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«Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Στόχος  

Το Μέτρο αφορά 

υδατοκαλλιέργειας 

• Εξοικονόμηση ενέργειας ή μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον. 

• Βελτίωση της ασφάλειας, της υγιεινής, της υγείας και των συνθηκών εργασίας. 

• Μεταποίηση των αλιευμάτων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. 

• Μεταποίηση των υποπροϊόντων. 

• Μεταποίηση των προϊόντων βιολογικής υδατοκαλλιέργειας. 

• Νέα ή βελτιωμένα προϊόντα, διαδικασίες ή συστήματα διαχείρισης. 
Επισημαίνεται ότι, το τελικό προϊό

Οι στόχοι των ανωτέρω Πράξεων θα

 Ίδρυση νέων μονάδων μεταποίησης

 Επέκταση υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης.

 Εκσυγχρονισμός ή μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων 

Δικαιούχοι 

Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς και λοιπές Οργανώσεις, που 

έχουν την ευθύνη πραγματοποίησης της υποβαλλόμενης προς ενίσχυση Πράξης και που τελικά 
επιβαρύνονται με το κόστος της. 

Δεν γίνονται δεκτές 

Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις επιχειρήσεων μεγέθους μεγαλύτερου της ΜΜΕ.

Επιλέξιμοι 
Τομείς 

Δραστηριότητας 

Στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας του 
η συσκευασία, η 

διατήρηση σε ξίδι, η αποξήρανση ή η προετοιμασία των ιχθύων για την αγορά ή καθ’ οιοδήποτε 

άλλο τρόπο. 

Ενισχυόμενες 
Δαπάνες  

 

Για την υλοποίηση τ

 Οι δαπάνες για την απόκτηση των απαραίτητων για την Πράξη εδαφικών εκτάσεων είναι 

επιλέξιμες εφ’ όσον δεν υπερβαίνουν το 10% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών της 
Πράξης. Για εγκαταλελειμμένες και πρώην βιομηχανικές εγκαταστάσεις που 

κτήρια, το όριο αυτό αυξάνεται στο 15%. 

 Εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου έως και 10% επί του συνολικού επιλέξιμου 
κόστους της Πράξης. Στις εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, δεν 

συνυπολογίζονται εργασίες που πραγματοπο

των εγκαταστάσεων (έργα ύδρευσης, αποχέτευσης, αποστραγγιστικά έργα κλπ). 

 Έργα οδοποιίας, διάνοιξης δρόμων, επίστρωσης και ασφαλτόστρωσης (εκτός του 
περιβάλλοντα χώρου). Είναι επιλέξιμη μέγιστη δαπάνη μέχρι 100.0

περίπτωση αυτή δε θα υπερβαίνει το 10% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους της πράξης.

 Λιμενικά έργα για την ασφαλή μεταφορά και διακίνηση των προϊόντων. 

 Κατασκευή, επέκταση ή εκσυγχρονισμό κύριων ή βοηθητικών κτιριακών εγκαταστάσεων 
της μονάδας, περιλαμβανομένης της δαπάνης κατασκευής κτιρίου για την παραμονή 

προσωπικού και τη φύλαξη των εγκαταστάσεων, καθώς και εγκαταστάσεων για διαχείριση 

ή αξιοποίηση ζω
ψαριών (κλίβανοι), κλπ. 

 Εργασίες για την κατασκευή, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ψυκτικών χώρων 

αποθήκευσης αλιευτικών προϊόντων, καθώς και η αγορά, η μεταφορά και η εγκατάσταση 

του εξοπλισμού τους. 

 Μεταφορά και εγκατάσταση του απαιτούμενου νέου (καινούργιου) εξοπλισμού και μέσων 
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Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

 

 
 

Το Μέτρο αφορά παραγωγικές επενδύσεις στη μεταποίηση προϊόντων αλιείας και 

υδατοκαλλιέργειας και ειδικότερα στα παρακάτω Είδη Πράξεων:  

Εξοικονόμηση ενέργειας ή μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον. 

Βελτίωση της ασφάλειας, της υγιεινής, της υγείας και των συνθηκών εργασίας. 

η των αλιευμάτων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. 

Μεταποίηση των υποπροϊόντων.  

Μεταποίηση των προϊόντων βιολογικής υδατοκαλλιέργειας.  

Νέα ή βελτιωμένα προϊόντα, διαδικασίες ή συστήματα διαχείρισης. 
Επισημαίνεται ότι, το τελικό προϊόν πρέπει να υπάγεται στο Παράρτημα I της Σ.Λ.Ε.Ε.. 

Οι στόχοι των ανωτέρω Πράξεων θα επιτευχθούν με ενέργειες, όπως: 

Ίδρυση νέων μονάδων μεταποίησης. 

Επέκταση υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης. 

Εκσυγχρονισμός ή μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης.

Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς και λοιπές Οργανώσεις, που 

έχουν την ευθύνη πραγματοποίησης της υποβαλλόμενης προς ενίσχυση Πράξης και που τελικά 
επιβαρύνονται με το κόστος της.  

Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις των υπό σύσταση εταιρειών. 

Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις επιχειρήσεων μεγέθους μεγαλύτερου της ΜΜΕ.

Στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας του Μέτρου περιλαμβάνεται ο τεμαχισμός σε φιλέτα, 
η συσκευασία, η κονσερβοποίηση, η κατάψυξη, το κάπνισμα, το αλάτισμα, το μαγείρεμα, η 

διατήρηση σε ξίδι, η αποξήρανση ή η προετοιμασία των ιχθύων για την αγορά ή καθ’ οιοδήποτε 

Για την υλοποίηση της Πράξης θεωρούνται ως επιλέξιμες δαπάνες οι ακόλουθες:

για την απόκτηση των απαραίτητων για την Πράξη εδαφικών εκτάσεων είναι 

επιλέξιμες εφ’ όσον δεν υπερβαίνουν το 10% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών της 
Πράξης. Για εγκαταλελειμμένες και πρώην βιομηχανικές εγκαταστάσεις που 

κτήρια, το όριο αυτό αυξάνεται στο 15%.  

Εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου έως και 10% επί του συνολικού επιλέξιμου 
κόστους της Πράξης. Στις εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, δεν 

συνυπολογίζονται εργασίες που πραγματοποιούνται σε αυτόν αλλά εξυπηρετούν υποδομές 

των εγκαταστάσεων (έργα ύδρευσης, αποχέτευσης, αποστραγγιστικά έργα κλπ). 

Έργα οδοποιίας, διάνοιξης δρόμων, επίστρωσης και ασφαλτόστρωσης (εκτός του 
περιβάλλοντα χώρου). Είναι επιλέξιμη μέγιστη δαπάνη μέχρι 100.0

περίπτωση αυτή δε θα υπερβαίνει το 10% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους της πράξης.

Λιμενικά έργα για την ασφαλή μεταφορά και διακίνηση των προϊόντων. 

Κατασκευή, επέκταση ή εκσυγχρονισμό κύριων ή βοηθητικών κτιριακών εγκαταστάσεων 
της μονάδας, περιλαμβανομένης της δαπάνης κατασκευής κτιρίου για την παραμονή 

προσωπικού και τη φύλαξη των εγκαταστάσεων, καθώς και εγκαταστάσεων για διαχείριση 

ή αξιοποίηση ζωικών υποπροϊόντων, βιολογικού καθαρισμού αποβλήτων, αποτέφρωσης 
ψαριών (κλίβανοι), κλπ.  

Εργασίες για την κατασκευή, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ψυκτικών χώρων 

αποθήκευσης αλιευτικών προϊόντων, καθώς και η αγορά, η μεταφορά και η εγκατάσταση 

πλισμού τους.  

Μεταφορά και εγκατάσταση του απαιτούμενου νέου (καινούργιου) εξοπλισμού και μέσων 
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Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» 

εταποίηση προϊόντων αλιείας και 

Εξοικονόμηση ενέργειας ή μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον.  

Βελτίωση της ασφάλειας, της υγιεινής, της υγείας και των συνθηκών εργασίας.  

η των αλιευμάτων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.  

Νέα ή βελτιωμένα προϊόντα, διαδικασίες ή συστήματα διαχείρισης.  
ν πρέπει να υπάγεται στο Παράρτημα I της Σ.Λ.Ε.Ε..  

:  

μεταποίησης. 

Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς και λοιπές Οργανώσεις, που 

έχουν την ευθύνη πραγματοποίησης της υποβαλλόμενης προς ενίσχυση Πράξης και που τελικά 

Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις επιχειρήσεων μεγέθους μεγαλύτερου της ΜΜΕ. 

περιλαμβάνεται ο τεμαχισμός σε φιλέτα, 
κονσερβοποίηση, η κατάψυξη, το κάπνισμα, το αλάτισμα, το μαγείρεμα, η 

διατήρηση σε ξίδι, η αποξήρανση ή η προετοιμασία των ιχθύων για την αγορά ή καθ’ οιοδήποτε 

ακόλουθες:  

για την απόκτηση των απαραίτητων για την Πράξη εδαφικών εκτάσεων είναι 

επιλέξιμες εφ’ όσον δεν υπερβαίνουν το 10% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών της 
Πράξης. Για εγκαταλελειμμένες και πρώην βιομηχανικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν 

Εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου έως και 10% επί του συνολικού επιλέξιμου 
κόστους της Πράξης. Στις εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, δεν 

ιούνται σε αυτόν αλλά εξυπηρετούν υποδομές 

των εγκαταστάσεων (έργα ύδρευσης, αποχέτευσης, αποστραγγιστικά έργα κλπ).  

Έργα οδοποιίας, διάνοιξης δρόμων, επίστρωσης και ασφαλτόστρωσης (εκτός του 
περιβάλλοντα χώρου). Είναι επιλέξιμη μέγιστη δαπάνη μέχρι 100.000 € και σε κάθε 

περίπτωση αυτή δε θα υπερβαίνει το 10% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους της πράξης. 

Λιμενικά έργα για την ασφαλή μεταφορά και διακίνηση των προϊόντων.  

Κατασκευή, επέκταση ή εκσυγχρονισμό κύριων ή βοηθητικών κτιριακών εγκαταστάσεων 
της μονάδας, περιλαμβανομένης της δαπάνης κατασκευής κτιρίου για την παραμονή 

προσωπικού και τη φύλαξη των εγκαταστάσεων, καθώς και εγκαταστάσεων για διαχείριση 

ικών υποπροϊόντων, βιολογικού καθαρισμού αποβλήτων, αποτέφρωσης 

Εργασίες για την κατασκευή, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ψυκτικών χώρων 

αποθήκευσης αλιευτικών προϊόντων, καθώς και η αγορά, η μεταφορά και η εγκατάσταση 

Μεταφορά και εγκατάσταση του απαιτούμενου νέου (καινούργιου) εξοπλισμού και μέσων 
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για τη λειτουργία της επένδυσης (παραγωγικός, ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, 

εργαστηριακός εξοπλισμός, κλπ). 

 Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση με σύγχρονο εξοπλ

των μέσων μεταφοράς. 

 Κατασκευές και εξοπλισμός για την επεξεργασία και τη μεταποίηση των υποπροϊόντων 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. 

 Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού παραγωγής κιβωτίων από πολυστερίνη 

που τυχόν απαιτούνται για τη συσκευασία των προϊόντων της μονάδας, με σκοπό την 

αποκλειστική και μόνο χρήση για τις παραγωγικές ανάγκες της μονάδας. 

 Αγορά, μεταφορά και τοποθέτηση νέων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού. 

 Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εργαστηριακού 

 Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού γραφείων, χώρων παραμονής και εστίασης 

προσωπικού και συνεδριάσεων με τον απαραίτητο εξοπλισμό. 

 Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού μηχανοργάνωσης, προγραμμάτων 

διαχείρισης –

συστημάτων, μελέτες και συστήματα οργάνωσης και λειτουργίας μονάδων μεταποίησης και 
αποθηκών.  

 Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση συστημάτων ασφάλειας, παρακολούθησης και 

διαχείρισης της μονάδας. 

 Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές (φωτοβολταϊκά πάνελς, ανεμογεννήτριες, καυστήρες βιομάζας, κλπ), υπό την 

προϋπόθεση ότι η ισχύς τους δεν θα υπερβαίνει τις ενεργειακές ανάγκες της μονάδας. 

 Αγορά χερσαίων μεταφορικών μέσων για

� την υγιεινή και ασφαλή μεταφορά των πρώτων υλών και των προϊόντων της μονάδας, 

� την μεταφορ

� την ασφαλή και ταχεία μεταφορά του προσωπικού που απαιτείται λόγω θέσης της 

μονάδας. 

 Εκσυγχρονισμό

μεταφοράς. Ο εκσυγχρονισμός ή η αντικατάσταση των μέσων μεταφοράς αφορά σε μέσα 

των οποίων η ηλικία είναι μεγαλύτερη από πέντε (5) έτη. 

 Μελέτες και αμοιβές συμβούλων, άμεσα 

 Η δαπάνη συντήρησης/επισκευής εξοπλισμού που ανήκει στο δικαιούχο και χρησιμοποιείται 

στην Πράξη, είναι επιλέξιμη εφόσον αυξάνει την αξία του παγίου στοιχείου σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην εθνική νομοθεσία και

επιλέξιμη δαπάνη στο πλαίσιο της πράξης. 

 Οι δαπάνες προμήθειας ανταλλακτικών είναι επιλέξιμες εφόσον αυτά είναι παρελκόμενα 

των κύριων εξαρτημάτων του εξοπλισμού που προμηθεύεται, αποτελούν δηλαδή 

αναπόσπαστο τμ
προμήθειας του εξοπλισμού που προσφέρει ο προμηθευτής και δεν υπερβαίνουν σε 

ποσοστό το 10% της δαπάνης απόκτησης του υπό προμήθεια εξοπλισμού. 

 Ιδιοπαραγωγές παγίων που πραγματοποιεί ο δικαιούχος είναι επιλέξιμες εφόσον τηρούνται 

τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Ως επιλέξιμες δαπάνες ορίζονται 
οι πραγματικές δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται ο δικαιούχος. Σε περίπτωση που η 

λογιστική απεικόνιση των δαπανών είναι χαμηλότερου ύψους των πραγματικών δαπανών, 

ως επιλέξιμες δαπάνες ορίζονται οι δαπάνες που προσδιορίζονται με βάση τη λογιστική 
τους απεικόνιση. 

 Δαπάνες ενοικίων για τη χρήση πάγιων στοιχείων που είναι αναγκαία για την υλοπ

Πράξης, είναι επιλέξιμες υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό κόστος για τη χρήση των 

παγίων καθ’ όλη τη διάρκεια της Πράξης δικαιολογεί τη μη απόκτησή τους με άλλο τρόπο 
και με την επιφύλαξη των λοιπών κανόνων επιλεξιμότητας. 
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για τη λειτουργία της επένδυσης (παραγωγικός, ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, 

εργαστηριακός εξοπλισμός, κλπ).  

Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση με σύγχρονο εξοπλισμό του υφιστάμενου εξοπλισμού και 

των μέσων μεταφοράς.  

Κατασκευές και εξοπλισμός για την επεξεργασία και τη μεταποίηση των υποπροϊόντων 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.  

Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού παραγωγής κιβωτίων από πολυστερίνη 

όν απαιτούνται για τη συσκευασία των προϊόντων της μονάδας, με σκοπό την 

αποκλειστική και μόνο χρήση για τις παραγωγικές ανάγκες της μονάδας. 

Αγορά, μεταφορά και τοποθέτηση νέων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού. 

Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εργαστηριακού εξοπλισμού. 

Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού γραφείων, χώρων παραμονής και εστίασης 

προσωπικού και συνεδριάσεων με τον απαραίτητο εξοπλισμό.  

Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού μηχανοργάνωσης, προγραμμάτων 

– λογισμικού, καθώς και λογισμικού αναβάθμισης υφιστάμενων ηλεκτρονικών 

συστημάτων, μελέτες και συστήματα οργάνωσης και λειτουργίας μονάδων μεταποίησης και 
 

Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση συστημάτων ασφάλειας, παρακολούθησης και 

διαχείρισης της μονάδας.  

ταφορά και εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές (φωτοβολταϊκά πάνελς, ανεμογεννήτριες, καυστήρες βιομάζας, κλπ), υπό την 

προϋπόθεση ότι η ισχύς τους δεν θα υπερβαίνει τις ενεργειακές ανάγκες της μονάδας. 

Αγορά χερσαίων μεταφορικών μέσων για:  

την υγιεινή και ασφαλή μεταφορά των πρώτων υλών και των προϊόντων της μονάδας, 

την μεταφορά αναγκαίων εφοδίων στη μονάδα,  

την ασφαλή και ταχεία μεταφορά του προσωπικού που απαιτείται λόγω θέσης της 

μονάδας.  

κσυγχρονισμό, και αναβάθμιση με σύγχρονο εξοπλισμό ή αντικατάσταση χερσαίων μέσων 

μεταφοράς. Ο εκσυγχρονισμός ή η αντικατάσταση των μέσων μεταφοράς αφορά σε μέσα 

των οποίων η ηλικία είναι μεγαλύτερη από πέντε (5) έτη.  

Μελέτες και αμοιβές συμβούλων, άμεσα συσχετιζόμενες με την υλοποίηση της Πράξης. 

Η δαπάνη συντήρησης/επισκευής εξοπλισμού που ανήκει στο δικαιούχο και χρησιμοποιείται 

στην Πράξη, είναι επιλέξιμη εφόσον αυξάνει την αξία του παγίου στοιχείου σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην εθνική νομοθεσία και η δαπάνη απόσβεσης του παγίου δεν αποτελεί 

επιλέξιμη δαπάνη στο πλαίσιο της πράξης.  

Οι δαπάνες προμήθειας ανταλλακτικών είναι επιλέξιμες εφόσον αυτά είναι παρελκόμενα 

των κύριων εξαρτημάτων του εξοπλισμού που προμηθεύεται, αποτελούν δηλαδή 

αναπόσπαστο τμήμα τους για την ομαλή λειτουργία τους σύμφωνα με τους όρους 
προμήθειας του εξοπλισμού που προσφέρει ο προμηθευτής και δεν υπερβαίνουν σε 

ποσοστό το 10% της δαπάνης απόκτησης του υπό προμήθεια εξοπλισμού. 

Ιδιοπαραγωγές παγίων που πραγματοποιεί ο δικαιούχος είναι επιλέξιμες εφόσον τηρούνται 

τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Ως επιλέξιμες δαπάνες ορίζονται 
οι πραγματικές δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται ο δικαιούχος. Σε περίπτωση που η 

ική απεικόνιση των δαπανών είναι χαμηλότερου ύψους των πραγματικών δαπανών, 

ως επιλέξιμες δαπάνες ορίζονται οι δαπάνες που προσδιορίζονται με βάση τη λογιστική 
τους απεικόνιση.  

ενοικίων για τη χρήση πάγιων στοιχείων που είναι αναγκαία για την υλοπ

Πράξης, είναι επιλέξιμες υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό κόστος για τη χρήση των 

παγίων καθ’ όλη τη διάρκεια της Πράξης δικαιολογεί τη μη απόκτησή τους με άλλο τρόπο 
και με την επιφύλαξη των λοιπών κανόνων επιλεξιμότητας.  
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για τη λειτουργία της επένδυσης (παραγωγικός, ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, 

ισμό του υφιστάμενου εξοπλισμού και 

Κατασκευές και εξοπλισμός για την επεξεργασία και τη μεταποίηση των υποπροϊόντων 

Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού παραγωγής κιβωτίων από πολυστερίνη 

όν απαιτούνται για τη συσκευασία των προϊόντων της μονάδας, με σκοπό την 

αποκλειστική και μόνο χρήση για τις παραγωγικές ανάγκες της μονάδας.  

Αγορά, μεταφορά και τοποθέτηση νέων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.  

εξοπλισμού.  

Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού γραφείων, χώρων παραμονής και εστίασης 

Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού μηχανοργάνωσης, προγραμμάτων 

και λογισμικού αναβάθμισης υφιστάμενων ηλεκτρονικών 

συστημάτων, μελέτες και συστήματα οργάνωσης και λειτουργίας μονάδων μεταποίησης και 

Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση συστημάτων ασφάλειας, παρακολούθησης και 

ταφορά και εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές (φωτοβολταϊκά πάνελς, ανεμογεννήτριες, καυστήρες βιομάζας, κλπ), υπό την 

προϋπόθεση ότι η ισχύς τους δεν θα υπερβαίνει τις ενεργειακές ανάγκες της μονάδας.  

την υγιεινή και ασφαλή μεταφορά των πρώτων υλών και των προϊόντων της μονάδας,  

την ασφαλή και ταχεία μεταφορά του προσωπικού που απαιτείται λόγω θέσης της 

, και αναβάθμιση με σύγχρονο εξοπλισμό ή αντικατάσταση χερσαίων μέσων 

μεταφοράς. Ο εκσυγχρονισμός ή η αντικατάσταση των μέσων μεταφοράς αφορά σε μέσα 

συσχετιζόμενες με την υλοποίηση της Πράξης.  

Η δαπάνη συντήρησης/επισκευής εξοπλισμού που ανήκει στο δικαιούχο και χρησιμοποιείται 

στην Πράξη, είναι επιλέξιμη εφόσον αυξάνει την αξία του παγίου στοιχείου σύμφωνα με τα 

η δαπάνη απόσβεσης του παγίου δεν αποτελεί 

Οι δαπάνες προμήθειας ανταλλακτικών είναι επιλέξιμες εφόσον αυτά είναι παρελκόμενα 

των κύριων εξαρτημάτων του εξοπλισμού που προμηθεύεται, αποτελούν δηλαδή 

ήμα τους για την ομαλή λειτουργία τους σύμφωνα με τους όρους 
προμήθειας του εξοπλισμού που προσφέρει ο προμηθευτής και δεν υπερβαίνουν σε 

ποσοστό το 10% της δαπάνης απόκτησης του υπό προμήθεια εξοπλισμού.  

Ιδιοπαραγωγές παγίων που πραγματοποιεί ο δικαιούχος είναι επιλέξιμες εφόσον τηρούνται 

τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Ως επιλέξιμες δαπάνες ορίζονται 
οι πραγματικές δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται ο δικαιούχος. Σε περίπτωση που η 

ική απεικόνιση των δαπανών είναι χαμηλότερου ύψους των πραγματικών δαπανών, 

ως επιλέξιμες δαπάνες ορίζονται οι δαπάνες που προσδιορίζονται με βάση τη λογιστική 

ενοικίων για τη χρήση πάγιων στοιχείων που είναι αναγκαία για την υλοποίηση της 

Πράξης, είναι επιλέξιμες υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό κόστος για τη χρήση των 

παγίων καθ’ όλη τη διάρκεια της Πράξης δικαιολογεί τη μη απόκτησή τους με άλλο τρόπο 
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 Μελέτη, εφαρμογή και

περιβαλλοντικής διαχείρισης, αυτοελέγχου, σήμανσης 
σύμφωνα με εθνικά ή διεθνή πρότυπα και σήματα ποιότητας. 

 Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης εφόσον 

αιτιολογούνται για την υλοποίηση της Πράξης υπό όρους. 

 Τεχνικά έξοδα και απρόβλεπτες δαπάνες σε ποσοστό έως 10% επί του συνολικού επιλέξιμου 

κόστους των υπόλοιπων διακριτών της πρ

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

παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, αμοιβές για την εκπόνηση των 
μελετών αδειοδότησης του έργου, μελέτες εφαρμογής, έκδοση οικοδομικών αδειών, 

μελέτες επίβλεψης, εδαφοστατικές μελέτες, μελέτες μηχανολογικού εξοπλισμού 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, η αγορά επιπλέον μέσων 
μεταφοράς, καθώς και οι αμοιβές συμβούλων για τη σύνταξη του φακέλου και την 

παρακολούθηση υλοποίησης της πράξης.

Οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από 23.10.2015 (ημερομηνία έγκρισης του ΕΠΑΛΘ) και 

μέχρι την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, μπορούν να προσμετρηθούν στην 
απαιτούμενη Ιδιωτική Συμμετοχή, εφόσον διαπιστώνεται η εξόφλησή τ

ποσοστό υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου της πράξης πριν την υποβολή της αίτησης 

χρηματοδότησης, προκειμένου αυτή να είναι επιλέξιμη, είναι 80%. 

Όρια 

Προϋπολογισμού 

Αιτήσεων  

Στήριξης 

Κατώτατος Αιτούμενος Προϋπολογισμός

Ανώτατος Αιτούμενος Προϋπολογισμός
 

Προϋπολογισμός 
Δράσης 

Η δημόσια Ενίσχυση της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 
εκατομμύρια ευρώ)

Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Περίοδος 

Υποβολής 

Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων στήριξης και φακέλων υποψηφιότητας στο ΠΣΚΕ ξεκινά 

την 23η Οκτωβρίου

Ένταση  
Ενίσχυσης 

Στα Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά

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 Αντικύ

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) 

Ως Συλλογικοί Φορείς
αρχές ότι αντιπροσωπεύουν το συμφέρον των μελών τους, μιας ομάδας ενδιαφερομένων μερών 

ή του δημόσιου συνόλου εν γένει.
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Μελέτη, εφαρμογή και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας, 

περιβαλλοντικής διαχείρισης, αυτοελέγχου, σήμανσης – πιστοποίησης των προϊόντων, 
σύμφωνα με εθνικά ή διεθνή πρότυπα και σήματα ποιότητας.  

Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης εφόσον 

αιτιολογούνται για την υλοποίηση της Πράξης υπό όρους.  

Τεχνικά έξοδα και απρόβλεπτες δαπάνες σε ποσοστό έως 10% επί του συνολικού επιλέξιμου 

κόστους των υπόλοιπων διακριτών της πράξης.  

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

παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, αμοιβές για την εκπόνηση των 
μελετών αδειοδότησης του έργου, μελέτες εφαρμογής, έκδοση οικοδομικών αδειών, 

ς επίβλεψης, εδαφοστατικές μελέτες, μελέτες μηχανολογικού εξοπλισμού 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 
εκτέλεσης της πράξης και κρίνονται ως άκρως απαραίτητες για την ολοκλήρωση της 

 

Δεν θεωρούνται απρόβλεπτα έξοδα οι υπερβάσεις κόστους, η αγορά επιπλέον μέσων 
μεταφοράς, καθώς και οι αμοιβές συμβούλων για τη σύνταξη του φακέλου και την 

λούθηση υλοποίησης της πράξης. 

Οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από 23.10.2015 (ημερομηνία έγκρισης του ΕΠΑΛΘ) και 

μέχρι την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, μπορούν να προσμετρηθούν στην 
απαιτούμενη Ιδιωτική Συμμετοχή, εφόσον διαπιστώνεται η εξόφλησή τ

ποσοστό υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου της πράξης πριν την υποβολή της αίτησης 

χρηματοδότησης, προκειμένου αυτή να είναι επιλέξιμη, είναι 80%.  

Κατώτατος Αιτούμενος Προϋπολογισμός  ���� 20.000,00 € 

Ανώτατος Αιτούμενος Προϋπολογισμός  ���� 8.000.000,00 

δημόσια Ενίσχυση της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 
εκατομμύρια ευρώ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο. 

Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων στήριξης και φακέλων υποψηφιότητας στο ΠΣΚΕ ξεκινά 

Οκτωβρίου 2017 και λήγει την 18η Ιανουαρίου 2018 και ώρα 14:00

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 
δες (Π.Ε. Ζακύνθου), η Σαπιέντζα, η Σχίζα (Π.Ε. Μεσσηνίας), οι Εχινάδες (Π.Ε. 

Κεφαλληνίας & Ιθάκης)  

Συλλογικοί Φορείς νοούνται οι «οργανωτικές οντότητες» που αναγνωρίζονται από τις εθνικές 
αρχές ότι αντιπροσωπεύουν το συμφέρον των μελών τους, μιας ομάδας ενδιαφερομένων μερών 

ή του δημόσιου συνόλου εν γένει. 
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πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας, 

πιστοποίησης των προϊόντων, 

Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης εφόσον 

Τεχνικά έξοδα και απρόβλεπτες δαπάνες σε ποσοστό έως 10% επί του συνολικού επιλέξιμου 

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

παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, αμοιβές για την εκπόνηση των 
μελετών αδειοδότησης του έργου, μελέτες εφαρμογής, έκδοση οικοδομικών αδειών, 

ς επίβλεψης, εδαφοστατικές μελέτες, μελέτες μηχανολογικού εξοπλισμού 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 
εκτέλεσης της πράξης και κρίνονται ως άκρως απαραίτητες για την ολοκλήρωση της 

Δεν θεωρούνται απρόβλεπτα έξοδα οι υπερβάσεις κόστους, η αγορά επιπλέον μέσων 
μεταφοράς, καθώς και οι αμοιβές συμβούλων για τη σύνταξη του φακέλου και την 

Οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από 23.10.2015 (ημερομηνία έγκρισης του ΕΠΑΛΘ) και 

μέχρι την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, μπορούν να προσμετρηθούν στην 
απαιτούμενη Ιδιωτική Συμμετοχή, εφόσον διαπιστώνεται η εξόφλησή τους. Το μέγιστο 

ποσοστό υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου της πράξης πριν την υποβολή της αίτησης 

.000.000,00 € 

δημόσια Ενίσχυση της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 50.000.000€ (πενήντα 
και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 

Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων στήριξης και φακέλων υποψηφιότητας στο ΠΣΚΕ ξεκινά 

:00. 

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 

θηρα (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 
δες (Π.Ε. Ζακύνθου), η Σαπιέντζα, η Σχίζα (Π.Ε. Μεσσηνίας), οι Εχινάδες (Π.Ε. 

νοούνται οι «οργανωτικές οντότητες» που αναγνωρίζονται από τις εθνικές 
αρχές ότι αντιπροσωπεύουν το συμφέρον των μελών τους, μιας ομάδας ενδιαφερομένων μερών 
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Το Συλλογικό συμφέρον

σειράς δράσεων ή ενεργειών, όταν αυτό έχει ευρύτερες ευμενείς και θετικές συνέπειες στην 
κοινωνία, στην τοπική και εθνική ανάπτυξη. Το όφελος του αποτελέσματος δεν θα πρέπει να 

περιορίζεται αποκλειστικά στα συμφέροντα του δικαιού

μελών του εφόσον πρόκειται για συλλογικό φορέα, αλλά να επεκτείνεται στο ευρύτερο 
κοινωνικό σύνολο.

 

 

1 
Πολύ μικρές, μικρές & 
μεσαίες επιχειρήσεις

2 
Οργανώσεις αλιέων ή άλλοι 

συλλογικοί δικαιούχοι

3 

Οργανώσεις παραγωγών, 
ενώσεις οργανώσεων 

παραγωγών ή 
διακλαδικών οργανώσεων

4 

Πράξεις που εξυπηρετούν 

συλλογικό συμφέρον και 
έχουν συλλογικό 

και καινοτόμα 
χαρακτηριστικά, κατά 

περίπτωση, σε τοπικό 
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Συλλογικό συμφέρον αποδεικνύεται εκ του αποτελέσματος μίας 

σειράς δράσεων ή ενεργειών, όταν αυτό έχει ευρύτερες ευμενείς και θετικές συνέπειες στην 
κοινωνία, στην τοπική και εθνική ανάπτυξη. Το όφελος του αποτελέσματος δεν θα πρέπει να 

περιορίζεται αποκλειστικά στα συμφέροντα του δικαιούχου ή στα ατομικά συμφέροντα των 

μελών του εφόσον πρόκειται για συλλογικό φορέα, αλλά να επεκτείνεται στο ευρύτερο 
κοινωνικό σύνολο. 

  
Επικράτεια της 

Χώρας 

Πολύ μικρές, μικρές & 
μεσαίες επιχειρήσεις 

Δημόσια 
Ενίσχυση 

50% 

Ιδιωτική 

Συμμετοχή 
50% 

Οργανώσεις αλιέων ή άλλοι 
συλλογικοί δικαιούχοι 

Δημόσια 
Ενίσχυση 

60% 

Ιδιωτική 
Συμμετοχή 

40% 

Οργανώσεις παραγωγών, 
ενώσεις οργανώσεων 

παραγωγών ή 
διακλαδικών οργανώσεων 

Δημόσια 
Ενίσχυση 

75% 

Ιδιωτική 
Συμμετοχή 

25% 

Πράξεις που εξυπηρετούν 

συλλογικό συμφέρον και 
έχουν συλλογικό δικαιούχο 

και καινοτόμα 
χαρακτηριστικά, κατά 

περίπτωση, σε τοπικό 
επίπεδο 

Δημόσια 
Ενίσχυση 

100% 

Ιδιωτική 
Συμμετοχή 

0% 
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αποδεικνύεται εκ του αποτελέσματος μίας δράσης ή ενέργειας, ή μίας 

σειράς δράσεων ή ενεργειών, όταν αυτό έχει ευρύτερες ευμενείς και θετικές συνέπειες στην 
κοινωνία, στην τοπική και εθνική ανάπτυξη. Το όφελος του αποτελέσματος δεν θα πρέπει να 

χου ή στα ατομικά συμφέροντα των 

μελών του εφόσον πρόκειται για συλλογικό φορέα, αλλά να επεκτείνεται στο ευρύτερο 

Επικράτεια της Απομακρυσμένα 
Ελληνικά Νησιά 

85% 

15% 

85% 

15% 

85% 

15% 

100% 

0% 


