
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 
 

1ης 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) Στο έντυπο 6 της Πρόσκλησης «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι_Γ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ» και συγκεκριμένα στη 
σελίδα 8 αυτού αναγράφεται εκ παραδρομής λάθος «2.1 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 
ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΥΠΟΔΡΑΣΕΙΣ 4.2.1.1 & 4.2.2.2)». Το σωστό είναι «2.1 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΥΠΟΔΡΑΣΕΙΣ 4.2.1.1 & 4.2.1.2)». 

 
2) Στο Έντυπο 6 της Πρόσκλησης «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι_Γ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ» και συγκεκριμένα στη 

σελίδα 9 αναγράφεται η επιλέξιμη δαπάνη: «Δαπάνες ειδικού εξοπλισμού όπως η αγορά- 
κατασκευή παραδοσιακών ξύλινων σκαφών, λοιπών σκαφών για εξυπηρέτηση τουριστικών 
δραστηριοτήτων, αγορά αλόγων για δραστηριότητες περιήγησης. Επίσης η αγορά οχημάτων 
μεταφοράς πελατών για τις επιχειρήσεις εναλλακτικού/θεματικού τουρισμού και εφόσον 
τεκμηριώνεται πλήρως η αναγκαιότητά τους και μέχρι του ποσού των 30.000€ για τα οχήματα 
αυτά». Επίσης στο Έντυπο 5 της Πρόσκλησης «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι_Β ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ_ ΚΕ» ως 
επιλέξιμοι ΚΑΔ σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται από σκάφη είναι αποκλειστικά και 
μόνο οι ακόλουθοι: 

 

50.10.12   
Υπηρεσίες θαλάσσιων και ακτοπλοϊκών μεταφορών επιβατών με 
κρουαζιερόπλοια 

  50.10.12.04 Υπηρεσίες σκαφών εκδρομών και περιηγήσεων θάλασσας 

50.10.19   
Άλλες υπηρεσίες θαλάσσιων και ακτοπλοϊκών μεταφορών 
επιβατών 

  50.10.19.06 Υπηρεσίες πλωτών ταξί θάλασσας 

 
Σύμφωνα με τα ανωτέρω επιλέξιμα προς χρηματοδότηση εκτός των ταξί θάλασσας είναι τα 
επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια όπως αυτά ορίζονται στο Ν.4256/2014 και στην διευκρινιστική 
Εγκύκλιο του Ν.4256/2014 στις 17 Απριλίου 2014 τα οποία αναρτήθηκαν και στην ιστοσελίδα της 
εταιρείας μας στο πεδίο «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΜΟΜΟΙ»: 
https://www.epirussa.gr/index.php/component/content/article/2-uncategorised/93-kanonismoi-
nomoi?Itemid=120. 
 

3) Ερώτηση: Σε επιχειρήσεις, για τις οποίες η φύση της δραστηριότητας τους απαιτεί την ύπαρξη 
μεταφορικών μέσων, πχ. επιχειρήσεις που προσφέρουν υπηρεσίες διοργάνωσης οργανωμένων 
περιηγήσεων (79.12.11.01) ή επιχειρήσεις υπηρεσιών σκαφών εκδρομών και περιηγήσεως της 
θάλασσας(50.10.12.04), η αγορά των μεταφορικών μέσων (τουριστικά λεωφορεία και σκάφη 
αναψυχής αντίστοιχα) θεωρείται «αγορά εξοπλισμού στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία 
της επένδυσης» (οδηγός εφαρμογής σελ. 8) ή θεωρείται «αγορά οχημάτων μεταφοράς πελατών 
για τις επιχειρήσεις εναλλακτικού/θεματικού τουρισμού και εφόσον τεκμηριώνεται πλήρως η 
αναγκαιότητά τους» με μέγιστό ποσό τα 30.000€ (οδηγός εφαρμογής σελ. 9) ; Σε επιχείρησεις, 
για τις οποίες η φύση της δραστηριότητας τους απαιτεί την ύπαρξη μεταφορικών μέσων, πχ. 
επιχειρήσεις που προσφέρουν υπηρεσίες διοργάνωσης οργανωμένων περιηγήσεων 
(79.12.11.01) ή επιχειρήσεις υπηρεσιών σκαφών εκδρομών και περιηγήσεως της 
θάλασσας(50.10.12.04), η αγορά των μεταφορικών μέσων (τουριστικά λεωφορεία και σκάφη 

https://www.epirussa.gr/index.php/component/content/article/2-uncategorised/93-kanonismoi-nomoi?Itemid=120
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αναψυχής αντίστοιχα) θεωρείται «αγορά εξοπλισμού στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία 
της επένδυσης» (οδηγός εφαρμογής σελ. 8) ή θεωρείται «αγορά οχημάτων μεταφοράς πελατών 
για τις επιχειρήσεις εναλλακτικού/θεματικού τουρισμού και εφόσον τεκμηριώνεται πλήρως η 
αναγκαιότητά τους» με μέγιστό ποσό τα 30.000€ (οδηγός εφαρμογής σελ. 9); Εκτιμώ πως σε 
αυτές τις περιπτώσεις τα μέσα αυτά αποτελούν δομικό εξοπλισμό για τη λειτουργία της 
επιχείρησης και θεωρώ πως εμπίπτουν στην κατηγορία «αγορά εξοπλισμού στο βαθμό που 
εξυπηρετεί τη λειτουργία της επένδυσης». 

Απάντηση: Τα σκάφη και τα οχήματα δεν εμπίπτουν στην κατηγορία «αγορά εξοπλισμού στο 
βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της επένδυσης». 

Επίσης στο Έντυπο 5 της Πρόσκλησης «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι_Β ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ_ ΚΕ» ως επιλέξιμοι ΚΑΔ 
σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται από σκάφη είναι αποκλειστικά και μόνο οι ακόλουθοι: 

50.10.12   
Υπηρεσίες θαλάσσιων και ακτοπλοϊκών μεταφορών επιβατών με 
κρουαζιερόπλοια 

  50.10.12.04 Υπηρεσίες σκαφών εκδρομών και περιηγήσεων θάλασσας 

50.10.19   
Άλλες υπηρεσίες θαλάσσιων και ακτοπλοϊκών μεταφορών 
επιβατών 

  50.10.19.06 Υπηρεσίες πλωτών ταξί θάλασσας 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω επιλέξιμα προς χρηματοδότηση εκτός των ταξί θάλασσας είναι τα 
επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια όπως αυτά ορίζονται στο Ν.4256/2014 και στην 
διευκρινιστική Εγκύκλιο του Ν.4256/2014 στις 17 Απριλίου 2014 τα οποία αναρτήθηκαν και στην 
ιστοσελίδα της εταιρείας μας στο πεδίο «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΜΟΜΟΙ»: 

https://www.epirussa.gr/index.php/component/content/article/2-uncategorised/93-kanonismoi-
nomoi?Itemid=120. 

Όσο αφορά τον ΚΑΔ «79.12.11.01» αφορά τουριστικά γραφεία που ασκούν δραστηριότητες 
εναλλακτικών μορφών τουρισμού που συνδέονται με τη θάλασσα. Επιδοτείται η προμήθεια 
οχήματος για τις επιχειρήσεις αυτές εναλλακτικού/θεματικού τουρισμού και εφόσον τεκμηριώνεται 
πλήρως η αναγκαιότητά τους και μέχρι του ποσού των 30.000€ για τα οχήματα αυτά προκειμένου 
να μεταφέρονται πελάτες στους χώρους που ασκούνται οι δραστηριότητες αυτές. 
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