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ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΛΙΕΙΑ &ΘΑΛΑΣΣΑ2014-
2020»ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ4«ΑΥΞΗΣΗΤΗΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΚΑΙΤΗΣΕΔΑΦΙΚΗΣ 
ΣΥΝΟΧΗΣ», H ΟΠΟΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΘΑ, ΜΕ ΤΙΤΛΟ:  

«ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΤΗΝΑΕΙΦΟΡΟΑΝΑΠΤΥΞΗΤΩΝΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝΠΕΡΙΟΧΩΝ» 
(Μέτρο8.3.3:Άρθ.63 

τουΚαν. ΕΕ508/2014"Εφαρμογήστρατηγικώντοπικήςανάπτυξης") 
 

1) Διευκρινήσεις για τα σκάφη και την επιλεξιμότητά τους. Σύμφωνα 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 

77.21.10   Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης ειδών 
αναψυχής και αθλητισμού 

  77.21.10.04 Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού θαλάσσιων σπορ (κυματοσανίδων, 
σκι, λέμβων) 

 
Σύμφωνα με τα ανωτέρω επιλέξιμα προς χρηματοδότηση είναι ταταξί θάλασσαςστον ΚΑΔ 50.10.19.06 
ενώ στον ΚΑΔ 50.10.12.04είναι μόνο τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοιαόπως αυτά ορίζονται στο 
Ν.4256/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδίως στο άρθρο 1 όπου δίνεται ο ορισμός 
τουΕπαγγελματικού Τουριστικού Ημερόπλοιου (μικρό σκάφος ή πλοίο αναψυχής ή επιβατηγό τουριστικό 
πλοίο, τοοποίο εκτελεί ημερήσιο θαλάσσιο ταξίδι)και στα επόμενα άρθρα 3 και 12,όπου καθορίζονται οι 
προϋποθέσεις δραστηριοποίησής του καθώς και στις διευκρινιστικές Εγκυκλίους του Ν.4256/2014 στις 17 
Απριλίου 2014 & 12 Μαρτίου 2018 τα οποία αναρτήθηκαν και στην ιστοσελίδα της εταιρείας μαςστο 
πεδίο «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΝΟΜΟΙ»: 
https://www.epirussa.gr/index.php/component/content/article/2-uncategorised/93-kanonismoi-
nomoi?Itemid=120. 
 
Δεν επιδοτείται και δεν είναι επιλέξιμο κανένα άλλο Επαγγελματικό Πλοίο Αναψυχής (πλοίο αναψυχής 
για τηνεκμετάλλευση του οποίου συνάπτεται σύμβαση ολικής ναύλωσης)όπως αυτά ορίζονται στο 
Ν.4256/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
Σε περίπτωση που μια πρόταση αφορά την ίδρυση επιχείρησης εκμετάλλευσης τουριστικού ημερόπλοιου 
θα πρέπει να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα της επένδυσης με αναλυτική τεκμηρίωση (έλεγχος μελέτης 
βιωσιμότητας), η αναγκαιότητα υλοποίησης της επένδυσης ενώ θα πρέπει να αναλύεται επαρκώς το 
φυσικό αντικείμενο της πρότασης (π.χ. οελλιμενισμός του σκάφους που θα γίνεται, τις διαδρομές που θα 
ακολουθείτο ημερόπλοιο κλπ). Επίσης ο επενδυτής δεσμεύεται ότι το σκάφος που προμηθεύεται πληροί 
τις προδιαγραφές ώστε να εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες για τη λειτουργία του ως ημερόπλοιο. Σε 
περίπτωση μη εξασφάλισης των απαιτούμενων αδειών το έργο θα απενταχθεί και θα επιστραφούν τυχόν 
ενισχύσεις που έχει λάβει. 
 
Δεν επιδοτούνται και δεν ενισχύονται η αγορά λέμβων και η αγορά ταχύπλοων σκαφών ως μεμονωμένη 
δραστηριότητα στο πλαίσιο εκμίσθωσης μηχανοκίνητων λέμβων και ταχύπλοων μικρών σκαφών, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Αριθμ.2133.1/43348/2019 (Β’ 2390) Υ.Α. με την οποία τροποποιήθηκε ο 
Γ.Κ.Λ. 38, καθώς δεν είναι επιλέξιμοι προς χρηματοδότηση οι ΚΑΔ: 77.34.10.01 «Υπηρεσίες ενοικίασης 
λέμβων, χωρίς πλήρωμα» &77.34.10.02 «Υπηρεσίες ενοικίασης τουριστικού σκάφους, χωρίς πλήρωμα». 

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


 
Στο πλαίσιο του ΚΑΔ 77.21.10.04«Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού θαλάσσιων σπορ (κυματοσανίδων, 
σκι, λέμβων)» δύναται να χρηματοδοτηθούν λέμβοι και μικρά ταχύπλοα σκάφη σύμφωνα με τα όσα 
περιγράφονται στην Αριθμ. 2133.1/39328/2018 Υ.Α. με την οποία τροποποιήθηκε ο Γ.Κ.Λ. 20, όπου εκτός 
των άλλων στο άρθρο 22 και επόμενα δίδονται οι γενικοί όροι εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής 
και εκδίδεται η σχετική άδεια μηχανοκίνητων και μη μηχανοκίνητων μέσων αναψυχής. Ταεπαγγελματικά 
σκάφη που χρησιμοποιούνται κατά την ως άνω δραστηριότητα είτε είναι σκάφη που έλκουν ταθαλάσσια 
μέσα αναψυχής, είτε λέμβοι που εκμισθώνονται και πάντοτε με τις προβλέψεις της σχετικήςνομοθεσίας. 
Σε αυτή την περίπτωση τα σκάφη και οι λέμβοι χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο επιχειρήσεων παροχής 
υπηρεσιών εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής συνδυαστικά και με άλλες δραστηριότητες στη 
θάλασσα εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την απαραίτητη άδεια εκμετάλλευσης αιγιαλού και παραλίας. Και 
σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα της επένδυσης με αναλυτική 
τεκμηρίωση (έλεγχος μελέτης βιωσιμότητας), η αναγκαιότητα υλοποίησης της επένδυσης ενώ θα πρέπει 
να αναλύεται επαρκώς το φυσικό αντικείμενο της πρότασης (π.χ. που πραγματοποιείται η επένδυση, που 
πραγματοποιούνται οι δραστηριότητες, που αποθηκεύεται ο εξοπλισμός, ποιες είναι οι παροχές κλπ).Σε 
περίπτωση μη εξασφάλισης των απαιτούμενων αδειών το έργο θα απενταχθεί και θα επιστραφούν τυχόν 
ενισχύσεις που έχει λάβει. 
 
Εφιστούμε την προσοχή στο είδος των σκαφών που θα ζητηθεί χρηματοδότηση, τη χωρητικότητά τους, 
την ιπποδύναμη των μηχανών τους και στις άδειες πλοών (αποστάσεις που μπορεί να διανύσει) που 
μπορούν να εξασφαλίσουν. 
 
Σε κάθε περίπτωση, ανάλογα με τη χρήση με την οποία επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν οι 
ενδιαφερόμενοι, εκδίδεται η αντίστοιχη επαγγελματικού τύπου άδεια, η οποία σύμφωνα με τις 
νομοθετικές προβλέψεις έχει σχετικές απαγορεύσεις και περιορισμούς και εναπόκειται στον κάθε χρήστη 
να προσδιορίσει το αντικείμενο δραστηριοποίησης των σκαφών. Τα σκάφη που θα χρησιμοποιηθούν στις 
εκάστοτε επαγγελματικές δραστηριότητεςεκδίδουν μετά από απαραίτητες επιθεωρήσεις τα κατά 
περίπτωση ναυτιλιακά έγγραφα (π.χ. Άδεια Εκτέλεσης ΠλόωνΕπαγγελματικού Σκάφους, Πρωτόκολλο 
Γενικής Επιθεώρησης, κ.α.). 
 
 

2) 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 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);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». 

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. 

3) Ερώτηση:Υπάρχει ηλικιακό όριο του υποψήφιου επενδυτή; 
 
Απάντηση:Επενδυτική πρόταση μπορεί να υποβάλλει οποιοσδήποτε μπορεί να ασκήσει επιχειρηματική 

δραστηριότητα βάση Νόμου. 
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