμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου, δεν επιτρέπεται να
υπερβαίνει σε περιπτώσεις ίδρυσης νέων επιχειρήσεων τα 500.000,00 € και σε περιπτώσεις
εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων τα 300.000,00 €. Ωστόσο, δύναται να υποβληθεί επενδυτικό σχέδιο
όπου ο συνολικός προϋπολογισμός ξεπερνά τα ανώτατα ως άνω όρια, με την προϋπόθεση ότι
οποιοδήποτε ποσοστό χρηματοδότησης επιχορηγηθεί, δεν θα υπερβαίνει τα προαναφερόμενα
μέγιστα όρια. Σε περιπτώσεις όπου ο συνολικός προϋπολογισμός του προτεινόμενου επενδυτικού
σχεδίου ξεπερνάει τα ανώτατα όρια, η επιχορήγηση που θα εγκριθεί δεν θα υπερβαίνει το ύψος
του ως άνω καθορισμένου ορίου.
Περιοχή εφαρμογής
Περιοχή εφαρμογής της Ομάδας Πράξεων είναι όλα τα νησιά της περιοχής παρέμβασης.
Δικαιούχοι
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, καθώς και συνεταιρισμοί και κάθε άλλο νομικό πρόσωπο που απαρτίζεται
αποκλειστικά από επαγγελματίες αλιείς.

Τίτλος
Ομάδα Πράξεων 4.1.1.1.3 Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, όπως ενδεικτικά, επιχειρήσεις
που συνδέονται με την 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 καθώς και εμπορικές επιχειρήσεις,
συμπεριλαμβανόμενου και του λιανικού εμπορίου
Αναλυτική περιγραφή
Η Ομάδα Πράξεων αναφέρεται στην ανάπτυξη επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών όπως
ενδεικτικά, επιχειρήσεις που συνδέονται με την 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 καθώς και εμπορικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανόμενου και
του λιανικού εμπορίου.
Προτεραιότητα ωστόσο θα δοθεί σε επιχειρήσεις που συνδέονται με την συντήρηση και επισκευή
αλιευτικών σκαφών, μηχανών και γενικότερα εξοπλισμού αλιείας, δεδομένων των αναγκών που
υπάρχουν για αυτές τις επιχειρήσεις στην περιοχή εφαρμογής. Επιπλέον, τέτοιες ενέργειες τις
γνωρίζουν καλά οι αλιείς που αποτελούν και τους δικαιούχους της Ομάδας Πράξεων.
Προτεραιότητα θα δοθεί στους νέους. Οι επιχειρήσεις θα συμμετέχουν στο Δίκτυο – Τοπικό
Σύμφωνο Ποιότητας με άλλες ομοειδείς ή μη επιχειρήσεις με στόχο την προσφορά ποιοτικών
υπηρεσιών τουρισμού στην περιοχή. Στο Παράρτημα IV της παρούσας πρόσκλησης «Κριτήρια
Επιλογής Πράξεων» προσδιορίζονται τα κριτήρια, η βαθμολογία και η βαρύτητα κατά το στάδιο
της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων.
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Ανώτατο συνολικό κόστος ανά επένδυση
Ο συνολικός προτεινόμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου, δεν επιτρέπεται να
υπερβαίνει σε περιπτώσεις ίδρυσης νέων επιχειρήσεων τα 500.000,00 € και σε περιπτώσεις
εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων τα 300.000,00 €. Ωστόσο, δύναται να υποβληθεί επενδυτικό σχέδιο
όπου ο συνολικός προϋπολογισμός ξεπερνά τα ανώτατα ως άνω όρια, με την προϋπόθεση ότι
οποιοδήποτε ποσοστό χρηματοδότησης επιχορηγηθεί, δεν θα υπερβαίνει τα προαναφερόμενα
μέγιστα όρια. Σε περιπτώσεις όπου ο συνολικός προϋπολογισμός του προτεινόμενου επενδυτικού
σχεδίου ξεπερνάει τα ανώτατα όρια, η επιχορήγηση που θα εγκριθεί δεν θα υπερβαίνει το ύψος
του ως άνω καθορισμένου ορίου.
Περιοχή εφαρμογής
Περιοχή εφαρμογής της Ομάδας Πράξεων είναι όλα τα νησιά της περιοχής παρέμβασης.
Δικαιούχοι
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, καθώς και συνεταιρισμοί και κάθε άλλο νομικό πρόσωπο που απαρτίζεται
αποκλειστικά από επαγγελματίες αλιείς.

Τίτλος
Ομάδα Πράξεων 4.1.1.1.4 Επιχειρήσεις ίδρυσης και εκσυγχρονισμού μικρής δυναμικότητας
υποδομών διανυκτέρευσης, δυναμικότητας μέχρι 40 κλινών ανά κατάλυμα
Αναλυτική περιγραφή
Η ενίσχυση επενδύσεων αφορά στην ίδρυση, επέκταση ή εκσυγχρονισμό ήδη υπαρχόντων
υποδομών, με μέγιστο αριθμό κλινών τις 40. Οι παρεμβάσεις αυτές σχεδιάζονται να υλοποιηθούν
με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να αναδειχθούν τα χαρακτηριστικά της τοπικής αρχιτεκτονικής και
να διασφαλιστεί το τοπικό φυσικό περιβάλλον. Θα απαιτηθεί να τηρηθούν συγκεκριμένες
προδιαγραφές ανάδειξης της αλιευτικής παράδοσης της περιοχής και να ενταχθούν τα
καταλύματα στο Δίκτυο – Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας. Επίσης το κατάλυμα θα πρέπει να
προσφέρει χρήση τεχνολογιών επικοινωνίας για τη διευκόλυνση των επισκεπτών. Τέλος, στην
περίπτωση προσφοράς πρωινού ή/και γεύματος από το κατάλυμα, θα πρέπει αυτό να
περιλαμβάνει και τοπικά προϊόντα (τοπικό τυρί, μέλι, γλυκά, αλιεύματα κλπ).
Θα εφαρμοσθούν 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. Στην περίπτωση
επένδυσης στην οποία προβλέπεται η κατασκευή νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, η πρόταση
πρέπει να συνοδεύεται από την απαιτούμενη άδεια δόμησης.
Στο Παράρτημα IV «Κριτήρια Επιλογής Πράξεων» της παρούσας πρόσκλησης προσδιορίζονται τα
κριτήρια, η βαθμολογία και η βαρύτητα κατά το στάδιο της αξιολόγησης των επενδυτικών
σχεδίων.
Ανώτατο συνολικό κόστος ανά επένδυση
Ο συνολικός προτεινόμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου, δεν επιτρέπεται να
υπερβαίνει σε περιπτώσεις ίδρυσης νέων επιχειρήσεων τα 700.000,00 € και σε περιπτώσεις
εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων τα 300.000,00 €. Ωστόσο, δύναται να υποβληθεί επενδυτικό σχέδιο
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όπου ο συνολικός προϋπολογισμός ξεπερνά τα ανώτατα ως άνω όρια, με την προϋπόθεση ότι
οποιοδήποτε ποσοστό χρηματοδότησης επιχορηγηθεί, δεν θα υπερβαίνει τα προαναφερόμενα
μέγιστα όρια. Σε περιπτώσεις όπου ο συνολικός προϋπολογισμός του προτεινόμενου επενδυτικού
σχεδίου ξεπερνάει τα ανώτατα όρια, η επιχορήγηση που θα εγκριθεί δεν θα υπερβαίνει το ύψος
του ως άνω καθορισμένου ορίου.
Περιοχή εφαρμογής
Σύμφωνα με τη στρατηγική της Ο.Τ.Δ. Αλιείας, ή ίδρυση υποδομών διανυκτέρευσης θα αφορά στα
νησιά της περιοχής παρέμβασης εκτός της Σύρου και της Πάρου ενώ ο εκσυγχρονισμός υποδομών
διανυκτέρευσης θα αφορά όλα τα νησιά της περιοχής παρέμβασης, δεδομένων των προβλημάτων
που αντιμετωπίζουν οι αλιείς.
Δικαιούχοι
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, καθώς και συνεταιρισμοί και κάθε άλλο νομικό πρόσωπο που απαρτίζεται
αποκλειστικά από επαγγελματίες αλιείς.

Τίτλος
Ομάδα Πράξεων 4.1.1.1.5 Ίδρυση και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων εστίασης και αναψυχής
Αναλυτική περιγραφή
Η ενίσχυση επενδύσεων αφορά στην ανάπτυξη χώρων εστίασης και αναψυχής από αλιείς. Οι
παρεμβάσεις αυτές, σχεδιάζονται να υλοποιηθούν με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να διατηρηθούν τα
χαρακτηριστικά της τοπικής αρχιτεκτονικής και να διασφαλιστεί το τοπικό φυσικό περιβάλλον.
Οι χώροι εστίασης και αναψυχής θα τηρούν προδιαγραφές ποιότητας και θα απαιτηθεί να
ενταχθούν στο Δίκτυο – Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας με άλλες ομοειδείς ή μη επιχειρήσεις με
στόχο την προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών τουρισμού στην περιοχή. Θα αναδεικνύουν την
ιδιαίτερη ταυτότητα της περιοχής, και θα προσφέρουν τοπικά προϊόντα - τοπικές σπεσιαλιτέ
συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας της περιοχής.
Στην περίπτωση επένδυσης στην οποία προβλέπεται η κατασκευή νέων κτιριακών
εγκαταστάσεων, η πρόταση πρέπει να συνοδεύεται από την απαιτούμενη άδεια δόμησης.
Στο Παράρτημα IV «Κριτήρια Επιλογής Πράξεων» της παρούσας πρόσκλησης προσδιορίζονται τα
κριτήρια, η βαθμολογία και η βαρύτητα κατά το στάδιο της αξιολόγησης των επενδυτικών
σχεδίων.
Ανώτατο συνολικό κόστος ανά επένδυση
Ο συνολικός προτεινόμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου, δεν επιτρέπεται να
υπερβαίνει σε περιπτώσεις ίδρυσης νέων επιχειρήσεων τα 500.000,00 € και σε περιπτώσεις
εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων τα 300.000,00 €. Ωστόσο, δύναται να υποβληθεί επενδυτικό σχέδιο
όπου ο συνολικός προϋπολογισμός ξεπερνά τα ανώτατα ως άνω όρια, με την προϋπόθεση ότι
οποιοδήποτε ποσοστό χρηματοδότησης επιχορηγηθεί, δεν θα υπερβαίνει τα προαναφερόμενα
μέγιστα όρια. Σε περιπτώσεις όπου ο συνολικός προϋπολογισμός του προτεινόμενου επενδυτικού
σχεδίου ξεπερνάει τα ανώτατα όρια, η επιχορήγηση που θα εγκριθεί δεν θα υπερβαίνει το ύψος
του ως άνω καθορισμένου ορίου.
Περιοχή εφαρμογής
Περιοχή εφαρμογής της Ομάδας Πράξεων είναι όλα τα νησιά της περιοχής παρέμβασης.
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Δικαιούχοι
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, καθώς και συνεταιρισμοί και κάθε άλλο νομικό πρόσωπο που απαρτίζεται
αποκλειστικά από επαγγελματίες αλιείς.
Τίτλος
Ομάδα Πράξεων 4.1.1.1.6 Επιχειρήσεις δραστηριοτήτων οικοτεχνίας - χειροτεχνίας ή
βιοτεχνίας για την παραγωγή ειδών παραδοσιακής τέχνης και λοιπές βιοτεχνικές
δραστηριότητες εκτός του τομέα της αλιείας
Αναλυτική περιγραφή
Η Ομάδα Πράξεων αναφέρεται στη δημιουργία ή τον εκσυγχρονισμό οικοτεχνιών και στη
δημιουργία ή εκσυγχρονισμό βιοτεχνιών παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης και λοιπών
βιοτεχνικών δραστηριοτήτων, από αλιείς. Η δημιουργία βιοτεχνικών μονάδων παραγωγής
αλιευτικού εξοπλισμού, υφαντών ή κεντημάτων, μονάδων κεραμικών ειδών κ.λπ., εκτιμάται ότι
θα προβάλει την αξία των παραδοσιακών ειδών και προϊόντων και θα συμβάλλει στη διατήρηση
της παράδοσης και των εθίμων της περιοχής. Οι παρεμβάσεις αυτές σχεδιάζονται να υλοποιηθούν
με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να διασφαλιστεί το τοπικό περιβάλλον. Οι επιχειρήσεις θα
συμμετέχουν στο Δίκτυο – Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας. Στο Παράρτημα IV «Κριτήρια Επιλογής
Πράξεων» της παρούσας πρόσκλησης προσδιορίζονται τα κριτήρια, η βαθμολογία και η βαρύτητα
κατά το στάδιο της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων.
Ανώτατο συνολικό κόστος ανά επένδυση
Ο συνολικός προτεινόμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου, δεν επιτρέπεται να
υπερβαίνει σε περιπτώσεις ίδρυσης νέων επιχειρήσεων τα 500.000,00 € και σε περιπτώσεις
εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων τα 300.000,00 €. Ωστόσο, δύναται να υποβληθεί επενδυτικό σχέδιο
όπου ο συνολικός προϋπολογισμός ξεπερνά τα ανώτατα ως άνω όρια, με την προϋπόθεση ότι
οποιοδήποτε ποσοστό χρηματοδότησης επιχορηγηθεί, δεν θα υπερβαίνει τα προαναφερόμενα
μέγιστα όρια. Σε περιπτώσεις όπου ο συνολικός προϋπολογισμός του προτεινόμενου επενδυτικού
σχεδίου ξεπερνάει τα ανώτατα όρια, η επιχορήγηση που θα εγκριθεί δεν θα υπερβαίνει το ύψος
του ως άνω καθορισμένου ορίου.
Περιοχή εφαρμογής
Περιοχή εφαρμογής της Ομάδας Πράξεων είναι όλα τα νησιά της περιοχής παρέμβασης.
Δικαιούχοι
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, καθώς και συνεταιρισμοί και κάθε άλλο νομικό πρόσωπο που απαρτίζεται
αποκλειστικά από επαγγελματίες αλιείς.

Τίτλος
Ομάδα Πράξεων 4.1.1.1.7 Επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση
Αναλυτική περιγραφή
Η Ομάδα Πράξεων αναφέρεται στην ενίσχυση επενδύσεων από αλιείς, σε δραστηριότητες σχετικά
με την ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων ειδών διατροφής μετά την α’ μεταποίηση.
Θα δημιουργηθούν ή θα ενισχυθούν επιχειρήσεις που θα παράγουν τοπικά παραδοσιακά είδη
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διατροφής π.χ. αρτοποιήματα, ζαχαρωτά, ζυμαρικά κλπ, αξιοποιώντας μεταποιημένα αγροτικά
προϊόντα και προωθώντας την αξία των παραδοσιακών τοπικών ειδών και προϊόντων. Οι
επιχειρήσεις θα τηρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές ποιότητας και θα συμμετέχουν στο
Δίκτυο – Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας. Στο Παράρτημα IV «Κριτήρια Επιλογής Πράξεων» της
παρούσας πρόσκλησης προσδιορίζονται τα κριτήρια, η βαθμολογία και η βαρύτητα κατά το στάδιο
της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων.
Ανώτατο συνολικό κόστος ανά επένδυση
Ο συνολικός προτεινόμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου, δεν επιτρέπεται να
υπερβαίνει σε περιπτώσεις ίδρυσης νέων επιχειρήσεων τα 500.000,00 € και σε περιπτώσεις
εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων τα 300.000,00 €. Ωστόσο, δύναται να υποβληθεί επενδυτικό σχέδιο
όπου ο συνολικός προϋπολογισμός ξεπερνά τα ανώτατα ως άνω όρια, με την προϋπόθεση ότι
οποιοδήποτε ποσοστό χρηματοδότησης επιχορηγηθεί, δεν θα υπερβαίνει τα προαναφερόμενα
μέγιστα όρια. Σε περιπτώσεις όπου ο συνολικός προϋπολογισμός του προτεινόμενου επενδυτικού
σχεδίου ξεπερνάει τα ανώτατα όρια, η επιχορήγηση που θα εγκριθεί δεν θα υπερβαίνει το ύψος
του ως άνω καθορισμένου ορίου.
Περιοχή εφαρμογής
Περιοχή εφαρμογής της Ομάδας Πράξεων είναι όλα τα νησιά της περιοχής παρέμβασης.
Δικαιούχοι
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, καθώς και συνεταιρισμοί και κάθε άλλο νομικό πρόσωπο που απαρτίζεται
αποκλειστικά από επαγγελματίες αλιείς.
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Μέτρο 4.1: Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών
Δράση 4.1.1: Ιδιωτικές Επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών
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

Χρηματοδοτικά στοιχεία Κατηγορίας Πράξεων
Ενδεικτικό Συνολικό Κόστος: 1.815.294,70 €
Δημόσια Δαπάνη: 998.412,09 €
Ενδεικτική Ίδια Συμμετοχή: 816.882,62 €
Μέγιστο Ποσοστό Ενίσχυσης: 55%

Τίτλος
Ομάδα Πράξεων 4.1.1.2.1 Επιχειρήσεις που συνδέονται με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που
έχουν σχέση με το θαλάσσιο περιβάλλον ως άθλημα ή ψυχαγωγία
Αναλυτική περιγραφή
Το περιεχόμενο της Ομάδας Πράξεων συνίσταται στην ανάπτυξη επιχειρήσεων από μη αλιείς,
που θα είναι προσανατολισμένες στην αξιοποίηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος γενικότερα, για
σκοπούς αναψυχής ή/και άθλησης. Θα χρηματοδοτηθούν επιχειρηματικές δραστηριότητες με
σκοπό την ανάπτυξη των εξειδικευμένων μορφών του θαλάσσιου τουρισμού όπως ο ιστιοπλοϊκός
τουρισμός, ο καταδυτικός τουρισμός κ.α.
Τα επενδυτικά σχέδια ίδρυσης επιχειρήσεων που αφορούν αποκλειστικά στη ναύλωση σκαφών
χωρίς επιπλέον παροχή υπηρεσιών (π.χ. ξενάγηση) δεν θεωρούνται επιλέξιμα προς
χρηματοδότηση. Η ναύλωση του σκάφους θα γίνεται υποχρεωτικά με κυβερνήτη και ΚΑΔ κύριας
δραστηριότητας του δικαιούχου θα είναι ο 50.10.20.01 ή ο 50.10.20.03. Η ναύλωση του σκάφους θα
αφορά την πραγματοποίηση πλόων στα νησιά των Κυκλάδων και μόνο. Ο δικαιούχος
υποχρεούται κάθε έτος και απαραιτήτως πριν την έναρξη της τουριστικής περιόδου αλλά και κατά
τη διάρκεια αυτής, να ενημερώνει την Ο.Τ.Δ. Αλιείας για το σχεδιασμό και την πραγματοποίηση
των πλόων, τους οποίους θα αναρτά και στην ιστοσελίδα της επιχείρησής του. Η διαχείμαση του
σκάφους θα γίνεται σε νησί/λιμάνι των Κυκλάδων όπου θα πραγματοποιούνται και οι
απαιτούμενες συντηρήσεις και επισκευές. Ο δικαιούχος υποχρεούται κάθε έτος τον μήνα
Οκτώβριο με τη λήξη της τουριστικής περιόδου, να ενημερώνει την Ο.Τ.Δ. Αλιείας για το λιμάνι
στο οποίο θα γίνει η διαχείμαση του σκάφους και τις ημερομηνίες άφιξής του στο λιμάνι
διαχείμασης και αναχώρησης από αυτό με τη λήξη της περιόδου διαχείμασης. Υποχρεωτικά κατά
τη διάρκεια των πραγματοποιούμενων πλόων στα νησιά των Κυκλάδων, θα παρέχονται στους
πελάτες του δικαιούχου επί πλέον υπηρεσίες όπως ξενάγηση από τον κυβερνήτη.
Προτεραιότητα θα δοθεί σε νέους ή γυναίκες. Θα τηρηθούν συγκεκριμένες προδιαγραφές για την
προστασία του περιβάλλοντος χώρου, την ποιότητα στις προσφερόμενες υπηρεσίες. Η επιχείρηση
θα συμμετέχει στο Δίκτυο – Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας με άλλες ομοειδείς ή μη επιχειρήσεις με
στόχο την προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών τουρισμού στην περιοχή. Στο Παράρτημα IV «Κριτήρια
Επιλογής Πράξεων» της παρούσας πρόσκλησης προσδιορίζονται τα κριτήρια, η βαθμολογία και η
βαρύτητα κατά το στάδιο της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων.
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Ανώτατο συνολικό κόστος ανά επένδυση
Ο συνολικός προτεινόμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου, δεν επιτρέπεται να
υπερβαίνει σε περιπτώσεις ίδρυσης νέων επιχειρήσεων τα 500.000,00 € και σε περιπτώσεις
εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων τα 300.000,00 €. Ωστόσο, δύναται να υποβληθεί επενδυτικό σχέδιο
όπου ο συνολικός προϋπολογισμός ξεπερνά τα ανώτατα ως άνω όρια, με την προϋπόθεση ότι
οποιοδήποτε ποσοστό χρηματοδότησης επιχορηγηθεί, δεν θα υπερβαίνει τα προαναφερόμενα
μέγιστα όρια. Σε περιπτώσεις όπου ο συνολικός προϋπολογισμός του προτεινόμενου επενδυτικού
σχεδίου ξεπερνάει τα ανώτατα όρια, η επιχορήγηση που θα εγκριθεί δεν θα υπερβαίνει το ύψος
του ως άνω καθορισμένου ορίου.
Περιοχή εφαρμογής
Περιοχή εφαρμογής της Ομάδας Πράξεων είναι όλα τα νησιά της περιοχής παρέμβασης.
Δικαιούχοι
Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα τα οποία δεν εμπίπτουν στους δικαιούχους της κατηγορίας πράξεων
4.1.1.1 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.

Τίτλος
Ομάδα Πράξεων 4.1.1.2.2 Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση
δραστηριοτήτων ειδικών μορφών τουρισμού (εκτός των δραστηριοτήτων του θαλάσσιου
τουρισμού)
Αναλυτική περιγραφή
Η Ομάδα Πράξεων αυτή αποσκοπεί στην ανάπτυξη επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών από μη
αλιείς. Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται στις ειδικές μορφές τουρισμού εκτός του θαλάσσιου
τουρισμού. Οι ειδικές μορφές τουρισμού που μπορούν να αναπτυχθούν είναι πολλές σε αριθμό, οι
κυριότερες εκ των οποίων είναι: περιπατητικός – ορειβατικός τουρισμός, πολιτιστικός τουρισμός,
οικοτουρισμός, γεωτουρισμός, αθλητικός τουρισμός, γαστρονομικός, συνεδριακός τουρισμός,
θρησκευτικός τουρισμός, τουρισμός υγείας κ.α. Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες που θα
μπορούσαν να ενταχθούν στην παρούσα Ομάδα Πράξεων ποικίλλουν ανάλογα με το θέμα
δραστηριότητας όπως: δημιουργία οργανωμένων εκδρομών σε περιοχές με οικολογικό,
αρχαιολογικό και ιστορικό αντικείμενο, οργάνωση ειδικευμένων σεμιναρίων, θερινών ακαδημιών
υψηλής στάθμης και εμβέλειας σε τομείς αιχμής της περιοχής (αρχαιολογία, αρχιτεκτονική,
γεωλογία, τέχνη, μουσική, γαστρονομία), διενέργεια ερευνητικών δραστηριοτήτων και με τη
συμμετοχή – ένταξη επισκεπτών (αρχαιολογία, αρχιτεκτονική, λαογραφία, παρατήρηση της
φύσης), χώροι γευσιγνωσίας, θεματικές σχολές, κ.α. Οι επιχειρήσεις θα συμμετέχουν στο Δίκτυο –
Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας με άλλες ομοειδείς ή μη επιχειρήσεις με στόχο την προσφορά
ποιοτικών υπηρεσιών τουρισμού στην περιοχή. Στο Παράρτημα IV «Κριτήρια Επιλογής Πράξεων»
της παρούσας πρόσκλησης προσδιορίζονται τα κριτήρια, η βαθμολογία και η βαρύτητα κατά το
στάδιο της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων.
Ανώτατο συνολικό κόστος ανά επένδυση
Ο συνολικός προτεινόμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου, δεν επιτρέπεται να
υπερβαίνει σε περιπτώσεις ίδρυσης νέων επιχειρήσεων τα 500.000,00 € και σε περιπτώσεις
εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων τα 300.000,00 €. Ωστόσο, δύναται να υποβληθεί επενδυτικό σχέδιο
όπου ο συνολικός προϋπολογισμός ξεπερνά τα ανώτατα ως άνω όρια, με την προϋπόθεση ότι
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οποιοδήποτε ποσοστό χρηματοδότησης επιχορηγηθεί, δεν θα υπερβαίνει τα προαναφερόμενα
μέγιστα όρια. Σε περιπτώσεις όπου ο συνολικός προϋπολογισμός του προτεινόμενου επενδυτικού
σχεδίου ξεπερνάει τα ανώτατα όρια, η επιχορήγηση που θα εγκριθεί δεν θα υπερβαίνει το ύψος
του ως άνω καθορισμένου ορίου.
Περιοχή εφαρμογής
Περιοχή εφαρμογής της Ομάδας Πράξεων είναι όλα τα νησιά της περιοχής παρέμβασης.
Δικαιούχοι
Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα τα οποία δεν εμπίπτουν στους δικαιούχους της Κατηγορίας Πράξεων
4.1.1.1 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.

Τίτλος
Ομάδα Πράξεων 4.1.1.2.3 Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, όπως ενδεικτικά, επιχειρήσεις
που συνδέονται με την 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 καθώς και εμπορικές επιχειρήσεις,
συμπεριλαμβανόμενου και του λιανικού εμπορίου
Αναλυτική περιγραφή
Η Ομάδα Πράξεων αναφέρεται στην ανάπτυξη επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, όπως
ενδεικτικά, επιχειρήσεις που συνδέονται με την 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 καθώς και εμπορικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανόμενου και
του λιανικού εμπορίου.
Προτεραιότητα ωστόσο θα δοθεί σε επιχειρήσεις που συνδέονται με την συντήρηση και επισκευή
αλιευτικών σκαφών, μηχανών και γενικότερα εξοπλισμού αλιείας, δεδομένων των αναγκών που
υπάρχουν για αυτές τις επιχειρήσεις στην περιοχή εφαρμογής.
Προτεραιότητα θα δοθεί στους νέους. Οι επιχειρήσεις θα συμμετέχουν στο Δίκτυο – Τοπικό
Σύμφωνο Ποιότητας με άλλες ομοειδείς ή μη επιχειρήσεις με στόχο την προσφορά ποιοτικών
υπηρεσιών τουρισμού στην περιοχή. Στο Παράρτημα IV «Κριτήρια Επιλογής Πράξεων» της
παρούσας πρόσκλησης προσδιορίζονται τα κριτήρια, η βαθμολογία και η βαρύτητα κατά το στάδιο
της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων.
Ανώτατο συνολικό κόστος ανά επένδυση
Ο συνολικός προτεινόμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου, δεν επιτρέπεται να
υπερβαίνει σε περιπτώσεις ίδρυσης νέων επιχειρήσεων τα 500.000,00 € και σε περιπτώσεις
εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων τα 300.000,00 €. Ωστόσο, δύναται να υποβληθεί επενδυτικό σχέδιο
όπου ο συνολικός προϋπολογισμός ξεπερνά τα ανώτατα ως άνω όρια, με την προϋπόθεση ότι
οποιοδήποτε ποσοστό χρηματοδότησης επιχορηγηθεί, δεν θα υπερβαίνει τα προαναφερόμενα
μέγιστα όρια. Σε περιπτώσεις όπου ο συνολικός προϋπολογισμός του προτεινόμενου επενδυτικού
σχεδίου ξεπερνάει τα ανώτατα όρια, η επιχορήγηση που θα εγκριθεί δεν θα υπερβαίνει το ύψος
του ως άνω καθορισμένου ορίου.
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Περιοχή εφαρμογής
Περιοχή εφαρμογής της Ομάδας Πράξεων είναι όλα τα νησιά της περιοχής παρέμβασης σε ότι
αφορά στις επιχειρήσεις που συνδέονται με την συντήρηση και επισκευή αλιευτικών σκαφών,
μηχανών και γενικότερα εξοπλισμού αλιείας. Οι υπόλοιπες δράσεις θα εφαρμοσθούν στα νησιά
της περιοχής παρέμβασης εκτός της Πάρου και της Σύρου.
Δικαιούχοι
Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα τα οποία δεν εμπίπτουν στους δικαιούχους της Κατηγορίας Πράξεων
4.1.1.1 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.

Τίτλος
Ομάδα Πράξεων 4.1.1.2.4 Επιχειρήσεις εκσυγχρονισμού μικρής δυναμικότητας υποδομών
διανυκτέρευσης, δυναμικότητας μέχρι 40 κλινών ανά κατάλυμα
Αναλυτική περιγραφή
Η ενίσχυση επενδύσεων αφορά στην επέκταση ή εκσυγχρονισμό ήδη υπαρχόντων υποδομών
διανυκτέρευσης, με μέγιστο αριθμό κλινών τις 40. Οι παρεμβάσεις αυτές σχεδιάζονται να
υλοποιηθούν με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να αναδειχθούν τα χαρακτηριστικά της τοπικής
αρχιτεκτονικής και να διασφαλιστεί το τοπικό φυσικό περιβάλλον. Θα απαιτηθεί να τηρηθούν
συγκεκριμένες προδιαγραφές ανάδειξης της αλιευτικής παράδοσης της περιοχής και να
ενταχθούν τα καταλύματα στο Δίκτυο – Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας. Επίσης τα καταλύματα θα
πρέπει να προσφέρουν χρήση τεχνολογιών επικοινωνίας για την διευκόλυνση των επισκεπτών.
Τέλος, στην περίπτωση προσφοράς πρωινού ή/και γεύματος από το κατάλυμα, θα πρέπει αυτό να
περιλαμβάνει και τοπικά προϊόντα (τοπικό τυρί, μέλι, γλυκά, αλιεύματα κλπ).
Θα εφαρμοσθούν 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. Στην περίπτωση
επένδυσης στην οποία προβλέπεται η κατασκευή νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, η πρόταση
πρέπει να συνοδεύεται από την απαιτούμενη άδεια δόμησης.
Στο Παράρτημα IV «Κριτήρια Επιλογής Πράξεων» της παρούσας πρόσκλησης προσδιορίζονται τα
κριτήρια, η βαθμολογία και η βαρύτητα κατά το στάδιο της αξιολόγησης των επενδυτικών
σχεδίων.
Ανώτατο συνολικό κόστος ανά επένδυση
Ο συνολικός προτεινόμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου, δεν επιτρέπεται να
υπερβαίνει για τις περιπτώσεις εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων τα 300.000,00 €. Ωστόσο, δύναται να
υποβληθεί επενδυτικό σχέδιο όπου ο συνολικός προϋπολογισμός ξεπερνά τα ανώτατα ως άνω
όρια, με την προϋπόθεση ότι οποιοδήποτε ποσοστό χρηματοδότησης επιχορηγηθεί, δεν θα
υπερβαίνει τα προαναφερόμενα μέγιστα όρια. Σε περιπτώσεις όπου ο συνολικός προϋπολογισμός
του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου ξεπερνάει τα ανώτατα όρια, η επιχορήγηση που θα
εγκριθεί δεν θα υπερβαίνει το ύψος του ως άνω καθορισμένου ορίου.
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Περιοχή εφαρμογής
Περιοχή εφαρμογής της Ομάδας Πράξεων είναι τα νησιά της περιοχής παρέμβασης εκτός της
Πάρου.
Δικαιούχοι
Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα τα οποία δεν εμπίπτουν στους δικαιούχους της Κατηγορίας Πράξεων
4.1.1.1 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.

Τίτλος
Ομάδα Πράξεων 4.1.1.2.5 Ίδρυση και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων εστίασης και αναψυχής
Αναλυτική περιγραφή
Η ενίσχυση επενδύσεων αφορά στην ανάπτυξη χώρων εστίασης και αναψυχής από μη αλιείς. Οι
παρεμβάσεις αυτές, σχεδιάζονται να υλοποιηθούν με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να διατηρηθούν τα
χαρακτηριστικά της τοπικής αρχιτεκτονικής και να διασφαλιστεί το τοπικό φυσικό περιβάλλον.
Οι χώροι εστίασης και αναψυχής θα τηρούν προδιαγραφές ποιότητας και θα απαιτηθεί να
ενταχθούν στο Δίκτυο – Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας με άλλες ομοειδείς ή μη επιχειρήσεις με
στόχο την προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών τουρισμού στην περιοχή. Θα αναδεικνύουν την
ιδιαίτερη ταυτότητα της περιοχής, και θα προσφέρουν τοπικά προϊόντα - τοπικές σπεσιαλιτέ
συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας της περιοχής.
Στην περίπτωση επένδυσης στην οποία προβλέπεται η κατασκευή νέων κτιριακών
εγκαταστάσεων, η πρόταση πρέπει να συνοδεύεται από την απαιτούμενη άδεια δόμησης.
Στο Παράρτημα IV «Κριτήρια Επιλογής Πράξεων» της παρούσας πρόσκλησης προσδιορίζονται τα
κριτήρια, η βαθμολογία και η βαρύτητα κατά το στάδιο της αξιολόγησης των επενδυτικών
σχεδίων.
Ανώτατο συνολικό κόστος ανά επένδυση
Ο συνολικός προτεινόμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου, δεν επιτρέπεται να
υπερβαίνει σε περιπτώσεις ίδρυσης νέων επιχειρήσεων τα 500.000,00 € και σε περιπτώσεις
εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων τα 300.000,00 €. Ωστόσο, δύναται να υποβληθεί επενδυτικό σχέδιο
όπου ο συνολικός προϋπολογισμός ξεπερνά τα ανώτατα ως άνω όρια, με την προϋπόθεση ότι
οποιοδήποτε ποσοστό χρηματοδότησης επιχορηγηθεί, δεν θα υπερβαίνει τα προαναφερόμενα
μέγιστα όρια. Σε περιπτώσεις όπου ο συνολικός προϋπολογισμός του προτεινόμενου επενδυτικού
σχεδίου ξεπερνάει τα ανώτατα όρια, η επιχορήγηση που θα εγκριθεί δεν θα υπερβαίνει το ύψος
του ως άνω καθορισμένου ορίου.
Περιοχή εφαρμογής
Περιοχή εφαρμογής της Ομάδας Πράξεων είναι τα νησιά της περιοχής παρέμβασης εκτός της
Πάρου.
Δικαιούχοι
Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα τα οποία δεν εμπίπτουν στους δικαιούχους της Κατηγορίας Πράξεων
4.1.1.1 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.
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Τίτλος
Ομάδα Πράξεων 4.1.1.2.6 Επιχειρήσεις δραστηριοτήτων οικοτεχνίας - χειροτεχνίας ή
βιοτεχνίας για την παραγωγή ειδών παραδοσιακής τέχνης και λοιπές βιοτεχνικές
δραστηριότητες εκτός του τομέα της αλιείας
Αναλυτική περιγραφή
Η Ομάδα Πράξεων αναφέρεται στη δημιουργία ή τον εκσυγχρονισμό οικοτεχνιών και στη
δημιουργία ή εκσυγχρονισμό βιοτεχνιών παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης και λοιπών
βιοτεχνικών δραστηριοτήτων. Η δημιουργία βιοτεχνικών μονάδων παραγωγής αλιευτικού
εξοπλισμού, υφαντών ή κεντημάτων, μονάδων κεραμικών ειδών κ.λπ., εκτιμάται ότι θα προβάλει
την αξία των παραδοσιακών ειδών και προϊόντων και θα συμβάλλει στη διατήρηση της
παράδοσης και των εθίμων της περιοχής. Οι παρεμβάσεις αυτές σχεδιάζονται να υλοποιηθούν με
τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να διασφαλιστεί το τοπικό περιβάλλον. Οι επιχειρήσεις θα συμμετέχουν
στο Δίκτυο – Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας. Στο Παράρτημα IV «Κριτήρια Επιλογής Πράξεων» της
παρούσας πρόσκλησης προσδιορίζονται τα κριτήρια, η βαθμολογία και η βαρύτητα κατά το στάδιο
της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων.
Ανώτατο συνολικό κόστος ανά επένδυση
Ο συνολικός προτεινόμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου, δεν επιτρέπεται να
υπερβαίνει σε περιπτώσεις ίδρυσης νέων επιχειρήσεων τα 500.000,00 € και σε περιπτώσεις
εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων τα 300.000,00 €. Ωστόσο, δύναται να υποβληθεί επενδυτικό σχέδιο
όπου ο συνολικός προϋπολογισμός ξεπερνά τα ανώτατα ως άνω όρια, με την προϋπόθεση ότι
οποιοδήποτε ποσοστό χρηματοδότησης επιχορηγηθεί, δεν θα υπερβαίνει τα προαναφερόμενα
μέγιστα όρια. Σε περιπτώσεις όπου ο συνολικός προϋπολογισμός του προτεινόμενου επενδυτικού
σχεδίου ξεπερνάει τα ανώτατα όρια, η επιχορήγηση που θα εγκριθεί δεν θα υπερβαίνει το ύψος
του ως άνω καθορισμένου ορίου.
Περιοχή εφαρμογής
Περιοχή εφαρμογής της Ομάδας Πράξεων είναι όλα τα νησιά της περιοχής παρέμβασης.
Δικαιούχοι
Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα τα οποία δεν εμπίπτουν στους δικαιούχους της Κατηγορίας Πράξεων
4.1.1.1 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.

Τίτλος
Ομάδα Πράξεων 4.1.1.2.7: Επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση
Αναλυτική περιγραφή
Η Ομάδα Πράξεων αναφέρεται στην ενίσχυση επενδύσεων, σε δραστηριότητες σχετικά με την
ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων ειδών διατροφής μετά την α’ μεταποίηση. Θα
δημιουργηθούν ή θα ενισχυθούν επιχειρήσεις που θα παράγουν τοπικά παραδοσιακά είδη
διατροφής π.χ. αρτοποιήματα, ζαχαρωτά, ζυμαρικά κλπ, αξιοποιώντας μεταποιημένα αγροτικά
προϊόντα και προωθώντας την αξία των παραδοσιακών τοπικών ειδών και προϊόντων. Οι
επιχειρήσεις θα τηρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές ποιότητας και θα συμμετέχουν στο
Δίκτυο – Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας. Στο Παράρτημα IV «Κριτήρια Επιλογής Πράξεων» της
παρούσας πρόσκλησης προσδιορίζονται τα κριτήρια, η βαθμολογία και η βαρύτητα κατά το στάδιο
της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων.
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Ανώτατο συνολικό κόστος ανά επένδυση
Ο συνολικός προτεινόμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου, δεν επιτρέπεται να
υπερβαίνει σε περιπτώσεις ίδρυσης νέων επιχειρήσεων τα 500.000,00 € και σε περιπτώσεις
εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων τα 300.000,00 €. Ωστόσο, δύναται να υποβληθεί επενδυτικό σχέδιο
όπου ο συνολικός προϋπολογισμός ξεπερνά τα ανώτατα ως άνω όρια, με την προϋπόθεση ότι
οποιοδήποτε ποσοστό χρηματοδότησης επιχορηγηθεί, δεν θα υπερβαίνει τα προαναφερόμενα
μέγιστα όρια. Σε περιπτώσεις όπου ο συνολικός προϋπολογισμός του προτεινόμενου επενδυτικού
σχεδίου ξεπερνάει τα ανώτατα όρια, η επιχορήγηση που θα εγκριθεί δεν θα υπερβαίνει το ύψος
του ως άνω καθορισμένου ορίου.
Περιοχή εφαρμογής
Περιοχή εφαρμογής της Ομάδας Πράξεων είναι όλα τα νησιά της περιοχής παρέμβασης.
Δικαιούχοι
Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα τα οποία δεν εμπίπτουν στους δικαιούχους της Κατηγορίας Πράξεων
4.1.1.1 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.

Τίτλος
Ομάδα Πράξεων 4.1.1.2.8 Εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων προς την κατεύθυνση προστασίας
του περιβάλλοντος, εκτός των όσων προβλέπονται από τη νομοθεσία (π.χ. φωτοβολταϊκά,
αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμίας κλπ.)
Αναλυτική περιγραφή
Η Ομάδα Πράξεων αναφέρεται στη βελτίωση των επιχειρήσεων προς την κατεύθυνση της
προστασίας του περιβάλλοντος με παρεμβάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να βελτιώσουν τον
τρόπο λειτουργίας τους κάνοντας χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με αξιοποίηση
γεωθερμίας, φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτρια κ.λπ., με απώτερο σκοπό την ιδία κατανάλωση. Με
τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, επιχειρείται η μείωση του κόστους λειτουργίας των
επιχειρήσεων, γεγονός που θα τις καταστήσει περισσότερο ανταγωνιστικές και θα ενισχύσει την
επιχειρηματικότητα της περιοχής. Στο Παράρτημα IV «Κριτήρια Επιλογής Πράξεων» της
παρούσας πρόσκλησης προσδιορίζονται τα κριτήρια, η βαθμολογία και η βαρύτητα κατά το στάδιο
της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων.
Ανώτατο συνολικό κόστος ανά επένδυση
Ο συνολικός προτεινόμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου, δεν επιτρέπεται να
υπερβαίνει τα 300.000,00 € για τις περιπτώσεις εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων. Ωστόσο, δύναται να
υποβληθεί επενδυτικό σχέδιο όπου ο συνολικός προϋπολογισμός ξεπερνά τα ανώτατα ως άνω
όρια, με την προϋπόθεση ότι οποιοδήποτε ποσοστό χρηματοδότησης επιχορηγηθεί, δεν θα
υπερβαίνει τα προαναφερόμενα μέγιστα όρια. Σε περιπτώσεις όπου ο συνολικός προϋπολογισμός
του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου ξεπερνάει τα ανώτατα όρια, η επιχορήγηση που θα
εγκριθεί δεν θα υπερβαίνει το ύψος του ως άνω καθορισμένου ορίου.
Περιοχή εφαρμογής
Περιοχή εφαρμογής της Ομάδας Πράξεων είναι όλα τα νησιά της περιοχής παρέμβασης.
Δικαιούχοι
Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα τα οποία δεν εμπίπτουν στους δικαιούχους της Κατηγορίας Πράξεων
4.1.1.1 και είναι κατά προτεραιότητα κάτοικοι των περιοχών παρέμβασης του Άξονα
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Προτεραιότητας 4, που δύναται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις σύμφωνα
με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.

Προϋποθέσεις Για Την Εκτέλεση Των Κατηγοριών Πράξεων
•

Προκειμένου για επενδύσεις που αφορούν στη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από
επαγγελματίες αλιείας, εφαρμόζονται υποχρεωτικά οι διατάξεις της Κοινής Υπουργικής
Απόφασης 414/2354/12-1-2015 (ΦΕΚ 97/Β/20-1-2015) σχετικά με τις «Προϋποθέσεις, όρους και
διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς», όπως
ισχύει κάθε φορά.

•

Προκειμένου για επενδύσεις που αφορούν στην ίδρυση, επέκταση ή εκσυγχρονισμό
υποδομών διανυκτέρευσης, εφαρμόζονται υποχρεωτικά οι διατάξεις της Κοινής
Υπουργικής Απόφασης 2974/710/8-04-2009 (ΦΕΚ 670/Β/10-04-2009) 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 και Τροφίμων» όπως ισχύει κάθε φορά.

•

Όλες οι παρεμβάσεις θα πρέπει να υλοποιούνται σύμφωνα με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά
που αφορούν τη διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής και του τοπικού φυσικού
περιβάλλοντος, καθώς και με την υφιστάμενη εθνική νομοθεσία.

•

Δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές επενδύσεις που αφορούν την αύξηση της
προστιθέμενης αξίας των γεωργικών, κτηνοτροφικών και δασοκομικών προϊόντων και
γενικά όλες οι δράσεις οι οποίες αφορούν στην πρώτη μεταποίηση ή/και εμπορία
προϊόντων (δεν αφορά επενδύσεις στο λιανικό εμπόριο) που καλύπτονται από το
Παράρτημα Ι της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και δασικών προϊόντων.

Δικαιούχοι
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 τους είναι:
1. Ως επαγγελματίες αλιείς (πλοιοκτήτης ή αλιεργάτης)
-

Ατομική άδεια αλιείας,

-

Ασφάλιση ως αλιέας στον ΟΓΑ (ειδικά οι ασφαλισμένοι μετά το έτος 2003) ή ΝΑΤ ή ΙΚΑ

-

Βεβαίωση Αλιευτικού Συλλόγου.

-

Βεβαίωση του αρμόδιου Τμήματος Αλιείας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

2. Ως κάτοχοι αλιευτικής εκμετάλλευσης
-

Επαγγελματική άδεια αλιείας σκάφους σε ισχύ (οι ιδιοκτήτες σκάφους παράκτιας αλιείας
έχουν υποχρεωτικά τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1, ενώ οι ιδιοκτήτες αλιευτικού
σκάφους με αλιευτικά εργαλεία μηχανότρατα και γριγρί είναι κάτοχοι εμπορικής
επιχείρησης και δεν έχουν υποχρεωτικά τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1).
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Διευκρίνιση:
Σε περίπτωση ένταξης στο τοπικό πρόγραμμα, αλιέων που είναι ταυτόχρονα και κάτοχοι
αλιευτικού σκάφους, πρέπει να ληφθεί υπόψη 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.
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.
Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης επιλέγονται στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
μετά από αξιολόγηση και επιλογή του επιχειρηματικού σχεδίου τους, από την Ομάδα Τοπικής
Δράσης Αλιείας, σύμφωνα με τη στρατηγική και τις προτεραιότητες του Τοπικού Προγράμματος.

Είδος & Ύψος Ενίσχυσης
Η ενίσχυση χορηγείται στον δικαιούχο φορέα της επένδυσης με τη μορφή επιδότησης κεφαλαίου
και το ύψος της υπολογίζεται ως ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών της πράξης. Τα όρια της
χορηγούμενης δημόσιας δαπάνης καθορίζονται ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
(ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ &
ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ)

4.1.1.1 Ιδιωτικές Επενδύσεις
Εκσυγχρονισμού Ή Ίδρυση Νέων
Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Σύμφωνα
Με Την Οδηγία 2003/361/ΕΚ Σε
Επιλεγμένους Τομείς, Που
Υλοποιούνται Από Αλιείς

Περιφέρεια Νοτίου
Αιγαίου η οποία δεν
καλύπτεται από το
στόχο σύγκλισης

Μέχρι 60% των
επιλέξιμων δαπανών της
πράξης

4.1.1.2. Ιδιωτικές Επενδύσεις
Εκσυγχρονισμού Ή Ίδρυση Νέων
Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Σύμφωνα
Mε Tην Οδηγία 2003/361/ΕΚ Σε
Επιλεγμένους Τομείς, Που
Υλοποιούνται Από Μη Αλιείς

Περιφέρεια Νοτίου
Αιγαίου η οποία δεν
καλύπτεται από το
στόχο σύγκλισης

Μέχρι 55% των
επιλέξιμων δαπανών της
πράξης

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.
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
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Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας»), καθώς οι ενέργειες οι οποίες προβλέπονται από
τα εν λόγω μέσα (εγγυήσεις, επιδότηση δανείου ή/και επιτοκίου κ.λ.π.) συνυπολογίζονται στη
σώρευση ενισχύσεων.

Επιλέξιμες Δαπάνες
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.

•

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 πλήρως
τεκμηριωμένες περιπτώσεις δύναται να περιλαμβάνει την κατασκευή ειδικού εξοπλισμού
κατόπιν παραγγελίας της επιχείρησης (π.χ. παραδοσιακά σκάφη κ.λπ.). 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 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
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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, έκδοσης αδειών, προώθησης και
προβολής όλων των 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 των παρόντων
Κατηγοριών Πράξεων.

•

Δαπάνες που τεκμηριωμένα συνάδουν με τη φύση και το αντικείμενο του έργου και δεν
συμπεριλαμβάνονται στις μη επιλέξιμες δαπάνες.

Μη Επιλέξιμες Δαπάνες
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.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ – ΦΑΚΕΛΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Οδηγίες για την υποβολή επενδυτικών σχεδίων – φακέλων υποψηφιότητας δίδονται στην
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (άρθρο 5 και άρθρο 6).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Στάδια Διαδικασίας Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων
Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων των δυνητικών δικαιούχων είναι συγκριτική ανά
Κατηγορία Πράξεων και γίνεται από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση της Ε.Δ.Τ.Π.
Αλιείας. Η σύνθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης και η λειτουργία της θα πρέπει να πληροί τα
οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 6 της Κ.Υ.Α. 1911/29-10-2010.
Τα στάδια της διαδικασίας αξιολόγησης είναι τα ακόλουθα:
1. Έλεγχος πληρότητας των υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων σύμφωνα με τη
διαδικασία που περιγράφεται στη συνέχεια.
2. Βαθμολόγηση των υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων σύμφωνα με τη διαδικασία που
περιγράφεται στη συνέχεια.
Στα εμπρόθεσμα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια διενεργείται άμεσα από την Ο.Τ.Δ. Αλιείας
έλεγχος πληρότητας για κάθε ένα, με βάση τη «Λίστα Εξέτασης Πληρότητας Στοιχείων
Πρότασης» (Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας πρόσκλησης).
Σε περίπτωση που εντοπίζονται σημαντικές ελλείψεις, το επενδυτικό σχέδιο κρίνεται ως μη
παραδεκτό.
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 την έναρξη του επόμενου σταδίου της αξιολόγησης της
πρότασης, αποτελεί η απάντηση «ΝΑΙ» σε όλα τα κριτήρια της «Λίστας Εξέτασης
Πληρότητας Στοιχείων Πρότασης», διαφορετικά το επενδυτικό σχέδιο απορρίπτεται.
Τα επενδυτικά σχέδια που θα προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης θα
βαθμολογηθούν σύμφωνα με τα «Κριτήρια Επιλογής Πράξεων» όπως αυτά αναλύονται στο
Παράρτημα ΙV της παρούσας 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 ανωτέρω εξέταση αποτελεί τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της πράξης,
ο οποίος αναφέρεται στην απόφαση έγκρισης της Ο.Τ.Δ. Αλιείας και στη σύμβασή της με τον
δικαιούχο. Οποιαδήποτε αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πράξης δικαιολογείται
μόνο σε εξαιρετικά καλά τεκμηριωμένες περιπτώσεις. Οποιαδήποτε άλλη αύξηση βαρύνει
αποκλειστικά και μόνο τον δικαιούχο.
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.
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Στην περίπτωση που το φυσικό αντικείμενο υποψήφιας πρότασης περιλαμβάνει ενέργειες
διαφορετικών Ομάδων Πράξεων, αυτή αξιολογείται και εντάσσεται στην Ομάδα 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 κάθε επενδυτικού σχεδίου 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 Πράξεων, με συνημμένα τα σχετικά Δελτία Αξιολόγησης.
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.
Η Ο.Τ.Δ. Αλιείας κοινοποιεί με συστημένη επιστολή στον κάθε υποψήφιο, 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 Κατηγορία Πράξης 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.
Η Ο.Τ.Δ. Αλιείας κοινοποιεί την 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.

Ένταξη Επενδυτικών Σχεδίων Στο Τοπικό Πρόγραμμα, Υποβολή
Δικαιολογητικών & Υπογραφή Σύμβασης Με Την Ο.Τ.Δ. Αλιείας
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. 2007- 2013 και καταχωρεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία
στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα.

•

Καλεί τους δικαιούχους για υπογραφή σύμβασης, αποστέλλοντάς τους σχετικό σχέδιο μετά
την έκδοση της ανωτέρω Απόφασης Ένταξης/Χρηματοδότησης. Σε κάθε περίπτωση η σύμβαση
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υπογράφεται εντός 60 ημερών από την έκδοση της ανωτέρω Απόφασης
Ένταξης/Χρηματοδότησης και κοινοποιείται στην Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας. Σε
περίπτωση μη τήρησης του ανωτέρω χρονικού διαστήματος για την υπογραφή της σύμβασης,
το έργο απεντάσσεται. Το ανωτέρω χρονικό διάστημα δύναται να παραταθεί έως 60 ημέρες με
αιτιολογημένη απόφαση της Ε.Δ.Τ.Π. Αλιείας.
Κατά την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του δικαιούχου και της Ο.Τ.Δ. Αλιείας πρέπει να
εξασφαλίζεται η πλήρωση μέρους των κριτηρίων της «Λίστας Εξέτασης Πληρότητας
Στοιχείων Πρότασης» για την τεκμηρίωση των οποίων υποβλήθηκε Υπεύθυνη Δήλωση.
Επίσης κατά την υπογραφή της σύμβασης κάθε δικαιούχος θα προσκομίσει εγγυητική
επιστολή τράπεζας για την καλή εκτέλεση ποσού ίσου με το 5% του εγκεκριμένου
προϋπολογισμού της πράξης. Η εγγυητική επιστολή θα εκδοθεί υπέρ της Αναπτυξιακής
Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε. (η οποία θα κοινοποιήσει υπόδειγμα στους δικαιούχους) και θα
επιστραφεί στην Τράπεζα που την εξέδωσε με την οριστική παραλαβή της πράξης από την
Ο.Τ.Δ. Αλιείας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ & ΚΑΤΑΒΟΛΗ 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 4.1.1.1 και 4.1.1.2 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 Κ.Υ.Α. 1911/29-10-2010.
Οι δικαιούχοι δύναται να υποβάλλουν ένα (1) έως οκτώ (8) αιτήματα πληρωμής δαπανών
επιπλέον από την προκαταβολή, ανάλογα με τη φύση της πράξης και τον προϋπολογισμό της. Η
έγκριση πληρωμής του τελευταίου αιτήματος πληρωμής του δικαιούχου 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 Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και επιστρέφεται μετά
την έγκριση και εισαγωγή στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Δελτίου
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 Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Σε περίπτωση μη τήρησης των προϋποθέσεων της παραγράφου που ακολουθεί ή σε περίπτωση
που δεν πραγματοποιηθεί επαλήθευση/πιστοποίηση για ποσό δημόσιας δαπάνης τουλάχιστον ίσο
με το ποσό της προκαταβολής καταπίπτει η εγγυητική επιστολή.
Ο δικαιούχος, το αργότερο εντός δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της σύμβασής του με την
Ο.Τ.Δ. Αλιείας, θα πρέπει να υποβάλλει στην Ο.Τ.Δ. Αλιείας αιτήματα πληρωμής για επιλέξιμες
δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 20% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πράξης. Σε
εξαιρετικές και πλήρως τεκμηριωμένες περιπτώσεις, είναι δυνατή η παράταση του ανωτέρω
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διαστήματος το πολύ για έξι (6) μήνες με την ευθύνη της Ο.Τ.Δ. Αλιείας και με τη γνωστοποίηση
της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας.
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 έγγραφα 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 θα πρέπει να αναφέρονται σε κατάσταση επισυναπτόμενων
δικαιολογητικών.
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 επαλήθευσης-πιστοποίησης
δαπανών και πληρωμής) ελέγχεται από την Επιτροπή Επαλήθευσης - Πιστοποίησης Πράξεων, η
οποία προβαίνει στη σύνταξη έκθεσης. 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. 2007-2013" και μεριμνά για τη
συμπλήρωση του φακέλου της πράξης με αντίγραφα των ανωτέρων. Τα πρωτότυπα των
δικαιολογητικών επιστρέφονται στο δικαιούχο, ενώ στα αρχεία της Ο.Τ.Δ. Αλιείας τηρούνται τα
ανωτέρω αντίγραφα/φωτοτυπίες.
Στην έκθεση επαλήθευσης δαπανών του τελευταίου αιτήματος επαλήθευσης- πιστοποίησης
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 περιόδου
και ανακτάται η μέχρι στιγμής ενίσχυση που έχει καταβληθεί ως αχρεωστήτως καταβληθείσα
δαπάνη.
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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 6 παράγραφος 3 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης
Συναλλαγών.
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. Αλιείας και Θάλασσας 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.
Το τελευταίο αίτημα του δικαιούχου για τη χορήγηση της αποπληρωμής της πράξης θα πρέπει να
υποβληθεί στην Ο.Τ.Δ. Αλιείας το αργότερο δύο (2) μήνες πριν την ημερομηνία ολοκλήρωσης της
περιόδου επιλεξιμότητας του Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013, η οποία κατά την παρούσα χρονική περίοδο είναι
η 31/12/2015, προκειμένου να ολοκληρωθούν μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία οι
διαδικασίες ελέγχου του αιτήματος και καταβολής της επιχορήγησης.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ / ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.

41

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙ
ΟΡΟΙ & 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. 2007-2013 και το θεσμικό πλαίσιο
που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4, το εγκεκριμένο ΣΔΕ καθώς και τις ειδικότερες διατάξεις
των συμβάσεων που υπογράφονται μεταξύ Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και
Ο.Τ.Δ. Αλιείας και μεταξύ των Ο.Τ.Δ. Αλιείας και των δικαιούχων. Αναλυτικότερα:
•

Οι μέτοχοι της Ο.Τ.Δ. Αλιείας φυσικά πρόσωπα ή/και ιδιωτικοί φορείς έχουν δυνατότητα
ένταξης πράξεων στη Δράση 4.1.1, η συνολική δημόσια δαπάνη των οποίων δεν μπορεί να
υπερβαίνει το 30% της δημόσιας δαπάνης της αντίστοιχης Δράσης.

•

Για τη Δράση 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. Αλιείας και Θάλασσας.
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 αρχικά
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, άρθρο. 8 παρ. 3, πρέπει:
-

Να μην υποστούν σημαντική τροποποίηση και να 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. Αλιείας και Θάλασσας. Σε κάθε περίπτωση το οποιασδήποτε φύσης
οικονομικό όφελος προσπορίζεται ο 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. Επίσης για το
ίδιο χρονικό διάστημα δεν δικαιολογείται η εκμίσθωση παγίων στοιχείων της πράξης.

-

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.
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. 2007-2013.
Οι λοιπές υποχρεώσεις των δικαιούχων αναφέρονται στο άρθρο 8 της παρούσας πρόσκλησης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIIΙ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ –
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Η Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας 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 της Ε.Ε..
Σχετικά με τα αναφερόμενα ανωτέρω, 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.
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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