
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 
 

3ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ   
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ)  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 
-2020» ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ 

ΣΥΝΟΧΗΣ», H ΟΠΟΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΘΑ, ΜΕ ΤΙΤΛΟ:  
«ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  ΓΙΑ         ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»  

(Μέτρο 8.3.3: Άρθ. 63  
του Καν. ΕΕ 508/2014 "Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης") 

 
1) Διευκρινήσεις ως προς την αγορά μικρού φορτηγού αυτοκινήτου κλειστού τύπου (βαν),της 

υποδράσης 4.2.2.4 «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων 
αλιευμάτων».  

 
Είναι επιλέξιμη η αγορά μικρού φορτηγού αυτοκινήτου κλειστού τύπου (βαν), για την υγιεινή και ασφαλή 
μεταφορά των αλιευτικών προϊόντων, με κλειστό ψυχόμενο χώρο και μόνιμη ψυκτική εγκατάσταση, με 
μέγιστο ωφέλιμο φορτίο 1,5 τόνους. Δικαιολογείται μέχρι ένα όχημα ανά σκάφος. Τα ποσοστά 
συνιδιοκτησίας επί του οχήματος πρέπει να ταυτίζονται με τα ποσοστά συνιδιοκτησίας επί του σκάφους, 
και να μην έχει επέλθει μεταβολή επί των ποσοστών αυτών μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της 
παρούσας. Κάθε Δικαιούχος μπορεί να διαθέτει ποσοστό συνιδιοκτησίας μόνο επί ενός ενισχυόμενου 
οχήματος. Η αγορά μικρού φορτηγού βαν είναι επιλέξιμη μέχρι του ποσού των 40.000,00 €. Στο ποσό των 
40.000,00 € συμπεριλαμβάνεται και η προμήθεια και η μόνιμη εγκατάσταση του ψυκτικού χώρου 
(θαλάμου) στο φορτηγό βαν. Η αγορά του αυτοκινήτου στο «ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ» θα περαστεί ΣΤΑ «ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ» και συγκεκριμένα στο πεδίο «ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 
ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ» ενώ η προμήθεια και εγκατάσταση του ψυκτικού θαλάμου 
επί του οχήματος θα περαστεί στον «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» και συγκεκριμένα στον «ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ». 

 
2) Διευκρινήσεις ως προς την ιδιότητα του αλιέα βάση των στοιχείων του ΕΦΚΑ 

 
Ως προς το δικαιολογητικό «Βεβαίωση της ασφάλισής του ως αλιέας από τον ασφαλιστικό φορέα ΕΦΚΑ» 
γίνονται δεκτές και οι βεβαιώσεις που αναφέρουν ως ιδιότητα «αγρότης και αλιέας». Πρέπει 
υποχρεωτικά στη βεβαίωση να αναφέρεται η ιδιότητα ως αλιέα και όχι μόνο ως αγρότης. Υπενθυμίζεται 
ότι τα δικαιολογητικά για την ιδιότητα του επαγγελματία αλιέα/εταιρικό σχήμα αλιέων πρέπει να ισχύουν 
αθροιστικά και αναφέρονται στο Άρθρο 12 της Πρόσκλησης. 
 

3) Διευκρινήσεις ως προς τους δικαιούχους της υποδράσης 4.2.2.4 «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα 
των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων».  

 
Σύμφωνα με το τεύχος της Πρόσκλησης και συγκεκριμένα στο άρθρο 5 αυτής ως δικαιούχοι της 
υποδράσης 4.2.2.4 «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων 
αλιευμάτων» δύναται να είναι και οι αλιείς των εσωτερικών υδάτων. Σε αυτή την περίπτωση η ένταση της 
ενίσχυσης ορίζεται στο 50%.  
 


