
Συχνές ερωτήσεις (FAQ) για την υπ’ αριθ. πρωτ. 3044/14-10-
2021 Πρόσκληση με τίτλο: 

«ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ 
ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε. 

Α.Ο.Τ.Α. 
 

1. Στην παρ.1 του Άρθρου 32 του Καν. (Ε.Ε.) 508/2014, αναφέρεται ότι 
«Προκειμένου να βελτιωθεί η υγεία, η υγιεινή, η ασφάλεια και οι 
εργασιακές συνθήκες για τους αλιείς, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει 
επενδύσεις επί του σκάφους ή σε επιμέρους εξοπλισμούς, υπό τον όρο οι 
επενδύσεις αυτές υπερβαίνουν τις απαιτήσεις του εθνικού ή του ενωσιακού 
δικαίου». Ποιες είναι ενδεικτικά οι επενδύσεις που πρέπει να αποκλείονται 
βάσει του παραπάνω; Για παράδειγμα: Αν η προμήθεια του απαραίτητου 
εξοπλισμού όπως π.χ. σωσίβιες λέμβοι θα έπρεπε βάσει του παραπάνω 
πλαισίου να είναι ήδη στον προαπαιτούμενο εξοπλισμό του αλιευτικού 
σκάφους, η προμήθειά του μπορεί να συμπεριληφθεί στην επενδυτική 
πρόταση; 

Εφόσον στην επαγγελματική άδεια του αλιέα ορίζεται ο αριθμός του είδους 
ασφαλείας π.χ. 6 σωσίβιοι λέμβοι τότε είναι δυνατή η προμήθεια του είδους μόνο 
όταν αφορά σε επιπλέον είδη σε αριθμό από τα οριζόμενα στην άδεια, ενώ 
επιπλέον είναι δυνατή η προμήθεια οποιαδήποτε άλλου είδους που δεν αναφέρεται 
στην άδεια. 

 

2. Με ποιόν τρόπο οι υποψήφιοι δικαιούχοι (αλιείς & μη αλιείς) οι οποίοι 
έχουν στην ιδιοκτησία τους σκάφος (αλιευτικό ή αναψυχής) θα 
τεκμηριώσουν/ εξασφαλίσουν ότι το σκάφος είναι προσβάσιμο από ΑΜΕΑ 
(Κριτήριο Επιλογής Β2.17), δεδομένου ότι το θεσμικό πλαίσιο δεν ορίζει τις 
προϋποθέσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων 
ατόμων στα σκάφη; 

Αναφορικά με την πρόσβαση ΑμεΑ στα σκάφη αλιείας, σκάφη αλιευτικού τουρισμού, 
σκάφη μεταφοράς επιβατών και σκάφη αναψυχής, οι δικαιούχοι θα πρέπει να 
συμπληρώσουν στο εν λόγω πεδίο του Εντύπου Ι_2 (Πεδίο Β.9) τη φράση «Δεν 
εφαρμόζεται». 

 

3. Υπάρχει προγραμματισμένη παράταση της προθεσμίας υποβολής 
προτάσεων; 

Όχι. Ωστόσο, ο Φορέας μας έχει υποβάλει σχετικό αίτημα για την παράταση της 
προθεσμίας υποβολής προτάσεων και αναμένεται η απάντηση της ΕΥΔ ΕΠ ΕΠΑΛΘ 
2014-2020. 


