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ΜΕΤΡΑ 3.1.8– «Υγεία και Ασφάλεια» και 4.1.20-«Ενεργειακή απόδοση και 

μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και 

συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών 

συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους», του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020  

Μέτρο 3.1.8 «Υγεία και Ασφάλεια» 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ: Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, 
καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενη στη γνώση αλιείας 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ : Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας  

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των αλιευτικών επιχειρήσεων, 
περιλαμβανομένων των Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΠΑΛΘ 2014-2020 Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας & Αλιείας παράκτιων 
στόλων μικρής κλίμακας και της βελτίωσης της ασφάλειας ή των συνθηκών εργασίας. 

Μέτρο 4.1.20 «Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, 
έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων 
πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους» 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ: Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, 
καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενη στη γνώση αλιείας 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Υποστήριξη της μετάβασης προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε 
όλους τους τομείς  

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Παροχή στήριξης για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΠΑΛΘ 2014-2020 Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Θάλασσας & Αλιείας τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων της αύξησης της ενεργειακής 
αποδοτικότητας και της μεταφοράς γνώσης 

Υπαγόμενες πράξεις 

Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Απόφασης υπάγονται Πράξεις που εντάσσονται στα ακόλουθα μέτρα, για την 
υγεία και ασφάλεια επί του σκάφους, την ενεργειακή απόδοση και το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, τους 
ελέγχους και τα συστήματα ενεργειακής απόδοσης, τη διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων 
πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους και αφορούν στα παρακάτω είδη Πράξεων:  

Α. Μέτρο 3.1.8-«Υγεία και Ασφάλεια»: για επενδύσεις επί του σκάφους ή σε επί μέρους εξοπλισμούς, υπό τον όρο 
ότι:  

▪ οι επενδύσεις αυτές υπερβαίνουν τις απαιτήσεις του εθνικού ή ενωσιακού δικαίου. 

▪ δεν αυξάνουν την αλιευτική ικανότητα του σκάφους. 

Είδη Πράξεων:  

- Επενδύσεις επί του σκάφους  

- Ατομικός εξοπλισμός  

Στόχος των ενισχυόμενων Πράξεων, με τη στήριξη επενδύσεων επί των αλιευτικών σκαφών των ανωτέρω Πράξεων, 
είναι η βελτίωση της υγείας, της υγιεινής, της ασφάλειας και των εργασιακών συνθηκών των αλιέων και 
περιλαμβάνουν τις εξής ενέργειες:  

Ενέργεια 1: Βελτίωση της ασφάλειας των αλιέων επί των αλιευτικών σκαφών.  

Ενέργεια 2: Βελτίωση των συνθηκών υγείας των αλιέων επί των αλιευτικών σκαφών.  

Ενέργεια 3: Βελτίωση της υγιεινής των αλιέων επί των αλιευτικών σκαφών.  

Ενέργεια 4: Βελτίωση των εργασιακών συνθηκών επί των αλιευτικών σκαφών.  

 

Β. Μέτρο 4.1.20-«Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, 
έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης 
και του σχεδιασμού του κύτους»  

Είδη Πράξεων:  

-Εξοπλισμός επί του σκάφους.  

-Αλιευτικά εργαλεία.  
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-Έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης.  

-Μελέτες.  

Στόχος των ενισχυόμενων δράσεων, με τη στήριξη επενδύσεων επί των αλιευτικών σκαφών των ανωτέρω Πράξεων 
είναι, να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, με τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των 
αλιευτικών σκαφών και τη μείωση της εκπομπής ρύπων ή αερίων του θερμοκηπίου και περιλαμβάνουν τις εξής 
ενέργειες:  

Ενέργεια 1: Βελτίωση της υδροδυναμικής του κύτους του σκάφους.  

Ενέργεια 2: Βελτίωση του συστήματος πρόωσης του σκάφους.  

Ενέργεια 3: Αλιευτικά εργαλεία και αλιευτικός εξοπλισμός.  

Ενέργεια 4: Μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ή θερμικής ενέργειας.  

Ενέργεια 5: Έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης.  

Ενέργεια 6: Μελέτες για τη διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού 
του κύτους στην ενεργειακή απόδοση των αλιευτικών σκαφών. 

Δικαιούχοι – Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής 

1. Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων των Μέτρων 3.1.8 - Υγεία και Ασφάλεια και 4.1.20 - Ενεργειακή απόδοση 
και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής - επενδύσεις επί του σκάφους - έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής 
απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους είναι : 
Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί 
ενεργού αλιευτικού σκάφους, (επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), συμπεριλαμβανομένων αυτών της αλιείας 
εσωτερικών υδάτων.  

Τα σκάφη για τα οποία οι ιδιοκτήτες θα ενισχυθούν, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Νηολόγια / 
Λεμβολόγια ή στα Λεμβολόγια των κατά τόπο αρμόδιων Υπηρεσιών Αλιείας (περίπτωση σκαφών εσωτερικών υδάτων) 
και καταχωρημένα στο Εθνικό και Κοινοτικό Αλιευτικό Μητρώο (ΕΑΜ - ΚΑΜ), εκτός των σκαφών εσωτερικών υδάτων. 
Θα πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της Κοινοτικής και Εθνικής νομοθεσίας που διέπει τα επαγγελματικά 
αλιευτικά σκάφη και να μην έχουν χρονική δέσμευση από προηγούμενη χρηματοδότηση των ίδιων εργασιών κατά την 
υποβολή της αίτησης.  

2. Ειδικότερα, οι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) απολαμβάνουν προτεραιότητας, καθώς και αυξημένα ποσοστά 
χρηματοδότησης, έναντι των υπολοίπων επιχειρήσεων.  

3. Πράξεις που υλοποιούνται στα «Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά», λαμβάνουν αύξηση της έντασης της δημόσιας 
ενίσχυσης κατά 35 ποσοστιαίες μονάδες. Ως τόπος υλοποίησης της Πράξης λαμβάνεται υπόψη, ο τόπος κατοικίας για 
τα φυσικά πρόσωπα και η έδρα της επιχείρησης για τα νομικά πρόσωπα.  

4. Πράξεις σχετικές με την παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας, με αλιευτικά σκάφη ολικού μήκους έως 12 μέτρα που 
δεν χρησιμοποιούν συρόμενα εργαλεία, λαμβάνουν αύξηση της έντασης της δημόσιας ενίσχυσης κατά 30 
ποσοστιαίες μονάδες.  

5. Οι ενισχύσεις παρέχονται σε Δικαιούχους:  

(i) των οποίων μπορεί να καταδειχθεί η φερεγγυότητα και η οικονομική βιωσιμότητα,  

(ii) που αποδεικνύουν την ιδία τους συμμετοχή,  

(iii) που δεν έχουν υποβάλλει αίτηση ένταξης για χρηματοδότηση από Εθνικό ή Κοινοτικό Πρόγραμμα, για το σύνολο 
ή μέρος της προτεινόμενης πράξης,  

(iv) οι οποίοι συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) έως δ) του 
άρθρου 10 του Καν. (ΕΕ) 508/2014 και συνοδεύονται από την ενυπόγραφη δήλωση του αιτούντα επιχειρηματία, 
σύμφωνα με την παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου, (Υπόδειγμα 6Α Υπεύθυνης Δήλωσης). 

Γενικοί κανόνες επιλεξιμότητας πράξεων 

1. Οι Πράξεις είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από το ΕΤΘΑ εφόσον:  

i. Δεν έχουν ενταχθεί και δεν χρηματοδοτούνται από άλλο κοινοτικό ή εθνικό πρόγραμμα.  

ii. Οι προτεινόμενες επενδύσεις υπερβαίνουν τις απαιτήσεις του εθνικού ή ενωσιακού δικαίου.  

2. Οι πράξεις δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από το ΕΤΘΑ:  

i. Όταν έχουν περατωθεί φυσικά ή έχουν υλοποιηθεί πλήρως, πριν να υποβάλει ο δικαιούχους στη διαχειριστική αρχή 
την αίτηση χρηματοδότησης, ανεξάρτητα αν όλες οι σχετικές πληρωμές έχουν γίνει από το δικαιούχο. Το μέγιστο 
ποσοστό υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου της πράξης πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, 
προκειμένου αυτή να είναι επιλέξιμη, είναι 80%. Το ποσοστιαίο όριο θα τηρείται τόσο έναντι του προτεινόμενου από 
τον δικαιούχο προϋπολογισμό, όσο και έναντι του επιλέξιμου προς χρηματοδότηση προϋπολογισμού (αρχικού ή 
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κατόπιν τροποποίησης του επενδυτικού σχεδίου), καθώς και έναντι του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού προς 
πληρωμή. Σε περίπτωση υπέρβασης του ανωτέρω ποσοστιαίου ορίου, κατά τη φάση της αξιολόγησης, τροποποίησής 
ή πληρωμής της πράξης, θα περικόπτονται αναλόγως οι επιλέξιμες δαπάνες.  

ii. Όταν η Πράξη συνίσταται σε επένδυση επί του σκάφους, η στήριξη δεν χορηγείται πάνω από μία φορά κατά τη 
διάρκεια της προγραμματικής περιόδου για τον ίδιο τύπο επένδυσης και για το ίδιο αλιευτικό σκάφος.  

iii. Όταν η Πράξη συνίσταται σε επένδυση σε ατομικό εξοπλισμό, η στήριξη δεν χορηγείται πάνω από μία φορά κατά 
τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου για τον ίδιο τύπο εξοπλισμού και για τον ίδιο δικαιούχο.  

iv. Όταν οι προτεινόμενες επενδύσεις αυξάνουν την αλιευτική ικανότητα του σκάφους.  

v. Όταν ο προτεινόμενος εξοπλισμός αυξάνει την ικανότητα του σκάφους να εντοπίζει αλιεύματα. 

Επιλέξιμες και μη επιλέξιμες δαπάνες 

Για την υλοποίηση των Πράξεων της παρούσας απόφασης θεωρούνται ως επιλέξιμες οι εξής δαπάνες ανά Μέτρο και 

ενέργεια: 

Α. Για το Μέτρο 3.1.8-«Υγεία και Ασφάλεια»: 

Ενέργεια 1 - "Βελτίωση της ασφάλειας των αλιέων επί των αλιευτικών σκαφών": 

Για τη βελτίωση της ασφάλειας των αλιέων στα αλιευτικά σκάφη, η αγορά και, κατά περίπτωση, η εγκατάσταση, των 

ακόλουθων στοιχείων: 

α) σωσίβιες λέμβοι. 

β) υδροστατικοί μηχανισμοί ελευθέρωσης για σωσίβιες λέμβους. 

γ) ατομικοί ραδιοσημαντήρες εντοπισμού, όπως οι συσκευές θεσιδεικτικού ραδιοφάρου έκτακτης ανάγκης (EPIRB), οι 

οποίες μπορούν να ενσωματωθούν σε σωσίβια γιλέκα και σε ενδύματα εργασίας των αλιέων. 

δ) ατομικές συσκευές επίπλευσης (PFD), ιδιαίτερα στολές επιβίωσης σε περίπτωση πτώσης σε νερό, κυκλικά σωσίβια 

και γιλέκα. 

ε) φωτοβολίδες. 

στ) συσκευές ρίψης σχοινιού. 

ζ) συστήματα ανάκτησης μετά από πτώση ανθρώπου στη θάλασσα.  

η) συσκευές πυρόσβεσης, όπως πυροσβεστήρες, πυρίμαχες κουβέρτες, ανιχνευτές καπνού και φωτιάς, αναπνευστικές 

συσκευές. 

θ) θύρες πυρασφάλειας. 

ι) βαλβίδες διακοπής στη δεξαμενή καυσίμου. 

ια) ανιχνευτές αερίου και συστήματα συναγερμού αερίου. 

ιβ) αντλίες υδροσυλλεκτών και συστήματα συναγερμού. 

ιγ) εξοπλισμός ραδιοεπικοινωνίας και δορυφορικής επικοινωνίας. 

ιδ) στεγανές καταπακτές και θύρες. 

ιε) προστατευτικά μηχανημάτων όπως βαρούλκα ή τύμπανα περιέλιξης των διχτυών. 

ιστ) διάδρομοι και κλίμακες αποεπιβίβασης. 

ιζ) φωτισμός αναζήτησης, καταστρώματος ή κινδύνου. 

ιη) μηχανισμοί απασφάλισης για περιπτώσεις όπου τα αλιευτικά εργαλεία συναντήσουν υποβρύχια εμπόδια. 

ιθ) κάμερες ασφαλείας και συσκευές οπτικής απεικόνισης. 

κ) εξοπλισμός και στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη βελτίωση της ασφάλειας του καταστρώματος. 

Ενέργεια 2 - "Βελτίωση των συνθηκών υγείας των αλιέων επί των αλιευτικών σκαφών": 

Η παροχή εξοπλισμού με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών υγείας των αλιέων στα αλιευτικά 

σκάφη : 

α) αγορά και εγκατάσταση κιβωτίων πρώτων βοηθειών. 

β) αγορά φαρμάκων και συσκευών έκτακτης ανάγκης επί του σκάφους. 

γ) παροχή υπηρεσιών τηλεϊατρικής, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών τεχνολογιών, του εξοπλισμού και των 
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ιατρικών απεικονίσεων για παροχή εξ αποστάσεως συμβουλών από τα σκάφη. 

δ) παροχή οδηγών και εγχειριδίων για τη βελτίωση της υγείας επί του σκάφους. 

ε) εκστρατείες ενημέρωσης για τη βελτίωση της υγείας επί του σκάφους. 

Ενέργεια 3 - Βελτίωση της υγιεινής των αλιέων επί των αλιευτικών σκαφών: 

Η παροχή εξοπλισμού με στόχο τη βελτίωση της υγιεινής των αλιέων στα αλιευτικά σκάφη, η αγορά και, κατά 

περίπτωση, η εγκατάσταση των ακόλουθων στοιχείων : 

α) υγειονομικές εγκαταστάσεις, όπως τουαλέτες και εγκαταστάσεις πλύσης. 

β) μαγειρεία και εξοπλισμός για την αποθήκευση τροφίμων. 

γ) συσκευές καθαρισμού του νερού για παροχή πόσιμου νερού. 

δ) εξοπλισμός καθαρισμού για την τήρηση των συνθηκών υγιεινής επί του σκάφους. 

ε) οδηγοί και εγχειρίδια για τη βελτίωση της υγιεινής επί του σκάφους, συμπεριλαμβανομένων των εργαλείων 

λογισμικού. 

Ενέργεια 4 - Βελτίωση των εργασιακών συνθηκών επί των αλιευτικών σκαφών: 

Η παροχή εξοπλισμού με στόχο τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών στα αλιευτικά σκάφη, η αγορά και, κατά 

περίπτωση, η εγκατάσταση των ακόλουθων στοιχείων : 

α) κιγκλιδώματα επί του καταστρώματος. 

β) υπόστεγα επί του καταστρώματος και εκσυγχρονισμός των θαλάμων επιβατών με σκοπό την παροχή προστασίας 

από δυσμενείς καιρικές συνθήκες. 

γ) στοιχεία σχετικά με τη βελτίωση της ασφάλειας του θαλάμου επιβατών και με την παροχή κοινόχρηστων χώρων για 

το πλήρωμα. 

δ) εξοπλισμός για τη μείωση της σκληρής χειροκίνητης ανύψωσης, με εξαίρεση τα μηχανήματα που συνδέονται 

άμεσα με τις αλιευτικές δραστηριότητες, όπως τα βαρούλκα. 

ε) αντιολισθητική βαφή και ποδοτάπητες από καουτσούκ. 

στ) μονωτικός εξοπλισμός κατά του θορύβου, της θέρμανσης ή της ψύξης και εξοπλισμός για τη βελτίωση του 

εξαερισμού. 

ζ) ενδύματα εργασίας και προστατευτικός εξοπλισμός, όπως αδιάβροχες μπότες ασφαλείας, εξοπλισμός οφθαλμικής 

και αναπνευστικής προστασίας, προστατευτικά γάντια και κράνη ή εξοπλισμός για την προστασία από τις πτώσεις. 

η) σήματα έκτακτης ανάγκης και σήματα ασφάλειας. 

θ) ανάλυση και εκτιμήσεις κινδύνου για τον εντοπισμό των κινδύνων για τους αλιείς τόσο στο λιμάνι όσο και κατά την 

πλοήγηση προκειμένου να ληφθούν μέτρα για την πρόληψη ή τη μείωση των κινδύνων. 

ι) οδηγοί και εγχειρίδια για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας επί του σκάφους 

 

Β. Για το Μέτρο 4.1.20-«Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του 

σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών 

συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους» 

Ενέργεια 1 - ": Βελτίωση της υδροδυναμικής του κύτους του σκάφους": 

Για τη βελτίωση της υδροδυναμικής του κύτους : 

α) οι επενδύσεις σε μηχανισμούς σταθερότητας, όπως σταθμίδες υδροσυλλέκτη και βολβοειδείς πλώρες, που 

συμβάλλουν στη βελτίωση της συμπεριφοράς του σκάφους σε κυματισμούς και της σταθερότητάς του. 

β) οι δαπάνες που σχετίζονται με τη χρήση μη τοξικών απορρυπαντικών όπως η επικάλυψη χαλκού, ώστε να 

μειώνεται η τριβή. 

γ) οι δαπάνες που σχετίζονται με τον μηχανισμό κίνησης πηδαλίου, όπως τα συστήματα ελέγχου του μηχανισμού 

κίνησης και τα πολλαπλά πηδάλια για τη μείωση της δραστηριότητας του πηδαλίου ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες 

και τις συνθήκες της θάλασσας. 

δ) η δοκιμή στις δεξαμενές για τη διαμόρφωση βάσης με στόχο τη βελτίωση της υδροδυναμικής.  
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*Δεν θεωρούνται επιλέξιμες για χρηματοδότηση, οι δαπάνες που σχετίζονται με τη βασική 

συντήρηση του κύτους. 

Ενέργεια 2 - "Βελτίωση του συστήματος πρόωσης του σκάφους": 

Για τη βελτίωση του συστήματος πρόωσης του σκάφους, οι δαπάνες που σχετίζονται με την αγορά και, κατά 

περίπτωση, την εγκατάσταση των ακόλουθων στοιχείων : 

α) τις ενεργειακά αποδοτικές προπέλες συμπεριλαμβανομένων των κινητήριων αξόνων. 

β) τους καταλύτες. 

γ) τις ενεργειακά αποδοτικές γεννήτριες όπως οι γεννήτριες που χρησιμοποιούν υδρογόνο ή φυσικό αέριο. 

δ) τα στοιχεία πρόωσης με πηγές ανανεώσιμης ενέργειας, όπως ιστία, αετοί, ανεμόμυλοι, ανεμογεννήτριες ή 

φωτοβολταϊκά. 

ε) τα πρωραία συστήματα πρόωσης. 

στ) τη μετατροπή κινητήρων ώστε να λειτουργούν με βιοκαύσιμα. 

ζ) τους δείκτες οικονομίας καυσίμων, συστήματα διαχείρισης καυσίμων και συστήματα παρακολούθησης. 

η) τις επενδύσεις σε εξοπλισμό και ακροφύσια που βελτιώνουν το σύστημα πρόωσης. 

Ενέργεια 3 - Αλιευτικά εργαλεία και αλιευτικός εξοπλισμός: 

Για τα αλιευτικά εργαλεία και αλιευτικό εξοπλισμό, οι δαπάνες που αφορούν : 

α) σε αλλαγή από συρόμενα εργαλεία σε εναλλακτικά εργαλεία. 

β) σε τροποποιήσεις σε συρόμενα εργαλεία. 

γ) σε εξοπλισμό παρακολούθησης συρόμενων εργαλείων. 

Ενέργεια 4 - Μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ή θερμικής ενέργειας: 

Για τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ή θερμικής ενέργειας : 

α) οι δαπάνες για τη βελτίωση των συστημάτων ψύξης, κατάψυξης ή μόνωσης για σκάφη κάτω των 18 m. 

β) οι δαπάνες για την ενθάρρυνση της ανακύκλωσης της θερμότητας εντός του σκάφους στην οποία περιλαμβάνεται 

η ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση της θερμότητας σε άλλες βοηθητικές εργασίες εντός του σκάφους. 

Ενέργεια 5 - Έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης. 

Ενέργεια 6 - Μελέτες για τη διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού 

του κύτους στην ενεργειακή απόδοση των αλιευτικών σκαφών. 

 

Δίνεται η δυνατότητα, σε ποσοστό 10% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους των υπόλοιπων διακριτών της πράξης, 

για κάλυψη τεχνικών εξόδων και απρόβλεπτων δαπανών. 

Με τον όρο τεχνικά έξοδα εννοούνται οι δαπάνες για αμοιβές για τη σύνταξη του φακέλου και την παρακολούθηση 

υλοποίησης της πράξης, μελέτες επίβλεψης, μελέτες μηχανολογικού εξοπλισμού, εκπόνηση ναυπηγικών σχεδίων και 

εκθέσεων, κλπ. 

Με τον όρο απρόβλεπτες δαπάνες εννοούνται οι επιλέξιμες δαπάνες για εργασίες ή εξοπλισμό κλπ, που δεν 

περιλαμβάνονται στην αρχικώς εγκριθείσα αίτηση αλλά προκύπτουν κατά την πορεία εκτέλεσης της πράξης και 

κρίνονται ως άκρως απαραίτητες για την ολοκλήρωση της υλοποίησής της. 

Δεν θεωρούνται απρόβλεπτα έξοδα οι υπερβάσεις κόστους, καθώς και οι αμοιβές συμβούλων για τη σύνταξη του 

φακέλου και την παρακολούθηση υλοποίησης της πράξης. 

 

Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών εκάστου εκ των Μέτρων 3.1.8, και 4.1.20 ορίζεται η 23-10-

2015 (ημερομηνία έγκρισης του ΕΠΑΛΘ 2014-2020).  

 

Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε:  

(i) Δαπάνες που δεν περιγράφονται αναλυτικά στην αντίστοιχη ενότητα της τεχνοοικονομικής προμελέτης,  

(ii) Αγορά ή εγκατάσταση μεταχειρισμένων υλικών, μηχανημάτων και εξοπλισμών.  
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(iii) Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) για οποιαδήποτε κατηγορία δαπάνης.  

(iv) Άλλοι φόροι, τέλη ή επιβαρύνσεις. 

(v) Χρηματοοικονομικά έξοδα (χρεωστικοί τόκοι, προμήθειες χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, έξοδα 

συναλλάγματος, συναλλαγματικές διαφορές).  

(vi) Δαπάνες σύστασης εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου, συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα ταξιδιών κ.λ.π.  

(vii) Πρόστιμα, χρηματοοικονομικές ποινές και δαπάνες δικαστικών διαδικασιών.  

(viii) Αγορά ή εγκατάσταση εξοπλισμού αναψυχής.  

(ix) Λειτουργικά έξοδα.  

(x) Αμοιβές προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων κοινωνικής ασφάλισης.  

(xi) Εργασίες που πραγματοποιήθηκαν από τον ίδιο το Δικαιούχο.  

(xii) Έξοδα μεταβίβασης της κυριότητας του σκάφους (xiii)Εργασίες των οποίων τα δικαιολογητικά έγγραφα δεν 

επιτρέπουν επαλήθευση των δαπανών. 

Προϋπολογισμός πράξεων – Διάρκεια υλοποίησης 

Ο προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών προτάσεων πρέπει να είναι άνω των 2.000€.  

Στις υποβαλλόμενες επενδυτικές προτάσεις μπορούν να περιλαμβάνονται δαπάνες που ανήκουν και στα δύο Μέτρα 

της Απόφασης σε ένα ενιαίο προϋπολογισμό, εντός του ανωτέρω ορίου.  

Ως μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης των Πράξεων ορίζονται οι δεκαοκτώ (18) μήνες, με ημερομηνία εκκίνησης την 

ημερομηνία της απόφασης ένταξης της πράξης.  

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

αιτιολογημένες. 

Χρηματοδοτικό σχήμα – Περιοχές εφαρμογής 

1. Τα Μέτρα 3.1.8 - Υγεία και Ασφάλεια και 4.1.20 - Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, 

επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των 

εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, εφαρμόζονται σε 

ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, με διαφορετική όμως ένταση ενίσχυσης σύμφωνα:  

- με το μέγεθος των επιχειρήσεων,  

- αν οι Πράξεις υλοποιούνται στα «Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά»,  

- αν οι Πράξεις σχετίζονται με την παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας  

 

2. Στα «Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά» περιλαμβάνονται :   

▪ τα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, 

▪ τα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, 

▪ η Σαμοθράκη (Π.Ε. Έβρου), 

▪ η Θάσος (Π.Ε. Καβάλας), 

▪ οι Βόρειες Σποράδες (Π.Ε. Μαγνησίας), 

▪ η Σκύρος και η Σκυροπούλα (Π.Ε. Εύβοιας),  

▪ τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα (Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων), 

▪ η Γαύδος, η Γαυδοπούλα, τα Παξιμάδια, η Χρυσή, το Κουφονήσι, η Παξιμάδα, η Δραγονάδα, οι Διονυσάδες, η 

Δία, η Ελάσα (Περιφέρεια Κρήτης),   

▪ οι Οθωνοί, η Ερεικούσα, το Μαρθάκιον, οι Παξοί, οι Αντίπαξοι (Π.Ε. Κέρκυρας), 

▪ οι Στροφάδες (Π.Ε. Ζακύνθου), 

▪ η Σαπιέντζα, η Σχίζα (Π.Ε. Μεσσηνίας), 

▪ οι Εχινάδες (Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης) 
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3. Για Πράξεις που θα ενταχθούν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης τα ποσοστά Δημόσιας 

Δαπάνης και Ιδιωτικής Συμμετοχής έχουν ως εξής : 

   Επικράτεια της 

Χώρας 

Απομακρυσμένα 

Ελληνικά Νησιά 

1 
Πολύ μικρές, μικρές & μεσαίες 

επιχειρήσεις 

Δημόσια Ενίσχυση 50% 85% 

Ιδιωτική Συμμετοχή 50% 15% 

2 
Λοιπές επιχειρήσεις (Μεγέθους 

μεγαλύτερου της ΜΜΕ) 

Δημόσια Ενίσχυση 30% 30% 

Ιδιωτική Συμμετοχή 70% 70% 

3 

Παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας, με 

αλιευτικά σκάφη ολικού μήκους έως 

12 μέτρα που δεν χρησιμοποιούν 

συρόμενα εργαλεία 

Δημόσια Ενίσχυση 80% 85% 

Ιδιωτική Συμμετοχή 20% 15% 

Περίοδος υποβολής αιτήσεων 

Η υποβολή αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 10/10/2017 έως 28/02/2018. 

Δικαιολογητικά 

Ο φάκελος Αίτησης Χρηματοδότησης θα πρέπει απαραίτητα και ανάλογα με την περίπτωση, να περιλαμβάνει, κατά 
σειρά προτεραιότητας, τα πιο κάτω δικαιολογητικά, (που θα εναρμονίζονται υποχρεωτικά σύμφωνα με την εκάστοτε 
ισχύουσα νομοθεσία) και τεχνοοικονομικά στοιχεία:  

1. Περιγραφή των περιεχομένων του φακέλου.  

2. Αντίγραφο του αποδεικτικού της ηλεκτρονικής κατάθεσης αίτησης χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ, όπου αναγράφεται 
και η ακριβής ημερομηνία υποβολής της.  

3. Έντυπο Αίτησης, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1 της παρούσας, πλήρως συμπληρωμένο που θα έχει τη θέση 
Υπεύθυνης Δήλωσης και θα φέρει πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα του φορέα.  

4. Πλήρες αντίγραφο της αλιευτικής άδειας του σκάφους σε ισχύ και της ατομικής επαγγελματικής άδειας αλιείας 
όλων των πλοιοκτητών για τα σκάφη που απαιτείται.  

5. Ναυπηγικά σχέδια, με ένδειξη των διαστάσεων και της κλίμακας του σχεδίου, συνοδευόμενα από τεχνική και 
λειτουργική περιγραφή του ναυπηγού, καθώς και τεκμηριωμένη έκθεσή του για την ευστάθεια του σκάφους, σε 
περίπτωση εργασιών του σκελετού, υπερκατασκευών, ή εσωτερικής διευθέτησης (όπου απαιτείται). Επίσης, πρέπει 
να τεκμαίρεται ότι με τις προβλεπόμενες εργασίες δεν αυξάνεται η αλιευτική ικανότητα (GT-KW) και η δυνατότητα 
του σκάφους για αλίευση.  

6. Δήλωση με τα στοιχεία σχετικά με την ιδιότητα της επιχείρησης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2003/361/ΕΚ Σύσταση 
της Επιτροπής, (Υπόδειγμα 5) και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.  

7. Καταστατικό ή Εταιρικό (κατά περίπτωση) του φορέα, ΦΕΚ δημοσίευσης σύστασης της εταιρείας καθώς και η 
τελευταία τροποποίησή του που έγινε μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Αιτήσεις εταιρειών υπό ίδρυση 
δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Εάν η επιχείρηση είναι ατομική, βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος. Σε περίπτωση που 
κάποια εκ των ανωτέρω δικαιολογητικών είναι διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας του ΓΕΜΗ, δεν απαιτείται η υποβολή 
τους.  

8. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου αρμοδίου οργάνου όπως προσδιορίζεται στο Καταστατικό του 
φορέα για :  

i. τον ορισμό του υπευθύνου υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. Το ανωτέρω πρόσωπο είναι το μόνο 
αρμόδιο για την υποβολή αιτήσεων πληρωμής, τροποποιήσεων απόφασης χρηματοδότησης.  

ii. τον αριθμό IBAN του Τραπεζικού Λογαριασμού:   

▪ στον οποίο θα καταβάλλονται οι ενισχύσεις και 

▪ στον οποίο θα τοποθετηθεί το ποσό της Ίδιας Συμμετοχής που αναφέρεταιστο άρθρο 16 της παρούσας.  

9. Οικονομικά στοιχεία του φορέα: Ισολογισμοί και αποτελέσματα χρήσης για τα τρία (3) προηγούμενα έτη αυτού της 
αίτησης. Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι:  

α) είναι υποχρεωμένοι να δημοσιεύουν ισολογισμό και αποτελέσματα χρήσης, απαιτείται η προσκόμιση 
επίσημου αντίγραφου της δημοσίευσής του στον τύπο, στο διαδίκτυο ή στο αντίστοιχο ΦΕΚ,  

β) δεν είναι υποχρεωμένοι να δημοσιεύουν ισολογισμό και αποτελέσματα, απαιτείται η προσκόμιση 
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αντίγραφου, συνοδευόμενο από αντίγραφα των εντύπων φορολογίας εισοδήματος Ε3 και Ε5 που υπέβαλλαν 
τα τρία (3) προηγούμενα έτη αυτού της αίτησης.  

Οι φορείς που δεν είναι υποχρεωμένοι να συντάσσουν και να δημοσιεύουν ισολογισμό πρέπει υποχρεωτικά να 
υποβάλλουν αντίγραφα των εντύπων φορολογίας εισοδήματος Ε3 και Ε5 που υπέβαλλαν τα τρία (3) προηγούμενα 
έτη αυτού της αίτησης.  

Στην περίπτωση νεοσύστατης εταιρίας ή ατομικής επιχείρησης δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής των ανωτέρω.  

10. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ, που να καλύπτει την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.  

11. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ, που να καλύπτει την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.  

12. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης και μη υποβολής αίτησης για πτώχευση στην περίπτωση ναυτικών εταιρειών.  

13. Πιστοποιητικό μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση 
στην περίπτωση ναυτικών εταιρειών.  

14. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, κάνοντας χρήση του Υποδείγματος 6Α , στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα 
δηλώνει, ότι:  

Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ή παράπτωμα που θίγει τους κανόνες της Κοινής Αλιευτικής 
Πολιτικής της ΕΕ και δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή η οποία έχει ισχύ 
δεδικασμένου, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καν. (ΕΕ) 508/2014 του ΕΤΘΑ και τον κατ΄ εξουσιοδότηση 
Καν(ΕΕ)288/2015. Συγκεκριμένα:  

i. Δεν έχει διαπράξει σοβαρή παράβαση βάσει του άρθρου 42 του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1005/2008 του Συμβουλίου 
ή του άρθρου 90, παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) 1224/2009.  

ii. Δεν έχει συμμετάσχει στην εκμετάλλευση, τη διαχείριση ή την ιδιοκτησία αλιευτικών σκαφών που περιλαμβάνονται 
στον κατάλογο σκαφών ΠΛΑ αλιείας της Ένωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 40 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθμ. 1005/2008 ή σκαφών που φέρουν τη σημαία χωρών οι οποίες έχουν χαρακτηρισθεί ως μη συνεργαζόμενες 
τρίτες χώρες κατά το άρθρο 33 του ίδιου κανονισμού.  

iii. Δεν έχει διαπράξει σοβαρές παραβάσεις των κανόνων της ΚΑλΠ οι οποίες έχουν λάβει το χαρακτηρισμό αυτό σε 
άλλες νομοθετικές πράξεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.  

iv. Δεν έχει διαπράξει απάτη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας ή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και 
Αλιείας.   

▪ ότι το ίδιο αντικείμενο της επένδυσης δεν έχει προταθεί ή οριστικά υπαχθεί για ενίσχυση – επιχορήγηση σε 
αναπτυξιακό νόμο ή σε άλλο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.   

▪ ότι έχει παρέλθει η 5ετία, (μακροχρόνιες δεσμεύσεις), στην περίπτωση που προτείνονται δαπάνες που 
έχουν χρηματοδοτηθεί στα πλαίσια του ΕΠΑΛ 2007- 2013.   

▪ ότι η λειτουργία της επένδυσης θα συνάδει με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή των 
Κοινοτικών και Εθνικών διατάξεων, (Κ.Αλ.Π., ΚΟΑ, ΠΛΑ ΑΛΙΕΙΑ, Σύστημα Ελέγχου Αλιευτικών Προϊόντων, 
κλπ). που αφορούν στη διακίνηση, εμπορία, ιχνηλασιμότητα των προϊόντων, την πρόληψη, αποτροπή και 
εξάλειψη της ΠΛΑ ΑΛΙΕΙΑΣ και τη μέριμνα για την ενημέρωση του καταναλωτή.  

▪ τον τρόπο και τη διαδικασία κάλυψης της Ιδίας Συμμετοχής.   

▪ η επιχείρηση δεν έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης ή η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση 
διάσωσης αλλά έχει αποπληρώσει το δάνειο και έχει λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή η επιχείρηση έχει λάβει 
ενίσχυση αναδιάρθρωσης η οποία έχει ολοκληρωθεί.  

15. Σε περίπτωση δανειοδότησης, έγγραφο τραπεζικού ή άλλου χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος για το θετικό 
ενδιαφέρον του για χορήγηση δανείου στο οποίο θα αναφέρονται:   

▪ το ύψος του δανείου, το συνολικό κόστος και το είδος της πράξης για την οποία χορηγείται το δάνειο,   

▪ η διάρκεια του δανείου,  

▪ το επιτόκιο, 

▪ η περίοδος χάριτος, 

16. Αποδεικτικά στοιχεία που να πιστοποιούν τη δυνατότητα του φορέα να καταβάλει τη συμμετοχή του στην 
επένδυση με ίδια κεφάλαια, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3.  

17. Απόφαση γενικής συνέλευσης των μετόχων, στην περίπτωση εταιρείας, για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής.  

18. Τεχνική Έκθεση του φορέα, που θα περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων :  

- αναλυτική περιγραφή της Πράξης από την οποία θα προκύπτει και ο αναγκαίος εξοπλισμός ή / και οι απαιτούμενες 
εργασίες, καθώς και ότι το αποτέλεσμά τους, δεν θα αυξήσει την δυνατότητα του αλιευτικού σκάφους για αλίευση.  

- αναλυτικό προϋπολογισμό κατά διακριτά τμήματα δαπανών, (Υπόδειγμα 8)  

19. Προσφορές αναλυτικές υπογεγραμμένες από τον κατασκευαστή ή τον προμηθευτή (μηχανήματα, εξοπλισμοί, 

http://www.ependysis.eu/
mailto:info@ependysis.eu
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Τηλ: 2112155988, Φαξ: 2118001140, Mob: 6909398282 
 www.ependysis.eu , email: info@ependysis.eu  

 

  

εργασίες, κλπ) με αντίστοιχες προμετρήσεις, οι οποίες θα αποτελούν τη βάση για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 
(χωρίς ΦΠΑ), συνοδευόμενες από συγκεντρωτικό πίνακα και αντίστοιχα προσπέκτους, (μηχανήματα, εξοπλισμοί).  

20. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 όπου θα δηλώνεται ο τόπος κατοικίας για τα φυσικά πρόσωπα ή η έδρα της 
εταιρείας για τα νομικά πρόσωπα.  

21. Αποδεικτικά έγγραφα όπου αναφέρεται ο τόπος κατοικίας (ενδεικτικά αναφέρονται λογαριασμοί ύδρευσης, 
ρεύματος, κ.λ.π.) 

 

Στις επόμενες σελίδες παρατίθενται τα κριτήρια επιλογής δικαιούχων. 

http://www.ependysis.eu/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

Μεθοδολογία Αξιολόγησης – Κριτήρια Επιλογής Πράξεων  

Βαθμολόγηση Πράξεων 

Τα κριτήρια επιλογής Πράξεων βασίζονται στις γενικές αρχές κριτηρίων επιλογής οι οποίες 

εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης . 

 
Η αξιολόγηση περιλαμβάνει δύο (2) στάδια :  

 

ΣΤΑΔΙΟ Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΞΗΣ 

ΣΤΑΔΙΟ Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

 

Στο Στάδιο Β, περιλαμβάνονται κριτήρια, τόσο αποκλεισμού της Πράξης, όσο και κριτήρια 

μετρήσιμα, με την αντίστοιχη τιμή τους όπου έχουν ορισθεί κλίμακες τιμών, σύμφωνα με τους 

συνημμένους πίνακες κριτηρίων, από τους οποίους θα προκύψει η τελική βαθμολογία της 

Πράξης και θα καθοριστεί η σειρά κατάταξης στον τελικό πίνακα των Πράξεων, καθότι 

εφαρμόζεται η συγκριτική αξιολόγηση.  

 

Οι Ομάδες κριτηρίων το σταδίου Β’ περιλαμβάνουν κριτήρια που αφορούν σε : 

ΣΤΑΔΙΟ Β1 :Πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης 

ΣΤΑΔΙΟ Β2 :Τήρηση θεσμικού πλαισίου και ενσωμάτωση οριζόντιων πολιτικών 

ΣΤΑΔΙΟ Β3 :.Σκοπιμότητα της πράξης 

ΣΤΑΔΙΟ Β4 : Ωριμότητα της πράξης 

ΣΤΑΔΙΟ Β5: Επιχειρησιακή και χρηματοοικονομική ικανότητα δικαιούχου 
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Για τις προτάσεις που θα υποβληθούν στα μέτρα αυτά, επιλέγεται η συγκριτική αξιολόγηση. Τα 

βαθμολογούμενα κριτήρια είναι τα ακόλουθα: 

 Η Ανταγωνιστικότητα και η ποιότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών που θα παραχθούν 

είναι βαθμολογούμενο κριτήριο, ανάλογα με το παραγόμενο προϊόν, ως εξής: 

Ανταγωνιστικότητα :  

i. Παραγωγή επώνυμων ανταγωνιστικών προϊόντων με προβολή ποιοτικών προτύπων. 

ii. Παραγωγή άλλων προϊόντων. 

Ποιότητα προϊόντων : 

i. Δαπάνες εφαρμογής για τη βελτίωση ή/και παρακολούθηση των συνθηκών δημόσιας 

υγείας και υγιεινής ή ποιότητας των προϊόντων σε ποσοστό >20% του συνολικού επιλέξιμου 

κόστους. 

ii. Δαπάνες εφαρμογής για τη βελτίωση ή/και παρακολούθηση των συνθηκών δημόσιας 

υγείας και υγιεινής ή ποιότητας των προϊόντων σε ποσοστό ≤20% του συνολικού επιλέξιμου 

κόστους. 

 Τίθεται μία κατηγοριοποίηση των παραγόμενων προϊόντων της πράξης σε: 

i. υψηλής προστιθέμενης αξίας, 

ii. προστιθέμενης αξίας, και 

iii. χαμηλής προστιθέμενης αξίας. 

Αυξημένη βαθμολογία δίνεται σε πράξεις με παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης 

αξίας. 

 Μία πράξη χαρακτηρίζεται ως καινοτόμος, είτε από τη χρήση μιας διαδικασίας που υιοθετεί 

νέες, ή σημαντικά βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής που μπορεί να εμπεριέχουν αλλαγές 

στον εξοπλισμό ή και την οργάνωση παραγωγής, ή συνδυασμό των παραπάνω, όπως και να 

προέρχονται από τη χρήση νέας γνώσης, είτε από την παραγωγή ενός προϊόντος, του 

οποίου τα χαρακτηριστικά ή η χρήση διαφέρουν σημαντικά των υπαρχόντων, ή το οποίο έχει 

βελτιωθεί μέσω ενίσχυσης, ή αναβάθμισης της αποδοτικότητας. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, για την βαθμολόγηση της πράξης λαμβάνεται υπόψη, αν: 

i. Το προϊόν της επένδυσης είναι πρωτότυπο / καινοτόμο με την έννοια ότι: 

- δεν παράγεται στην Ελλάδα παρόμοιο προϊόν ή  

- δεν παράγεται στην Ελλάδα το συγκεκριμένο προϊόν, αλλά θα υποκαταστήσει παρόμοια 

προϊόντα που παράγονται εγχώρια για μια ή και περισσότερες εφαρμογές, με ριζική 

όμως διαφοροποίηση λόγω των υλικών κατασκευής ή και της ενσωματωμένης 

τεχνολογίας σε αυτό, ή 

- το προϊόν έχει ξεκινήσει να παράγεται ήδη στην Ελλάδα την τελευταία πενταετία, θεωρείται 

όμως διεθνώς νέο και εξελισσόμενο. 

ii. Το προϊόν της επένδυσης είναι ουσιωδώς διαφοροποιημένο σε σχέση με τα αντίστοιχα 

προϊόντα / υπηρεσίες που ήδη παράγονται όσον αφορά: 

- τις τεχνικές προδιαγραφές 

- τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 

- το ενσωματωμένο λογισμικό 

- τις προστιθέμενες χρήσεις  

- τη φιλικότητα προς το χρήστη 

- τη φιλικότητα προς το περιβάλλον 

iii. Η πρόταση παρουσιάζει διοικητική-οργανωτική καινοτομία ή κοινωνική καινοτομία. 

iv. Δεν συντρέχει καμία από τις παραπάνω προϋποθέσεις. 

 Δίνεται προτεραιότητα στις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και στους 

συλλογικούς φορείς, για την ένταξή τους στο ΕΠΑΛΘ 2014-2020. Για το λόγο αυτό υπάρχει 
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σχετικό βαθμολογούμενο κριτήριο, ανάλογα με την κατάταξη μεγέθους της επιχείρησης και το 

είδος του φορέα.  

 Αυξημένη βαθμολογία παίρνουν πράξεις που υλοποιούνται από αλιέα επιμορφωμένο σε 

σχετικό με την αλιεία αντικείμενο σε πιστοποιημένη δομή. 

 Η δυνατότητα διάθεσης των ιδίων κεφαλαίων είναι επίσης βαθμολογούμενο κριτήριο καθώς 

αξιολογείται η οικονομική επιφάνεια του φορέα για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής της 

πράξης, βάσει των προσκομισθέντων στοιχείων, όπως αυτά ορίζονται στην Υπουργική 

Απόφαση κάθε Μέτρου.  

 Η συμβολή της προτεινόμενης πράξης στους δείκτες του Μέτρου (αφορά μόνο το Μέτρο 

4.1.20), και συγκεκριμένα η συμβολή της πράξης στην: (α) μείωση της κατανάλωσης 

καυσίμων, ή/και (β) μείωση των εκπομπών CO2 , αποτελεί βαθμολογούμενο κριτήριο. 

 

Ακολουθούν αναλυτικά πίνακες με τα κριτήρια του Α΄ και του Β΄ σταδίου αξιολόγησης για τα 

Μέτρα 3.1.8 & 4.1.20 της Προτεραιότητας 1 του ΕΠΑΛΘ. 
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ΣΤΑΔΙΟ Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

  
   

  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 

ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014 - 2020 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 
1 : Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 
4. Αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των αλιευτικών επιχειρήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των παράκτιων στόλων μικρής κλίμακας, και βελτίωση της ασφάλειας ή των 
συνθηκών εργασίας 

ΜΕΤΡΟ  3.1.8 Άρθρο 32 Υγεία και ασφάλεια [+ άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο β) Αλιεία εσωτερικών υδάτων] 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:   ΑΡ. 32.41.1 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝOΣ ΤΙΤΛΟΣ 
ΠΡΑΞΗΣ:  

  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΤΑΔΙΟ Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Τιμή Παρατηρήσεις 

1 
Έλεγχος 
συμβατότητας πράξης 

Η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης είναι εντός της 
προθεσμίας που τίθεται στην πρόσκληση                                                   

ΝΑΙ   
  

ΟΧΙ   

2 
Δικαιούχος που 
εμπίπτει στην 
πρόσκληση  

Ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει στις κατηγορίες 
δυνητικών δικαιούχων που ορίζονται στην πρόσκληση 

ΝΑΙ   
  

ΟΧΙ   

3 

Δικαιούχος που έχει 
την αρμοδιότητα 
υλοποίησης της 
πράξης 

Εξετάζεται εάν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση έχει την 
αρμοδιότητα υλοποίησης της πράξης. Ο έλεγχος γίνεται με βάση στοιχεία 
τεκμηρίωσης (π.χ. κανονιστικές αποφάσεις, καταστατικά φορέων κλπ) που 
υποβάλλονται συνημμένα κατά την υποβολή του αιτήματος και τα οποία 
προσδιορίζονται στην πρόσκληση 

ΝΑΙ  

 

ΟΧΙ  

4 Τυπική πληρότητα της Η αίτηση είναι υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα ΝΑΙ     
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υποβαλλόμενης 
πρότασης ΟΧΙ 

  
  
  

  

Λοιπά στοιχεία που προσδιορίζονται στην πρόσκληση (Στη λίστα εξέτασης 
πληρότητας : άδειες, εγκρίσεις, κλπ.) 

ΝΑΙ   
  

ΟΧΙ  

Ο αιτούμενος προϋπολογισμός είναι εντός των ορίων που τίθενται στην 
πρόσκληση 

ΝΑΙ  
 

ΟΧΙ   

5 

Περίοδος υλοποίησης 
εντός περιόδου 
επιλεξιμότητας 
προγραμματικής 
περιόδου και 
πρόσκλησης 

Εξετάζεται εάν η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης προς 
συγχρηματοδότηση πράξης εμπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιμότητας 
του προγράμματος, εκτός εάν στην πρόσκληση ορίζεται διαφορετική 
προθεσμία 

ΝΑΙ   

  

ΟΧΙ   

6 
Μη περαίωση φυσικού 
αντικειμένου 

Η προτεινόμενη πράξη δεν έχει περαιωθεί φυσικά ή υλοποιηθεί πλήρως 
πριν την υποβολή της αίτησης (σύμφωνα με το άρθρο 65, παράγραφος 6 
του Καν.1303/2013) 

ΝΑΙ  

 
ΟΧΙ  

7 

Δεν περιλαμβάνεται 
τμήμα επένδυσης σε 
υποδομή ή 
παραγωγική επένδυση 
η οποία έπαυσε ή 
μετεγκαταστάθηκε  

Η προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε υποδομή ή 
παραγωγική επένδυση η οποία έπαυσε ή μετεγκαταστάθηκε εκτός της 
περιοχής του προγράμματος εντός πέντε ετών από την τελική πληρωμή 
στον δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που οριζόταν στους κανόνες περί 
κρατικών ενισχύσεων  (σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν. 1303/2013) 

ΝΑΙ  

 

ΟΧΙ  

8 

Πράξη η οποία 
εμπίπτει στον θεματικό 
Στόχο, Ειδικό Στόχο 
και Μέτρο της 
Προτεραιότητας 

Εξετάζεται εάν η πράξη εμπίπτει στο θεματικό στόχο/  προτεραιότητα/ 
ειδικό στόχο/ μέτρο της πρόσκλησης 

ΝΑΙ   

  
ΟΧΙ   

9 
Μη επικάλυψη των 
χορηγούμενων 
χρηματοδοτήσεων 

Εξετάζεται (βεβαίωση δικαιούχου) εάν διασφαλίζεται η μη διπλή 
χρηματοδότηση της ίδιας δαπάνης από άλλα Επιχειρησιακά 
Προγράμματα, χρηματοδοτικά εργαλεία ή /και εθνικούς πόρους 

ΝΑΙ   
  

ΟΧΙ  
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10 Παραδεκτό της αίτησης 
Ο δικαιούχος δεν έχει διαπράξει απάτη στο πλαίσιο του ΕΤΑ ή του ΕΤΘΑ 
(σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Κανονισμού 508/2014) 

ΝΑΙ  
 

ΟΧΙ   

          

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΣΤΑΔΙΟΥ Α                          

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:                                                                                                     
Θετική αξιολόγηση όλων των κριτηρίων του ΣΤΑΔΙΟΥ Α 

ΝΑΙ 
Η πράξη προχωρεί 
στο Στάδιο Β της 
αξιολόγησης 

ΌΧΙ 
Η πράξη 
απορρίπτεται 

 

 

ΣΤΑΔΙΟ Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

        

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :  ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ     

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :  
1 : Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 
4. Αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των αλιευτικών επιχειρήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των παράκτιων στόλων μικρής κλίμακας, και βελτίωση της ασφάλειας ή των 
συνθηκών εργασίας 

ΜΕΤΡΟ :  
3.1.8 Άρθρο 32 Υγεία και ασφάλεια [+ άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο β) Αλιεία εσωτερικών 
υδάτων] 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: ΑΡ. 32.41.1 

 

ΣΤΑΔΙΟ Β1. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

α/α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Βαθμός Παρατηρήσεις 
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1. 
Πληρότητα και σαφήνεια του 
φυσικού αντικειμένου της 
προτεινόμενης πρότασης 

Αξιολογείται η πληρότητα της 
περιγραφής του φυσικού αντικειμένου 
της πράξης όσον αφορά τα βασικά 
τεχνικά χαρακτηριστικά και τα 
λειτουργικά χαρακτηριστικά της, καθώς 
και ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της 
επένδυσης 

Εκπλήρωση του κριτηρίου 

ΝΑΙ  

 

ΟΧΙ  

2. 
Ρεαλιστικότητα του 
προϋπολογισμού 

Αξιολογούνται τα επί μέρους μοναδιαία 
κόστη εξοπλισμού και προτεινόμενων 
εργασιών ως προς το "εύλογο του 
κόστους" βάσει των στοιχείων και 
εργαλείων που διαθέτει η Υπηρεσία που 
έχει την αρμοδιότητα της διαχείρισης και 
αξιολόγησης των πράξεων. 
Επίσης εξετάζεται η ορθή κατανομή των 
επί μέρους δαπανών στις 
κωδικοποιημένες κατηγορίες δαπανών 
Μέτρου. 
Εξετάζεται η επιλεξιμότητα των δαπανών 
βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου. 

Εκπλήρωση του κριτηρίου 

ΝΑΙ  

 

ΟΧΙ  

3. 
Ρεαλιστικότητα 
χρονοδιαγράμματος  

Η ρεαλιστικότητα του 
χρονοδιαγράμματος εξετάζεται 
τουλάχιστον σε σχέση με : 
α) το φυσικό αντικείμενο και την 
επιλεγμένη μέθοδο υλοποίησης , 
β) τους ενδεχόμενους κινδύνους που 
συνδέονται με την υλοποίηση του 
επενδυτικού σχεδίου  
Ως βάση μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
χρονοδιαγράμματα συναφών 
επενδυτικών σχεδίων που έχουν 
υλοποιηθεί επιτυχώς. 

Εκπλήρωση του κριτηρίου 

ΝΑΙ  

 

ΟΧΙ  

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ Β1 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: 

H Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή “ΝΑΙ” σε όλα τα 
κριτήρια. 

ΝΑΙ 
Η αξιολόγηση της πράξης 
συνεχίζεται  στο στάδιο Β2  

ΟΧΙ Η πράξη απορρίπτεται  
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ΣΤΑΔΙΟ Β2. ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

4. 

Εναρμόνιση της πράξης με 
το εκπονηθέν «Σχέδιο 
Δράσης για την παράκτια 
αλιεία»  

Εξετάζεται αν η πράξη συνάδει με τις 
προτεινόμενες δράσεις και τους στόχους 
του Σχεδίου Δράσεις «Η παράκτια αλιεία 
αντιμέτωπη με τους στόχους και τις 
αρχές της ΚΑλΠ  

Εκπλήρωση του κριτηρίου 

ΝΑΙ  

 
ΟΧΙ  

5. 
Προαγωγή της ισότητας 
ανδρών και γυναικών και της 
μη διάκρισης 

Εξετάζεται αν διασφαλίζεται η ισότητα 
μεταξύ ανδρών και γυναικών, καθώς και 
αν αποτρέπεται κάθε διάκριση, (φύλου, 
φυλής, εθνικής καταγωγής, κ.λ.π.), όπως 
ορίζεται στο άρθρο 7, του Καν 1303/13   

Εκπλήρωση του κριτηρίου 

ΝΑΙ  

 
ΟΧΙ  

Δεν 
εφαρμόζεται 

 

6. 

Συμβατότητα της πράξης με 
τους κανόνες ανταγωνισμού 
και των κρατικών 
ενισχύσεων 

Εξετάζεται εφόσον η πράξη ενέχει 
στοιχεία κρατικών ενισχύσεων, η 
συμβατότητά της με το κανονιστικό 
πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων. 

Εκπλήρωση του κριτηρίου 

ΝΑΙ 

  

ΟΧΙ 

7. 
Εξασφάλιση της 
προσβασιμότητας των 
ατόμων με αναπηρία 

Εξετάζεται αν διασφαλίζεται επαρκώς η 
προσβασιμότητα των ατόμων με 
αναπηρία, (ανάλογα με τη φύση της 
πράξης),  όπως ορίζεται στο άρθρο 7, 
του Καν 1303/13   

Εκπλήρωση του κριτηρίου 

ΝΑΙ  

 
ΟΧΙ  

Δεν 
εφαρμόζεται 

 

8. 

Εναρμόνιση της πράξης με 
την ισχύουσα Κοινή 
Αλιευτική Πολιτική και την 
Κοινή Οργάνωση Αγοράς 

Εξετάζεται αν πληρούνται ιδιαίτεροι 
κανόνες και προϋποθέσεις της πράξης, 
που προβλέπονται στους κανονισμούς 
1379/13 & 1380/13.  

Εκπλήρωση του κριτηρίου 

ΝΑΙ  

 
ΟΧΙ  

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ Β2  
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: 

H Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή “ΝΑΙ” ή “Δεν 
εφαρμόζεται” σε όλα τα κριτήρια. 

ΝΑΙ 
Η αξιολόγηση της πράξης 
συνεχίζεται  στο στάδιο Β3  

ΟΧΙ Η πράξη απορρίπτεται  

ΣΤΑΔΙΟ Β3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

9. 
Συμβολή της πράξης στην 
υγεία και ασφάλεια των 
εργαζομένων 

Εξετάζεται αν η πράξη συμβάλει στην 
υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και 
στη μείωση των εργατικών ατυχημάτων 
και τραυματισμών, που αποτελούν και 
τους βασικούς δείκτες αποτελεσμάτων 
του Μέτρου. 

 

ΝΑΙ  

 

ΟΧΙ  
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10. 

Ανταγωνιστικότητα και  
ποιότητα των προϊόντων ή 
των υπηρεσιών που θα 
παραχθούν. 

Αξιολογείται η ανταγωνιστικότητα των 
προϊόντων ή των υπηρεσιών που θα 
παραχθούν καθώς και η ποιότητα τους 

1. Ανταγωνιστικότητα προϊόντων 

  

α. Παραγωγή επώνυμων 
ανταγωνιστικών 
προϊόντων με προβολή 
ποιοτικών προτύπων  

10 

β. Παραγωγή άλλων 
προϊόντων 

5 

2. Ποιότητα προϊόντων 

α. Δαπάνες εφαρμογής 
για τη βελτίωση ή/και 
παρακολούθηση των 
συνθηκών δημόσιας 
υγείας και υγιεινής ή 
ποιότητας των προϊόντων 
σε ποσοστό >20% του 
συνολικού επιλέξιμου 
κόστους 

10 

β. Δαπάνες εφαρμογής 
για τη βελτίωση ή/και 
παρακολούθηση των 
συνθηκών δημόσιας 
υγείας και υγιεινής ή 
ποιότητας των προϊόντων 
σε ποσοστό ≤20% του 
συνολικού επιλέξιμου 
κόστους                                            

5 

11. 
Παραγωγή προϊόντων 
υψηλής προστιθέμενης αξίας 

Αξιολογείται το παραγόμενο προϊόν της 
πράξης, βάσει του βαθμού 
προστιθέμενης αξίας του που λαμβάνει 
στην αγορά 

Υψηλής προστιθέμενης 
αξίας 

10 

  
Μεσαίας προστιθέμενης 
αξίας 

5 

Χαμηλής ή χωρίς 
προστιθέμενη αξία 

1 

12. 
Εφαρμογή προηγμένης ή 
καινοτόμου τεχνολογίας 

Αξιολογείται η εφαρμογή προηγμένης ή 
καινοτόμου τεχνολογίας στην 
παραγωγική διαδικασία, διοικητική-
οργανωτική-κοινωνική καινοτομία. 
Για την έννοα της καινοτόμου 

Το προϊόν είναι 
πρωτότυπο /καινοτόμο ή 
η πρόταση παρουσιάζει 
διοικητική / οργανωτική / 
κοινωνική καινοτομία. 

10   
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τεχνολογίας λαμβάνονται υπόψη τα 
αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 της 
ΥΑ 

Το προϊόν είναι ουσιωδώς 
διαφοροποιημένο σε 
σχέση με τα αντίστοιχα 
προϊόντα που ήδη 
παράγονται 

5 

Σε αντίθετη περίπτωση 1 

13. 

Κατηγορία μεγέθους της 
επιχείρησης (σύσταση 
2003/361/ΕΚ) και του είδους 
του φορέα της πρότασης  

Αξιολογείται αν ο δικαιούχος είναι αλιέας 
και το μέγεθος της επιχείρησης : πολύ 
μικρές, μικρές,  μεσαίες και μεγάλες 
επιχειρήσεις.  

Αλιείς 10 

  

Πολύ μικρές και μικρές 
επιχειρήσεις 

8 

Μεσαίες επιχειρήσεις 7 

Μεγάλες επιχειρήσεις 6 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ Β3 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: 

H Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή “ΝΑΙ” ή “βαθμολογία” 
σε όλα τα κριτήρια. 

ΝΑΙ 
Η αξιολόγηση της πράξης 
συνεχίζεται  στο στάδιο Β4 

ΟΧΙ Η πράξη απορρίπτεται 

ΣΤΑΔΙΟ Β4. ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 

14. 
Βαθμός προόδου 

διοικητικών ή άλλων 
ενεργειών 

Ελέγχεται ο βαθμός προόδου 
συγκεκριμένων διοικητικών ή άλλων 
ενεργειών οι οποίες είναι απαραίτητες 
για την υλοποίηση της προτεινόμενης 
πράξης. Οι ενέργειες αυτές μπορεί να 
αφορούν είτε σε ενέργειες του φορέα 
υλοποίησης της πράξης ή σε ενέργειες 
τρίτων (έκδοση αδειών, αποφάσεων, 
εγκρίσεων, κ.λ.π.). Η αξιολόγηση 
πραγματοποιείται βάσει των απαιτήσεων 
της ΥΑ.  

Ολοκληρωμένες 20 

  

Δεν έχουν ολοκληρωθεί 
αλλά δεν αναμένεται να 

επηρεάσουν την 
υλοποίηση της πράξης 

10 

Δεν έχουν ολοκληρωθεί 
και ενδέχεται να 
επηρεάσουν την 

υλοποίηση της πράξης 

2 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  ΣΤΑΔΙΟΥ Β4 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: 

H Πράξη πρέπει να λαμβάνει “βαθμολογία” στο ένα και μοναδικό 
κριτήριο της ομάδας 

ΝΑΙ 
Η αξιολόγηση της πράξης 
συνεχίζεται  στο στάδιο Β5 

ΟΧΙ Η πράξη απορρίπτεται 

ΣΤΑΔΙΟ Β5: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 
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15. Φερεγγυότητα του φορέα 

Εξετάζονται τα : 

 στοιχεία συναλλακτικής τάξης από 

υφιστάμενες δραστηριότητές του 

(π.χ., φορολογική και ασφαλιστική 

ενημερότητα), 

 μη ύπαρξη αποφάσεων ακούσιας 

ανάκλησης πράξεων υπαγωγής σε 

αναπτυξιακούς νόμους ή / και του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Αλιείας, 

 μη υποβολή αιτήματος υπαγωγής στις 

διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα. 

 δεν έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης ή 

αναδιάρθρωσης, ή έχει λάβει 

ενίσχυση διάσωσης αλλά έχει 

αποπληρώσει το δάνειο και έχει λύσει 

την σύμβαση εγγύησης, ή τέλος, ότι 

έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης η 

οποία έχει ολοκληρωθεί. 

Εκπλήρωση κριτηρίου 
πληρότητας 

ΝΑΙ  

 

ΟΧΙ  

16. 

Επιμόρφωση του αλιέα, που 
ασκεί την επαγγελματική 
αλιεία επί ενεργού σκάφους 
και είναι ιδιοκτήτης του 
σκάφους, σε σχετικό με την 
αλιεία αντικείμενο σε 
πιστοποιημένη δομή 

Αξιολογείται αν ο φορέας της 
επενδυτικής πρότασης έχει επιμορφωθεί 
σε σχετικό με την αλιεία αντικείμενο σε 
πιστοποιημένες δομές 

Αποδεδειγμένη 
επιμόρφωση 

10 

  

Χωρίς επιμόρφωση 5 

17. 
Δυνατότητα διάθεσης των 

ιδίων κεφαλαίων  

Αξιολογείται η οικονομική επιφάνεια, η 
δυνατότητα διάθεσης των ιδίων 
κεφαλαίων για την κάλυψη της ιδίας 
συμμετοχής στο επενδυτικό σχέδιο  και 
του αναγκαίου κεφαλαίου κίνησης.  
Η δυνατότητα διάθεσης των ιδίων 
κεφαλαίων κρίνεται με βάση τα 

ΙΚ≥50% του συνολικού 
κόστους  

 
20 

  
  

  
  40%< ΙΚ<50% 16 

30%< ΙΚ≤40% 12 
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αποδεικτικά στοιχεία που αναφέρονται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 της ΥΑ.. 20%< ΙΚ≤30% 8 

0%≤ ΙΚ≤20% 4 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ Β5 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: 

H Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή “ΝΑΙ” ή “βαθμολογία” 
σε όλα τα κριτήρια. 

ΝΑΙ 
Η αξιολόγηση της πράξης 
ολοκληρώνεται 

ΟΧΙ Η πράξη απορρίπτεται 
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ΣΤΑΔΙΟ Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

  
   

  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 

ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014 - 2020 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 
1 : Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 
5. Παροχή στήριξης για την ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων 
της αύξησης της ενεργειακής αποδοτικότητας και της μεταφοράς γνώσης 

ΜΕΤΡΟ  

4.1.20:   Άρθρο 41 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής 
αλλαγής – Επενδύσεις επί του σκάφους· έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης· διερεύνηση της 
συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους [+ άρθρο 44 
παράγραφος 1 στοιχείο δ) Αλιεία εσωτερικών υδάτων] 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:   ΑΡ. 32.41.1 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝOΣ ΤΙΤΛΟΣ 
ΠΡΑΞΗΣ:  

  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΤΑΔΙΟ Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Τιμή Παρατηρήσεις 

1 
Έλεγχος 
συμβατότητας πράξης 

Η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης είναι εντός της 
προθεσμίας που τίθεται στην πρόσκληση                                                   

ΝΑΙ   
  

ΟΧΙ   

2 
Δικαιούχος που 
εμπίπτει στην 
πρόσκληση  

Ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει στις κατηγορίες 
δυνητικών δικαιούχων που ορίζονται στην πρόσκληση 

ΝΑΙ   
  

ΟΧΙ   

3 

Δικαιούχος που έχει 
την αρμοδιότητα 
υλοποίησης της 
πράξης 

Εξετάζεται εάν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση έχει την 
αρμοδιότητα υλοποίησης της πράξης. Ο έλεγχος γίνεται με βάση στοιχεία 
τεκμηρίωσης (π.χ. κανονιστικές αποφάσεις, καταστατικά φορέων κλπ) που 
υποβάλλονται συνημμένα κατά την υποβολή του αιτήματος και τα οποία 
προσδιορίζονται στην πρόσκληση 

ΝΑΙ  

 

ΟΧΙ  
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4 
Τυπική πληρότητα της 
υποβαλλόμενης 
πρότασης 

Η αίτηση είναι υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα 

ΝΑΙ   

  
  ΟΧΙ 

  
  
  

Λοιπά στοιχεία που προσδιορίζονται στην πρόσκληση (Στη λίστα εξέτασης 
πληρότητας : άδειες, εγκρίσεις, κλπ.) 

ΝΑΙ   
  

ΟΧΙ  

Ο αιτούμενος προϋπολογισμός είναι εντός των ορίων που τίθεται στην 
πρόσκληση 

ΝΑΙ  
 

ΟΧΙ   

5 

Περίοδος υλοποίησης 
εντός περιόδου 
επιλεξιμότητας 
προγραμματικής 
περιόδου και 
πρόσκλησης 

Εξετάζεται εάν η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης προς 
συγχρηματοδότηση πράξης εμπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιμότητας 
του προγράμματος, εκτός εάν στην πρόσκληση ορίζεται διαφορετική 
προθεσμία 

ΝΑΙ   

  

ΟΧΙ   

6 
Μη περαίωση φυσικού 
αντικειμένου 

Η προτεινόμενη πράξη δεν έχει περαιωθεί φυσικά ή υλοποιηθεί πλήρως 
πριν την υποβολή της αίτησης (σύμφωνα με το άρθρο 65, παράγραφος 6 
του Καν.1303/2013) 

ΝΑΙ  

 
ΟΧΙ  

7 

Δεν περιλαμβάνεται 
τμήμα επένδυσης σε 
υποδομή ή 
παραγωγική επένδυση 
η οποία έπαυσε ή 
μετεγκαταστάθηκε  

Η προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε υποδομή ή 
παραγωγική επένδυση η οποία έπαυσε ή μετεγκαταστάθηκε εκτός της 
περιοχής του προγράμματος εντός πέντε ετών από την τελική πληρωμή 
στον δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που οριζόταν στους κανόνες περί 
κρατικών ενισχύσεων  (σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν. 1303/2013) 

ΝΑΙ  

 

ΟΧΙ  

8 

Πράξη η οποία 
εμπίπτει στον θεματικό 
Στόχο, Ειδικό Στόχο 
και Μέτρο της 
Προτεραιότητας 

Εξετάζεται εάν η πράξη εμπίπτει στο θεματικό στόχο/  προτεραιότητα/ 
ειδικό στόχο/ μέτρο της πρόσκλησης 

ΝΑΙ   

  
ΟΧΙ   

9 
Μη επικάλυψη των 
χορηγούμενων 
χρηματοδοτήσεων 

Εξετάζεται (βεβαίωση δικαιούχου) εάν διασφαλίζεται η μη διπλή 
χρηματοδότηση της ίδιας δαπάνης από άλλα Επιχειρησιακά 
Προγράμματα, χρηματοδοτικά εργαλεία ή /και εθνικούς πόρους 

ΝΑΙ   
  

ΟΧΙ  
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10 Παραδεκτό της αίτησης 
Ο δικαιούχος δεν έχει διαπράξει απάτη στο πλαίσιο του ΕΤΑ ή του ΕΤΘΑ 
(σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Κανονισμού 508/2014) 

ΝΑΙ  
 

ΟΧΙ   

          

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΣΤΑΔΙΟΥ Α                          

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:                                                                                                     
Θετική αξιολόγηση όλων των κριτηρίων του ΣΤΑΔΙΟΥ Α 

ΝΑΙ 
Η πράξη προχωρεί 
στο Στάδιο Β της 
αξιολόγησης 

ΌΧΙ 
Η πράξη 
απορρίπτεται 

 

 

ΣΤΑΔΙΟ Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

        

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :  ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ     

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :  
1 : Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 
5. Παροχή στήριξης για την ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, 
συμπεριλαμβανομένων της αύξησης της ενεργειακής αποδοτικότητας και της μεταφοράς γνώσης 

ΜΕΤΡΟ :  

4.1.20:   Άρθρο 41 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της 
κλιματικής αλλαγής – Επενδύσεις επί του σκάφους· έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης· 
διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους 
[+ άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο δ) Αλιεία εσωτερικών υδάτων] 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:      

 

ΣΤΑΔΙΟ Β1. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

α/α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Βαθμός Παρατηρήσεις 
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1. 
Πληρότητα και σαφήνεια του 
φυσικού αντικειμένου της 
προτεινόμενης πρότασης 

Αξιολογείται η πληρότητα της 
περιγραφής του φυσικού αντικειμένου 
της πράξης όσον αφορά τα βασικά 
τεχνικά χαρακτηριστικά και τα 
λειτουργικά χαρακτηριστικά της, καθώς 
και ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της 
επένδυσης 

Εκπλήρωση του κριτηρίου 

ΝΑΙ  

 

ΟΧΙ  

2. 
Ρεαλιστικότητα του 
προϋπολογισμού 

Αξιολογούνται τα επί μέρους μοναδιαία 
κόστη εξοπλισμού και προτεινόμενων 
εργασιών ως προς το "εύλογο του 
κόστους" βάσει των στοιχείων και 
εργαλείων που διαθέτει η Υπηρεσία που 
έχει την αρμοδιότητα της διαχείρισης και 
αξιολόγησης των πράξεων. 
Επίσης εξετάζεται η ορθή κατανομή των 
επί μέρους δαπανών στις 
κωδικοποιημένες κατηγορίες δαπανών 
Μέτρου. 
Εξετάζεται η επιλεξιμότητα των δαπανών 
βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου. 

Εκπλήρωση του κριτηρίου 

ΝΑΙ  

 

ΟΧΙ  

3. 
Ρεαλιστικότητα 
χρονοδιαγράμματος  

Η ρεαλιστικότητα του 
χρονοδιαγράμματος εξετάζεται 
τουλάχιστον σε σχέση με : 
α) το φυσικό αντικείμενο και την 
επιλεγμένη μέθοδο υλοποίησης , 
β) τους ενδεχόμενους κινδύνους που 
συνδέονται με την υλοποίηση του 
επενδυτικού σχεδίου  
Ως βάση μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
χρονοδιαγράμματα συναφών 
επενδυτικών σχεδίων που έχουν 
υλοποιηθεί επιτυχώς. 

Εκπλήρωση του κριτηρίου 

ΝΑΙ  

 

ΟΧΙ  

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ Β1 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: 

H Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή “ΝΑΙ” σε όλα τα 
κριτήρια. 

ΝΑΙ 
Η αξιολόγηση της πράξης 
συνεχίζεται  στο στάδιο Β2  

ΟΧΙ Η πράξη απορρίπτεται  
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ΣΤΑΔΙΟ Β2. ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

4. 

Εναρμόνιση της πράξης με 
το εκπονηθέν «Σχέδιο 
Δράσης για την παράκτια 
αλιεία»  

Εξετάζεται αν η πράξη συνάδει με τις 
προτεινόμενες δράσεις και τους στόχους 
του Σχεδίου Δράσεις «Η παράκτια αλιεία 
αντιμέτωπη με τους στόχους και τις 
αρχές της ΚΑλΠ  

Εκπλήρωση του κριτηρίου 

ΝΑΙ  

 
ΟΧΙ  

5. 
Προαγωγή της ισότητας 
ανδρών και γυναικών και της 
μη διάκρισης 

Εξετάζεται αν διασφαλίζεται η ισότητα 
μεταξύ ανδρών και γυναικών, καθώς και 
αν αποτρέπεται κάθε διάκριση, (φύλου, 
φυλής, εθνικής καταγωγής, κ.λ.π.), όπως 
ορίζεται στο άρθρο 7, του Καν 1303/13   

Εκπλήρωση του κριτηρίου 

ΝΑΙ  

 
ΟΧΙ  

Δεν 
εφαρμόζεται 

 

6. 

Συμβατότητα της πράξης με 
τους κανόνες ανταγωνισμού 
και των κρατικών 
ενισχύσεων 

Εξετάζεται εφόσον η πράξη ενέχει 
στοιχεία κρατικών ενισχύσεων, η 
συμβατότητά της με το κανονιστικό 
πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων. 

Εκπλήρωση του κριτηρίου 

ΝΑΙ 

  
ΟΧΙ 

7. 
Εξασφάλιση της 
προσβασιμότητας των 
ατόμων με αναπηρία 

Εξετάζεται αν διασφαλίζεται επαρκώς η 
προσβασιμότητα των ατόμων με 
αναπηρία, (ανάλογα με τη φύση της 
πράξης),  όπως ορίζεται στο άρθρο 7, 
του Καν 1303/13   

Εκπλήρωση του κριτηρίου 

ΝΑΙ  

 
ΟΧΙ  

Δεν 
εφαρμόζεται 

 

8. 

Εναρμόνιση της πράξης με 
την ισχύουσα Κοινή 
Αλιευτική Πολιτική και την 
Κοινή Οργάνωση Αγοράς 

Εξετάζεται αν πληρούνται ιδιαίτεροι 
κανόνες και προϋποθέσεις της πράξης, 
που προβλέπονται στους κανονισμούς 
1379/13 & 1380/13.  

Εκπλήρωση του κριτηρίου 

ΝΑΙ  

 
ΟΧΙ  

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ Β2  
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: 

H Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή “ΝΑΙ” ή “Δεν 
εφαρμόζεται” σε όλα τα κριτήρια. 

ΝΑΙ 
Η αξιολόγηση της πράξης 
συνεχίζεται  στο στάδιο Β3  

ΟΧΙ Η πράξη απορρίπτεται  

ΣΤΑΔΙΟ Β3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

9. 
Συμβολή της πράξης στους 
δείκτες του Μέτρου 

Εξετάζεται αν με την υλοποίηση της 
πράξης επέρχεται : 
- μείωση της κατανάλωσης καυσίμων, 
ή/και 
- μείωση των εκπομπών CO2 Μέτρου. 

Μείωση της κατανάλωσης 
καυσίμων ή/και μείωση 
των εκπομπών CO2 

4 
  

Χωρίς μεταβολή 0 

10. 
Ανταγωνιστικότητα και  
ποιότητα των προϊόντων ή 

Αξιολογείται η ανταγωνιστικότητα των 
προϊόντων ή των υπηρεσιών που θα 

1. Ανταγωνιστικότητα προϊόντων 
  

α. Παραγωγή επώνυμων 10 
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των υπηρεσιών που θα 
παραχθούν. 

παραχθούν καθώς και η ποιότητα τους ανταγωνιστικών 
προϊόντων με προβολή 
ποιοτικών προτύπων  

β. Παραγωγή άλλων 
προϊόντων 

5 

2. Ποιότητα προϊόντων 

α. Δαπάνες εφαρμογής 
για τη βελτίωση ή/και 
παρακολούθηση των 
συνθηκών δημόσιας 
υγείας και υγιεινής ή 
ποιότητας των προϊόντων 
σε ποσοστό >20% του 
συνολικού επιλέξιμου 
κόστους 

10 

β. Δαπάνες εφαρμογής 
για τη βελτίωση ή/και 
παρακολούθηση των 
συνθηκών δημόσιας 
υγείας και υγιεινής ή 
ποιότητας των προϊόντων 
σε ποσοστό ≤20% του 
συνολικού επιλέξιμου 
κόστους                                            

5 

11. 
Παραγωγή προϊόντων 
υψηλής προστιθέμενης αξίας 

Αξιολογείται το παραγόμενο προϊόν της 
πράξης, βάσει του βαθμού 
προστιθέμενης αξίας του που λαμβάνει 
στην αγορά 

Υψηλής προστιθέμενης 
αξίας 

10 

  
Μεσαίας προστιθέμενης 
αξίας 

5 

Χαμηλής ή χωρίς 
προστιθέμενη αξία 

1 

12. 
Εφαρμογή προηγμένης ή 
καινοτόμου τεχνολογίας 

Αξιολογείται η εφαρμογή προηγμένης ή 
καινοτόμου τεχνολογίας στην 
παραγωγική διαδικασία, διοικητική-
οργανωτική-κοινωνική καινοτομία. 
Για την έννοα της καινοτόμου 
τεχνολογίας λαμβάνονται υπόψη τα 
αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 της 
ΥΑ 

Το προϊόν είναι 
πρωτότυπο /καινοτόμο ή 
η πρόταση παρουσιάζει 
διοικητική / οργανωτική / 
κοινωνική καινοτομία. 

10 

  
Το προϊόν είναι ουσιωδώς 
διαφοροποιημένο σε 
σχέση με τα αντίστοιχα 
προϊόντα που ήδη 
παράγονται 

5 

ΑΔΑ: 6ΔΦΩ4653ΠΓ-ΨΝΑ



62 
 

                                                                                      
           Ευρωπαϊκή Ένωση                                         ΕΠΑΛΘ 2014-2020 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας & Αλιείας 
 

Σε αντίθετη περίπτωση 1 

13. 

Κατηγορία μεγέθους της 
επιχείρησης (σύσταση 
2003/361/ΕΚ) και του είδους 
του φορέα της πρότασης  

Αξιολογείται αν ο δικαιούχος είναι αλιέας 
και το μέγεθος της επιχείρησης : πολύ 
μικρές, μικρές,  μεσαίες και μεγάλες 
επιχειρήσεις.  

Αλιείς 10 

  

Πολύ μικρές και μικρές 
επιχειρήσεις 

8 

Μεσαίες επιχειρήσεις 7 

Μεγάλες επιχειρήσεις 6 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ Β3 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: 

H Πράξη πρέπει να λαμβάνει βαθμολογία σε όλα τα κριτήρια 

ΝΑΙ 
Η αξιολόγηση της πράξης 
συνεχίζεται  στο στάδιο Β4 

ΟΧΙ Η πράξη απορρίπτεται 

ΣΤΑΔΙΟ Β4. ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 

14. 
Βαθμός προόδου 

διοικητικών ή άλλων 
ενεργειών 

Ελέγχεται ο βαθμός προόδου 
συγκεκριμένων διοικητικών ή άλλων 
ενεργειών οι οποίες είναι απαραίτητες 
για την υλοποίηση της προτεινόμενης 
πράξης. Οι ενέργειες αυτές μπορεί να 
αφορούν είτε σε ενέργειες του φορέα 
υλοποίησης της πράξης ή σε ενέργειες 
τρίτων (έκδοση αδειών, αποφάσεων, 
εγκρίσεων, κ.λ.π.). Η αξιολόγηση 
πραγματοποιείται βάσει των απαιτήσεων 
της ΥΑ.  

Ολοκληρωμένες 20 

  

Δεν έχουν ολοκληρωθεί 
αλλά δεν αναμένεται να 

επηρεάσουν την 
υλοποίηση της πράξης 

10 

Δεν έχουν ολοκληρωθεί 
και ενδέχεται να 
επηρεάσουν την 

υλοποίηση της πράξης 

2 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  ΣΤΑΔΙΟΥ Β4 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: 

H Πράξη πρέπει να λαμβάνει βαθμολογία στο ένα και μοναδικό 
κριτήριο της ομάδας 

ΝΑΙ 
Η αξιολόγηση της πράξης 
συνεχίζεται  στο στάδιο Β5 

ΟΧΙ Η πράξη απορρίπτεται 

ΣΤΑΔΙΟ Β5: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 
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15. Φερεγγυότητα του φορέα 

Εξετάζονται τα : 

 στοιχεία συναλλακτικής τάξης από 

υφιστάμενες δραστηριότητές του 

(π.χ., φορολογική και ασφαλιστική 

ενημερότητα), 

 μη ύπαρξη αποφάσεων ακούσιας 

ανάκλησης πράξεων υπαγωγής σε 

αναπτυξιακούς νόμους ή / και του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Αλιείας, 

 μη υποβολή αιτήματος υπαγωγής στις 

διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα. 

 δεν έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης ή 

αναδιάρθρωσης, ή έχει λάβει 

ενίσχυση διάσωσης αλλά έχει 

αποπληρώσει το δάνειο και έχει λύσει 

την σύμβαση εγγύησης, ή τέλος, ότι 

έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης η 

οποία έχει ολοκληρωθεί. 

Εκπλήρωση κριτηρίου 
πληρότητας 

ΝΑΙ  

 

ΟΧΙ  

16. 

Επιμόρφωση του αλιέα, που 
ασκεί την επαγγελματική 
αλιεία επί ενεργού σκάφους 
και είναι ιδιοκτήτης του 
σκάφους, σε σχετικό με την 
αλιεία αντικείμενο σε 
πιστοποιημένη δομή 

Αξιολογείται αν ο φορέας της 
επενδυτικής πρότασης έχει επιμορφωθεί 
σε σχετικό με την αλιεία αντικείμενο σε 
πιστοποιημένες δομές 

Αποδεδειγμένη 
επιμόρφωση 

10 

  

Χωρίς επιμόρφωση 5 

17. 
Δυνατότητα διάθεσης των 

ιδίων κεφαλαίων  

Αξιολογείται η οικονομική επιφάνεια, η 
δυνατότητα διάθεσης των ιδίων 
κεφαλαίων για την κάλυψη της ιδίας 
συμμετοχής στο επενδυτικό σχέδιο  και 
του αναγκαίου κεφαλαίου κίνησης.  
Η δυνατότητα διάθεσης των ιδίων 
κεφαλαίων κρίνεται με βάση τα 

ΙΚ≥50% του συνολικού 
κόστους  

 
20 

  
  

  
  40%< ΙΚ<50% 16 

30%< ΙΚ≤40% 12 
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αποδεικτικά στοιχεία που αναφέρονται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 της ΥΑ.. 20%< ΙΚ≤30% 8 

0%≤ ΙΚ≤20% 4 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ Β5 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: 

H Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή “ΝΑΙ” ή “βαθμολογία” 
σε όλα τα κριτήρια. 

ΝΑΙ 
Η αξιολόγηση της πράξης 
ολοκληρώνεται 

ΟΧΙ Η πράξη απορρίπτεται 
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