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1. ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. ΑΠΟΘΕΜΑ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ 
ΖΩΝΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ. 
 

 
1.1. Θεματικές κατευθύνσεις και στόχοι του Τοπικού Προγράμματος 

Το Τοπικό Πρόγραμμα (Τ.Π.) CLLD / LEADER «Ανατολική Πελοπόννησος. Απόθεμα 
Βιόσφαιρας Και Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας» υλοποιείται στην περιοχή της 
Ανατολικής Πελοποννήσου, σε συγκεκριμένες Δημοτικές / Τοπικές Κοινότητες, 
εντός συγκεκριμένης περιοχής όπου διακρίνονται οι αλιευτικές περιοχές, στις οποίες 
εφαρμόζεται η τοπική στρατηγική του Μέτρου 4.2 του ΕΠΑΛΘ 2014 -2020., όπως 
αυτές παρουσιάζονται στην ενότητα 2.2 του παρόντος οδηγού. 

Για την εφαρμογή της στρατηγικής του Τ.Π. CLLD / LEADER «Ανατολική 
Πελοπόννησος. Απόθεμα Βιόσφαιρας Και Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας» και 
ιδιαίτερα του Μέτρου 4.2 του ΕΠΑΛΘ «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών 
Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών κοινοτήτων (CLLD / ΤΑΠΤΟΚ)», η 
Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. έχει οριστεί ως Ενδιάμεσος Φορέας (ΕΦ) 
σύμφωνα με την υπ’ αρ: 2906/01-08-2018 (ΦΕΚ 3453/Β’/17-08-2018) απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Με βάση τις ανάγκες, τη δυναμική, τις δυνατότητες και τις προοπτικές της περιοχής 
παρέμβασης η στρατηγική του τοπικού προγράμματος, όσον αφορά στις δράσεις του 
Μέτρου 4.2 του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, βασίζεται σε θεματικές κατευθύνσεις. Βασική 
θεματική κατεύθυνση είναι η «διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής 
οικονομίας», ενώ οι δευτερεύουσες άμεσες και έμμεσες συμπληρωματικές της βασικής, 
θεματικές κατευθύνσεις είναι οι εξής: 

Δευτερεύουσες άμεσες θεματικές κατευθύνσεις: 
• Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και ενίσχυση του 

τουριστικού προϊόντος 
• Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού 

τομέα 
• Προώθηση της συμμετοχής, της συνεργασίας, της δικτύωσης και της 

ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ διαφορετικών περιοχών, εταίρων και 
κρατών 

• Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού 
πληθυσμού 

• Ενίσχυση της καινοτομίας και των καινοτόμων παρεμβάσεων 
• Ενίσχυση της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών  
• Διασύνδεση τομέων και οικονομικών παραγόντων 
 

Δευτερεύουσες έμμεσες θεματικές κατευθύνσεις: 
• Εισαγωγή πρακτικών για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής 
• Διατήρηση – βελτίωση των πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής 
• Ενίσχυση  δράσεων και παρεμβάσεων για το περιβάλλον και την κλιματική 

αλλαγή 
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• Υλοποίηση κοινωνικών δράσεων για την επίτευξη κοινωνικής συνοχής  και την 
καταπολέμηση της φτώχειας 

• Υλοποίηση δράσεων για την αντιμετώπιση της προσφυγικής / μεταναστευτικής 
κρίσης. 

 
Οι παραπάνω θεματικές κατευθύνσεις εξειδικεύονται στους παρακάτω Στρατηγικούς 
Στόχους: 
 
1) Ανάδειξη τοπικής ταυτότητας με την αναγνώριση, διαχείριση και ανάπτυξη του 

«Αποθέματος Βιόσφαιρας», βελτίωση της ποιότητας ζωής και δημιουργία 
υποδομών τουριστικού προορισμού.  
2) Προώθηση τοπικής επιχειρηματικότητας με τη συνεργασία, τη 
μεταφορά τεχνογνωσίας και την ενίσχυση της καινοτομίας και της 
εξωστρέφειας.Κάθε ένας από τους παραπάνω στρατηγικούς στόχους 
εξειδικεύεται περαιτέρω σε συγκεκριμένους και μετρήσιμους Ειδικούς 
Στόχους (ΕΣ) Ανάπτυξης της περιοχής παρέμβασης, ως εξής: 

 
ΣΣ1:Ανάδειξη τοπικής ταυτότητας με την αναγνώριση, διαχείριση και ανάπτυξη του 
«Αποθέματος Βιόσφαιρας», βελτίωση της ποιότητας ζωής και δημιουργία υποδομών 
τουριστικού προορισμού 

• ΕΣ1Α: Η ενίσχυση των δράσεων για την προστασία και διατήρηση των 
οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας, των προστατευόμενων 
περιοχών, των περιοχών του Δικτύου NATURA 2000 και του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος. 

• ΕΣ1Β: Ενέργειες και έργα υποδομής με σκοπό την εξυπηρέτηση του 
τοπικού πληθυσμού  και των αναπτυξιακών αναγκών (ύδρευση, άρδευση, 
αποχέτευση, διαχείριση απορριμμάτων, ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων για 
κοινωφελή χρήση κ.λπ.). 

• ΕΣ1Γ: Η διατήρηση της ταυτότητας και της πολιτιστικής και ιστορικής 
κληρονομιάς της περιοχής (αρχιτεκτονική, τοπική διάλεκτος, έθιμα, 
προϊόντα και γεύσεις, πολιτιστικό τοπίο). Η διατήρηση και ανάδειξη 
στοιχείων αγροτικής και θαλάσσιας πολιτιστικής κληρονομιάς. 

• ΕΣ1Δ: Η στήριξη των πολιτιστικών δομών, υποδομών και γεγονότων με 
την επέκταση του δικτύου των επισκέψιμων χώρων, με στόχο την 
ενίσχυση ισχυρής ταυτότητας και εμπλουτισμό του τουριστικού 
προϊόντοςτης περιοχής. 

• ΕΣ1Ε: Η αναβάθμιση υπαρχόντων και η δημιουργία νέων ποιοτικών 
τουριστικών μονάδων σε συνδυασμό με την συγκρότηση και παροχή 
υπηρεσιών νέου ολοκληρωμένου τουριστικού προϊόντος. 

• ΕΣ1ΣΤ: Η μεταφορά γνώσης και η εκπαίδευση ευαισθητοποίηση της 
τοπικής κοινωνίας σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και τη 
διατήρηση της βιοποικιλότητας, την αύξηση της αποδοτικότητας της 
αγροτικής παραγωγής και του αγροτοδιατροφικού τομέα κ.λπ. 
 

ΣΣ2: Προώθηση τοπικής επιχειρηματικότητας με τη συνεργασία, τη μεταφορά 
τεχνογνωσίας και την ενίσχυση της καινοτομίας και της εξωστρέφειας 
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• ΕΣ2Α: Η προαγωγή της επιχειρηματικότητας των απασχολουμένων στον 
αγροτικό τομέα και στον τομέα της αλιείας, με τη συμμετοχή τους σε 
συλλογικά επιχειρηματικά συνεργατικά σχήματα, εφοδιαστικές και 
αγροτοδιατροφικές αλυσίδες κ.λπ. 

• ΕΣ2Β: Η βελτίωση των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών στην 
πρωτογενή παραγωγή και η ενίσχυση της μεταποίησης των προϊόντων που 
προέρχονται από τη γεωργία και την αλιεία για την τήρηση  κανόνων 
ασφάλειας και ποιότητας και επίτευξη υψηλού βαθμού ανταγωνιστικότητας. 

• ΕΣ2Γ: Η ενίσχυση και υποστήριξη τοπικών επιχειρήσεων για την παραγωγή 
νέων καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών, με αξιοποίηση εξειδικευμένων 
γνώσεων, νέων τεχνολογιών, υλικών και πόρων καθώς και σύγχρονου 
εξοπλισμού. 

• ΕΣ2Δ: Απόκτηση ποιοτικών σημάτων για την προστασία των παραγόμενων 
προϊόντων, (με διπλώματα ευρεσιτεχνίας, βιομηχανικά σχέδια) και 
πιστοποίηση με σκοπό την αύξηση της ανταγωνιστικότητας διεθνώς. 

• ΕΣ2Ε: Η ανάπτυξη διακρατικών – διατοπικών συνεργασιών που 
συμβάλλουν στην μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών στην 
παραγωγική διαδικασία, με τη δημιουργία δικτύων για την προβολή, 
προώθηση και διάθεση των τ προϊόντων και υπηρεσιών. 

• ΕΣ2ΣΤ: Η ανάπτυξη συμπληρωματικών δραστηριοτήτων στις αλιευτικές 
περιοχές, η ανάπτυξη εταιρικής κοινωνικής ευθύνης από τις επιχειρήσεις 
υδατοκαλλιεργειών και η διασύνδεσή τους με τους παραγωγικούς τομείς των 
περιοχών. 

 
Το Τ.Π. CLLD / LEADER «Ανατολική Πελοπόννησος. Απόθεμα Βιόσφαιρας Και 
Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας» περιλαμβάνει δράσεις που θα συμβάλουν στην 
επίτευξη των παραπάνω στόχων και στην βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής 
παρέμβασης. 

 
Σημείωση: Η συμβολή των προτεινόμενων πράξεων στην επίτευξη της τοπικής στρατηγικής και των 
Θεματικών Κατευθύνσεων και Στρατηγικών και Ειδικών Στόχων του Τοπικού Προγράμματος, καθώς 
και η ικανοποίηση του κριτηρίου Β.3.20 «Αναγκαιότητα Υλοποίησης της Πράξης»,  θα τεκμηριώνεται στο 
πεδίο: ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ του ΕΝΤΥΠΟΥ Ι_2. 

1.2 Περιοχή παρέμβασης 
 
Η περιοχή παρέμβασης του Τ.Π. CLLD / LEADER «Ανατολική Πελοπόννησος. 
Απόθεμα Βιόσφαιρας Και Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας» ουσιαστικά περιλαμβάνει 
59 Δημοτικές / Τοπικές κοινότητες (ΔΚ/ΤΚ), που βρίσκονται στους Δήμους 
Άργους Μυκηνών, Επιδαύρου, Ερμιονίδας, Ναυπλιέων, Βόρειας Κυνουρίας, 
Νότιας Κυνουρίας, Ανατολικής Μάνης, Ελαφονήσου, Ευρώτα, Μονεμβασίας 
και Σπάρτης.  

Αναλυτικά η περιοχή παρέμβασης έχει ως εξής: 



ΕΦ «ΑΝΑΠΤ ΥΞΙ ΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ Α Ε ΑΟΤΑ » --- Τ ΟΠΙ ΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
 

 

   
Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

  
[7]  

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ απογραφή 2011, 

οδηγία (ΕΟΚ) 75/268 

Οι προτεινόμενες πράξεις μπορούν να υλοποιηθούν μόνο στην προαναφερθείσα 
περιοχή παρέμβασης.  
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2. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
 
 
Η πρόσκληση περιλαμβάνει δυο δράσεις: 
 
Α. ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ 
ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ – ΜΗ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ / 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. 
 
Η συγκεκριμένη δράση έχει ως κύρια νομική βάση τον Καν. (ΕΕ) 508/2014 και στο 
πεδίο εφαρμογής της υπάγονται πράξεις που αφορούν σε: 
 
2.1. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΟΠΩΣ Ο ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΡΘΡΟ 30, ΚΑΝ. 
(ΕΕ) 508/2014) 

 

2.1.1 Είδη πράξεων που εντάσσονται για χρηματοδότηση 

Η δράση αφορά την υλοποίηση επενδύσεων από αλιείς με στόχο την ενίσχυση και 
τη διαφοροποίηση του εισοδήματός τους. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται να 
ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια ίδρυσης ή εκσυγχρονισμού πολύ μικρών και μικρών 
επιχειρήσεων από αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή θα 
δραστηριοποιηθούν σε αυτήν) στον τομέα του αλιευτικού τουρισμού προκειμένου 
να ενισχυθεί η απασχόληση των αλιέων, και να υποστηριχθεί η κοινωνική και 
οικονομική ανάπτυξη.  

Περιλαμβάνεται η παροχή υπηρεσιών αλιευτικού τουρισμού και ειδικότερα 
(σύμφωνα με το Ν.4582/2018) η παροχή υπηρεσιών «συνδεδεμένων με την αλιεία, 
τη σπογγαλιεία, και τις σχετικές με αυτές πρακτικές και τεχνικές προς τους 
επισκέπτες-τουρίστες, οι οποίοι συνδυάζουν τις διακοπές τους με τις παρεχόμενες 
στο υγρό στοιχείο αλιευτικές δραστηριότητες, με σκοπό την ψυχαγωγία μέσω της 
αλιείας, την απόκτηση βιωματικών εμπειριών, τη γνωριμία με τις τοπικές 
παραδόσεις, τα τοπικά έθιμα και την τοπική γαστρονομία, τη διάδοση της 
αλιευτικής κουλτούρας και την οικονομική τόνωση του κοινωνικού ιστού σε τοπικό 
επίπεδο».  

Σε κάθε περίπτωση, οι παρεχόμενες - εκ μέρους των Δικαιούχων - υπηρεσίες της 
παρούσας κατηγορίας ενεργειών θα συμμορφώνονται με τους όρους και 
προϋποθέσεις διενέργειας αλιευτικού τουρισμού, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία (ΚΥΑ 414/2354/21.01.2015, όπως ισχύει). 

 

2.1.2. Μη Επιλέξιμες πράξεις 

Οι πράξεις δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από το ΕΤΘΑ :  
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• Όταν η Πράξη συνίσταται σε επένδυση επί του σκάφους, η στήριξη δεν 
χορηγείται πάνω από μία φορά κατά τη διάρκεια της προγραμματικής 
περιόδου για τον ίδιο τύπο επένδυσης και για το ίδιο αλιευτικό σκάφος.  

• Όταν η Πράξη συνίσταται σε επένδυση σε ατομικό εξοπλισμό, η στήριξη δεν 
χορηγείται πάνω από μία φορά κατά τη διάρκεια της προγραμματικής 
περιόδου για τον ίδιο τύπο εξοπλισμού και για τον ίδιο δικαιούχο.  

• Όταν οι  προτεινόμενες  επενδύσεις αυξάνουν την αλιευτική ικανότητα του 
σκάφους. 

• Όταν ο προτεινόμενος εξοπλισμός αυξάνει την ικανότητα του σκάφους να 
εντοπίζει αλιεύματα. 

• Έχουν περατωθεί φυσικά ή έχουν υλοποιηθεί πλήρως πριν να υποβάλει ο 
δικαιούχος αίτηση χρηματοδότησης, ανεξάρτητα αν έχουν γίνει όλες οι 
σχετικές πληρωμές. 

 

2.1.3. Επιλέξιμες δαπάνες 
Για την υλοποίηση των πράξεων αλιευτικού τουρισμού θεωρούνται ως επιλέξιμες οι 
εξής δαπάνες: 

− Δαπάνες για εργασίες και εγκατάσταση του απαραίτητου και σύγχρονου 
εξοπλισμού επί του σκάφους για την υποδοχή και την παροχή των 
υπηρεσιών αλιευτικού τουρισμού προς τους επισκέπτες, προβάλλοντας τις 
σχετικές με την αλιευτική δραστηριότητα πρακτικές και τεχνικές. 

− Δαπάνες προώθησης των υπηρεσιών αλιευτικού τουρισμού. 
− Δαπάνες για την αγορά εργαστηριακού εξοπλισμού. 
− Δαπάνες για μελέτες και αμοιβές συμβούλων. 
− Δαπάνες για την προμήθεια λογισμικού καθώς και λογισμικού αναβάθμισης. 
− Ανάπτυξη χώρων άμεσης εμπορίας για την πώληση και ενημέρωση του 

καταναλωτή καθώς και για την ενθάρρυνση της κατανάλωσης συναφών 
προϊόντων. 

 
Ενδεικτικά, επιλέξιμες θεωρούνται οι εξής δαπάνες: 

− Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές (φωτοβολταϊκά πάνελς, ανεμογεννήτριες, καυστήρες 
βιομάζας, κ.λπ.), υπό την προϋπόθεση ότι η ισχύς τους δεν θα υπερβαίνει τις 
ενεργειακές ανάγκες των δράσεων του επιχειρηματικού σχεδίου. 

− Εργασίες για τον εκσυγχρονισμό και την κατάλληλη διαμόρφωση των χώρων 
του σκάφους για την υλοποίηση του προτεινόμενου επιχειρηματικού 
σχεδίου, καθώς και η αγορά, η μεταφορά και η εγκατάσταση του εξοπλισμού 
τους. 

− Δαπάνες για εργασίες, προμήθειας και εγκατάστασης του απαραίτητου και 
σύγχρονου εξοπλισμού επί του σκάφους για την πλήρη και ασφαλή παροχή 
των υπηρεσιών αλιευτικού τουρισμού προς τους επισκέπτες, προβάλλοντας 
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τις σχετικές με την αλιευτική δραστηριότητα πρακτικές και τεχνικές. 
− Μελέτες και αμοιβές συμβούλων, άμεσα συσχετιζόμενες με την υλοποίηση 

του επιχειρηματικού σχεδίου.  
− Αγορές, οι οποίες σχετίζονται με την προμήθεια και εγκατάσταση του 

απαιτούμενου καινούργιου εξοπλισμού και μέσων για τη λειτουργία των 
προτεινόμενων δράσεων του επιχειρηματικού σχεδίου. 

− Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση με σύγχρονο εξοπλισμό του υφιστάμενου 
εξοπλισμού. 

− 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 λογιστική απεικόνιση των 
δαπανών είναι χαμηλότερου ύψους των πραγματικών δαπανών, ως 
επιλέξιμες δαπάνες ορίζονται οι δαπάνες που προσδιορίζονται με βάση τη 
λογιστική τους απεικόνιση. 

− Τεχνικά έξοδα σε ποσοστό 10% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους των 
υπόλοιπων διακριτών της πράξης. Με τον όρο τεχνικά έξοδα εννοούνται οι 
δαπάνες για αμοιβές για τη σύνταξη του φακέλου και την παρακολούθηση 
υλοποίησης της πράξης, μελέτες επίβλεψης, μελέτες μηχανολογικού 
εξοπλισμού, εκπόνηση ναυπηγικών σχεδίων και εκθέσεων, κλπ.  

 
2.1.4. Μη επιλέξιμες δαπάνες 
Για την υλοποίηση των πράξεων αλιευτικού τουρισμού θεωρούνται ως μη 
επιλέξιμες οι εξής δαπάνες: 

− Δαπάνες που δεν περιλαμβάνονται ή/και δεν περιγράφονται αναλυτικά στο 
υποβληθέν επιχειρηματικό σχέδιο του Δικαιούχου. 

− Αγορά ή εγκατάσταση μεταχειρισμένων υλικών, μηχανημάτων και 
εξοπλισμών. 

− Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) για οποιαδήποτε κατηγορία δαπάνης. 
− Άλλοι φόροι, τέλη ή επιβαρύνσεις. 
− Χρηματοοικονομικά έξοδα (χρεωστικοί τόκοι, προμήθειες χρηματοπιστωτικών 

συναλλαγών, έξοδα συναλλάγματος, συναλλαγματικές διαφορές). 
− Δαπάνες σύστασης εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου, 

συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα ταξιδιών κ.λ.π. 
− Πρόστιμα, χρηματοοικονομικές ποινές και δαπάνες δικαστικών διαδικασιών. 
− Αγορά ή εγκατάσταση εξοπλισμού αναψυχής. 
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− Λειτουργικά έξοδα. 
− Αμοιβές προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων κοινωνικής 

ασφάλισης. 
− Εργασίες που πραγματοποιήθηκαν από τον ίδιο το δικαιούχο. 
− Έξοδα μεταβίβασης της κυριότητας του σκάφους. 
− Εργασίες των οποίων τα δικαιολογητικά έγγραφα δεν επιτρέπουν 

επαλήθευση των δαπανών. 
− Έργα απλής συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων, υπό την έννοια των 

μεμονωμένων επιδιορθώσεων που ανακύπτουν από τη λειτουργία της 
επιχείρησης και έργα συντήρησης μηχανολογικού εξοπλισμού. 

− Προσωρινά έργα μη άμεσα συνδεόμενα με την εκτέλεση της πράξης (πχ 
προσωρινό υπόστεγο για την φύλαξη υλικών, κ.λπ.). 

− Οι δαπάνες για απλή αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού, παρόμοιας 
κατηγορίας, μεγέθους ή δυναμικότητας, ακόμη και όταν γίνεται με 
εγκατάσταση καινούργιου, εφόσον ο εξοπλισμός που αντικαθίσταται δεν έχει 
αποσβεστεί. 

− Επενδυτικές δαπάνες των υποβαλλόμενων αιτήσεων στήριξης που 
χρηματοδοτούνται από άλλο επενδυτικό πρόγραμμα. 

− Παραγωγικές δαπάνες ή δαπάνες εξοπλισμού, με σκοπό τη συμμόρφωση με 
τα υποχρεωτικά Ενωσιακά πρότυπα. 

− Αιτούμενες δαπάνες, η υλοποίηση των οποίων δεν εγκρίθηκε κατά την 
έγκριση της αίτησης στήριξης. 

− Δαπάνες για τον καθαρισμό της αρχικής θέσης σε περιπτώσεις 
μετεγκατάστασης και κόστος αποξήλωσης και μεταφοράς του παλαιού 
εξοπλισμού ή μέρος αυτού στη νέα θέση. 

 
Το ποσοστό ενίσχυσης, το καθεστώς οι Δικαιούχοι ανά κατηγορία πράξης 
παρουσιάζονται στον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ του παρόντος. 
 

2.2. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΤΗΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΙΕΙΣ (ΑΡΘΡΑ 
32 & 63 ΚΑΝ. (ΕΕ) 508/2014). 
 

2.2.1. Είδη πράξεων που εντάσσονται προς χρηματοδότηση: 
 
Τα είδη πράξεων που επιχορηγούνται αφορούν σε:  

• Επενδύσεις επί του σκάφους  

• Ατομικό εξοπλισμό 
 
Στόχος των ενισχυόμενων Πράξεων, με τη στήριξη επενδύσεων επί των αλιευτικών 
σκαφών, είναι η βελτίωση της υγείας, της υγιεινής, της ασφάλειας και των 
εργασιακών συνθηκών των αλιέων και περιλαμβάνουν τις εξής ενέργειες:  
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• Βελτίωση της ασφάλειας των αλιέων επί των αλιευτικών σκαφών.  
• Βελτίωση των συνθηκών υγείας των αλιέων επί των αλιευτικών σκαφών. 
• Βελτίωση της υγιεινής των αλιέων επί των αλιευτικών σκαφών.  
• Βελτίωση των εργασιακών συνθηκών επί των αλιευτικών σκαφών.  

 
2.2.2. Μη επιλέξιμες πράξεις 
Οι πράξεις δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από το ΕΤΘΑ :  

• Όταν η Πράξη συνίσταται σε επένδυση επί του σκάφους, η στήριξη δεν 
χορηγείται πάνω από μία φορά κατά τη διάρκεια της προγραμματικής 
περιόδου για τον ίδιο τύπο επένδυσης και για το ίδιο αλιευτικό σκάφος.  

• Όταν η Πράξη συνίσταται σε επένδυση σε ατομικό εξοπλισμό, η στήριξη δεν 
χορηγείται πάνω από μία φορά κατά τη διάρκεια της προγραμματικής 
περιόδου για τον ίδιο τύπο εξοπλισμού και για τον ίδιο δικαιούχο.  

• Όταν οι προτεινόμενες επενδύσεις αυξάνουν την αλιευτική ικανότητα του 
σκάφους.  

• Όταν ο προτεινόμενος εξοπλισμός αυξάνει την ικανότητα του σκάφους να 
εντοπίζει αλιεύματα. 

 
2.2.3. Επιλέξιμες δαπάνες 
2.2.3.1. Ενέργειες για τη βελτίωση της ασφάλειας των αλιέων επί των αλιευτικών 
σκαφών, όπως αγορά και, κατά περίπτωση, η εγκατάσταση των ακόλουθων: 
 

• σωσίβιες λέμβοι, 
• υδροστατικοί μηχανισμοί ελευθέρωσης για σωσίβιες λέμβους, 
• ατομικοί ραδιοσημαντήρες εντοπισμού, όπως οι συσκευές θεσιδεικτικού 

ραδιοφάρου έκτακτης ανάγκης (EPIRB), οι οποίες μπορούν να 
ενσωματωθούν σε σωσίβια γιλέκα και σε ενδύματα εργασίας των αλιέων, 

• ατομικές συσκευές επίπλευσης (PFD), ιδιαίτερα στολές επιβίωσης σε 
περίπτωση πτώσης σε νερό, κυκλικά σωσίβια και γιλέκα, 

• φωτοβολίδες, 
• συσκευές ρίψης σχοινιού, 
• συστήματα ανάκτησης μετά από πτώση ανθρώπου στη θάλασσα, 
• συσκευές πυρόσβεσης, όπως πυροσβεστήρες, πυρίμαχες κουβέρτες, 

ανιχνευτές καπνού και φωτιάς, αναπνευστικές συσκευές, 
• θύρες πυρασφάλειας, 
• βαλβίδες διακοπής στη δεξαμενή καυσίμου, 
• ανιχνευτές αερίου και συστήματα συναγερμού αερίου,  
• αντλίες υδροσυλλεκτών και συστήματα συναγερμού, 
• εξοπλισμός ραδιοεπικοινωνίας και δορυφορικής επικοινωνίας ιδ) στεγανές 

καταπακτές και θύρες, 
• προστατευτικά μηχανημάτων όπως βαρούλκα ή τύμπανα περιέλιξης των 

διχτυών, 
• διάδρομοι και κλίμακες αποεπιβίβασης, 
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• φωτισμός αναζήτησης, καταστρώματος ή κινδύνου, 
• μηχανισμοί απασφάλισης για περιπτώσεις όπου τα αλιευτικά εργαλεία 

συναντήσουν υποβρύχια εμπόδια, 
• κάμερες ασφαλείας και συσκευές οπτικής απεικόνισης, 
• εξοπλισμός και στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη βελτίωση της ασφάλειας 

του καταστρώματος. 
 
2.2.3.2. Ενέργειες για τη βελτίωση των συνθηκών υγείας των αλιέων επί των 
αλιευτικών σκαφών, όπως η αγορά και εγκατάσταση:  
 

• Κιβωτίων πρώτων βοηθειών,  
• Φαρμάκων και συσκευών έκτακτης ανάγκης επί του σκάφους,  
• Παροχή υπηρεσιών τηλεϊατρικής, συμπεριλαμβανομένων των 

ηλεκτρονικών τεχνολογιών, του εξοπλισμού και των ιατρικών 
απεικονίσεων για παροχή εξ αποστάσεως συμβουλών από τα σκάφη κλπ. 

• παροχή οδηγών και εγχειριδίων για τη βελτίωση της υγείας επί του 
σκάφους 
 

2.2.3.3. Ενέργειες για τη βελτίωση της υγιεινής των αλιέων επί των αλιευτικών 
σκαφών, όπως η  αγορά και, κατά περίπτωση, η εγκατάσταση: 
 

• Υγειονομικών εγκαταστάσεων, όπως τουαλέτες και εγκαταστάσεις πλύσης,  
• Μαγειρεία και εξοπλισμός για την αποθήκευση τροφίμων,  
• Συσκευές καθαρισμού του νερού για παροχή πόσιμου νερού κλπ. 
• Εξοπλισμός καθαρισμού για την τήρηση των συνθηκών υγιεινής επί του 

σκάφους 
 
2.2.3.4. Ενέργειες για τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών επί των αλιευτικών 
σκαφών, όπως η  αγορά και, κατά περίπτωση, η εγκατάσταση: 
 

• κιγκλιδώματα επί του καταστρώματος 
• υπόστεγα επί του καταστρώματος και εκσυγχρονισμός των θαλάμων 

επιβατών με σκοπό την παροχή προστασίας από δυσμενείς καιρικές 
συνθήκες 

• στοιχεία σχετικά με τη βελτίωση της ασφάλειας του θαλάμου επιβατών και 
με την παροχή κοινόχρηστων χώρων για το πλήρωμα 

• εξοπλισμός για τη μείωση της σκληρής χειροκίνητης ανύψωσης, με 
εξαίρεση τα μηχανήματα που συνδέονται άμεσα με τις αλιευτικές 
δραστηριότητες, όπως τα βαρούλκα 

• αντιολισθητική βαφή και ποδοτάπητες από καουτσούκ 
• μονωτικός εξοπλισμός κατά του θορύβου, της θέρμανσης ή της ψύξης και 

εξοπλισμός για τη βελτίωση του εξαερισμού 
• ενδύματα εργασίας και προστατευτικός εξοπλισμός, όπως αδιάβροχες 
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μπότες ασφαλείας, εξοπλισμός οφθαλμικής και αναπνευστικής προστασίας, 
προστατευτικά γάντια και κράνη ή εξοπλισμός για την προστασία από τις 
πτώσεις 

• σήματα έκτακτης ανάγκης και σήματα ασφάλειας 
• Ανάλυση και εκτιμήσεις κινδύνου για τον εντοπισμό των κινδύνων για τους 

αλιείς τόσο στο λιμάνι όσο και κατά την πλοήγηση προκειμένου να 
ληφθούν μέτρα για την πρόληψη ή τη μείωση των κινδύνων.  

2.2.3.5 Τεχνικά έξοδα έως το 10% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους της 
πράξης. Τεχνικά έξοδα νοούνται οι αμοιβές για την σύνταξη του φακέλου και την 
παρακολούθηση 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 και γενικά μελέτες που σχετίζονται με την υλοποίηση της πράξης. 
 
2.2.4. Μη επιλέξιμες δαπάνες 
Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε:  

• Αγορά ή εγκατάσταση μεταχειρισμένων υλικών, μηχανημάτων και 
εξοπλισμών.  

• Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) για οποιαδήποτε κατηγορία δαπάνης.  
• Άλλοι φόροι, τέλη ή επιβαρύνσεις.  
• Χρηματοοικονομικά έξοδα (χρεωστικοί τόκοι, προμήθειες 

χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, έξοδα συναλλάγματος, 
συναλλαγματικές διαφορές).  

• Δαπάνες σύστασης εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου, 
συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα ταξιδιών κ.λ.π.  

• Πρόστιμα, χρηματοοικονομικές ποινές και δαπάνες δικαστικών 
διαδικασιών.  

• Αγορά ή εγκατάσταση εξοπλισμού αναψυχής.  
• Λειτουργικά έξοδα.  
• Αμοιβές προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων 

κοινωνικής ασφάλισης.  
• Εργασίες που πραγματοποιήθηκαν από τον ίδιο το Δικαιούχο.  
• Έξοδα μεταβίβασης της κυριότητας του σκάφους.  
• Εργασίες των οποίων τα δικαιολογητικά έγγραφα δεν επιτρέπουν 

επαλήθευση των δαπανών.  
 
Το ποσοστό ενίσχυσης, το καθεστώς οι Δικαιούχοι ανά κατηγορία πράξης 
παρουσιάζονται στον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ του παρόντος. 
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2.3. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ Η ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ 
ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΡΥΠΩΝ Η ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΚΑΙ 
ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ. 

 

2.3.1 Είδη πράξεων που εντάσσονται προς χρηματοδότηση: 

Τα είδη πράξεων που επιχορηγούνται αφορούν σε εξοπλισμό ή επί του σκάφους 
που στοχεύουν στη μείωση της εκπομπής ρύπων ή αερίων του θερμοκηπίου και 
στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των αλιευτικών σκαφών. 

 

2.3.2. Μη επιλέξιμες πράξεις 

Οι πράξεις δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από το ΕΤΘΑ :  

• Όταν η Πράξη συνίσταται σε επένδυση επί του σκάφους, η στήριξη δεν 
χορηγείται πάνω από μία φορά κατά τη διάρκεια της προγραμματικής 
περιόδου για τον ίδιο τύπο επένδυσης και για το ίδιο αλιευτικό σκάφος.  

• Όταν η Πράξη συνίσταται σε επένδυση σε ατομικό εξοπλισμό, η στήριξη δεν 
χορηγείται πάνω από μία φορά κατά τη διάρκεια της προγραμματικής 
περιόδου για τον ίδιο τύπο εξοπλισμού και για τον ίδιο δικαιούχο.  

• Όταν οι προτεινόμενες επενδύσεις αυξάνουν την αλιευτική ικανότητα του 
σκάφους.  

• Όταν ο προτεινόμενος εξοπλισμός αυξάνει την ικανότητα του σκάφους να 
εντοπίζει αλιεύματα. 

 

2.3.3. Επιλέξιμες δαπάνες 

Ενδεικτικά δύναται να χρηματοδοτηθούν: 

2.3.3.1. Ενέργειες για τη βελτίωση της υδροδυναμικής του κύτους του σκάφους, 
όπως: 

• οι επενδύσεις σε μηχανισμούς σταθερότητας, όπως σταθμίδες υδροσυλλέκτη 
και βολβοειδείς πλώρες, που συμβάλλουν στη βελτίωση της συμπεριφοράς 
του σκάφους σε κυματισμούς και της σταθερότητάς του 

• οι δαπάνες που σχετίζονται με τη χρήση μη τοξικών απορρυπαντικών όπως 
η επικάλυψη χαλκού, ώστε να μειώνεται η τριβή 

• οι δαπάνες που σχετίζονται με τον μηχανισμό κίνησης πηδαλίου, όπως τα 
συστήματα ελέγχου του μηχανισμού κίνησης και τα πολλαπλά πηδάλια για 
τη μείωση της δραστηριότητας του πηδαλίου ανάλογα με τις καιρικές 
συνθήκες και τις συνθήκες της θάλασσας 

• η δοκιμή στις δεξαμενές για τη διαμόρφωση βάσης με στόχο τη βελτίωση 
της υδροδυναμικής. 

Δεν θεωρούνται επιλέξιμες για χρηματοδότηση, οι δαπάνες που σχετίζονται με 
τη βασική συντήρηση του κύτους. 
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2.3.3.2 Ενέργειες για τη βελτίωση του συστήματος πρόωσης του σκάφους όπως η 
αγορά και, κατά περίπτωση, η εγκατάσταση:  

• ενεργειακά αποδοτικές προπέλες συμπεριλαμβανομένων των κινητήριων 
αξόνων, 

• καταλύτες, 

• ενεργειακά αποδοτικές γεννήτριες όπως οι γεννήτριες που χρησιμοποιούν 
υδρογόνο ή φυσικό αέριο, 

• στοιχεία πρόωσης με πηγές ανανεώσιμης ενέργειας, όπως ιστία, αετοί, 
ανεμόμυλοι, ανεμογεννήτριες ή φωτοβολταϊκά, 

• πρωραία συστήματα πρόωσης, 

• μετατροπή κινητήρων ώστε να λειτουργούν με βιοκαύσιμα, 

• δείκτες οικονομίας καυσίμων, συστήματα διαχείρισης καυσίμων και 
συστήματα παρακολούθησης, 

• επενδύσεις σε εξοπλισμό και ακροφύσια που βελτιώνουν το σύστημα 
πρόωσης. 

2.3.3.3. Επενδύσεις σε αλιευτικά εργαλεία και εξοπλισμό που αφορούν μόνο τις 
εξής ενέργειες:  

• αλλαγή από συρόμενα εργαλεία σε εναλλακτικά εργαλεία,  

• τροποποιήσεις σε συρόμενα εργαλεία,  

• εξοπλισμό παρακολούθησης συρόμενων εργαλείων. 

2.3.3.4. Ενέργειες για τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ή 
θερμικής ενέργειας και ποιο συγκεκριμένα: 

• βελτίωση των συστημάτων ψύξης, κατάψυξης ή μόνωσης για σκάφη κάτω 
των 18 m και 

• η ενθάρρυνση της ανακύκλωσης της θερμότητας εντός του σκάφους στην 
οποία περιλαμβάνεται η ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση της θερμότητας 
σε άλλες βοηθητικές εργασίες εντός του σκάφους. 

2.3.3.5. Έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης. 
2.3.3.6. Μελέτες για τη διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων 
πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους στην ενεργειακή απόδοση των αλιευτικών 
σκαφών. 
2.3.3.7.Τεχνικά έξοδα έως το 10% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους της 
πράξης. Τεχνικά έξοδα νοούνται οι αμοιβές για την σύνταξη του φακέλου και την 
παρακολούθηση 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 και γενικά μελέτες που σχετίζονται με την υλοποίηση της πράξης. 
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2.3.4 Μη επιλέξιμες δαπάνες 

Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε: 

• Δαπάνες  που  δεν  περιγράφονται  αναλυτικά  στην  αντίστοιχη  ενότητα  
του  Εντύπου συμπληρωματικών στοιχείων (Ενότητα Α.2) – 
τεχνοοικονομική προμελέτη 

• Αγορά ή εγκατάσταση μεταχειρισμένων υλικών, μηχανημάτων και 
εξοπλισμών 

• Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) για οποιαδήποτε κατηγορία δαπάνης 
• Άλλοι φόροι, τέλη ή επιβαρύνσεις 
• Χρηματοοικονομικά έξοδα (χρεωστικοί τόκοι, προμήθειες

 χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, έξοδα συναλλάγματος, 
συναλλαγματικές διαφορές) 

• Δαπάνες σύστασης εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου, 
συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα ταξιδιών κ.λ.π. 

• Πρόστιμα, χρηματοοικονομικές ποινές και δαπάνες δικαστικών διαδικασιών 
• Αγορά ή εγκατάσταση εξοπλισμού αναψυχής 
• Λειτουργικά έξοδα 
• Αμοιβές προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων κοινωνικής 

ασφάλισης 
• Εργασίες που πραγματοποιήθηκαν από τον ίδιο το Δικαιούχο 
• Έξοδα μεταβίβασης της κυριότητας του σκάφους 
• Εργασίες των οποίων τα δικαιολογητικά έγγραφα δεν επιτρέπουν 

επαλήθευση των δαπανών 
• Ποσά για τεχνικά έξοδα και  απρόβλεπτα, που υπερβαίνουν το ποσοστό 

που έχει προσδιοριστεί παραπάνω 
• Αγορά, κατασκευή  και  προμήθεια  εξοπλισμού  που  δεν  είναι  

απαραίτητος  για  τους λειτουργικούς σκοπούς της επένδυσης 
• Εργασίες επισκευής και συντήρησης υφιστάμενων εξοπλισμών και 

εγκαταστάσεων 

Το ποσοστό ενίσχυσης, το καθεστώς οι Δικαιούχοι ανά κατηγορία πράξης 
παρουσιάζονται στον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ του παρόντος. 
 

2.4.  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 
ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ 
ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΑΡΘΡΟ 42 ΚΑΝ. ΕΕ 508/2014 

Η παρούσα πράξη στηρίζει αλιείς ή νομικά πρόσωπα αλιέων: 

• Eπενδύσεις που προσθέτουν αξία στα αλιευτικά προϊόντα, επιτρέποντας 
στους αλιείς να πραγματοποιούν την επεξεργασία, την εμπορία και την 
άμεση πώληση των δικών τους αλιευμάτων 
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• Kαινοτόμες επενδύσεις επί του σκάφους για την βελτίωση της ποιότητας 
των αλιευτικών προϊόντων. 

Η στήριξη που αναφέρεται στο ανωτέρω, συναρτάται με τη χρήση 
επιλεκτικών εργαλείων, ώστε να περιορίζεται η αλιεία ανεπιθύμητων ειδών 
και χορηγείται μόνο σε ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών της Ένωσης, τα 
σκάφη των οποίων έχουν ασκήσει αλιευτική δραστηριότητα στην θάλασσα 
για τουλάχιστον 60 ημέρες, κατά την διάρκεια των δύο ημερολογιακών 
ετών, που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης 
χρηματοδότησης. 

Η πιστοποίηση της εργασίας στη θάλασσα διενεργείται βάσει της εξέτασης των: 

• Δεδομένων του δορυφορικού συστήματος παρακολούθησης σκαφών (VMS)  

• Στοιχείων του ημερολογίου του σκάφους, του ημερολογίου αλιείας, των 
στοιχείων ναυτολογίας, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου που κρίνεται 
επαρκές για τη διαπίστωση άσκησης της αλιευτικής δραστηριότητας του 
σκάφους, όπως τα ημερολόγια αγοράς ή πώλησης αλιευμάτων, τα 
εκκαθαριστικά φορολογικά σημειώματα ΔΟΥ, στοιχεία προμήθειας 
καυσίμων. 

Δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν θεωρούνται επαρκή παραστατικά και 
δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της ενεργούς αλιευτικής δραστηριότητας του 
σκάφους οι υπεύθυνες δηλώσεις των πλοιοκτητών, οι ένορκες βεβαιώσεις 
μαρτύρων, οι βεβαιώσεις αλιευτικών συλλόγων και συνεταιρισμών. 

Τα σκάφη για τα οποία οι ιδιοκτήτες θα ενισχυθούν,  θα πρέπει να είναι 
εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Νηολόγια / Λεμβολόγια ή στα Λεμβολόγια των κατά 
τόπο αρμόδιων Υπηρεσιών Αλιείας (περίπτωση σκαφών εσωτερικών υδάτων) και 
καταχωρημένα στο Εθνικό και Κοινοτικό Αλιευτικό Μητρώο (ΕΑΜ - ΚΑΜ), εκτός των 
σκαφών εσωτερικών υδάτων. Θα πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της 
Κοινοτικής και Εθνικής νομοθεσίας, που διέπει τα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη 
και να μην έχουν χρονική δέσμευση από προηγούμενη χρηματοδότηση των ίδιων 
εργασιών κατά την υποβολή της αίτησης. 

 

2.4.1 Είδη πράξεων που εντάσσονται προς χρηματοδότηση 
 

Τα είδη πράξεων που εντάσσονται προς χρηματοδότηση, αφορούν: 

• Επενδύσεις επί του σκάφους που προσθέτουν αξία στα προϊόντα 

• Επενδύσεις επί του σκάφους για την βελτίωση της ποιότητας των 
αλιευτικών προϊόντων 

Με την προϋπόθεση ότι δεν αυξάνουν την αλιευτική ικανότητα του σκάφους. 

 

2.4.2 Μη επιλέξιμες πράξεις 
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Δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση οι προτεινόμενες πράξεις όταν: 

• αυξάνουν την αλιευτική ικανότητα του σκάφους 

• προτεινόμενος εξοπλισμός αυξάνει την ικανότητα του σκάφους να εντοπίζει 
αλιεύματα. 

 
2.4.3. Επιλέξιμες δαπάνες 

• 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, 

• αγορές, οι οποίες σχετίζονται με την προμήθεια και εγκατάσταση του 
απαιτούμενου καινούργιου εξοπλισμού και μέσων για τη λειτουργία της 
επένδυσης (παραγωγικός, ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, εξοπλισμός 
εργαστηρίων, κλπ), 

• εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση με σύγχρονο εξοπλισμό  του υφιστάμενου 
εξοπλισμού, 

• 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, 

• κατασκευές και εξοπλισμός για την επεξεργασία, μεταποίηση και εμπορία 
των υπολειμμάτων των προϊόντων και των απορριπτόμενων ειδών αλιείας, 

• εφαρμογή καινοτόμων διαδικασιών, ανάπτυξη νέων προϊόντων και τρόπων 
συσκευασίας και αξιοποίηση παραδοσιακών συνταγών, 

• υλικές επενδύσεις για την εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου, 

• μελέτες εφαρμογής και πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης της 
ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης, καθώς και μελέτη σήμανσης και 
πιστοποίησης των προϊόντων, σύμφωνα με εθνικά ή διεθνή πρότυπα και 
σήματα ποιότητας, έως το ποσό των 5.000€, 

• Τεχνικά έξοδα έως το 10% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους της 
πράξης. Τεχνικά έξοδα νοούνται οι αμοιβές για την σύνταξη του φακέλου 
και την παρακολούθηση 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 και γενικά μελέτες που σχετίζονται με 
την υλοποίηση της πράξης. 
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2.4.4. Μη επιλέξιμες δαπάνες 

Μη επιλέξιμες δαπάνες είναι οι ακόλουθες: 

• Αγορά ή εγκατάσταση μεταχειρισμένων υλικών, μηχανημάτων και 
εξοπλισμών. 

• Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) για οποιαδήποτε κατηγορία δαπάνης. 

• Άλλοι φόροι, τέλη ή επιβαρύνσεις. 

• Χρηματοοικονομικά έξοδα (χρεωστικοί τόκοι, προμήθειες 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, έξοδα συναλλάγματος, συναλλαγματικές 
διαφορές). 

• Δαπάνες σύστασης εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου, 
συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα ταξιδιών κ.λ.π. 

• Πρόστιμα, χρηματοοικονομικές ποινές και δαπάνες δικαστικών διαδικασιών. 

• Αγορά ή εγκατάσταση εξοπλισμού αναψυχής. 

• Λειτουργικά έξοδα. 

• Αμοιβές προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων 
κοινωνικής ασφάλισης. 

• Εργασίες που πραγματοποιήθηκαν από τον ίδιο το δικαιούχο. 

• Έξοδα μεταβίβασης της κυριότητας του σκάφους 

• Εργασίες   των   οποίων   τα   δικαιολογητικά   έγγραφα   δεν   επιτρέπουν 
επαλήθευση των δαπανών. 

• Αγορά αναλώσιμων υλικών 

• Δαπάνες που δεν περιγράφονται αναλυτικά στην αίτηση χρηματοδότησης. 

• Εργασίες   επισκευής   και   συντήρησης   υφιστάμενων   εξοπλισμών   και 
εγκαταστάσεων. 

 

Το ποσοστό ενίσχυσης, το καθεστώς οι Δικαιούχοι ανά κατηγορία πράξης 
παρουσιάζονται στον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ του παρόντος. 

 
2.5. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 
(ΑΡΘΡΟ 69, ΚΑΝ. (ΕΕ) 508/2014). 
2.5.1 Είδη πράξεων που εντάσσονται για χρηματοδότηση 

Τα είδη των πράξεων που εντάσσονται προς χρηματοδότηση αφορούν σε 
επενδύσεις του κλάδου της μεταποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. 
Συγκεκριμένα προβλέπεται χρηματοδότηση για: 

• την ίδρυση νέων μονάδων μεταποίησης 

• την μηχανολογική ή/και τη κτιριακή επέκταση υφιστάμενων μονάδων 
μεταποίησης γ) τον εκσυγχρονισμό ή τη μετεγκατάσταση υφιστάμενων 
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μονάδων μεταποίησης. 

Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση είναι οι πράξεις που αφορούν διαδικασίες 
μεταποίησης στην προετοιμασία και παρουσίαση των παρουσιαζόμενων 
προϊόντων, που περιλαμβάνει: 

- τον τεμαχισμό σε φιλέτα 

- τη συσκευασία 

- την κονσερβοποίηση 

- την κατάψυξη 

- το κάπνισμα 

- το αλάτισμα 

- το μαγείρεμα 

- τη διατήρηση σε ξίδι 

- την αποξήρανση ή 

- την προετοιμασία των ιχθύων για την αγορά καθ’ οιοδήποτε άλλο τρόπο. 

Το τελικό προϊόν πρέπει να υπάγεται στο Παράρτημα I της Σ.Λ.Ε.Ε.. 
2.5.2. Μη επιλέξιμες πράξεις 

Δεν είναι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση οι πράξεις εάν αφορούν την μεταποίηση 
γενετικά τροποποιημένων προϊόντων υδατοκαλλιέργειας. 

 
2.5.3. Επιλέξιμες δαπάνες 
Για την υλοποίηση των Πράξεων στον τομέα της Μεταποίησης προϊόντων 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας θεωρούνται ως επιλέξιμες οι εξής δαπάνες: 
Α) Κτίρια και λοιπές εγκαταστάσεις: 

• 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). 

• 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 του εξοπλισμού τους. 

• Εγκαταστάσεις για το λιανικό εμπόριο εντός των μονάδων μεταποίησης 
όταν η δραστηριότητα αυτή αποτελεί συμπληρωματική δραστηριότητα 
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της επιχείρησης. 
 

Β) Εξοπλισμός: 
• Μεταφορά και εγκατάσταση του απαιτούμενου νέου (καινούργιου) 

εξοπλισμού και μέσων για τη λειτουργία της επένδυσης (παραγωγικός, 
ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, εργαστηριακός εξοπλισμός, κλπ). 

• Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση με σύγχρονο εξοπλισμό του 
υφιστάμενου εξοπλισμού και των μέσων μεταφοράς. Ο εκσυγχρονισμός 
ή η αντικατάσταση των μέσων μεταφοράς αφορά σε μέσα των οποίων η 
ηλικία είναι μεγαλύτερη από πέντε (5) έτη 

• 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 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 διαχείρισης – λογισμικού, καθώς και λογισμικού 
αναβάθμισης υφιστάμενων ηλεκτρονικών 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. 

• Υλικές επενδύσεις για την εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου. 
 
Γ) Ανταλλακτικά ως πάγιος εξοπλισμός: Οι δαπάνες προμήθειας 
ανταλλακτικών είναι επιλέξιμες εφόσον αυτά είναι παρελκόμενα των κύριων 
εξαρτημάτων του εξοπλισμού, 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 τού υπό προμήθεια εξοπλισμού. 
 
Δ) Μεταφορικά μέσα: 
Αγορά χερσαίων μεταφορικών μέσων για: 

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

− την μεταφορά αναγκαίων εφοδίων στη μονάδα, 

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

Ε) Λογισμικά συστήματα διαχείρισης ποιότητας 
• Αγορά και εγκατάσταση προγραμμάτων διαχείρισης – λογισμικού, καθώς 

και λογισμικού αναβάθμισης υφιστάμενων ηλεκτρονικών συστημάτων, 
μελέτες και συστήματα οργάνωσης και λειτουργίας μονάδων 
μεταποίησης και αποθηκών. 

• Μελέτη, εφαρμογή και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης της 
ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης, σήμανσης – πιστοποίησης των 
προϊόντων, σύμφωνα με εθνικά ή διεθνή πρότυπα και σήματα ποιότητας, 
έως το ποσό των 5.000€. 
 

ΣΤ) Τεχνικά έξοδα, μελέτες 
• Τεχνικά έξοδα έως το 10% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους της 

πράξης. Τεχνικά έξοδα νοούνται οι αμοιβές για την σύνταξη του 
φακέλου και την παρακολούθηση 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 και γενικά μελέτες που σχετίζονται με την υλοποίηση της 
πράξης.  

• Μελέτες και αμοιβές συμβούλων, άμεσα συσχετιζόμενες με την 
υλοποίηση της Πράξης (που δεν περιλαμβάνονται στα τεχνικά έξοδα). 

 
2.5.4. Μη επιλέξιμες δαπάνες 

• Ανέγερση ή επέκταση κτηριακών εγκαταστάσεων επί γηπέδου που δεν 
ανήκει κατά κυριότητα στο φορέα της επένδυσης, εκτός εάν τούτο έχει 
παραχωρηθεί από το δημόσιο ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα 
ή έχει μισθωθεί για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
ισχύουσας νομοθεσίας. 

• Ποσά για αγορά οικοπέδου. 
• Αγορά, κατασκευή και προμήθεια εξοπλισμού που δεν είναι 

απαραίτητος για τους λειτουργικούς σκοπούς της επένδυσης. 
• Δαπάνες που δεν περιγράφονται αναλυτικά στην αίτηση χρηματοδότησης, 
• Εργασίες επισκευής και συντήρησης υφιστάμενων εξοπλισμών και 

εγκαταστάσεων. 
• Εργασίες πρασίνου (δενδροφύτευση, χλοοτάπητες, κλπ) και έργα 

διακόσμησης. 
• Αγορά ή εγκατάσταση μεταχειρισμένων υλικών, μηχανημάτων και 

εξοπλισμών. 
• Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) για οποιαδήποτε κατηγορία δαπάνης. 
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• Άλλοι φόροι, τέλη ή επιβαρύνσεις. Εξαιρούνται και είναι επιλέξιμα, 
για τα μεταφορικά μέσα, τέλη ταξινόμησης και δασμοί, 
ενσωματωμένα ή μη στα τιμολόγια αγοράς τους. 

• Χρηματοοικονομικά έξοδα (χρεωστικοί τόκοι, προμήθειες 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, έξοδα συναλλάγματος, 
συναλλαγματικές διαφορές). 

• Πρόστιμα, χρηματοοικονομικές ποινές και δαπάνες δικαστικών 
διαδικασιών. 

• Αγορά επιβατικών αυτοκινήτων. 
• Αγορά ή εγκατάσταση εξοπλισμού αναψυχής, εκτός και εάν 

δικαιολογείται από το είδος της επένδυσης. 
• Αγορά αναλώσιμων υλικών. 
• Λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης. 
• Αμοιβές προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων  των  επιβαρύνσεων 

κοινωνικής ασφάλισης, εκτός αν αυτό προσληφθεί ειδικά για εργασία 
αποκλειστικά για την υλοποίηση της πράξης και θα απολυθεί με την 
ολοκλήρωση των εργασιών. 

• Εργασίες που πραγματοποιήθηκαν από τον ίδιο το δικαιούχο. 
• Έξοδα σύστασης της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου, έξοδα 

συμβολαιογράφου, έξοδα ταξιδιών. 
• Έξοδα μεταβίβασης της κυριότητας μίας επιχείρησης. 
• Εργασίες των οποίων τα δικαιολογητικά έγγραφα δεν επιτρέπουν 

επαλήθευση των δαπανών. 
• Έξοδα ενοικίασης υλικού - εξοπλισμού. 
• Έξοδα κατασκευής προσωρινών έργων. 
 

Το ποσοστό ενίσχυσης, το καθεστώς οι Δικαιούχοι ανά κατηγορία πράξης 
παρουσιάζονται στον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ του παρόντος. 

 
 

Β. ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ 
ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ – ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ / 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΕ) 1407/2013 (DE 
MINIMIS). 

Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας υπάγονται πράξεις που αφορούν σε: 

1. Επενδύσεις που αφορούν σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις 
(ίδρυση, εκσυγχρονισμός) (άρθρο 63, Καν. (ΕΕ) 508/2014), οι οποίες 
στοχεύουν σε: 

o Προσφορά προστιθέμενης αξίας, δημιουργία θέσεων εργασίας, 
προσέλκυση νέων και προώθηση της καινοτομίας σε όλα τα στάδια της 
εφοδιαστικής αλυσίδας της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας· 
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o Στήριξη της διαφοροποίησης εντός ή εκτός των εμπορικών αλιευτικών 
δραστηριοτήτων, διά βίου μάθηση και δημιουργία θέσεων εργασίας σε  
περιοχές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.  
Ενδεικτικά:  

 Ψυκτικοί ή/και αποθηκευτικοί χώροι,  
 Ανάπτυξη νέων προϊόντων και τρόπων συσκευασίας και στην 

αξιοποίηση παραδοσιακών συνταγών,  
 Επιχειρήσεις χονδρικού και/ή λιανικού εμπορίου: 
 Χώροι εστίασης,  
 Τουριστικές επιχειρήσεις που συνδέονται με την αλιεία και 

τη θάλασσα, 
 Βιοτεχνίες που συνδέονται με αλιευτικές δραστηριότητες. 
 Βιοτεχνίες κατασκευής προϊόντων που συνδέονται με τον 

θαλάσσιο τουρισμό ή αθλητισμό. 
 Παραγωγή ειδών μετά την 1η μεταποίηση πλην των ειδών του 

τομέα αλιείας,  
 Αθλητικός – θαλάσσιος τουρισμός,  
 Υπηρεσίες εκμάθησης θαλάσσιων σπορ, οδήγησης και 

χειρισμού σκαφών. 
 
Οι ενισχυόμενες επενδύσεις κρατικών ενισχύσεων είναι αυτές που αναφέρονται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I_B Επιλέξιμοι ΚΑΔ ΚΕ στα συνημμένα της Πρόσκλησης. 
 
Σε περίπτωση χρήσης του Καν Ε.Ε. 1407/2013, προκειμένου να είναι οι 
ενισχύσεις συμβατές με τον Κανονισμό αυτό πρέπει να ληφθούν υπόψη οι 
παρακάτω όροι και προϋποθέσεις: 
 
Β.1. Γενικοί  όροι επιλεξιμότητας των πράξεων με χρήση του ΚΑΝ ΕΕ 
1407/2013 De minimis 
 
Ο κανονισμός Καν Ε.Ε. 1407/2013 De minimis δεν εφαρμόζεται στις: 

• ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας 
και της υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
104/2000 του Συμβουλίου 

• ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην 
πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων 

• ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον 
τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, στις 
ακόλουθες περιπτώσεις: 

 όπου το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή 
την ποσότητα τέτοιων προϊόντων που πωλούνται από 
πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις 
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οικείες επιχειρήσεις, 
 όπου η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής 

της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς 
• ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών αντί 

των εισαγόμενων, βάσει των ιδρυτικών Συνθηκών της ΕΕ 
• ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες 

ή προς κράτη μέλη, ιδίως δε ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις 
εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με 
άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με την εξαγωγική δραστηριότητα 

• στην περίπτωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς οι οποίοι 
αναφέρονται στα στοιχεία α), β) ή γ) της παραγράφου 1, του άρθρου 1, του 
ΚΑΝ (ΕΕ) 1407/2013 και δραστηριοποιούνται επίσης σε έναν ή 
περισσότερους από τους τομείς οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
του εν λόγω κανονισμού ή ασκούν άλλες δραστηριότητες που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού, ο εν λόγω κανονισμός 
εφαρμόζεται σε ενισχύσεις χορηγούμενες στους τελευταίους αυτούς τομείς ή 
δραστηριότητες, υπό την προϋπόθεση ότι με κατάλληλα μέσα, όπως ο 
διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση του κόστους, διασφαλίζεται 
ότι οι δραστηριότητες στους τομείς που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής 
του εν λόγω κανονισμού δεν τυγχάνουν ενίσχυσης ήσσονος σημασίας που 
χορηγείται δυνάμει του εν λόγω κανονισμού. 

 
Β.2. Ειδικοί όροι επιλεξιμότητας των πράξεων 
 
• Η ενίσχυση, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ Δημόσια Δαπάνη, 

συναθροίζοντας και τυχόν ενισχύσεις που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν, από 
άλλα μέτρα που υπάγονται στο καθεστώς de minimis, σε οποιαδήποτε περίοδο 
τριών οικονομικών ετών και από οποιοδήποτε φορέα χορήγησης σε επίπεδο 
ενιαίας επιχείρησης. Σε περίπτωση επένδυσης από επιχείρηση που εκτελεί 
οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων το ποσό των 
ενισχύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε 
περίοδο τριών οικονομικών ετών. Εάν μια επιχείρηση εκτελεί οδικές 
εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων, και ασκεί και άλλες 
δραστηριότητες για τις οποίες ισχύει το ανώτατο όριο των 200.000 ευρώ, θα 
ισχύει το ανώτατο όριο των 200.000 ευρώ για την επιχείρηση, με την 
προϋπόθεση ότι υπάρχει διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή διάκριση των 
στοιχείων του κόστους, ούτως ώστε η στήριξη της δραστηριότητας των οδικών 
εμπορευματικών  μεταφορών να μην υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ και 
να μη χρησιμοποιείται ενίσχυση ήσσονος σημασίας για την απόκτηση οχημάτων 
οδικών εμπορευματικών μεταφορών. 

• Όταν σημειωθεί υπέρβαση του σχετικού ανώτατου ορίου όπως ορίζεται 
παραπάνω, με τη χορήγηση νέας ενίσχυσης ήσσονος σημασίας, κανένα τμήμα 
της εν λόγω νέας ενίσχυσης δεν δύναται να υπαχθεί στο ευεργέτημα του 
παρόντος κανονισμού. 
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• Σε περίπτωση συγχωνεύσεων ή εξαγορών, όλες οι προηγούμενες ενισχύσεις 
ήσσονος σημασίας που έχουν ήδη χορηγηθεί σε οποιαδήποτε από τις 
συγχωνευόμενες επιχειρήσεις λαμβάνονται υπόψη για να προσδιοριστεί κατά 
πόσο η νέα ενίσχυση ήσσονος σημασίας στη νέα ή στην εξαγοράζουσα 
επιχείρηση υπερβαίνει το σχετικό ανώτατο όριο. Οι ενισχύσεις ήσσονος 
σημασίας που είχαν χορηγηθεί νομίμως πριν από τη συγχώνευση ή την εξαγορά 
παραμένουν νόμιμες. 

• Αν μια επιχείρηση διασπαστεί σε δύο ή περισσότερες χωριστές επιχειρήσεις, η 
ενίσχυση ήσσονος σημασίας που χορηγήθηκε πριν από τη διάσπαση 
καταλογίζεται στην επιχείρηση που έλαβε αυτή την ενίσχυση, η οποία είναι κατά 
κανόνα η επιχείρηση που ανέλαβε τις δραστηριότητες για τις οποίες 
χρησιμοποιήθηκε η ενίσχυση ήσσονος σημασίας. Εάν ο εν λόγω καταλογισμός 
δεν είναι δυνατός, οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας πρέπει να κατανέμονται 
αναλογικά με βάση τη λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων των νέων 
επιχειρήσεων κατά την πραγματική ημερομηνία της διάσπασης. 

• Η ενίσχυση ήσσονος σημασίας θεωρείται ότι χορηγείται κατά τον χρόνο 
παραχώρησης στην οικεία επιχείρηση του έννομου δικαιώματος λήψης της 
ενίσχυσης. 
 
Τα ανωτέρω όρια ισχύουν υπό το πρίσμα του όρου της «ενιαίας επιχείρησης». 
Στον όρο «ενιαία Επιχείρηση» περιλαμβάνονται, για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισμού, όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μία από τις 
ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους: 

 μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου 
των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης· 

 μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την 
πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού 
οργάνου άλλης επιχείρησης 

 μια επιχείρηση έχει  το δικαίωμα να ασκεί  δεσπόζουσα επιρροή σε 
άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή 
δυνάμει ρήτρας του καταστατικού αυτής της τελευταίας 

 μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης 
ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους 
μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των 
δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της 
επιχείρησης. 

• Οι επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέσεις που αναφέρονται στα 
στοιχεία 1 έως 4 του παραπάνω εδαφίου με μία ή περισσότερες άλλες 
επιχειρήσεις θεωρούνται, επίσης ενιαία επιχείρηση. 

• Απαγορεύεται η σώρευση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας με άλλες κρατικές 
ενισχύσεις για τις ίδιες  επιλέξιμες δαπάνες ή με κρατικές ενισχύσεις για το ίδιο 
μέτρο χρηματοδότησης υψηλού κινδύνου, αν η σώρευση αυτή οδηγεί σε 
υπέρβαση της υψηλότερης σχετικής έντασης ενίσχυσης ή του ποσού ενίσχυσης 
που έχει καθοριστεί με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα κάθε περίπτωσης σε 
κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφαση που έχει εκδώσει η Επιτροπή. 
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• Πριν από τη χορήγηση της ενίσχυσης, η αποδέκτρια επιχείρηση υποβάλλει 
δήλωση, σε έγγραφη ή ηλεκτρονική μορφή, για οποιαδήποτε  άλλη ενίσχυση 
ήσσονος σημασίας την οποία έλαβε η οικεία επιχείρηση βάσει του παρόντος 
κανονισμού ή άλλων κανονισμών για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας κατά τα δύο 
προηγούμενα οικονομικά έτη και κατά το τρέχον οικονομικό έτος. 

• Τα κράτη μέλη χορηγούν νέα ενίσχυση ήσσονος σημασίας σύμφωνα με τον 
Καν. (ΕΕ) 1407/2013, μόνο αφού εξακριβώσουν ότι η ενίσχυση αυτή δεν 
αυξάνει το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν 
χορηγηθεί στην οικεία επιχείρηση σε επίπεδο που υπερβαίνει το σχετικό 
ανώτατο όριο που καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 και ότι τηρούνται 
όλοι οι όροι που καθορίζονται στον κανονισμό αυτό. 
 

Β.3. Επιλέξιμες δαπάνες  
 

Οι επιλέξιμες δαπάνες δύναται να είναι: 
 
α) Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος: Επιλέξιμες είναι 
κάθε μορφής εργασίες μετά ή άνευ υλικών επί κτιριακών και λοιπών 
εγκαταστάσεων καθώς και κάθε μορφής εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος 
χώρου που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό και στην ποιοτική αναβάθμιση της 
ενισχυόμενης επιχείρησης, υπό τους ακόλουθους όρους: 

− να εξασφαλιστεί και να προσκομιστεί η απαιτούμενη σύμφωνα με τον 
ισχύοντα Οικοδομικό Κανονισμό αδειοδότηση για τις εκτελούμενες 
εργασίες 

− να αποδεικνύεται η κυριότητα του ακινήτου σύμφωνα με όσα 
αναφέρονται στο κεφάλαιο 12 της παρούσας πρόσκλησης 

− οι δαπάνες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου είναι επιλέξιμες 
εφόσον εξυπηρετούνται οι ανάγκες της επένδυσης και για ποσό μέχρι το 
10% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών της πράξης 

− δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη. 
− Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες σύνδεσης με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας 

(ΟΚΩ) όπως ενδεικτικά ΔΕΗ, ύδρευση, αποχέτευση, τηλεφωνοδότηση 
κλπ, εντός των ορίων του οικοπέδου. 

β) Αγορά εξοπλισμού: Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν στην 
προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία νέων μηχανημάτων και 
λοιπού εξοπλισμού, απαραίτητου για την λειτουργία της επιχείρησης και την 
εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

(Εξοπλισμός ως πάγιο στοιχείο, θεωρείται κάθε στοιχείο το οποίο με κατάλληλη 
χρήση και συντήρηση έχει ωφέλιμη ζωή μεγαλύτερη του ενός έτους, διατηρεί 
το αρχικό του σχήμα και εμφάνιση κατά τη χρήση, δεν χάνει την ταυτότητά του 
με ενσωμάτωση σε άλλο ή πιο σύνθετο στοιχείο και καταχωρίζεται, κατά 
περίπτωση, στο μητρώο παγίων). 

Η αγορά εξοπλισμού είναι επιλέξιμη υπό τους ακόλουθους όρους: 

− ο προμηθευόμενος εξοπλισμός να είναι καινούργιος, αμεταχείριστος και 
στην κυριότητα της επιχείρησης. 
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− ο εξοπλισμός Α.Π.Ε., εξοικονόμησης ύδατος και επεξεργασίας 
αποβλήτων είναι επιλέξιμος εφόσον αντιστοιχεί στη δυναμικότητα ή τις 
ανάγκες της επιχείρησης και δεν αποτελεί μεμονωμένη δαπάνη αλλά 
συμπληρωματική δαπάνη σε παραγωγική επένδυση 

− Επιπλέον, όσον αφορά στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 
εγκατάσταση Α.Π.Ε., απαιτείται: 

 να εξασφαλιστούν, εφόσον απαιτούνται, οι κατάλληλες 
αδειοδοτήσεις τόσο για την υλοποίηση όσο και για τη λειτουργία 
της εγκατάστασης Α.Π.Ε 

 η παραγόμενη ηλεκτρική ισχύς της εγκατάστασης ΑΠΕ θα πρέπει 
αποδεδειγμένα να εξυπηρετεί τις ανάγκες της επιχείρησης 

 η παραγόμενη ηλεκτρική ισχύς της εγκατάστασης ΑΠΕ δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το 

 άθροισμα των ηλεκτρικών καταναλώσεων της επιχείρησης 

 η παραγόμενη ηλεκτρική ισχύς της εγκατάστασης ΑΠΕ δεν 
αποφέρει οικονομικό όφελος. 

− Ο ειδικός εξοπλισμός επενδύσεων τουρισμού περιλαμβάνει: 

 Εξοπλισμό για τις δραστηριότητες του εναλλακτικού τουρισμού 
και κυρίως του θαλάσσιου τουρισμού (πχ canoekayak, 
ιστιοσανίδες, jet-ski, aqua scooter, ποδήλατα) 

 Αγορά- κατασκευή παραδοσιακών ξύλινων σκαφών, λοιπών 
σκαφών για την εξυπηρέτηση τουριστικών δραστηριοτήτων και 
δραστηριοτήτων περιήγησης. για επιχειρήσεις 
εναλλακτικού/θαλάσσιου τουρισμού (θαλάσσιες περιηγήσεις) και 
εφόσον τεκμηριώνεται πλήρως η αναγκαιότητά τους και μέχρι 
του ποσού των 30.000€. 

− Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη, 
έξοδα αμοιβών εκτελωνιστή και εκτελωνισμού. 

γ) Ανταλλακτικά ως πάγιος εξοπλισμός: Οι δαπάνες προμήθειας 
ανταλλακτικών είναι επιλέξιμες εφόσον αυτά είναι παρελκόμενα των κύριων 
εξαρτημάτων του εξοπλισμού, 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 τού υπό προμήθεια εξοπλισμού. 

δ) Μεταφορικά μέσα: Είναι επιλέξιμη: 

i) η προμήθεια αυτοκινούμενων μεταφορικών μέσων για χρήση εκτός 
της επιχείρησης υπό τους ακόλουθους περιορισμούς: 

- Το μεταφορικό μέσο να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο και στην 
κυριότητα της επιχείρησης 

- Το μεταφορικό μέσο να είναι : 

✓ Όχημα μεταφοράς προϊόντων ειδικού τύπου το οποίο, σύμφωνα 
με την εθνική νομοθεσία, θεωρούνται απαραίτητα για την 
λειτουργία της επένδυσης. Το ύψος της δαπάνης, για την αγορά 
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οχήματος ειδικού τύπου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του 
προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου. 

✓ Μέσο εσωτερικής μεταφοράς, που καλύπτουν τις ανάγκες της 
επένδυσης.  

Δεν είναι επιλέξιμα οχήματα μεταφοράς προσωπικού ή πελατών. 
Επίσης, δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για την απόκτηση οχημάτων 
οδικών εμπορευματικών μεταφορών σε επιχειρήσεις που εκτελούν 
οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων  

ii) Η προμήθεια μεταφορικού μέσου είναι επιλέξιμη μέχρι του ποσοστού 
40% του επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου και έως 
30.000€, εφόσον δικαιολογείται από την άσκηση δραστηριότητας της 
επιχείρησης, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, και δεν προορίζεται για 
εκμίσθωση. Αποκλείεται ρητώς η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων 
ιδιωτικής χρήσης. 

iii) Η προμήθεια μέσων εσωτερικής μεταφοράς, που καλύπτουν τις 
ανάγκες της επένδυσης, για τη διακίνηση προϊόντων και πρώτων υλών 
εντός του ιδιωτικού χώρου της επιχείρησης(π.χ κλαρκ). 

Τα τέλη ταξινόμησης και οι δασμοί, ενσωματωμένα ή μη στα τιμολόγια 
αγοράς τους, είναι επιλέξιμες δαπάνες όταν αφορούν στην αγορά 
μεταφορικών μέσων. Σύμφωνα με τον Καν Ε.Ε. 1407/2014, δεν είναι 
επιλέξιμες οι δαπάνες για την απόκτηση οχημάτων σε επιχειρήσεις που 
εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές. 

ε) Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας και 
περιβαλλοντικής διαχείρισης:  

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν στην προετοιμασία για την 
πιστοποίηση, καθώς και στη λήψη των αντίστοιχων πιστοποιητικών, υπό τον όρο 
το πιστοποιητικό να έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο ή άλλον αρμόδιο φορέα 
μέχρι την ημερομηνία της ολοκλήρωσης του έργου ή να αποδεικνύεται ότι 
πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έκδοσή του. 

στ) Ενέργειες για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και την προστασία της 
πνευματικής ιδιοκτησίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ή 
για την απόκτηση και χρήση πατεντών και για τη μεταφορά 
τεχνογνωσίας:  

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες κατοχύρωσης ευρεσιτεχνίας και βιομηχανικού 
σχεδιασμού και η απόκτηση, μεταφορά και χρήση δικαιωμάτων τεχνογνωσίας ή 
και αδειών εκμετάλλευσης για την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου. 

Οι δαπάνες αφορούν το σύνολο των ενεργειών που θα πραγματοποιηθούν για 
την απόκτηση, προστασία, μεταφορά και χρήση και εκμετάλλευση της 
απαιτούμενης τεχνογνωσίας (π.χ. αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, 
αδειών εκμετάλλευσης, τεχνογνωσίας, μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων, 
αγορά προτύπων ή αδειών εκμετάλλευσης προτύπων κλπ.) για την υλοποίηση 
των προτεινόμενων έργων. Η αποκτώμενη τεχνογνωσία θα πρέπει να συνδέεται 
με τη μορφή και τους στόχους του επιχειρηματικού σχεδίου. 

ζ) Ενέργειες για την ανάπτυξη και τον σχεδιασμό νέων προϊόντων: 
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Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν σε εκπόνηση μελετών και ερευνών 
κάθε μορφής σχετικές με την ανάπτυξη ή τον σχεδιασμό νέων προϊόντων ή 
υπηρεσιών και μεθόδων παραγωγής ή με τη βελτίωση διεργασιών παραγωγής. 

η) Προβολή – προώθηση: Επιλέξιμες είναι κάθε μορφής ενέργειες και 
δαπάνες που στοχεύουν στην προβολή της επιχείρησης και στην προώθηση της 
υπηρεσίας/του προϊόντος της. Τέτοιες ενέργειες μπορεί να είναι η δημιουργία 
ιστοσελίδας, ο σχεδιασμός και η παραγωγή έντυπου  πληροφοριακού υλικού, η 
συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις κ.α. Η δημιουργία ιστοσελίδας πρέπει να τηρεί 
τις προδιαγραφές προσβασιμότητας από ΑμεΑ. Το μέγιστο επιλέξιμο ποσό για τις 
δαπάνες προβολής – προώθησης είναι 10.000€. 

Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες οι διαφημιστικές καταχωρήσεις στην τηλεόραση, 
το ραδιόφωνο και τις εφημερίδες. 

θ) Λογισμικά και Υπηρεσίες Παραμετροποίησης Λογισμικού:  

Επιλέξιμες είναι κάθε μορφής ενέργειες και δαπάνες που αφορούν στην 
προμήθεια λογισμικού και σε παραμετροποίηση αυτού, υπό τους ακόλουθους 
όρους: 

− το προμηθευόμενο λογισμικό να είναι καινούριο και η επιχείρηση να 
είναι νόμιμος κάτοχος της άδειας χρήσης αυτού 

− το κόστος παραμετροποίησης Λογισμικού/Εφαρμογών και εκπαίδευσης 
στη χρήση αυτών είναι επιλέξιμο ως δαπάνη μέχρι και 20% του 
κόστους αγοράς του λογισμικού/εφαρμογής. 

− δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν ιδιοκατασκευή λογισμικού 
από την ίδια την επιχείρηση που εγκρίθηκε για χρηματοδότηση 

− δεν  είναι  επιλέξιμη  η  ανανέωση  αγοράς  άδειας  χρήσης  για  
υπάρχον  λογισμικό  στην επιχείρηση 

− το προμηθευόμενο λογισμικό θα πρέπει να συνάδει με τη δυναμικότητα 
της επιχείρησης. 

Οι  Υπηρεσίες  προμήθειας/χρήσης  Λογισμικού  υπό  καθεστώς  «Software  as  
a  Service»,«cloudcomputing» ή άλλο παρεμφερές αυτού, είναι επιλέξιμες. 

Σε περίπτωση αγοράς λογισμικού εφαρμογών που απευθύνεται σε πελατειακό 
κοινό, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να εξυπηρετείται η πρόσβαση 
των ατόμων με αναπηρία σύμφωνα με το/τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα. 

ι)Τεχνικά έξοδα, μελέτες 

Τεχνικά έξοδα έως το 10% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους της 
πράξης. Τεχνικά έξοδα νοούνται οι αμοιβές για την σύνταξη του φακέλου 
και την παρακολούθηση 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 και γενικά μελέτες που σχετίζονται με 
την υλοποίηση της πράξης.  

 
Β.4. Μη επιλέξιμες δαπάνες 
Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε: 
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 Μίσθωση κτιριακών εγκαταστάσεων παλαιών ή καινούργιων, ανεξάρτητα 
από την πιθανή προηγούμενη χρήση τους. 

 Έργα απλής συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων, υπό την έννοια των 
μεμονωμένων επιδιορθώσεων που ανακύπτουν από τη λειτουργία της 
επιχείρησης και έργα συντήρησης μηχανολογικού εξοπλισμού. 

 Προσωρινά έργα μη άμεσα συνδεόμενα με την εκτέλεση της πράξης (πχ 
προσωρινό υπόστεγο  για την φύλαξη υλικών, κ.λπ.). 

 Έργα οδοποιίας εκτός των ορίων του οικοπέδου/γηπέδου εγκατάστασης της 
μονάδας. 

 Δαπάνες συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης, ασφάλιστρα, κεφάλαιο 
κίνησης και δαπάνες αναλωσίμων υλικών. 

 Τα μεταχειρισμένα οχήματα και ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός. 
 Παραγωγικές  δαπάνες  ή δαπάνες εξοπλισμού, με  σκοπό τη συμμόρφωση 

με τα υποχρεωτικά Ενωσιακά πρότυπα. 
 Αμοιβές προσωπικού για την λειτουργία της επιχείρησης, 

συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων της κοινωνικής ασφάλισης. 
 Λειτουργικά έξοδα επιχείρησης. 
 Εργασίες πρασίνου (δενδροφύτευση, χλοοτάπητες, κλπ) και έργα 

διακόσμησης. 
 Χρεωστικοί  τόκοι, εκτός επιχορηγήσεων που δίνονται υπό τη  μορφή 

επιδότησης επιτοκίου ή επιδότησης προμηθειών εγγύησης. 
 Έξοδα συναλλάγματος και χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές, καθώς 

και λοιπά καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα. 
 Δαπάνες για πρόστιμα, χρηματικές ποινές και έξοδα για την επίλυση 

διαφορών. 

 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, εκτός της περίπτωσης που δεν είναι 
ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ. 

 Δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί εκτός της περιόδου επιλεξιμότητας. 
 
Το ποσοστό ενίσχυσης, το καθεστώς οι Δικαιούχοι ανά κατηγορία πράξης 
παρουσιάζονται στον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ του παρόντος. 
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3. Δικαιούχοι της ενίσχυσης 
 
 
1. Δικαιούχοι ενίσχυσης στο πλαίσιο της παρούσης είναι: 

• αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού 
αλιευτικού σκάφους, (με επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ) 

• μη αλιείς, φυσικά και νομικά πρόσωπα. 

Γίνονται δεκτές αιτήσεις χρηματοδότησης και εταιρειών υπό σύσταση. 

Στην περίπτωση πράξεων με δικαιούχους αλιείς, που υπάγονται στο άρθρο 63.1.β 
(Καν. ΕΕ 508/2014) και υλοποιούν δράσεις που συνδυάζονται με επαγγελματικό 
επαναπροσανατολισμό, οι αλιείς οφείλουν να παραδώσουν την αλιευτική 
τους άδεια και δεν θα μπορούν να ξαναρχίσουν εκ νέου την άσκηση του 
αλιευτικού επαγγέλματος εντός προθεσμίας μικρότερης των 5 ετών μετά την 
καταβολή σε αυτούς της ενίσχυσης. 

2. Οι δικαιούχοι οφείλουν να δραστηριοποιούνται ή να 
δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης και η επένδυση να 
πραγματοποιείται εντός της περιοχής παρέμβασης ώστε τα οφέλη 
(οικονομικά, κοινωνικά κ.α.) που απορρέουν  να εξυπηρετούν το τοπικό 
πρόγραμμα της περιοχής. 

3. Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση είναι οι μικρές και πολύ μικρές 
επιχειρήσεις, σύμφωνα με την 2003/361/ΕΚ Σύσταση της Επιτροπής 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά µε «τον ορισμό των πολύ μικρών, 
των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων», όπως αναλύονται στον πίνακα 
που ακολουθεί: 

 

 
Κατηγορία 
Επιχείρησης 

Αριθμός 
απασχολούμενων: 

Ετήσια μονάδα 
εργασίας (ΕΜΕ) 

 
Ετήσιος κύκλος 

εργασιών 

 
 

ή 

 
Σύνολο ετήσιου 

ισολογισμού 

Μικρή < 50 ≤ 10 εκατ. € ή ≤ 10 εκατ. € 

Πολύμικρή < 10 ≤ 2 εκατ. € ή ≤ 2 εκατ. € 
 

Για την ανωτέρω κατηγοριοποίηση πρέπει να πληρείται τόσο το κριτήριο του 
αριθμού των απασχολουμένων, όσο και ένα εκ των δύο οικονομικών 
κριτηρίων για δύο συνεχόμενα έτη. 

4. Οι ενισχύσεις παρέχονται σε Δικαιούχους: 

(i) των οποίων μπορεί να καταδειχθεί η φερεγγυότητα και η οικονομική 
βιωσιμότητα, 

(ii) που αποδεικνύουν την ιδία τους συμμετοχή, 

(iii) που δεν έχουν υποβάλλει αίτηση ένταξης για χρηματοδότηση από 
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Εθνικό ή Κοινοτικό Πρόγραμμα, για το σύνολο ή μέρος της 
προτεινόμενης πράξης, 

(iv) οι οποίοι συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο α) έως δ) του άρθρου 10 του Καν. (ΕΕ) 
508/2014 και των οποίων οι αιτήσεις συνοδεύονται από την 
ενυπόγραφη δήλωση του αιτούντα επιχειρηματία, σύμφωνα με την 
παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου,(Υπόδειγμα Ι υπεύθυνης δήλωσης), 

(v) οι  οποίοι  συμμορφώνονται  με  τις  προϋποθέσεις  του  Καν.  (ΕΕ)  
1407/2013 «ήσσονος σημασίας» όταν γίνεται χρήση του
 κανονισμού αυτού (de minimis)(Υπόδειγμα ΙΙ υπεύθυνης 
δήλωσης), 

(vi) για τους οποίους δεν εκκρεμεί εντολή ανάκτησης παράνομης 
κρατικής ενίσχυσης εκδοθείσα βάσει προηγούμενης απόφασης της 
Επιτροπής ή του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) 
(Υπόδειγμα ΙΙI υπεύθυνης δήλωσης). 

5. Ο Δικαιούχος οφείλει να τηρεί τη νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας των 
εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. 

6. Τα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη για τα οποία οι ιδιοκτήτες θα 
ενισχυθούν, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Νηολόγια 
/ Λεμβολόγια ή στα Λεμβολόγια των κατά τόπο αρμόδιων Υπηρεσιών 
Αλιείας (περίπτωση σκαφών εσωτερικών υδάτων) και καταχωρημένα στο 
Εθνικό και Κοινοτικό Αλιευτικό Μητρώο (ΕΑΜ - ΚΑΜ), εκτός των σκαφών 
εσωτερικών υδάτων. Θα πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της 
Κοινοτικής και Εθνικής νομοθεσίας που διέπει τα επαγγελματικά αλιευτικά 
σκάφη και να μην έχουν χρονική δέσμευση από προηγούμενη 
χρηματοδότηση των ίδιων εργασιών κατά την υποβολή της αίτησης. 

7. Τα σκάφη αναψυχής, για τα οποία οι ιδιοκτήτες θα ενισχυθούν, θα 
πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στο «Μητρώο τουριστικών πλοίων και μικρών 
σκαφών». 

8. Στην περίπτωση πράξεων με δικαιούχους αλιείς για επενδύσεις η/ και 
εξοπλισμό επί του αλιευτικού σκάφους, ως τόπος υλοποίησης της 
πράξης λαμβάνεται υπόψη, ο τόπος κατοικίας για τα φυσικά πρόσωπα και 
η έδρα της επιχείρησης για τα νομικά πρόσωπα. 

9. Οι ενισχύσεις στον τομέα της μεταποίησης προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας παρέχονται σε δικαιούχους των οποίων οι επιχειρήσεις 
διαθέτουν (ιδιόκτητες ή μισθωμένες) εγκαταστάσεις μεταποίησης. 
Ενισχύσεις δεν παρέχονται σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούνται από 
εγκαταστάσεις που οι άδειές τους έχουν εκδοθεί στο όνομα άλλης 
επιχείρησης, η οποία είναι και υπεύθυνη για την τήρηση των όρων τους. 

10. Δικαιούχοι δεν δύναται να είναι: 
α. Εξωχώριες/υπεράκτιες εταιρείες 

β. Φυσικά πρόσωπα: 

i. του Υπηρεσιακού Πυρήνα της ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΕ 
ΑΟΤΑ» 
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ii. μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα που έχει συστήσει την 
ΟΤΔ 

iii. μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ)CLLD / 
LEADER Αλιείας Ανατολικής Πελοποννήσου (ως φυσικά πρόσωπα 
και όχι ως εκπρόσωποι φορέων) 

γ. Ειδικά για τις πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων (3.Β): Φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα στους οποίους έχουν επιβληθεί πρόστιμα τα οποία έχουν αποκτήσει 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας. 
11. Στην παρούσα πρόσκληση επιτρέπεται η υποβολή μίας (1) πρότασης 

(πράξης) ανά δικαιούχο (ΑΦΜ) με φυσικό αντικείμενο που θα αφορά 
αποκλειστικά μία κατηγορία πράξης. 

Ειδικότερα: 

• για τις δράσεις που εμπίπτουν στην κατηγορία πράξεων του Καν. 
1407/2013 επιτρέπεται η υποβολή μίας μόνο πρότασης (πράξης) 
ανά δικαιούχο (ΑΦΜ) 

• για τις δράσεις που εμπίπτουν στην κατηγορία πράξεων του Καν. 
508/2014 (αφορά όλα τα σχετικά άρθρα) επιτρέπεται η υπ οβολή 
περισσοτέρων της μιας πρότασης ανά δικαιούχο (ΑΦΜ) υπό την 
προϋπόθεση ότι αθροιστικά ο συνολικός προϋπολογισμός των 
υποβαλλόμενων προτάσεων δεν ξεπερνά το ανώτατο όριο που έχει τεθεί 
στην πρόσκληση. 

Επισημαίνεται ότι κάθε υποβαλλόμενη πρόταση θα αφορά ενιαίο και συνεκτικό 
φυσικό αντικείμενο συγκεκριμένου άρθρου του Καν. 508/2014. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ - Υποδράσεις - Καθεστώς και Ποσοστό Ενίσχυσης - Δικαιούχοι 

Δράσεις Υποδράσεις Καθεστώς Ενίσχυσης Ποσοστό 
Ενίσχυσης  Δικαιούχοι 

Α. ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ – ΜΗ 
ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 
/ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. 

1. Διαφοροποίηση του 
εισοδήματος των αλιέων 
μέσω της ανάπτυξης 
συμπληρωματικών 
δραστηριοτήτων 
(αλιευτικός τουρισμός) 

Άρθρα 32 & 63 Καν 
(ΕΕ) 508/2014 50% 

Αλιείς ή ιδιοκτήτες 
αλιευτικών σκαφών (φυσικά 

ή νομικά πρόσωπα), που 
ασκούν επαγγελματικά την 

αλιεία επί ενεργού αλιευτικού 
σκάφους, (με επαγγελματική 

αλιευτική άδεια σε ισχύ) 

Μικρές και πολύ 
μικρές επιχειρήσεις 

2003/361/ΕΚ 
Σύσταση της 

Επιτροπής των 
Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων σχετικά 
με «τον ορισμό των 
πολύ μικρών, των 
μικρών και των 

μεσαίων 
επιχειρήσεων») 

2. Επενδύσεις για τη 
βελτίωση της υγείας, της 
υγιεινής, της ασφάλειας 
και των εργασιακών 
συνθήκων για τους αλιείς 

Άρθρα 32 & 63 Καν 
(ΕΕ) 508/2014 

80% 
Παράκτια 

Αλιεία 

3. Επενδύσεις σε εξοπλισμό 
η επί του σκάφους που 
στοχεύουν στη μείωση της 
εκπομπής ρύπων η αερίων 
του θερμοκηπίου και στην 
αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης των αλιευτικών 
σκαφών. 

Άρθρα  41,  63  &  95  
Καν (ΕΕ) 508/2014 

4. Προστιθέμενη αξία, 
ποιότητα των προϊόντων και 
χρήση των ανεπιθύμητων 
αλιευμάτων 

Άρθρο 42 Καν.(ΕΕ) 
508/2014 

5. Μεταποίηση προϊόντων 
αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας 

Άρθρο 69,Καν.(ΕΕ) 
508/2014 50% 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
συμπεριλαμβανομένων και 
των αλιέων ή ιδιοκτητών 
αλιευτικών σκαφών που 

ασκούν επαγγελματικά την 
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αλιεία επί ενεργού αλιευτικού 
σκάφους, (με επαγγελματική 
αλιευτική άδεια σε ισχύ) με 

την προϋπόθεση η μεταποίηση 
να αποτελεί 

συμπληρωματική 
δραστηριότητα. 

Β. ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ – ΚΡΑΤΙΚΕΣ 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ / 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝ. 
(ΕΕ) 1407/2013 (DE 

MINIMIS). 

1. Προσφορά 
προστιθέμενης αξίας, 
δημιουργία θέσεων 
εργασίας, προσέλκυση νέων 
και προώθηση της 
καινοτομίας σε όλα τα στάδια 
της εφοδιαστικής αλυσίδας 
της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας· Καν. (ΕΕ) 1407/2013 

(De minimis). 50% 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 
αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών 

σκαφών, που ασκούν 
επαγγελματικά την αλιεία επί 
ενεργού αλιευτικού σκάφους, 

(επαγγελματική αλιευτική 
άδεια σε ισχύ) – Παύση 

αλιευτικής δραστηριότητας 

Μικρές και πολύ 
μικρές επιχειρήσεις 

2003/361/ΕΚ 
Σύσταση της 

Επιτροπής των 
Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων σχετικά 
με «τον ορισμό των 
πολύ μικρών, των 
μικρών και των 

μεσαίων 
επιχειρήσεων») 

2. Στήριξη της 
διαφοροποίησης εντός ή 
εκτός των εμπορικών 
αλιευτικών δραστηριοτήτων, 
διά βίου μάθηση και 
δημιουργία θέσεων εργασίας 
σε περιοχές αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας 
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	2.2.3.3. Ενέργειες για τη βελτίωση της υγιεινής των αλιέων επί των αλιευτικών σκαφών, όπως η  αγορά και, κατά περίπτωση, η εγκατάσταση:
	2.2.3.4. Ενέργειες για τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών επί των αλιευτικών σκαφών, όπως η  αγορά και, κατά περίπτωση, η εγκατάσταση:
	2.2.3.5 Τεχνικά έξοδα έως το 10% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους της πράξης. Τεχνικά έξοδα νοούνται οι αμοιβές για την σύνταξη του φακέλου και την παρακολούθηση υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, αμοιβές για την εκπόνηση των μελετών αδειοδότησης...

	2.2.4. Μη επιλέξιμες δαπάνες
	Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε:


	2.3. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ Η ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΡΥΠΩΝ Η ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ.
	2.3.1 Είδη πράξεων που εντάσσονται προς χρηματοδότηση:
	2.3.2. Μη επιλέξιμες πράξεις
	2.3.3. Επιλέξιμες δαπάνες
	2.3.3.1. Ενέργειες για τη βελτίωση της υδροδυναμικής του κύτους του σκάφους, όπως:
	2.3.3.2 Ενέργειες για τη βελτίωση του συστήματος πρόωσης του σκάφους όπως η αγορά και, κατά περίπτωση, η εγκατάσταση:
	2.3.3.3. Επενδύσεις σε αλιευτικά εργαλεία και εξοπλισμό που αφορούν μόνο τις εξής ενέργειες:
	2.3.3.4. Ενέργειες για τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ή θερμικής ενέργειας και ποιο συγκεκριμένα:
	2.3.3.5. Έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης.
	2.3.3.6. Μελέτες για τη διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους στην ενεργειακή απόδοση των αλιευτικών σκαφών.
	2.3.3.7.Τεχνικά έξοδα έως το 10% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους της πράξης. Τεχνικά έξοδα νοούνται οι αμοιβές για την σύνταξη του φακέλου και την παρακολούθηση υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, αμοιβές για την εκπόνηση των μελετών αδειοδότησης...

	2.3.4 Μη επιλέξιμες δαπάνες

	2.4.  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΑΡΘΡΟ 42 ΚΑΝ. ΕΕ 508/2014
	2.4.1 Είδη πράξεων που εντάσσονται προς χρηματοδότηση
	2.4.2 Μη επιλέξιμες πράξεις
	2.4.3. Επιλέξιμες δαπάνες
	2.4.4. Μη επιλέξιμες δαπάνες

	2.5. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΡΘΡΟ 69, ΚΑΝ. (ΕΕ) 508/2014).
	2.5.1 Είδη πράξεων που εντάσσονται για χρηματοδότηση
	Το τελικό προϊόν πρέπει να υπάγεται στο Παράρτημα I της Σ.Λ.Ε.Ε..

	2.5.2. Μη επιλέξιμες πράξεις
	2.5.3. Επιλέξιμες δαπάνες
	2.5.4. Μη επιλέξιμες δαπάνες
	Β. ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ – ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΕ) 1407/2013 (DE MINIMIS).

	Β.1. Γενικοί  όροι επιλεξιμότητας των πράξεων με χρήση του ΚΑΝ ΕΕ 1407/2013 De minimis
	Β.2. Ειδικοί όροι επιλεξιμότητας των πράξεων
	Β.3. Επιλέξιμες δαπάνες
	Β.4. Μη επιλέξιμες δαπάνες
	 μη αλιείς, φυσικά και νομικά πρόσωπα.

	3. Δικαιούχοι της ενίσχυσης

