
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την υποβολή προτάσεων  
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία & Θάλασσα 2014 -2020»

Προτεραιότητα 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής»
η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΘΑ, με τίτλο:

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ»

Μέτρο 8.3.3:  Άρ. 63 του Καν. 508/2014 
“Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης”
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Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα: 13.00

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: Τετάρτη, 10 Νοεμβρίου 2021 και ώρα: 15.00

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή στο ΠΣΚΕ, οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων

ημερών από την υποβολή της αίτησής τους, να υποβάλλουν στην ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α., Φον

Καραγιάννη 1-3 Κοζάνη, απόδειξη της καταχώρησης της αίτησης και πλήρη φάκελο σε ψηφιακή μορφή με όλα τα

δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αναλυτική πρόσκληση.

α) αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία

επί ενεργού αλιευτικού σκάφους και

β) μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή

παρέμβασης,

Δικαιούχοι

Ενδεικτική δημόσια δαπάνη: 647.882,00 €, (με δυνατότητα υπερδέσμευσης έως 120%)



A/A Δράσεις Δικαιούχοι
Ελάχιστο όριο 

προϋπολογισμού

Μέγιστο όριο 

προϋπολογισμού

συγχρηματοδότησης

Ποσοστό 

Δημόσιας 

Δαπάνης

Ημερομηνία έναρξης 

Επιλεξιμότητας

δαπανών 

Ημερομηνία 

ολοκλήρωσής 

πράξης  

Μη Κρατικές ενισχύσεις 508/14

1
Επιχειρήσεις μεταποίησης προϊόντων 

αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. 

Αλιείς και μη 

αλιείς
10.000 € 600.000 € 50% 23/3/18  30/6/23

2
Εμπορία προϊόντων αλιείας και 

υδατοκαλλιέργειας. 

Αλιείς και μη 

αλιείς
8.000 € 200.000 € 50% 23/3/18 30/6/23

3

Επενδύσεις για τη βελτίωση της υγείας, της 

υγιεινής, της ασφάλειας και των 

εργασιακών συνθηκών για τους αλιείς. 

Αλιείς 2.000 € 10.000 € 70% 23/3/18 30/6/23

4
Αντικατάσταση κύριων ή βοηθητικών 

κινητήρων σκαφών έως 12 μέτρα
Αλιείς 2.000 € 6.000 € 30%

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟIΗΣΗ

ΑIΤΗΣΗΣ

ΕΝΤΟΣ 12 

ΜΗΝΩΝ 

5
Παραγωγικές επενδύσεις στην 

υδατοκαλλιέργεια 

Αλιείς και μη 

αλιείς
8.000 € 600.000 € 50% 23/3/18 30/6/23

6 Αλιευτικός τουρισμός Αλιείς 2.000 € 50.000 € 50% 11/12/18 ΕΝΤΟΣ 12 ΜΗΝΩΝ 

Κρατικές ενισχύσεις / Επιχειρηματικότητα δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis).

7

Διαφοροποίηση του εισοδήματος των 

αλιέων όπως τα εστιατόρια, 

περιβαλλοντικές υπηρεσίες, εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες 

Αλιείς 10.000 € 150.000 € 50% 21/12/2016 30/6/23

8
Επενδύσεις που αφορούν σε μικρές και 

πολύ μικρές επιχειρήσεις 

Αλιείς και μη 

αλιείς
10.000 €

50.000 € άυλες

ή 400.000 €
50% 21/12/2016 30/6/23

Οι αναδρομικές δαπάνες είναι επιλέξιμες σε ποσοστό έως 50% του συνολικού υλοποιημένου προϋπολογισμού του έργου. Σε περίπτωση που οι (νέες) δαπάνες που 
πραγματοποιούνται μετά την απόφαση ένταξης της πράξης είναι μικρότερες από τις αναδρομικές, τότε οι πλεονάζουσες αναδρομικές δαπάνες κρίνονται μη 
επιλέξιμες. 



A/A
Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών – Μη Κρατικές ενισχύσεις Σχετική 

ΚΥΑ

Σχετική 

ΥΑ

Σχετικό μέτρο 

ΕΠΑλΘ

1
Ίδρυση/εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων μεταποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Άρθρο 69 Καν. 

508/2014
931/17 1121/17 3.4.4

2 Επενδύσεις για εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Άρθρο 69 Καν. 508/2014
931/17

1666-21 / 3Η

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 

1121/17
3.4.4

3

Επενδύσεις για τη βελτίωση της υγείας, της υγιεινής, της ασφάλειας και των εργασιακών συνθηκών για τους 

αλιείς. Αφορά σε επενδύσεις επί του σκάφους ή σε επιμέρους εξοπλισμούς, υπό τον όρο ότι οι επενδύσεις 

αυτές υπερβαίνουν τις απαιτήσεις του εθνικού ή του ενωσιακού δικαίου (άρθρο 32 Καν. (ΕΕ) 508/2014, κατ’ 

εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 531/2015).

932/17 1122/17 3.1.8

4
Αντικατάσταση κύριων ή βοηθητικών κινητήρων μόνο σκαφών εσωτερικών υδάτων ολικού μήκους μέχρι 12 

μέτρα (άρθρο 41.2.α, Καν. (ΕΕ) 508/2014) KYA 900/05.04.2021.
900/21 1626/21 4.1.21

5 Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια (άρθρο 48.1.α, Καν. (ΕΕ) 508/2014). 934/17 1120/17 3.2.2

6

Επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση του εισοδήματος των αλιέων μέσω της ανάπτυξης 

συμπληρωματικών δραστηριοτήτων, όπως οι επενδύσεις στο σκάφος, ο αλιευτικός τουρισμός, (Άρθ. 30 Καν. 

508/2014).

992/20 1627/21 3.1.6

Α/Α
Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών – Κρατικές ενισχύσεις / 

Επιχειρηματικότητα δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis).

7

Επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση του εισοδήματος των αλιέων μέσω της ανάπτυξης 

συμπληρωματικών δραστηριοτήτων, όπως τα εστιατόρια, περιβαλλοντικές υπηρεσίες, εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες κ.λπ. (άρθρο 30, Καν. 508/2014).

ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΆΞΗ

8
Επενδύσεις που αφορούν σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (ίδρυση, εκσυγχρονισμός) (άρθρο 63, Καν. 

(ΕΕ) 508/2014). ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΆΞΗ



ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΜΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ  Καν. 508/14
Α’ προτεραιότητας για την τοπική στρατηγική. 

• Υδατοκαλλιέργεια (πέστροφας, ψαριών γλυκών υδάτων, 
κλπ)

• Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και 
μαλακίων

• Χονδρικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων
• Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων σε 

εξειδικευμένα καταστήματα
• Επενδύσεις επί του σκάφους (αλιευτικός τουρισμός, 

αντικατάσταση των κινητήρων, δαπάνες για την υγιεινή 
και την ασφάλεια των αλιέων)

Ενδεικτικές επενδύσεις ΚΑΔ:  03.2,   10.2,   46.38,    47.23

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΤΕΛΙΚΟ/6.ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΕΥΚΕ.xlsx


ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 1407/13
Α’ προτεραιότητας για την τοπική στρατηγική. 

• Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών με βάση το ψάρι, τα καρκινοειδή και τα μαλάκια
• Παραγωγή παρασκευασμένων ιχθυοτροφών
• Κατασκευή μηχανημάτων (π.χ. Κατασκευή εξωλέμβιων κινητήρων για θαλάσσια προώθηση, κλπ)
• Επισκευή και συντήρηση σκαφών
• Υπηρεσίες παροχής πάγου, υπηρεσίες παροχής ψυχρού αέρα και νερού, παγάκια
• Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού, σκαφών για αναψυχή ή αθλητισμό, κωπήλατων βαρκών , ειδών αλιείας 

(εμπόριο καλαμιών ψαρέματος, άλλων συνέργων ψαρέματος με πετονιά, ειδών κυνηγιού ή ψαρέματος π.δ.κ.α.)
• Καταλύματα (ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κλπ)
• Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα
• Εστιατόρια, παραδοσιακά καφενεία και κινητές μονάδες εστίασης
• Υπηρεσίες ενοικίασης και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών (ποδήλατα, εξοπλισμού θαλάσσιων 

σπορ, ειδών κατασκήνωσης κλπ)
• Υπηρεσίες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών, τουριστικής προβολής και ενημέρωσης επισκεπτών
• Υπηρεσίες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων (π.χ. γήπεδα 5Χ5, πίστας κάρτ, κλπ) 
• Υπηρεσίες πάρκου αναψυχής
• κλπ

Ενδεικτικές επενδύσεις

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΤΕΛΙΚΟ/6.ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΕΥΚΕ.xlsx


ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 1407/13
Β’ προτεραιότητας για την τοπική στρατηγική. 

• Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος και παραγωγή προϊόντων κρέατος
• Επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών
• Παραγωγή παγωτών
• Παραγωγή ειδών αρτοποιίας και αλευρωδών προϊόντων
• Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής
• Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών
• Ποτοποιία (αποστάγματα, λικέρ)
• Κατασκευή ενδυμάτων εργασίας
• Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και 

σπαρτοπλεκτικής
• Πριόνισμα, πλάνισμα και εμποτισμός ξύλου
• Κατασκευή ξύλινων εμπορευματοκιβώτιων
• Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στίλβωσης, αρωμάτων και 

παρασκευασμάτων καλλωπισμού
• Κατασκευή άλλων προϊόντων πορσελάνης και κεραμικής
• Κατασκευή κοσμημάτων, πολύτιμων αντικειμένων και συναφών ειδών
• Λιανικό εμπόριο (τροφίμων, ποτών, αρτοσκευασμάτων κλπ) σε εξειδικευμένα καταστήματα
• Υπηρεσίες παροχής ποτών (αναψυκτήριο, καφετέρια)
• Διάφορες ψυχαγωγικές υπηρεσίες (παιδότοπος, υπηρεσίες θεάματος κ.λ.π)
• ΚΛΠ

Ενδεικτικές επενδύσεις



Επιτρέπεται η υποβολή μίας (1) πρότασης ανά δικαιούχο (ΑΦΜ) για τις δράσεις που εμπίπτουν στην κατηγορία 

πράξεων του Καν. 1407/2013.

Για τις δράσεις που εμπίπτουν στην κατηγορία πράξεων του Καν. 508/2014 επιτρέπεται η υποβολή 

περισσοτέρων της μιας πρότασης ανά δικαιούχο (ΑΦΜ) υπό την προϋπόθεση ότι αθροιστικά ο συνολικός 

προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων προτάσεων δεν ξεπερνά το ανώτατο όριο που έχει τεθεί στην πρόσκληση.

Επισημαίνεται ότι κάθε υποβαλλόμενη πρόταση θα αφορά ενιαίο και συνεκτικό φυσικό αντικείμενο συγκεκριμένου 

άρθρου του Καν. 508/2014.

Επιτρέπεται επίσης η υποβολή από τον ίδιο δικαιούχο (ΑΦΜ) μίας (1) πρότασης (πράξης)  για τις δράσεις που 

εμπίπτουν στην κατηγορία πράξεων του Καν. 1407/2013 και παράλληλα η υποβολή πρότασης ή προτάσεων που 

εμπίπτουν στην κατηγορία πράξεων του Καν. 508/2014, υπό την προϋπόθεση ότι αθροιστικά ο συνολικός 

προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων προτάσεων δεν ξεπερνά το ανώτατο όριο που έχει τεθεί στην πρόσκληση.

Αριθμός προτάσεων που μπορούν να υποβληθούν ανά ΑΦΜ 



1. Αγορά-κατασκευή-βελτίωση κτιρίων

 Δαπάνες κατασκευής και διαμόρφωσης κτιρίου. Οι Εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου είναι

επιλέξιμες έως και 10% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους της Πράξης.

 Οι εργασίες και έργα διακόσμησης, είναι επιλέξιμα στη περίπτωση που η επιχείρηση είναι επισκέψιμη για το

κοινό και επιχειρηματίες.

 Είναι επιλέξιμη η αγορά μη οικοδομημένης και οικοδομημένης γης έως το 10% των συνολικών επιλέξιμων

δαπανών. Για εγκαταλελειμμένες και πρώην βιομηχανικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν κτίρια, το όριο

αυτό αυξάνεται στο 15%.

2. Αγορά εξοπλισμού για την ίδρυση ή εκσυγχρονισμό (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και

εγκατάστασης):

 Αγορά μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού,

 Αγορά εξοπλισμού παραγωγής ενέργειας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εξοικονόμησης ύδατος και

επεξεργασίας αποβλήτων, εφόσον αντιστοιχούν στην δυναμικότητα ή στις ανάγκες της μονάδας και δεν

αποτελούν μεμονωμένη δαπάνη αλλά συμπληρωματική, σε παραγωγικές επενδύσεις.

 Αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού, μηχανοργάνωσης, συστημάτων ασφάλειας, υδάτινων αθλημάτων.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ



3. Αγορά καινούργιων οχημάτων μεταφοράς πρώτων υλών και προϊόντων ή μέσων εσωτερικής μεταφοράς

που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης.

Δεν είναι επιλέξιμη η αγορά οχημάτων μεταφοράς προσωπικού ή πελατών. Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για την

απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών.

4. Αγορά και χρήση άυλων παγίων στοιχείων, όπως :

Απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργίας ετικέτας του

προϊόντος, έρευνας αγοράς, απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας και πιστοποίησης περιβαλλοντικής

διαχείρισης

5. Λοιπές δαπάνες, όπως: αμοιβές για την εκπόνηση των μελετών αδειοδότησης του έργου, έκδοση οικοδομικών

αδειών, μελέτες επίβλεψης, μελέτες μηχανολογικού εξοπλισμού κ.λπ., αμοιβές για τη σύνταξη του φακέλου και την

παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. Έως το ποσοστό του 10% του συνολικού επιλέξιμου

προϋπολογισμού της πράξης.

- επιλέξιμες δαπάνες συνέχεια 



Δαπάνες επί του επαγγελματικού σκάφους μόνο για αλιείς, όπως:

 δαπάνες για τη βελτίωση της υγιεινής, της υγείας, της ασφάλειας και των συνθηκών εργασίας των αλιέων.

Για την υγιεινή:
• συσκευές καθαρισμού του νερού για παροχή πόσιμου νερού
• εξοπλισμός καθαρισμού για την τήρηση των συνθηκών υγιεινής επί του σκάφους
• κλπ

Για την υγεία:
• αγορά και εγκατάσταση κιβωτίων πρώτων βοηθειών
• αγορά φαρμάκων και συσκευών έκτακτης ανάγκης επί του σκάφους
• κλπ

Για την ασφάλεια:
• Γιλέκα, σωσίβια, φωτοβολίδες, κάμερες ασφαλείας, 
• κλπ

Για τις εργασιακές συνθήκες:
• κιγκλιδώματα επί του καταστρώματος
• αντιολισθητική βαφή και ποδοτάπητες από καουτσούκ
• ενδύματα εργασίας, αδιάβροχες μπότες ασφαλείας, προστατευτικά γάντια 
• κλπ

 δαπάνες για την αγορά κύριων ή βοηθητικών κινητήρων σκαφών. 30%

 δαπάνες επί του σκάφους (για αλιευτικό τουρισμό) 50%

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Ποσοστό 
επιχορήγησης

70%



ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης στο ΠΣΚΕ με επισυναπτόμενα το σύνολο των δικαιολογητικών.
Κατάθεση στον ΕΦ ΑΝΚΟ εντός 10 εργάσιμων ημερών, αντίγραφο των δύο πρώτων σελίδων της ηλεκτρονικής υποβολής και πλήρη φάκελο σε ψηφιακή μορφή 
(USB stick) στον οποίο θα συμπεριλαμβάνονται η αίτηση όπως υπεβλήθη στο ΠΣΚΕ καθώς και όλα τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν 
(συμπεριλαμβανομένων και εκείνων των δικαιολογητικών για τα οποία δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής):

1 Πίνακας με τα Περιεχόμενα του  φακέλου

2 Έντυπο Ι_1

3 Έντυπο Ι_2

4 Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα Ι)

5 Υπεύθυνη Δήλωση De minimis (Υπόδειγμα ΙΙ)

6 Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα ΙΙΙ)

7 Υπεύθυνη Δήλωση ΜΜΕ  

8 Αναλυτικός προϋπολογισμός (Δαπανών επί του σκάφους ή επιχειρηματικότητας)

9 Χρηματοοικονομικό σχέδιο - Μελέτη βιωσιμότητας 

10 Συνοπτικό επιχειρησιακό σχέδιο (στην περίπτωση νέων επιχειρήσεων ή στην περίπτωση που η πρόταση αφορά νέο προϊόν ή υπηρεσία) 

11 Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου για φυσικά πρόσωπα και νομίμου εκπροσώπου νομικών προσώπων, ή όλων των μετόχων σε προσωπικές

12
-
Δικαιολογητικά νόμιμης υπόστασης (ανάλογα με το είδος του δικαιούχου, π.χ. καταστατικό, έναρξη ΔΟΥ, ΓΕΜΗ, κλπ)
Για την ιδιότητα του αλιέα (αντίγραφο άδειας αλιείας, βεβαίωση ΜΑΑΕ, επαγγελματικής άδειας του σκάφους, εκτύπωση gsis.gr για την ιδιότητα του αλιέα)

13
-
-

Δήλωση εκπροσώπησης και τραπεζικού Λογαριασμού
Υφιστάμενα Νομικά πρόσωπα (έγγραφο εκπροσώπησης + απόφαση για ορισμό Υπευθύνου του έργου + δήλωση του αριθμού ΙΒΑΝ)
Ατομικές (ΥΔ για τον αριθμό ΙΒΑΝ)

14 Οικονομικά στοιχεία (ανάλογα με το είδος του δικαιούχου π.χ. Ε1, Ε3, Ε9, εκκαθαριστικά, Ισολογισμός, Μητρώο Παγίων, κλπ

15 Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας (ανάλογα το δικαιούχο)

16 Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας (πίνακας προσωπικού) Ε4 συμπεριλαμβανομένων τυχόν τροποποιήσεων

17
Αποδεικτικό Υποβολής δήλωσης Αποδοχών & Συντάξεων μαζί με συγκεντρωτική Κατάσταση στην οποία θα αποτυπώνεται αναλυτικά ο κάθε εργαζόμενος με 
τον αριθμό των ημερών που απασχολήθηκε

18 Αναλυτικές προσφορές (τουλάχιστον δύο ανά είδος) 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΤΕΛΙΚΟ/7.Έντυπο Ι_1.pdf
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΤΕΛΙΚΟ/8.ΕΝΤΥΠΟ Ι_2.docx
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΤΕΛΙΚΟ/1.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ.docx
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΤΕΛΙΚΟ/2.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ II ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (de minimis).docx
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΤΕΛΙΚΟ/3.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙII ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ.docx
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΤΕΛΙΚΟ/14.1.Υπόδειγμα Δήλωσης ΜΜΕ.docx


Στην περίπτωση που η πρόταση περιλαμβάνει κατασκευή-βελτίωση κτιρίων:

19 Αποδεικτικά κατοχής / χρήσης του ακινήτου 

20 Πιστοποιητικά ιδιοκτησίας, μεταγραφής, βαρών και μη διεκδικήσεων 

21 Προμετρήσεις κτιριακών εργασιών

22 Φωτογραφικό υλικό της θέσης της επένδυσης

23 Λοιπά δικαιολογητικά κατά περίπτωση

23.1 Τοπογραφικό διάγραμμα 

23.2Διάγραμμα δόμησης 

23.3Βεβαίωση Χρήσεων Γης 

23.4Αρχιτεκτονικά σχέδια 

23.5Πίνακας μοριοδότησης (όπου απαιτείται)

23.6Βεβαίωση χαρακτηρισμού για Διατηρητέα κτήρια, ή ΦΕΚ χαρακτηρισμού  ή άλλα στοιχεία για τεκμηρίωση του παραδοσιακού χαρακτήρα του κτηρίου

23.7Για υφιστάμενα κτίρια, άδεια δόμησης ή/και νομιμοποιητικές τακτοποιήσεις.

23.8Κάτοψη με διάταξη υφιστάμενου ή/και νέου εξοπλισμού (εάν απαιτείται από τη φύση της πρότασης) 

23.9 
Απόφαση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις / Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή Απαλλαγή ή Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 
του δυνητικού δικαιούχου

Επιπρόσθετα στην περίπτωση υφιστάμενης  επιχείρησης :

24 Άδεια λειτουργίας ή αποδεικτικό αίτησης για ανανέωση ή γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας

25
Έναρξη εργασιών taxisnet (από Δ.Ο.Υ ή εκτύπωση taxisnet), εκτύπωση taxisnet με υφιστάμενους ΚΑΔ. Εκτύπωση από taxisnet του νομίμου εκπροσώπου 
της εταιρείας και σε περίπτωση νομικού προσώπου από όλους τους μετόχους



Στην περίπτωση διενέργειας αλιευτικού τουρισμού

26 Φωτοαντίγραφο αιτήματος αλιευτικού τουρισμού στην Υπηρεσία Αλιείας

Στην περίπτωση υποβολής πρότασης για  αντικατάσταση κύριων ή βοηθητικών κινητήρων ή  και βελτιώσεις για την υγεία, υγιεινή και ασφάλεια των 
εργασιακών συνθηκών των επαγγελματιών αλιέων

27 Φορολογική ενημερότητας για κάθε νόμιμη χρήση

28 Ασφαλιστική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σελ. 10 πρόσκλησης: «Επισημαίνεται ότι για τις επενδύσεις επιχειρηματικότητας μη κρατικών ενισχύσεων που

εμπίπτουν στις σχετικές κατηγορίες, απαιτείται από τους δικαιούχους σαφής αιτιολόγηση για τη διαχείριση

τους σε τοπικό επίπεδο (άρθρο 63.2, Καν. (ΕΕ) 508/2014)»

Να προβείτε σε συμπλήρωση παραγράφου στο ΕΝΤΥΠΟ Ι 2 Β4 «ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ» αναφορικά με τους λόγους υποβολής

πρότασης στο τοπικό πρόγραμμα και όχι στο κεντρικό του Υπουργείου



Αποδεικτικά κατοχής / χρήσης του ακινήτου 

Α. Επενδύσεις σε νέες ή υφιστάμενες υποδομές: 
Απαιτούνται : 
• αποδεικτικά ιδιοκτησίας στο όνομα του δικαιούχου ή
• μακροχρόνια μίσθωση  τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών. 
Β. Βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων ή μικρές προσθήκες που συμπληρώνουν την λειτουργικότητα του κτιρίου οι οποίες σε 
κάθε περίπτωση αποτελούν λιγότερο από το 10% του αιτούμενου κόστους, 
Απαιτούνται : 
• αποδεικτικά ιδιοκτησίας στο όνομα του δικαιούχου ή
• είτε μίσθωση  για εννέα (9) έτη.
Κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης πράξης, γίνονται δεκτά προσύμφωνα μακροχρόνιας μίσθωσης ή αγοράς 
γηπέδου ή του οικοπέδου ή/και του ακινήτου στο οποίο θα υλοποιηθεί η επένδυση.

Πιστοποιητικά ιδιοκτησίας, βαρών και μη διεκδικήσεων. 

Το γήπεδο ή το οικόπεδο ή το ακίνητο θα πρέπει να είναι ελεύθερο βαρών, εκτός της περίπτωσης που το βάρος έχει 
προκύψει από επιχειρηματικό δάνειο για την ίδια φύση επένδυσης ή θα προκύψει από επιχειρηματικό δάνειο για την 
υλοποίηση της πρότασης ή από δάνειο για την αντιμετώπιση φυσικής καταστροφής, από την οποία επλήγη η επιχείρηση.

Σε περιπτώσεις άυλων ενεργειών ή προμήθειας εξοπλισμού που δεν απαιτεί τη μόνιμη εγκατάστασή του ή σε περιπτώσεις 
ήπιων ενεργειών που δεν συνδέονται μόνιμα και σταθερά με το ακίνητο, δεν απαιτείται ο έλεγχος ύπαρξης βαρών και 
διεκδικήσεων.



Ιδιωτική συμμετοχή

Αποτελείται από ίδια κεφάλαια ή τραπεζικό δανεισμό ή συνδυασμό τους.

Οι εξοφλημένες δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από την ημερομηνία επιλέξιμης

αναδρομικότητας ανά κατηγορία δράσης (21/12/2016, 23/3/18, 1/12/18) και μέχρι την υποβολή της

αίτησης χρηματοδότησης, μπορούν να προσμετρηθούν στην απαιτούμενη ιδιωτική συμμετοχή.

Κατά την υποβολή της αίτησης γίνεται αποδεκτή η αναφορά στην Υπεύθυνη Δήλωση Ι, για τον

τρόπο κάλυψης της ιδίας συμμετοχής, για την οποία βαθμολογείται με 1.

Προκειμένου να εκδοθεί η Απόφαση Χρηματοδότησης ο δικαιούχος υποχρεούται ενός 15

εργάσιμων ημερών να αποστείλει τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και ειδικότερα:

ΙΔ
ΙΩ

ΤΙ
Κ

Η
 Σ

ΥΜ
Μ

ΕΤ
Ο

Χ
Η

 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ

ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΕΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ έως 50% 

(του συνολικού προυπ.)

τοποθετημένο ποσό 
στον τραπεζικό 

λογαριασμό 
(Λογαριασμό Πράξης) 

ή και 

σύμβαση δανείου 

ή και 

Εξοφλημένα 
τιμολόγια

Για συνολικό 
προϋπολογισμό 
Πράξης έως και 
100.000 ευρώ 

40% 
τουλάχιστον 

τοποθετημένο ποσό 
στον τραπεζικό 

λογαριασμό 
(Λογαριασμό Πράξης) 

ή και 

σύμβαση δανείου 

ή και εξοφλημένα 
τιμολόγια

Για συνολικό 
προϋπολογισμό 
Πράξης άνω των  

100.000 ευρώ 

30% 
τουλάχιστον 

Προκειμένου να βαθμολογηθεί για την διαθεσιμότητα ιδίων κεφαλαίων κατά την υποβολή της αίτησης θα πρέπει 
να καταθέσει αποδεικτικά διαθέσιμων ιδίων πόρων, όπως αναλύονται παρακάτω

Εξαιρούνται οι πράξεις

μικρής παράκτιας

αλιείας όπου το ποσοστό

απόδειξης της ιδίας

συμμετοχής ανέρχεται

τουλάχιστον στο 20%

του συνολικού επιλέξιμου

προϋπολογισμού.



ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ  

1 Δυνατότητα διάθεσης ιδίων κεφαλαίων

1.1 Για φυσικά πρόσωπα : 

-
• Αντίγραφο του Λογαριασμού Πράξης, στο οποίο να φαίνεται το όνομα του δικαιούχου, το IBAN και η ύπαρξη του απαιτούμενου ποσού κάλυψης της 

ιδίας συμμετοχής ή και 
• Εξοφλημένα τιμολόγια 

- Υπεύθυνη δήλωση δικαιούχου για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής (Υπόδειγμα Ι)

1.2 Για υφιστάμενα νομικά πρόσωπα : 

- Απόφαση γενικής συνέλευσης των μετόχων/εταίρων του φορέα, για το ύψος και τον τρόπο κάλυψης της ιδίας συμμετοχής και 

-
Κάλυψη ιδίας συμμετοχής από το Λογαριασμό Πράξης ή και
Εξοφλημένα τιμολόγια 

-Αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με νέες σε μετρητά εισφορές των εταίρων (Απόσπασμα Γενικής Συνέλευσης Μετόχων – Εταίρων) ή και

-
Κάλυψη της ιδίας συμμετοχής από τα φορολογηθέντα αποθεματικά, εκτός του τακτικού (Απόφαση αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για τη δέσμευση των 
αποθεματικών για την επένδυση και αντίγραφο του λογαριασμού ‘Φορολογηθέντα αποθεματικά’ ή οι ισολογισμοί των σχετικών χρήσεων) και

- Υπεύθυνη δήλωση δικαιούχου για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής (Υπόδειγμα Ι)

2 Επιχειρησιακή ικανότητα

- Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ ή Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ ή Βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτιση τουλάχιστον 200 ωρών (σχετικά με το αντικείμενο της πρότασης) 

-

Βεβαίωση εργοδότη/φορέα, συνοδευόμενη από οποιοδήποτε έγγραφο δημοσίου φορέα που αποδεικνύει τις ημέρες ασφάλισης καθώς και το αντικείμενό 
της (π.χ. Λογαριασμό Ασφαλισμένου από ΙΚΑ, Βεβαίωση ΕΦΚΑ, έναρξη επιτηδεύματος κτλ)

3 Ωριμότητα, ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της πράξης

Άδεια Δόμησης, Επιμέρους Άδειες, εγκρίσεις, αιτήσεις κτλ)

για να 
βαθμολογηθεί



Οι αιτήσεις χρηματοδότησης, υποβάλλονται μέσω (ΠΣΚΕ) στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr (σχετικό εγχειρίδιο)

Συμπληρώνεται η ηλεκτρονική Αίτηση (Έντυπο Ι_1 (Συνημμένο 7). Υποχρεωτικά συμπληρώνεται και η ηλεκτρονική διεύθυνση

επικοινωνίας, μέσω της οποίας ο ΕΦ θα αποστέλλει στον φορέα το σύνολο των απαιτούμενων εγγράφων.

Ο δικαιούχος υποχρεούται να επισυνάψει το σύνολο των δικαιολογητικών σε μορφή pdf ή αρχείο zip και μέχρι 50MB ανά αρχείο

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, ασυμφωνία μεταξύ των καταχωρημένων ηλεκτρονικά και των δηλωθέντων στοιχείων του Εντύπου Ι_2, τότε

κατισχύουν τα δηλωθέντα ηλεκτρονικά στοιχεία στο ΠΣΚΕ.

Επιτρέπεται η ακύρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, υπό την προϋπόθεση της υποβολής αίτησης ακύρωσης τουλάχιστον 7 ημέρες πριν την

καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης. Η αίτηση ακύρωσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον

υποψήφιο Δικαιούχο μέσω του helpdesk του ΠΣΚΕ (https://www.ependyseis.gr/mis). Η επιλογή αυτή οδηγεί αυτόματα στην παραίτηση του

δικαιούχου από την υποβληθείσα αίτησή του και παρέχει τη δυνατότητα επανυποβολής νέας αίτησης χρηματοδότησης εντός της ταχθείσας

προθεσμίας.

Οι υπό σύσταση εταιρείες:

• Υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης κάνοντας χρήση του προσωπικού ΑΦΜ του προβλεπόμενου από το Σχέδιο του Καταστατικού Νόμιμου 

Εκπροσώπου.

• Υποχρεούνται να αποκτήσουν ΑΦΜ ως εταιρεία και να προσκομίσουν στον ΕΦ την έναρξη δραστηριότητας άμεσα μετά την δημοσιοποίηση 

του Πίνακα Αποτελεσμάτων (ή του Πίνακα Κατάταξης σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης μέσω της διαδικασίας ένστασης), και σε κάθε 
περίπτωση πριν την έκδοση της Απόφασης Χρηματοδότησης της Πράξης.

Διαδικασία υποβολής αίτησης

http://www.ependyseis.gr/
https://www.ependyseis.gr/mis


Συνημμένα δικαιολογητικά Πρόσκλησης :

1.Υπόδειγμα Ι Υπεύθυνης Δήλωσης

2. Υπόδειγμα II Υπεύθυνης Δήλωσης (de minimis)

3. Υπόδειγμα ΙII Υπεύθυνης Δήλωσης

4. Υπόδειγμα ΙV Υπεύθυνης Δήλωσης (πριν την απόφαση χρηματοδότησης)

5.Οδηγός Εφαρμογής Πρόσκλησης

6.Επιλέξιμοι ΚΑΔ

7.Έντυπο Ι_1

8.Έντυπο Ι_2

9.1.Αναλυτικός Προϋπολογισμός Δαπανών επί του Σκάφους

9.2.Αναλυτικός Προϋπολογισμός Επιχειρηματικότητας

10.Ενδεικτικός Πίνακας Τιμών Μονάδας ΑΝΚΟ

11.Μελέτη Βιωσιμότητας

12.Συνοπτικό Επιχειρηματικό Σχέδιο

13.Κριτήρια αξιολόγησης πράξεων

14.1.Υπόδειγμα Δήλωσης ΜΜΕ

14.2.Ορισμός ΜΜΕ ΕΥΚΕ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΤΕΛΙΚΟ/6.ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΕΥΚΕ.xlsx
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΤΕΛΙΚΟ/7.Έντυπο Ι_1.pdf
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΤΕΛΙΚΟ/8.ΕΝΤΥΠΟ Ι_2.docx
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΤΕΛΙΚΟ/9.1.Αναλυτικός Προϋπολογισμός Δαπανών επί του Σκάφους.xlsx
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΤΕΛΙΚΟ/9.2.Αναλυτικός Προϋπολογισμός Επιχειρηματικότητας.xlsx
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΤΕΛΙΚΟ/10. Πίνακας Τιμών Μονάδας ΑΝΚΟ.xls
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΤΕΛΙΚΟ/11.Μελέτη Βιωσιμότητας.xlsx
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΤΕΛΙΚΟ/12.Συνοπτικό Επιχειρηματικό Σχέδιο.docx
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΤΕΛΙΚΟ/13.Κριτήρια αξιολόγησης πράξεων.xlsx
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΤΕΛΙΚΟ/14.1.Υπόδειγμα Δήλωσης ΜΜΕ.docx


Δικαιολογητικά κατά την υλοποίηση – θεσμικό πλαίσιο

15.1.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Δαπάνες από δικαιούχο

15.2.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_Α - Δαπάνες από ΟΕΕ

16.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - Λίστα επαλήθευσης

17.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - Έκθεση επαλήθευσης

18.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI - Παρακολούθηση Μακροχρόνιων

19.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII - Κυρώσεις

20.1.Δελτίο Ταυτότητα Δείκτη 4.1

20.2.Δελτίο Ταυτότητα Δείκτη 4.2

20.3.Δελτίο Ταυτότητα Δείκτη 4.3

20.4.Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη Αρ. έργων CLLD

21.1.E.I.2_1 Απόφαση Ένταξης_ΚΕ_v2_210119

21.2.ΔI_2_KE_Επιλογή_v1_080517

22.ΥΑ 137675 ΕΥΘΥ

23.Προσβασιμότητα ΑΜΕΑ

24.Λοιπό θεσμικό πλαίσιο



Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Τιμή

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Δεν εφαρμόζεται

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Δεν εφαρμόζεται

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ
Η αξιολόγηση της πράξης 

συνεχίζεται στο στάδιο Β1.

ΟΧΙ Η πράξη απορρίπτεται

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ Α                         

Τυπική πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης

11
Στον δικαιούχο δεν  έχουν επιβληθεί πρόστιμα τα οποία έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, για 

παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας και ειδικότερα για:  Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας 

12
Τηρείται η νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού 

κινδύνου (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ. 40 του Ν. 4488/2017) 

9 Σε περίπτωση που η χρηματοδότηση γίνεται με τον Καν ΕΕ 1407/2013, πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του

10
Δεν εκκρεμεί για τον δικαιούχο εντολή ανάκτησης παράνομης κρατικής ενίσχυσης εκδοθείσα βάσει 

προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής ή του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ). 

7 Μη επικάλυψη των χορηγούμενων χρηματοδοτήσεων

8 Παραδεκτό της αίτησης

5
Η προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε υποδομή ή παραγωγική επένδυση η οποία 

έπαυσε ή μετεγκαταστάθηκε εκτός της περιοχής του προγράμματος 

6 Πράξη η οποία εμπίπτει στο Θεματικό Στόχο, Ειδικό στόχο και Μέτρο της πρόσκλησης. 

3 Περίοδος υλοποίησης εντός περιόδου επιλεξιμότητας προγραμματικής περιόδου και πρόσκλησης

4 Μη περαίωση του φυσικού αντικειμένου 

2

1 Δικαιούχος που εμπίπτει στην πρόσκληση

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΣΤΑΔΙΟ Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ & ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 



Α/Α Τιμή/Βαθμολογία Συνολική βαθμολογία

ΝΑΙ/OΧΙ

Βαθμολογία με στάθμιση 8%

Βαθμολογία με στάθμιση 7%

Βαθμολογία με στάθμιση 5%

ΝΑΙ/OΧΙ

Βαθμολογία με στάθμιση 5%

ΝΑΙ/OΧΙ

Βαθμολογία με στάθμιση 25%

Βαθμολογία με στάθμιση 10%

Βαθμολογία με στάθμιση 5 %

Βαθμολογία με στάθμιση 5 %

Βαθμολογία με στάθμιση 10%

Βαθμολογία με στάθμιση 5%

Βαθμολογία με στάθμιση 15%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 έως 10 

3 έως 10

Αποτελεσματικότητα - Αποδοτικότητα

2 έως 10 

Β3

Β4

1 έως 10 

3 έως 10

Συνέργεια και συμπληρωματικότητα της Πράξης 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ (45%)

Κριτήριο 23

Κριτήριο 19 Αειφόρος ανάπτυξη

Κριτήριο 20 Αναγκαιότητα Υλοποίησης της Πράξης 

Κριτήριο 21

Κριτήριο 15 Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος

1 έως 10 

Κριτήριο 27 1 έως 10 Δυνατότητα διάθεσης ιδίων κεφαλαίων

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (30%)

Επιχειρησιακή ικανότητα του δικαιούχου 1 έως 10 

Κριτήριο 25 Βαθμός ωριμότητας ενεργειών υλοποίησης 1 έως 10 

Κριτήριο 26

Εφαρμογή νέων τεχνολογιών ή πρωτότυπων διαδικασιώνΚριτήριο 24

 ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Ομάδα κριτηρίων

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (20%)

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (5%)

1 έως 10 

Β1

Β2

1 έως 10 

Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασηςΚριτήριο 13

Κριτήριο 14 Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους



ΡΟΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟ ΠΣΚΕ  ΑΙΤΗΣΗΣ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

•ΕΩΣ 10/11/2021

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΕΦ 
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΜΕ 
ΌΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

•ΕΝΤΟΣ 10 ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ  ΗΜΕΡΩΝ 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΌ 
ΕΦ ΜΕΣΩ ΠΣΚΕ

*ΣΤΑΔΙΟ Α: ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛ.

*ΣΤΑΔΙΟ Β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

•ΣΤΑΔΙΟ Α: Ζήτηση από ΕΦ & υποβολή από Δικαιούχο εντός 7 εργάσιμων 
ημερών,  διευκρινήσεων ή συμπληρωματικών στοιχείων 

•ΣΤΑΔΙΟ Β: Ζήτηση από ΕΦ & υποβολή από Δικαιούχο εντός 10 εργάσιμων 
ημερών  συμπληρωματικών στοιχείων για διασταύρωση ή επιβεβαίωση  

*ΕΛΕΓΧΟΣ de minimis

*ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΣΚΕ

*ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

*ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ
*ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΣΚΕ 

*ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΌ ΕΔΠ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ 

ΥΠΕΡΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ 120%. 

*ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 

*ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

*ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΝΤΟΣ 7 Εργάσιμων ημερών

*Εντός 15 ημ. αποστολή 
αποδεικτικών στοιχείων ιδίας 
συμμετοχής,
*ΥΔ αποδοχής όρων



Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε

καλή επιτυχία!!!!!!!


