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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Στο Νομό Θεσσαλονίκης έχουν εγκριθεί 2 Τοπικά Πολυταμειακά Προγράμματα : 

 Για την περιοχή των Δήμων Λαγκαδά, Βόλβης, και σε τμήματα των Δήμων 
Ωραιοκάστρου, Θέρμης, Θερμαϊκού, Πυλαίας – Χορτάτη και Δέλτα, και 

 Για την περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνος και τμήματος του Δήμου Δέλτα, 

και υλοποιούνται στο πλαίσιο : 

 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ) και 
 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 (ΕΠΑλθ).  

 

2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 

Το ΕΠΑλΘ 2014-2020 αξιοποιώντας τους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και 
Αλιείας (ΕΤΘΑ), συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020», στην 
επίτευξη των στόχων  της  Κοινής  Αλιευτικής  Πολιτικής  (ΚΑλΠ)  και  της  Ολοκληρωμένης  
Θαλάσσιας Πολιτικής (ΟΘΠ). Το αναπτυξιακό όραμα που τίθεται για την Αλιεία στην 
Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 είναι: «Η βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα της αλιείας στην 
κατεύθυνση ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της 
διατήρησης της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής». 

Στην επίτευξη  της  βιώσιμης  ανάπτυξης του τομέα  της  αλιείας,  θα συμβάλλει  τα  μέγιστα  
και  η προσπάθεια στήριξης επιλεγμένων αλιευτικών περιοχών, μέσα από την υλοποίηση 
Ολοκληρωμένων Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης, οι οποίες μπορεί να κυμαίνονται από αυτές 
που επικεντρώνονται στην αλιεία  έως ευρύτερες στρατηγικές που απευθύνονται στη 
διαφοροποίηση των αλιευτικών περιοχών. Συγκεκριμένα προβλέπεται να υλοποιηθούν 
παρεμβάσεις που ομαδοποιούνται υπό τους ακόλουθους αναπτυξιακούς στόχους: 

 Προώθηση  της  οικονομικής  ανάπτυξης,  της  κοινωνικής  ένταξης,  της  δημιουργίας  
θέσεων εργασίας και της στήριξης της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού στις 
παράκτιες και τις εσωτερικές κοινότητες που εξαρτώνται από την αλιεία και την 
υδατοκαλλιέργεια. 

 Διαφοροποίηση  των  δραστηριοτήτων  στο  πλαίσιο  της  αλιείας  και  σε  άλλους  
τομείς  της θαλάσσιας οικονομίας. 

Στο πλαίσιο αυτό, επιλέχθηκε για την ευρύτερη περιοχή εφαρμογής του Τοπικού 
Προγράμματος, δηλαδή την περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνος και τμήματος του Δήμου Δέλτα 
στον Νομό Θεσσαλονίκης, μία ολοκληρωμένη Τοπική Στρατηγική, σε συγκεκριμένες αλιευτικές 
κοινότητες του Δήμου Δέλτα.  
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3. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/ LEADER Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Το Τοπικό Πολυταμειακό Πρόγραμμα CLLD/ Leader Ν. Θεσσαλονίκης υλοποιείται στον Δήμο 
Χαλκηδόνος και σε τμήμα του Δήμου Δέλτα.    

Το όραμα στο επίπεδο της περιοχής παρέμβασης εστιάζεται στη δημιουργία μίας δυναμικής 
και ελκυστικής περιοχής που  αξιοποιεί πλήρως τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της (διεθνούς 
σημασίας φυσικό περιβάλλον, σημαντικότατη αγροτική και αλιευτική παραγωγή και 
ευνοϊκότατη γεωγραφική θέση). 

Στο πλαίσιο αυτό οι γενικοί στόχοι του Τοπικού Προγράμματος συνοψίζονται ως εξής: 

i. Ενίσχυση της ανταγωνιστικής επιχειρηματικότητας με έμφαση στο διατροφικό τομέα 
της περιοχής, αξιοποιώντας τη δυναμική τοπική παραγωγή – αγροτική και αλιευτική – 
εθνικής σημασίας, με έμφαση στην αναβάθμιση της ποιότητας, ενσωμάτωση 
καινοτομίας και περιβαλλοντικής διάστασης στην παραγωγική διαδικασία, ανάπτυξη 
συνεργασιών και εξωστρέφειας, καθώς και στην οργάνωση των εναλλακτικών 
τουριστικών δραστηριοτήτων (κυρίως οικοτουρισμού και αλιευτικού τουρισμού) στην 
περιοχή. 

ii. Αισθητική αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος, προστασία και ανάδειξη του 
διεθνούς σημασίας φυσικού περιβάλλοντος, και ανάδειξη του πολιτιστικού 
αποθέματος, που συνδέεται με την τοπική παραγωγή, καθώς και δημιουργία βασικών 
υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, με στόχο την ενίσχυση της ελκυστικότητας 
της περιοχής, τόσο για τους κατοίκους όσο και τους επισκέπτες της και τη δημιουργία 
μιας ισχυρής  και ενιαίας ταυτότητας. 

iii. Ενθάρρυνση, εμψύχωση, επιμόρφωση και τεχνική υποστήριξη του τοπικού πληθυσμού 
γενικά, αλλά και ειδικότερα των επιχειρηματιών και απασχολούμενων στις τοπικές 
επιχειρήσεις, για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας  και της συνεργατικής 
κουλτούρας και γενικότερα της προσαρμογής στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές 
συνθήκες, με απώτερο στόχο τη δημιουργία προϋποθέσεων για υψηλή και σταθερή 
απασχόληση. 

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων υιοθετείται η ακόλουθη στρατηγική στο πλαίσιο του 
Τοπικού Προγράμματος.  

Διασφάλιση της αειφόρου χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης της προτεινόμενης περιοχής 
παρέμβασης, μέσω ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας κυρίως του διατροφικού τομέα, 
αξιοποιώντας την πλούσια αγροτική και αλιευτική παραγωγή, την ενσωμάτωση της 
καινοτομίας και της εξωστρέφειας, την αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος για την 
ανάπτυξη εναλλακτικών τουριστικών δραστηριοτήτων, την υλοποίηση στοχευμένων 
παρεμβάσεων αισθητικής αναβάθμισης του δομημένου περιβάλλοντος για τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και δράσεων ενημέρωσης και αναβάθμισης των 
δεξιοτήτων του τοπικού πληθυσμού, για ενεργό ένταξή του στην προωθούμενη αναπτυξιακή 
διαδικασία και στήριξη της απασχόλησης. 
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Η επιτυχία της στρατηγικής θα εξαρτηθεί από την επίτευξη των παρακάτω ειδικών στόχων 
του προτεινόμενου Τοπικού Προγράμματος.  

i. Ενίσχυση της μεταποιητικής δραστηριότητας με έμφαση στο διατροφικό τομέα και 
ειδικότερα σε ότι αφορά τη μεταποίηση – τυποποίηση και διάθεση της αγροτικής και 
αλιευτικής παραγωγής, για τη δημιουργία επιτόπου προστιθέμενης αξίας με 
ενσωμάτωση καινοτομίας, περιβαλλοντικής διάστασης και διαδικασιών διασφάλισης 
ποιότητας. 

ii. Αναβάθμιση και οργάνωση των τοπικά παρεχόμενων υπηρεσιών κυρίως οικοτουρισμού 
και ανάπτυξη αλιευτικού τουρισμού, αξιοποιώντας τους ιδιαίτερα αξιόλογους 
περιβαλλοντικούς και αλιευτικούς πόρους της περιοχής.  

iii. Ενίσχυση κατά προτεραιότητα δράσεων που προωθούν την καινοτομία, σε όλους τους 
τύπους ιδιωτικών επενδύσεων και κατά περίπτωση δημοσίων παρεμβάσεων. 

iv. Ενίσχυση της ταυτότητας της περιοχής, μέσω δράσεων προστασίας και ανάδειξης του 
διεθνούς σημασίας φυσικού περιβάλλοντος καθώς και του πολιτιστικού αποθέματος 
που συνδέεται με την τοπική παραγωγική δραστηριότητα και την καταγωγή του 
τοπικού πληθυσμού. 

v. Αισθητική αναβάθμιση μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων σε ημιαστικά κέντρα της 
περιοχής ολοκλήρωση τεχνικών υποδομών σε τμήμα αυτών, βελτίωση αλιευτικών 
υποδομών, καθώς και αναβάθμιση των παρεχόμενων κοινωνικών και άλλων 
εξυπηρετήσεων, με στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και την 
ενίσχυση του ρόλου τους ως τοπικών πόλων ανάπτυξης.  

vi. Εμψύχωση, τεχνική και στοχευμένη συμβουλευτική υποστήριξη επενδυτών και 
εργαζομένων στις τοπικές επιχειρήσεις για την αναβάθμιση των προσόντων και 
δεξιοτήτων τους, την προώθηση της επιχειρηματικότητας και τη στήριξη της τοπικής 
απασχόλησης. 

vii. Προώθηση της δικτύωσης και συνεργασίας σε τοπικό, διατοπικό και διακρατικό 
επίπεδο. 
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4. ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  

Από την ευρύτερη περιοχή του Τοπικού Προγράμματος, επιλέχτηκε η εφαρμογή μίας 
ολοκληρωμένης Τοπικής Στρατηγικής, σε συγκεκριμένες αλιευτικές κοινότητες του Δήμου 
Δέλτα. 

Σε αυτές τις επιλεγείσες αλιευτικές κοινότητες του Τοπικού Προγράμματος, καταγράφεται ένας 
ιδιαίτερα ζωτικός αλιευτικός τομέας για την τοπική οικονομία και το κοινωνικό σύνολο των 
περιοχών αυτών, καθώς ένα σημαντικό ποσοστό των κατοίκων της περιοχής εφαρμογής του 
Τοπικού Προγράμματος για τον τομέα της Αλιείας, απασχολείται με δραστηριότητές του, από 
τα υψηλότερα της χώρας.  

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η περιοχή παρέμβασης ΕΤΘΑ του Δήμου 
Δέλτα με ανάλυση σε επίπεδο Τοπικών/ Δημοτικών Κοινοτήτων. 

 

ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΔΕΛΤΑ Αξιού  Κύμινα  
Νέα Μάλγαρα  

Χαλάστρας Χαλάστρα 
  
 

Οι προτεινόμενες πράξεις της παρούσας πρόσκλησης μπορούν να υλοποιηθούν 
μόνο εντός της ανωτέρω περιοχής παρέμβασης. 
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5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΡΑΣΕΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – ΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΚΩΔ. 
ΔΡΑΣΕΙΣ / 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΠΡΑΞΕΩΝ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΆΡΘΡΑ ΚΑΝ. 
508 ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΌΡΙΑ Π/Υ (€) ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  

Α) Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών – Μη Κρατικές ενισχύσεις / Επιχειρηματικότητα (Καν. (ΕΕ) 508/2014) (*) 

4.2.1.1 

Συμπληρωματικές 
δραστηριότητες 
αλιέων με έμφαση 
στον αλιευτικό 
τουρισμό 

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) 

Άρθρο 30 Καν. 
(ΕΕ) 508/2014 

 

Ημερομηνία έναρξης 
επιλεξιμότητας  δαπανών 11-12-
2018 

(ΥΑ 1627/02.08.2021 (ΦΕΚ 3680/ 
Β΄/2021)  

Συνολικός Προϋπολογισμός 
(αιτούμενος & εγκεκριμένος) 
>2.000€ 

 

Μέγιστη Δημόσια Δαπάνη 
75.000€ 

Καν.(ΕΕ) 508/2014, 
άρθρ.30 (αλιευτικός 
τουρισμός), 63 & 
95//Ποσοστό 
Ενίσχυσης έως 50%  

4.2.1.3 

Εκσυγχρονισμός/ 
μετεγκατάσταση 
παραγωγικών 
επενδύσεων στην 
υδατοκαλλιέργεια 

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)  

Άρθρο 48 Καν. 
(ΕΕ) 508/2014) 

Ημερομηνία έναρξης 
επιλεξιμότητας  δαπανών 23-03-
2018 

(ΥΑ 3131/17.12.2019) 

Συνολικός Προϋπολογισμός  

>20.000€ έως 600.000€  

(ΥΑ 1120/20-07-2017) 

και έως  

100.000€ για άυλες ενέργειες 

 

Καν.(ΕΕ) 508/2014, 
άρθρ. 32, 41, 42, 
48, 69, 63 & 
95//Ποσoστό 
Ενίσχυσης έως 50% 
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ΚΩΔ. 
ΔΡΑΣΕΙΣ / 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΠΡΑΞΕΩΝ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΆΡΘΡΑ ΚΑΝ. 
508 ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΌΡΙΑ Π/Υ (€) ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  

4.2.1.4 

Ίδρυση / 
Εκσυγχρονισμός/ 
επέκταση 
επιχειρήσεων 
μεταποίησης και 
εμπορίας 
προϊόντων αλιείας 
και 
υδατοκαλλιέργειας 

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) 

Άρθρο 69 Καν. 
(ΕΕ) 508/2014) 

Ημερομηνία έναρξης 
επιλεξιμότητας  δαπανών 23-03-
2018 

(ΥΑ 3131/17.12.2019) 

Συνολικός Προϋπολογισμός 
(αιτούμενος & εγκεκριμένος) 

>20.000€ έως 600.000€  

(ΥΑ 1121/20-07-2017) 

και έως  

100.000€ για άυλες 
ενέργειες 

Καν.(ΕΕ) 508/2014, 
άρθρ. 69, 63 & 
95//Ποσoστό 
Ενίσχυσης έως 50% 

Β) Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών – Κρατικές ενισχύσεις / Επιχειρηματικότητα δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (de 
minimis) 

4.2.1.2 

Ενίσχυση 
επιχειρήσεων που 
συνδέονται με τον 
δευτερογενή και 
τριτογενή τομέα 

Μη αλιείς / φυσικά και νομικά 
πρόσωπα (μικρές & πολύ μικρές 
επιχειρήσεις) 

Άρθρο 63 & 95, 
Καν. (ΕΕ) 
508/2014, Καν. 
(ΕΕ) 1407/2013 

Ημερομηνία έναρξης 
επιλεξιμότητας  δαπανών 21-12-
2016 

(ΥΑ 3131/17.12.2019) 

 

Μέγιστη Δημόσια Δαπάνη 
200.000€ 

Καν.(ΕΕ) 
1407/2013//Καν.(Ε
Ε) 508/2014, άρθρ. 
63 & 95//Ποσοστό 
Ενίσχυσης έως 50% 

 

(*) Πράξεις που υλοποιούνται από οργάνωση παραγωγών, ενώσεις οργανώσεων παραγωγών ή διακλαδικών οργανώσεων, μπορούν να 
λάβουν αύξηση κατά 25 ποσοστιαίες μονάδες (εκτός των πραξεων κρατικών ενισχύσεων). 
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6. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στο Μέτρο 4.2 για την υλοποίηση Ιδιωτικών Επενδύσεων για 
την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών και αφορά στις παρακάτω παρεμβάσεις: 

 
Α) Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών – Μη 
Κρατικές ενισχύσεις / Επιχειρηματικότητα 

Τίτλος Δράσης 

 

Συμπληρωματικές δραστηριότητες αλιέων με έμφαση 
στον αλιευτικό τουρισμό 

Κωδικός Δράσης 4.2.1.1 

 
ΕΔΕΤ ΕΤΘΑ 

Νομική βάση*   Κανονισμός (ΕΕ) 508/2014 – άρθρο 30 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 

Αφορά την ενίσχυση επενδύσεων με στόχο την διαφοροποίηση του εισοδήματος των αλιέων μέσω 
συμπληρωματικών δραστηριοτήτων/εποχιακής απασχόλησης με ιδιαίτερη έμφαση στην κύρια 
αλιευτική δραστηριότητα. Η αξιοποίηση αλιευτικών δραστηριοτήτων βοηθά στην προσέλκυση 
επισκεπτών που αναζητούν μια πιο αυθεντική εμπειρία, ευνοώντας περισσότερο το βιώσιμο τουρισμό. 
Αναλυτικότερα, θα γίνουν επενδύσεις στο σκάφος με την αγορά απαραίτητου εξοπλισμού 
(αντικατάσταση μηχανής, όργανα ναυσιπλοΐας, πλωτή άγκυρα, κάμερα, κλπ) και θα ακολουθήσουν 
οι απαραίτητες επενδύσεις στο αλιευτικό σκάφος για τη μετατροπή του σε τουριστικό για να 
παραλαμβάνει μέχρι 12 επισκέπτες/τουρίστες, όπου γίνεται επίδειξη τεχνικών αλιείας 
χρησιμοποιώντας αλιευτικές μεθόδους και εργαλεία σύμφωνα με την άδεια του σκάφους, αλλά και 
δίνεται η δυνατότητα να αλιεύουν και οι ίδιοι επισκέπτες με πετονιά, συρτή και καθετή χειροκίνητα 
(σύμφωνα με την ΚΥΑ 414/2354/2015/21.5.21, όπως ισχύει).  

Οι προϋποθέσεις και οι επιλέξιμες δαπάνες είναι σύμφωνες με την υπ. αριθ. 414/2354/12.01.2015 
(ΦΕΚ Β’ 97/2015) ΚΥΑ «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού 
από επαγγελματίες αλιείς» και ΥΑ 1627/02.08.2021 (ΑΔΑ: ΨΑΨ94653ΠΓ-ΑΙΔ), "Όροι και ρυθμίσεις 
σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση του Μέτρου 3.1.6 – «Διαφοροποίηση και 
νέες μορφές εισοδήματος», (Καν.(ΕΕ) 508/2014, άρθρο 30 και άρθρο 44 § 4 - Αλιεία εσωτερικών 
υδάτων), της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1, «Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής 
ως προς τους πόρους, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας», του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020". 
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Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  

Όπως προκύπτει από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης (Κεφ.2/ Φάκελος Α) και την 
ανάλυση SWOT (Κεφ. 2/ Φάκελος Β) καταγράφεται αδυναμία αναγνώρισης της σημασίας του 
φυσικού περιβάλλοντος από τον τοπικό πληθυσμό, ως συντελεστή ανάπτυξης οικοτουρισμού και 
δημιουργίας πρόσθετου εισοδήματος παρόλη την δυναμική παραγωγή εθνικής σημασίας προϊόντος 
(μύδι) και της ύπαρξης ενός διεθνούς σημασίας φυσικού περιβάλλοντος. Η θεσμοθέτηση του 
αλιευτικού τουρισμού έχει ολοκληρωθεί και αποτελεί τη βάση για την υλοποίησή του. Από την 
ανάλυση SWOT προέκυψαν κρίσιμα ζητήματα/ανάγκες που αφορούσαν στην αξιοποίηση της 
ευνοϊκής γεωγραφικής θέσης και του διεθνούς σημασίας φυσικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με 
την τοπική παραγωγική δραστηριότητα ενικής σημασίας αλιευτικής παραγωγής για την ανάπτυξη 
οικοτουρισμού, αλιευτικού τουρισμού, την βελτίωση των προοπτικών της αλιευτικής παραγωγής και 
γενικότερα τη μεταξύ τους σύνδεση (α.1, α.3, α.6, α.10, α.14). Η χρηματοδοτική βαρύτητα 
δικαιολογείται από το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε στο πλαίσιο της bottom up προσέγγισης.  
Με βάση την υφιστάμενη κατάσταση στην περιοχή εφαρμογής και την ανάλυση της τοπικής 
στρατηγικής και των επιμέρους στόχων αυτής, η παρούσα δράση εναρμονίζεται πλήρως με τον i 
γενικό στόχο και δευτερευόντως τον ii γενικό στόχο και εξυπηρετεί κυρίως τον ii ειδικό στόχο του 
Τοπικού Προγράμματος στοχεύοντας στη οργάνωση νέων τουριστικών προϊόντων (αλιευτικός 
τουρισμός) καθώς και τους ii και iv ειδικούς στόχους σχετικά με ενίσχυση αλιευτικού τουρισμού και 
για ανάδειξη της ταυτότητας της περιοχής. Η δράση εξυπηρετεί άμεσα τη ΘΚ 3: «Διαφοροποίηση και 
ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας» της Κατηγορίας: «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – 
ΤΟΠΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ»  και τη ΘΚ 2: «Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και 
ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος» της Κατηγορίας: «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – 
ΤΟΠΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ». 
 

Χρηματοδοτικά Στοιχεία 

 Ποσό (€) Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο μέτρου 

Ποσοστό (%) σε επίπεδο 
προτεραιότητας 

Συνολικός Προϋπ/σμός  160.000,00 6.98 6.71 

Δημόσια Δαπάνη 80.000,00 5,74 5,33 

Ιδιωτική Συμμετοχή 80.000,00 8.89 8,89 

Περιοχή Εφαρμογής 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης του ΕΤΘΑ. 
 Εν δυνάμει δικαιούχοι 

Αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την 
αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (με επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), 
συμπεριλαμβανομένων αυτών της αλιείας εσωτερικών υδάτων, που δραστηριοποιούνται ή θα 
δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καν. ΕΕ 508/2014 και 
όπως ορίζονται από την εθνική νομοθεσία. 
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Επισημαίνεται ότι για τις επενδύσεις επιχειρηματικότητας μη κρατικών ενισχύσεων που 
εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες Πράξεων απαιτείται από τους δικαιούχους σαφής 
αιτιολόγηση για τη διαχείριση τους σε τοπικό επίπεδο (άρθρο 63.2, Καν. (ΕΕ) 
508/2014) (Έντυπο Ι_2 παρ. Β3) 

 

Τίτλος Δράσης Εκσυγχρονισμός/ μετεγκατάσταση παραγωγικών επενδύσεων στην 
υδατοκαλλιέργεια 

Κωδικός Δράσης 4.2.1.3 

ΕΔΕΤ ΕΤΘΑ 

Νομική βάση*   Κανονισμός (ΕΕ) 508/2014 – άρθρο 48 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 

Ο τομέας της υδατοκαλλιέργειας συνδέεται με ένα από τα σημαντικότερα εξαγωγικά προϊόντα της 
χώρας, επιβεβαιώνοντας την εξωστρέφεια και τη συμβολή του στο παραγόμενο εθνικό προϊόν και 
εισόδημα, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση στην παραγωγή. Η καλλιέργεια μυδιών αποτελεί έναν 
από τους σημαντικότερους εξαγωγικούς κλάδους της πρωτογενούς παραγωγής της χώρας μας, με 
ετήσια παραγωγή άνω των 25.000 τόνων και σε ποσοστό τουλάχιστον 80% στην περιοχή του 
Θερμαϊκού Κόλπου. 
 
Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας δράσης υπάγονται για παραγωγικές επενδύσεις στην 
υδατοκαλλιέργεια, υπό τον όρο ότι η προτεινόμενη αναπτυξιακή πρόταση είναι συνεπής προς το 
Πολυετές Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας, (άρθρο 34 του Καν(ΕΕ) 
1380/2013), και αφορούν στα παρακάτω είδη Πράξεων : 
• Πράξεις που αφορούν αποκλειστικά στην μετεγκατάσταση αυτών των μονάδων 

μυδοκαλλιέργειας στις προβλεπόμενες θέσεις ΠΟΑΥ του Θερμαϊκού Κόλπου, ή στον 
εκσυγχρονισμό τους, με γνώμονα τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και ασφάλειας 
εργαζομένων, την υγείας των ζώων με απώτερο σκοπό τη ποιότητα του τελικού προϊόντος. 

• Πράξεις που αφορούν ίδρυση/ εκσυγχρονισμό /μετεγκατάσταση Κέντρων 
Εξυγίανσης / Αποστολής / Αποκελύφωσης Οστρακοειδών. 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  

Όπως προκύπτει από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης (Κεφ.2/Φάκελος Α) και την ανάλυση 
SWOT (Κεφ. 2/Φάκελος Β), καταγράφεται έλλειμμα εκσυγχρονισμού και εισαγωγής καινοτομίας και 
υιοθέτησης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των προϊόντων, αν και καταγράφεται πολύ μεγάλη 
παραγωγή αλιευτικών προϊόντων (προϊόντων υδατοκαλλιέργειας). Ύστερα από την αναμενόμενη 
οριστική χωροθέτηση της ΠΟΑΥ στην περιοχή παρέμβασης, αναμένεται μεγάλη ζήτηση στον κλάδο 
της υδατοκαλλιέργειας, γεγονός που έχει καταγραφεί και από τη διαβούλευση, για αυτό και υπάρχει 
αυξημένη χρηματοδοτική βαρύτητα στη συγκεκριμένη δράση. 
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Στο πλαίσιο της ανάλυσης SWOT προέκυψαν κρίσιμα ζητήματα/ανάγκες που αφορούσαν την ανάγκη 
εισαγωγής καινοτομίας και νέες τεχνολογίες στο παραγωγικό σύστημα της περιοχής (α.2, α.9), την 
προώθηση δράσεων κυκλικής οικονομίας που συμβάλουν στη προστασία του περιβάλλοντος (α.7), 
αλλά και την σύνδεση του κλάδου με τον αλιευτικό τουρισμό (α.14). 
Με βάση την υφιστάμενη κατάσταση στην περιοχή εφαρμογής και την ανάλυση της τοπικής 
στρατηγικής και των επιμέρους στόχων αυτής, η παρούσα δράση εναρμονίζεται πλήρως με τον i 
γενικό στόχο και εξυπηρετεί κυρίως τους i, iii ειδικούς στόχους και δευτερευόντως τον ii ειδικό στόχο 
του Τοπικού Προγράμματος στοχεύοντας στη ανάπτυξη του αλιευτικού τουρισμού.  

Η δράση εξυπηρετεί τη βασική θεματική κατεύθυνση του τοπικού προγράμματος η οποία στοχεύει 
στην βελτίωση της ανταγωνιστικής επιχειρηματικότητας στην αλυσίδα αξίας του διατροφικού τομέα, 
αλλά και μερικώς τις ΘΚ 3: «Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας» της 
Κατηγορίας: «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΤΟΠΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ»  και έμμεσα τη ΘΚ 2: 
«Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος» 
της Κατηγορίας: «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΤΟΠΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ». 

Χρηματοδοτικά Στοιχεία 

 Ποσό (€) Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο μέτρου 

Ποσοστό (%) σε επίπεδο 
προτεραιότητας 

Συνολικός Προϋπ/σμός  840.000,00 36,63 35,24 

Δημόσια Δαπάνη 420.000,00 30,14 28,00 

Ιδιωτική Συμμετοχή 420.000,00 46,67 46,67 

Περιοχή Εφαρμογής 

Όλες οι Τοπικές/ Δημοτικές ενότητες της περιοχής παρέμβασης του ΕΤΘΑ. 

Εν δυνάμει δικαιούχοι 

Αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την 
αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (με επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), 
συμπεριλαμβανομένων αυτών της αλιείας εσωτερικών υδάτων που δραστηριοποιούνται ή θα 
δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καν. ΕΕ 508/2014 και 
όπως ορίζονται από την εθνική νομοθεσία.  

Μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην 
περιοχή παρέμβασης, για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα 
με την 2003/361/ΕΚ Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
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Τίτλος Δράσης Ίδρυση /Εκσυγχρονισμός/ επέκταση επιχειρήσεων μεταποίησης και 
εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 

Κωδικός Δράσης 4.2.1.4 

ΕΔΕΤ ΕΤΘΑ 

Νομική βάση* Κανονισμός 508/2014 – άρθρο 69 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 

Είναι γνωστό ότι τα μύδια αποτελούν προϊόν ιδιαίτερης σημασίας για όλη τη περιοχή του τοπικού 
προγράμματος αφού η καλλιέργεια μυδιών αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους εξαγωγικούς 
κλάδους της πρωτογενούς παραγωγής της χώρας μας, με ετήσια παραγωγή άνω των 25.000 τόνων 
και σε ποσοστό τουλάχιστον 80% να βρίσκεται στην περιοχή του Θερμαϊκού Κόλπου. Ο τομέας της 
μεταποίησης παρουσιάζει σημαντικό έλλειμμα και το πρόβλημα γίνεται ιδιαίτερα αισθητό όταν στον 
τομέα της εμπορίας μυδιού οι μεγαλύτερες ποσότητες εμπορεύονται ζωντανές κυρίως στην Ιταλία. 

Η συγκεκριμένη δράση έχει σκοπό να συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας/μείωση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, στην βελτίωση της ασφάλειας, υγιεινής και συνθηκών εργασίας, στη 
μεταποίηση υποπροϊόντων, στη δημιουργία νέων ή βελτιωμένων προϊόντων, νέων ή βελτιωμένων 
διαδικασιών, ή νέων ή βελτιωμένων συστημάτων διαχείρισης και οργάνωσης.  
Στο πλαίσιο της δράσης μπορούν να χρηματοδοτηθεί η ίδρυση/επέκταση/εκσυγχρονισμός νέων πολύ 
μικρών και μικρών επιχειρήσεων για τη μεταποίηση και εμπορία προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας που αφορούν στην προετοιμασία και παρουσίαση των προϊόντων και που 
περιλαμβάνει τεμαχισμό, συσκευασία, κονσερβοποίηση, κατάψυξη, κάπνισμα, αλάτισμα, μαγείρεμα, 
διατήρηση σε ξίδι, αποξήρανση ή προετοιμασία ιχθύων για την αγορά καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο. 
 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  
 Από την περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης προκύπτει ότι, στην προτεινόμενη περιοχή 

εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος Αλιείας, παρουσιάζεται ιδιαίτερα υψηλή απασχόληση στον 
τομέα της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας σε σχέση με το μέσο όρο της χώρας. Όμως από την ανάλυση 
SWOT, προκύπτει ότι στον αγροδιατροφικό τομέα συμπεριλαμβανομένης της μεταποίησης 
αλιευτικών προϊόντων εντοπίζεται έλλειψη υιοθέτησης και ανάπτυξης καινοτομιών, τεχνολογικού 
εκσυγχρονισμού και ποιότητας των προϊόντων, μικρός αριθμός υποδομών μεταποίησης εμπορίας και 
διακίνησης καθώς και  ανεπαρκής ταυτοποίηση και αναγνωρισιμότητα των αλιευτικών προϊόντων της 
περιοχής.  
Με την παρούσα δράση αντιμετωπίζονται άμεσα τα κρίσιμα ζητήματα/ανάγκες α8 και α11 και έμμεσα 
τα ζητήματα α.2, α.9, α.10 και α.16 που προέκυψαν στο πλαίσιο της SWOT. Η σημασία των 
ζητημάτων αυτών καταγράφηκε επίσης και κατά τη διάρκεια διαβούλευσης της υποψήφιας ΟΤΔ, με 
τον τοπικό πληθυσμό και τους φορείς της προτεινόμενης περιοχής εφαρμογής του Τοπικού 
Προγράμματος Αλιείας. 
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Σε συνέχεια των ανωτέρω και την ανάλυση της τοπικής στρατηγικής και των επιμέρους στόχων του 
προτεινόμενου Τοπικού Προγράμματος, η δράση εναρμονίζεται πλήρως με τον i γενικό στόχο και 
εξυπηρετεί κυρίως τους i και iii  ειδικούς στόχους του Τοπικού Προγράμματος. 
Με βάση τα ανωτέρω και τη γενική οριζόντια επισήμανση για τις ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις 
(Κεφ. 4/Φάκελος Β’), η δράση εξυπηρετεί τη βασική θεματική κατεύθυνση του τοπικού 
προγράμματος η οποία στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του 
διατροφικού τομέα της περιοχής, με έμφαση στην αναβάθμιση της ποιότητας στην παραγωγική 
διαδικασία. Επίσης εξυπηρετεί άμεσα τη ΘΚ 3: «Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής 
οικονομίας» της Κατηγορίας: «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΤΟΠΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ»  και 
έμμεσα τη ΘΚ 2: «Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και ενίσχυση του 
τουριστικού προϊόντος» της Κατηγορίας: «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΤΟΠΙΚΗ 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ». 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 Ποσό (€) Ποσοστό (%) σε επίπεδο 
μέτρου 

Ποσοστό (%) σε επίπεδο 
προτεραιότητας 

Συνολικός Προϋπ/σμός 240.000,00 

 

10,46 10,07 

Δημόσια Δαπάνη 120.000,00 
 

8,61 8,00 

Ιδιωτική Συμμετοχή 120.000,00 

 

13,30 13,33 

Περιοχή Παρέμβασής 

Όλες οι Τοπικές/ Δημοτικές ενότητες της περιοχής παρέμβασης του ΕΤΘΑ. 

 

Εν δυνάμει δικαιούχοι 

Αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την 
αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (με επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), 
συμπεριλαμβανομένων αυτών της αλιείας εσωτερικών υδάτων, που δραστηριοποιούνται ή θα 
δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καν. ΕΕ 508/2014 και 
όπως ορίζονται από την εθνική νομοθεσία.  

Μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην 
περιοχή παρέμβασης, για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα 
με την 2003/361/ΕΚ Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

 

Επισημαίνεται ότι για τις επενδύσεις επιχειρηματικότητας μη κρατικών ενισχύσεων που 
εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες Πράξεων απαιτείται από τους δικαιούχους σαφής 
αιτιολόγηση για τη διαχείριση τους σε τοπικό επίπεδο (άρθρο 63.2, Καν. (ΕΕ) 
508/2014) (Έντυπο Ι_2 παρ. Β3) 
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Β) Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών – 
Κρατικές ενισχύσεις / Επιχειρηματικότητα δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (de 
minimis) 

Τίτλος Δράσης Ενίσχυση επιχειρήσεων (ίδρυση και εκσυγχρονισμός) που 
συνδέονται με τον δευτερογενή και τριτογενή τομέα 

Κωδικός Δράσης 4.2.1.2 

ΕΔΕΤ ΕΤΘΑ 

Νομική βάση*   Κανονισμός 508/2014 – Άρθρο 63 & 95 / Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 

Η δράση αυτή αφορά στην ίδρυση, επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό χώρων εστίασης και αναψυχής, 
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και λιανικού εμπορίου ειδών διατροφής (τροφίμων, ποτών, 
φρούτων, λαχανικών, κλπ).  για την εξυπηρέτηση του εναλλακτικού τουρισμού της αλιευτικής 
περιοχής του Τοπικού Προγράμματος, καθώς και βιοτεχνικές μονάδες με κύριο προσανατολισμό την 
αλιευτική δραστηριότητα. Αναλυτικότερα: 
 Χώροι εστίασης και αναψυχής: η δράση στοχεύει στην ίδρυση υποδομών εστίασης και αναψυχής 

όπως εστιατόρια, καφέ, παραδοσιακά καφενεία, αναψυκτήρια και των παρεχόμενων υπηρεσιών 
με γνώμονα την ενίσχυση της τοπικής ‘’μικρής’’ επιχειρηματικότητας. 

 Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού με θέμα την 
αλιεία και το θαλάσσιο περιβάλλον, όπως καταδύσεις για παρατήρηση του υποθαλάσσιου βυθού 
της περιοχής, ξεναγήσεις για παρατήρηση της χλωρίδας και πανίδας του υγροβιότοπου (υδρόβια 
πουλιά), ξεναγήσεις ανάμεσα στις μυδοκαλλιέργειες, οι οποίες μόνες τους ή συνδυασμένες 
μεταξύ τους μπορούν να αποτελέσουν ένα πλήρες τουριστικό πακέτο για τους λάτρεις του 
εναλλακτικού τουρισμού.  
 Βιοτεχνικές μονάδες: η δράση στοχεύει στη στήριξη επιχειρήσεων που κατά προτεραιότητα 

σχετίζονται με την αλιευτική δραστηριότητα, όπως είναι η κατασκευή δολωμάτων και 
αλιευτικού εξοπλισμού (στολές, δίχτυα, εργαλεία), αλλά και σε Επιχειρήσεις παραγωγής ειδών 
διατροφής μετά την α’ μεταποίηση τόσο από την αλιευτική (το τελικό προϊόν δεν θα πρέπει 
να ανήκει στον τομέα της Αλιείας σύμφωνα με τον καν.1407/2013), όσο και από την αγροτική 
παραγωγή της περιοχής. 

 Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και λιανικού εμπορίου: ενίσχυση επιχειρήσεων λιανικού 
εμπορίου αλιευτικών ειδών (αλιευτικό εξοπλισμό, είδη θαλάσσιας αναψυχής, δώρων, είδη 
τοπικής οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, κλπ), στήριξη επιχειρήσεων παροχής προσωπικών υπηρεσιών 
(κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και φυσικής ευεξίας, κλπ), ανάπτυξη εκπαιδευτικών, 
πολιτιστικών, αθλητικών και άλλων δραστηριοτήτων διασκέδασης και ψυχαγωγίας. 
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Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της αξιοποίησης των δυνατοτήτων-ευκαιριών που εντοπίστηκαν 
στην ανάλυση SWOT για την περιοχή σε σχέση με την ύπαρξη διεθνούς σημασίας φυσικού 
περιβάλλοντος (μεγαλύτερος δελταϊκός σχηματισμός της χώρας) σε συνδυασμό με τις σημαντικές 
δυνατότητες ανάπτυξης νέων δραστηριοτήτων οικοτουρισμού που μέχρι σήμερα δεν αξιοποιήθηκαν 
επαρκώς. Από την ανάλυση αυτή προέκυψαν κρίσιμα ζητήματα/ανάγκες που σχετίζονται κυρίως με 
την διαφοροποίηση της οικονομικής βάσης εκτός των αλιευτικών δραστηριοτήτων. Η παρούσα δράση 
συσχετίζεται με τα κρίσιμα ζητήματα/ανάγκες α.3, α.9, α.13 και α.14 που προέκυψαν στο πλαίσιο της 
ανάλυσης SWOT (Κεφ. 3.2 του παρόντος φακέλου).  

 
Με βάση την υφιστάμενη κατάσταση στην περιοχή εφαρμογής και την ανάλυση της τοπικής 
στρατηγικής και των επιμέρους στόχων αυτής, η παρούσα δράση εναρμονίζεται με τον i γενικό στόχο 
σε ότι αφορά την οργάνωση εναλλακτικού τουριστικών δραστηριοτήτων, και εξυπηρετεί κυρίως τον 
ii και τον iii ειδικό στόχο του Τοπικού Προγράμματος. Η δράση εξυπηρετεί άμεσα τη ΘΚ 3: 
«Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας» της Κατηγορίας: «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
– ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΤΟΠΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ» και τη ΘΚ 2: «Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής 
παρέμβασης και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος» της Κατηγορίας: «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ – 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΤΟΠΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ». 

Η χρηματοδοτική βαρύτητα δικαιολογείται από το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε στο πλαίσιο της bottom 
up προσέγγισης. 

 

 Χρηματοδοτικά Στοιχεία 

 Ποσό (€) Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο μέτρου 

Ποσοστό (%) σε επίπεδο 
προτεραιότητας 

Συνολικός Προϋπ/σμός 560.000,00 24,42 23,50 

Δημόσια Δαπάνη 280.000,00 20,09 18,67 

Ιδιωτική Συμμετοχή 280.000,00 31,11 31,11 

Περιοχή Εφαρμογής 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης του ΕΤΘΑ.  

 
 

Εν δυνάμει δικαιούχοι 

Μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην 
περιοχή παρέμβασης, για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με 
την 2003/361/ΕΚ Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
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7. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ & ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Για την υλοποίηση των Πράξεων της παρούσας πρόκλησης οι επιλέξιμες και μη επιλέξιμες 
δαπάνες ανά είδος Πράξης περιγράφονται ακολούθως.   

 

Α) Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών – Μη 
Κρατικές ενισχύσεις / Επιχειρηματικότητα. 

4.2.1.1 - Συμπληρωματικές δραστηριότητες αλιέων με έμφαση στον αλιευτικό 
τουρισμό (YA 1267/02-8-2021 (ΦΕΚ 3680/10-08-2021) 

 

Επιλέξιμες Δαπάνες 

Για την υλοποίηση των πράξεων της παρούσας 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. 

• Δαπάνες για την παροχή περιβαλλοντικών υπηρεσιών σχετικών με την αλιεία. 

• Δαπάνες για την παροχή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σχετικών με την αλιεία. 

• Ανάπτυξη χώρων άμεσης εμπορίας για την πώληση και ενημέρωση του καταναλωτή καθώς 
και για την ενθάρρυνση της κατανάλωσης συναφών προϊόντων. 

 

Ειδικότερα, επιλέξιμες θεωρούνται οι εξής δαπάνες: 

i 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. 

ii 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. 
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iii 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 τις σχετικές με την αλιευτική δραστηριότητα 
πρακτικές και τεχνικές. 

iv Μελέτες και αμοιβές συμβούλων, άμεσα συσχετιζόμενες με την υλοποίηση του 
επιχειρηματικού σχεδίου. 

v Αγορές, οι οποίες σχετίζονται με την προμήθεια και εγκατάσταση του απαιτούμενου 
καινούργιου εξοπλισμού και μέσων για τη λειτουργία των προτεινόμενων δράσεων του 
επιχειρηματικού σχεδίου. 

vι Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση με σύγχρονο εξοπλισμό του υφιστάμενου εξοπλισμού. 

vii 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. 

viii 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. 

ix Δαπάνες 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 και με την 
επιφύλαξη των λοιπών κανόνων επιλεξιμότητας. 

 

Μη Επιλέξιμες 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. 
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• 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. 

 

 

4.2.1.3 - Εκσυγχρονισμός/ μετεγκατάσταση παραγωγικών επενδύσεων στην 
υδατοκαλλιέργεια 

 

Επιλέξιμες Δαπάνες 

• Εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου έως και 10% επί του συνολικού 
επιλέξιμου κόστους της πράξης (πλην τεχνικών εξόδων και απρόβλεπτων). 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. 

• Αγορά, μεταφορά και τοποθέτηση πλωτών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 
(συμπεριλαμβανομένων των αγκυροβολίων). 

• Εγκαταστάσεις και παραγωγικός εξοπλισμός χερσαίων μονάδων υδατοκαλλιέργειας, και 
Ιχθυογεννητικών Σταθμών και μονάδων παραγωγής γόνου καθώς και των 
υποστηρικτικών τους εγκαταστάσεων. 

• Αγορά, μεταφορά και τοποθέτηση καινούργιων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού. 
• Βελτίωση – προστασία και διαχείριση φυσικών ιχθυοτροφείων και τεχνητών λιμνών, 

κατασκευή τάφρων διαχείμασης, αναχωμάτων, έργων διαμόρφωσης πυθμένα, 
ιχθυοσυλληπτικών εγκαταστάσεων κλπ σε φυσικά ιχθυοτροφεία. 

• Εργασίες και προμήθεια εξοπλισμού με σκοπό την προστασία των εγκαταστάσεων 
Υδατοκαλλιέργειας από άγριους θηρευτές. 

• Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού παραγωγής ενσιρωμάτων που 
απαιτούνται για την παραγωγή ιχθυοτροφών με σκοπό την αποκλειστική και μόνο χρήση 
για τις παραγωγικές ανάγκες της μονάδας τους. 

• Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εργαστηριακού εξοπλισμού. 
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• Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού γραφείων, χώρων παραμονής και 
εστίασης προσωπικού και συνεδριάσεων με τον απαραίτητο εξοπλισμό. Η επιλέξιμη 
δαπάνη της συγκεκριμένης κατηγορίας δεν θα υπερβαίνει το 10% επί του συνολικού 
επιλέξιμου κόστους της Πράξης (πλην τεχνικών εξόδων και απρόβλεπτων). 

• Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού μηχανοργάνωσης, προγραμμάτων 
διαχείρισης – λογισμικού, καθώς και λογισμικού αναβάθμισης υφιστάμενων 
ηλεκτρονικών συστημάτων. 

• Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση συστημάτων ασφάλειας, παρακολούθησης και 
διαχείρισης της μονάδας, εφόσον τηρείται η νομοθεσία περί προστασίας των 
προσωπικών δεδομένων. 

• Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές (φωτοβολταϊκά πάνελς, ανεμογεννήτριες, καυστήρες βιομάζας, κλπ). Η ισχύς των 
ανωτέρω δεν θα υπερβαίνει τις ενεργειακές ανάγκες της μονάδας (αποδεικνύεται με την 
υποβολή μελέτης υπολογισμού των ενεργειακών αναγκών της μονάδας). 

• Αγορά μεταφορικών μέσων, πλωτών και χερσαίων για : 
- την υγιεινή και ασφαλή μεταφορά ζώων και νωπών προϊόντων με σκοπό την 

εκτροφή ή/και την εμπορία, 

- την μεταφορά αναγκαίων εφοδίων και πρώτων υλών τόσο στις χερσαίες όσο 
και στις πλωτές εγκαταστάσεις παραγωγής, 

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

• Εκσυγχρονισμό, και αναβάθμιση με σύγχρονο εξοπλισμό ή αντικατάσταση υφιστάμενων 
χερσαίων ή πλωτών 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 σχετιζόμενες με την υλοποίηση της Πράξης. 
• 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€. 

• Δαπάνες για δραστηριότητες που αποσκοπούν στην απόκτηση συμπληρωματικού 
εισοδήματος, μέσω της ανάπτυξης συμπληρωματικών της Υδατοκαλλιέργειας 
δραστηριοτήτων. Αυτές οι συμπληρωματικές δραστηριότητες πρέπει να συνδέονται 
άμεσα με τη βασική υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα της επιχείρησης. Μεταξύ των 
άλλων περιλαμβάνονται : ο αλιευτικός τουρισμός, περιβαλλοντικές υπηρεσίες στον 
τομέα της υδατοκαλλιέργειας, εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αφορούν την 
υδατοκαλλιέργεια, κ.λπ. Επίσης, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός για το λιανικό εμπόριο 
εντός των μονάδων υδατοκαλλιέργειας, όταν η δραστηριότητα αυτή αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της επιχείρησης. 

• Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης εφόσον 
αιτιολογούνται για την υλοποίηση της Πράξης και με τους εξής όρους: 
- ο μισθωτής είναι ο άμεσος Δικαιούχος της Πράξης, 
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- τα μισθώματα που καταβάλει ο μισθωτής στον εκμισθωτή, συνοδευόμενα από 
εξοφλημένο τιμολόγιο ή λογιστικό έγγραφο ισοδύναμης αποδεικτικής ισχύος 
αποτελούν τη δαπάνη που είναι επιλέξιμη για συγχρηματοδότηση. 

- Σε περίπτωση σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης που περιλαμβάνει ρήτρα αγοράς ή 
προβλέπει ελάχιστη περίοδο χρηματοδοτικής μίσθωσης ίση με τη διάρκεια της 
ωφέλιμης ζωής του πάγιου στοιχείου που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης 
χρηματοδοτικής μίσθωσης, το ανώτατο ποσό που είναι επιλέξιμο για χρηματοδοτική 
συνδρομή του Ταμείου δεν μπορεί να υπερβαίνει την καθαρή αγοραία αξία του 
εκμισθωμένου πάγιου στοιχείου. Οι άλλες δαπάνες που σχετίζονται με τη σύμβαση 
χρηματοδοτικής μίσθωσης, (φόροι, περιθώριο κέρδους του εκμισθωτή, κόστος 
αναχρηματοδότησης, γενικά έξοδα, έξοδα ασφαλίσεων, κλπ.) δεν είναι επιλέξιμες. 

- Η οικονομική ενίσχυση για τις συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης που αναφέρονται 
στο προηγούμενο σημείο καταβάλλεται στον μισθωτή σε μία (1) ή περισσότερες δόσεις 
ανάλογα με τα μισθώματα που έχουν πραγματικά καταβληθεί. Εάν η σύμβαση 
χρηματοδοτικής μίσθωσης λήγει μετά την τελική ημερομηνία έως την οποία 
λαμβάνονται υπόψη οι πληρωμές στο πλαίσιο της εν λόγω επενδυτικής πρότασης του 
ΕΠΑΛΘ 2014-2020, θεωρούνται επιλέξιμες μόνο οι δαπάνες για τα ληξιπρόθεσμα 
μισθώματα που καταβλήθηκαν από το μισθωτή έως την τελική ημερομηνία των 
πληρωμών στο πλαίσιο του εν λόγω Μέτρου. 

- Σε περίπτωση συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που δεν περιλαμβάνουν ρήτρα 
εξαγοράς και των οποίων η διάρκεια είναι μικρότερη από τη διάρκεια της ωφέλιμης 
ζωής του πάγιου στοιχείου που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης χρηματοδοτικής 
μίσθωσης, τα μισθώματα είναι επιλέξιμα για οικονομική ενίσχυση κατ’ αναλογία προς 
την περίοδο της επιλέξιμης Πράξης. 

- Ωστόσο, ο μισθωτής πρέπει να μπορεί να αποδεικνύει ότι η χρηματοδοτική μίσθωση 
είναι η πλέον αποτελεσματική από πλευράς κόστους μέθοδος για την απόκτηση της 
χρήσης του εξοπλισμού. Εάν η χρησιμοποίηση εναλλακτικής μεθόδου (π.χ. μίσθωση 
εξοπλισμού), συνεπαγόταν χαμηλότερο κόστος, το επί πλέον κόστος αφαιρείται από 
την επιλέξιμη δαπάνη. 

• 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. 

 

Σε κάθε περίπτωση για να θεωρηθούν επιλέξιμες για χρηματοδότηση οι εν λόγω δαπάνες θα 
πρέπει να αποτυπώνονται (εφόσον προβλέπεται στην εθνική νομοθεσία) στις απαραίτητες 
Άδειες του έργου κατά το χρόνο κτήσης των αγαθών και μέχρι λήξης των μακροχρόνιων 
υποχρεώσεων. 
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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, εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, έργα 
οδοποιίας, αγορά γόνου ή/και γεννητόρων, εξοπλισμό γραφείων, χώρων παραμονής και 
εστίασης προσωπικού και συνεδριάσεων, καθώς και τεχνικά έξοδα και απρόβλεπτα, που 
υπερβαίνουν τα ποσοστά που έχουν προσδιοριστεί ανωτέρω.  

• Αγορά, κατασκευή και προμήθεια εξοπλισμού που δεν είναι απαραίτητος για τους 
λειτουργικούς σκοπούς της επένδυσης. 

• Δαπάνες που δεν περιγράφονται αναλυτικά στην αντίστοιχη ενότητα της 
τεχνοοικονομικής προμελέτης, 

• Εργασίες επισκευής και συντήρησης υφιστάμενων εξοπλισμών και εγκαταστάσεων. 
• Εργασίες πρασίνου (δενδροφύτευση, χλοοτάπητες, κ.λπ.) και έργα διακόσμησης. 
• Αγορά ή εγκατάσταση μεταχειρισμένων υλικών, μηχανημάτων και εξοπλισμών. 
• Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) για οποιαδήποτε κατηγορία δαπάνης. 
• 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 μέχρι επτά (7) θέσεων. 
• Αγορά ή εγκατάσταση εξοπλισμού αναψυχής. 
• 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 τον 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, εκτός των περιπτώσεων στην παράγραφο 1 του 

παρόντος άρθρου. 
• Έξοδα κατασκευής προσωρινών έργων. 
• Δαπάνες για την προμήθεια εξοπλισμού και την εκτέλεση εργασιών επί εγκαταστάσεων, 

οι οποίες δεν αποτυπώνονται -εφόσον προβλέπεται στην εθνική νομοθεσία- στην 
αδειοδότηση του έργου. 
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4.2.1.4 - Ίδρυση / Εκσυγχρονισμός/ επέκταση επιχειρήσεων μεταποίησης και 
εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 

 

Επιλέξιμες Δαπάνες 

• 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. 

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

• 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 για τη λειτουργία της επένδυσης (παραγωγικός, ηλεκτρομηχανολογικός 
εξοπλισμός, εργαστηριακός εξοπλισμός, κλπ). 

• Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση με σύγχρονο εξοπλισμό του υφιστάμενου εξοπλισμού 
και των μέσων μεταφοράς. 

• 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. 

• 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. Η επιλέξιμη 
δαπάνη της συγκεκριμένης κατηγορίας δεν θα υπερβαίνει το 10% επί του συνολικού 
επιλέξιμου κόστους της Πράξης (πλην τεχνικών εξόδων και απρόβλεπτων). 

• Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού μηχανοργάνωσης, προγραμμάτων 
διαχείρισης – λογισμικού, καθώς και λογισμικού αναβάθμισης υφιστάμενων 
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ηλεκτρονικών συστημάτων, μελέτες και συστήματα οργάνωσης και λειτουργίας 
μονάδων μεταποίησης και αποθηκών. 

• Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση συστημάτων ασφάλειας, παρακολούθησης και 
διαχείρισης της μονάδας εφόσον τηρείται η νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών 
δεδομένων. 

• 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. 

• Μελέτες και αμοιβές συμβούλων, άμεσα σχετιζόμενες με την υλοποίηση της Πράξης. 
• 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€. 

• Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης εφόσον 
αιτιολογούνται για την υλοποίηση της Πράξης και με τους εξής όρους: 
- ο μισθωτής είναι ο άμεσος Δικαιούχος της Πράξης, 
- τα μισθώματα που καταβάλει ο μισθωτής στον εκμισθωτή, συνοδευόμενα από 

εξοφλημένο τιμολόγιο ή λογιστικό έγγραφο ισοδύναμης αποδεικτικής ισχύος 
αποτελούν τη δαπάνη που είναι επιλέξιμη για συγχρηματοδότηση. 

- Σε περίπτωση σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης που περιλαμβάνει ρήτρα αγοράς ή 
προβλέπει ελάχιστη περίοδο χρηματοδοτικής μίσθωσης ίση με τη διάρκεια της 
ωφέλιμης ζωής του πάγιου στοιχείου που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης 
χρηματοδοτικής μίσθωσης, το ανώτατο ποσό που είναι επιλέξιμο για χρηματοδοτική 
συνδρομή του Ταμείου δεν μπορεί να υπερβαίνει την καθαρή αγοραία αξία του 
εκμισθωμένου πάγιου στοιχείου. Οι άλλες δαπάνες που σχετίζονται με τη σύμβαση 
χρηματοδοτικής μίσθωσης, (φόροι, περιθώριο κέρδους του εκμισθωτή, κόστος 
αναχρηματοδότησης, γενικά έξοδα, έξοδα ασφαλίσεων, κλπ.) δεν είναι επιλέξιμες. 

- Η οικονομική ενίσχυση για τις συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης που αναφέρονται 
στο προηγούμενο σημείο καταβάλλεται στον μισθωτή σε μία (1) ή περισσότερες δόσεις 
ανάλογα με τα μισθώματα που έχουν πραγματικά καταβληθεί. Εάν η σύμβαση 
χρηματοδοτικής μίσθωσης λήγει μετά την τελική ημερομηνία έως την οποία 
λαμβάνονται υπόψη οι πληρωμές στο πλαίσιο της εν λόγω επενδυτικής πρότασης του 
ΕΠΑΛΘ 2014-2020, θεωρούνται επιλέξιμες μόνο οι δαπάνες για τα ληξιπρόθεσμα 
μισθώματα που καταβλήθηκαν από το μισθωτή έως την τελική ημερομηνία των 
πληρωμών στο πλαίσιο του εν λόγω Μέτρου. 

- Σε περίπτωση συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που δεν περιλαμβάνουν ρήτρα 
εξαγοράς και των οποίων η διάρκεια είναι μικρότερη από τη διάρκεια της ωφέλιμης 
ζωής του πάγιου στοιχείου που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης χρηματοδοτικής 
μίσθωσης, τα μισθώματα είναι επιλέξιμα για οικονομική ενίσχυση κατ’ αναλογία προς 
την περίοδο της επιλέξιμης Πράξης. 

- Ωστόσο, ο μισθωτής πρέπει να μπορεί να αποδεικνύει ότι η χρηματοδοτική μίσθωση 
είναι η πλέον αποτελεσματική από πλευράς κόστους μέθοδος για την απόκτηση της 
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χρήσης του εξοπλισμού. Εάν η χρησιμοποίηση εναλλακτικής μεθόδου (π.χ. μίσθωση 
εξοπλισμού), συνεπαγόταν χαμηλότερο κόστος, το επί πλέον κόστος αφαιρείται από 
την επιλέξιμη δαπάνη. 

• 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.  

 

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, εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, έργα 
οδοποιίας, εξοπλισμό γραφείων, χώρων παραμονής και εστίασης προσωπικού και 
συνεδριάσεων καθώς και τεχνικά έξοδα & απρόβλεπτα, που υπερβαίνουν τα ποσοστά 
που έχουν προσδιοριστεί ανωτέρω.  

• 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, κ.λπ.) και έργα διακόσμησης. 
• Αγορά ή εγκατάσταση μεταχειρισμένων υλικών, μηχανημάτων και εξοπλισμών. 
• Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) για οποιαδήποτε κατηγορία δαπάνης. 
• 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 μέχρι επτά (7) θέσεων. 
• 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. 
• 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. 
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• Εργασίες των οποίων τα δικαιολογητικά έγγραφα δεν επιτρέπουν επαλήθευση των 
δαπανών. 

• Έξοδα ενοικίασης υλικού - εξοπλισμού. 
• Έξοδα κατασκευής προσωρινών έργων.  
• Δαπάνες για την προμήθεια εξοπλισμού και την εκτέλεση εργασιών επί εγκαταστάσεων, 

οι οποίες δεν αποτυπώνονται -εφόσον προβλέπεται στην εθνική νομοθεσία- στην 
αδειοδότηση του έργου. 

 

 

Β) Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών – 
Κρατικές ενισχύσεις / Επιχειρηματικότητα δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (de 
minimis) 

4.2.1.2 - Ενίσχυση επιχειρήσεων που συνδέονται με τον δευτερογενή και τριτογενή 
τομέα 

 

Επιλέξιμες Δαπάνες 

• Η κατασκευή ή η βελτίωση ακινήτου. Είναι επιλέξιμη δαπάνη η διαμόρφωση του 
περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της επένδυσης, για 
ποσό μέχρι το 10% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών της πράξης. 

• Αγορά, (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και εγκατάστασης) εξοπλισμού και ο 
εξοπλισμός εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της επένδυσης. 

• Ο εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εξοικονόμησης 
ύδατος και επεξεργασίας αποβλήτων, εφόσον αντιστοιχούν στην δυναμικότητα ή της 
ανάγκες της μονάδας και δεν αποτελούν μεμονωμένη δαπάνη, αλλά συμπληρωματική 
δαπάνη σε παραγωγικές επενδύσεις. 

• Αγορά καινούργιων οχημάτων και συγκεκριμένα: 

i) Οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ειδικού τύπου τα οποία, σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία, θεωρούνται απαραίτητα για την λειτουργία της επένδυσης. Το ύψος της 
δαπάνης, για την αγορά οχημάτων ειδικού τύπου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του 
προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου. 

ii) Μέσων 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. 

• 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€. 
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• Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης, όπως αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, 
δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικών, περιφερειακών 
μηχανημάτων και φωτοτυπικών. 

• Δαπάνες συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής 
προστασίας εγκαταστάσεων. 

• 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. 

• Δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, 
δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη 
διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση). 

• Δαπάνες προβολής, όπως ιστοσελίδα, έντυπα, διαφήμιση και συμμετοχή σε εκθέσεις και 
μέχρι το 10% του συνολικού κόστους της πράξης. 

• Δαπάνες σύνδεσης με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ), όπως ενδεικτικά ΔΕΗ, 
ύδρευση, αποχέτευση, τηλεφωνοδότηση κλπ, εντός των ορίων του οικοπέδου. 

• Ο φόρος προστιθέμενης αξίας, είναι επιλέξιμος, κατά το μέρος που δεν είναι ανακτήσιμος 
δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για το ΦΠΑ. 

• Δαπάνες που σχετίζονται με την διαμόρφωση χώρων προβολής, δοκιμής των προϊόντων 
της επιχείρησης καθώς και του αντίστοιχου εξοπλισμού (όπως εξοπλισμός 
αναπαραγωγής ήχου και εικόνας), που απαιτείται σε περίπτωση που η επιχείρηση 
διατηρεί ή δημιουργεί χώρο επισκέψιμο για το κοινό και επιχειρηματίες. 

• Εργασίες πράσινου δενδροφυτεύσεις, γκαζόν, καθώς και έργα διακόσμησης (εντός του 
λειτουργικού χώρου της επιχείρησης) σε περίπτωση που η επιχείρηση διατηρεί ή 
δημιουργεί χώρο επισκέψιμο για το κοινό και επιχειρηματίες. 

• Δαπάνες ειδικού εξοπλισμού (π.χ. αγορά αλόγων για δραστηριότητες περιήγησης). 
Επίσης η αγορά οχημάτων μεταφοράς πελατών για τις επιχειρήσεις 
εναλλακτικού/θεματικού τουρισμού και εφόσον τεκμηριώνεται πλήρως η αναγκαιότητά 
τους και μέχρι του ποσού των 30.000€ για τα οχήματα αυτά. 

• Κατασκευή οικίσκου – αποθήκης για τις ανάγκες φύλαξης – εξυπηρέτησης της 
επένδυσης, μέχρι 40 τ.μ, μόνο για επενδύσεις τουριστικών καταλυμάτων. 

• Έργα πρασίνου καθώς και έργα διακόσμησης (εφόσον αποτελούν λειτουργικό τμήμα της 
επιχείρησης). 
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• Εξοπλισμός αναψυχής πελατών (όπως εξοπλισμός αναπαραγωγής ήχου και εικόνας), 
είναι επιλέξιμός μονό στην περίπτωση που αιτιολογείται από την φύση της επένδυσης 
(καταλύματα, χώροι εστίασης και αναψυχής). 

 

Μη Επιλέξιμες Δαπάνες 

• 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. 

• Πάσης φύσεως έξοδα, εισφορές, φόροι, τέλη, δημοσιονομικές επιβαρύνσεις, 
αποζημιώσεις, ασφάλιστρα υπέρ τρίτων. 

• Εξοπλισμός αναψυχής (όπως εξοπλισμός αναπαραγωγής ήχου και εικόνας κ.λπ.), εκτός 
και εάν η επιχείρηση διατηρεί ή δημιουργεί, επισκέψιμο για το κοινό και επιχειρηματίες, 
τμήμα, ή στην περίπτωση που αιτιολογείται από την φύση της επένδυσης (καταλύματα, 
χώροι εστίασης και αναψυχής). 

• Δαπάνες συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης, ασφάλιστρα, κεφάλαιο κίνησης. 

• Δαπάνες αγοράς αναλωσίμων υλικών. 

• Δαπάνες για αγορά ή εγκατάσταση μεταχειρισμένων υλικών, μηχανημάτων και 
εξοπλισμού. 

• 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. 

• Υπερβάσεις εγκεκριμένου κόστους εκτός από τις περιπτώσεις που έχουν γίνει αποδεκτές 
στο πλαίσιο αιτήματος τροποποίησης του δικαιούχου. 
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• Δαπάνες αποξήλωσης και καθαίρεσης γενικότερα. Δαπάνες για τον καθαρισμό της 
αρχικής θέσης σε περιπτώσεις μετεγκατάστασης και κόστος αποξήλωσης και μεταφοράς 
του παλαιού εξοπλισμού ή μέρος αυτού στη νέα θέση. 

• Αμοιβές προσωπικού για την λειτουργία της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων των 
επιβαρύνσεων της κοινωνικής ασφάλισης. 

• Λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης. 

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

• Πρόστιμα, χρηματοοικονομικές ποινές και δαπάνες δικαστικών διαδικασιών. 

• Αγορά επιβατικών αυτοκινήτων (εκτός των περιπτώσεων που προβλέπεται στις 
επιλέξιμες δαπάνες). 

• Εργασίες που πραγματοποιήθηκαν από τον ίδιο τον δικαιούχο. 

• Έξοδα σύστασης της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου, έξοδα συμβολαιογράφου, 
έξοδα ταξιδιών. 

• Έξοδα μεταβίβασης κυριότητας μιας επιχείρησης. 
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8. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης είναι συγκριτική και διενεργείται σύμφωνα με 
τα εγκεκριμένα από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠΑΛΘ κριτήρια και με τη διαδικασία 
των 2 σταδίων (ΣΤΑΔΙΟ Α & ΣΤΑΔΙΟ Β), όπως αυτή αναλυτικά αναφέρεται στην παρούσα 
πρόσκληση. 

 

ΣΤΑΔΙΟ Α: «ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ» 

Κατά το στάδιο Α, ελέγχεται η πληρότητα και η επιλεξιμότητα της αίτησης χρηματοδότησης 
και των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια τα οποία δεν 
βαθμολογούνται, αλλά λαμβάνουν τιμή ΝΑΙ /ΟΧΙ ή Δεν εφαρμόζεται. Προϋπόθεση της 
επιλεξιμότητας της πρότασης, αποτελεί η θετική αξιολόγησή της (όλα τα κριτήρια έχουν θετική 
τιμή ΝΑΙ ή δεν εφαρμόζεται). 

 

Κριτήριο 1: «Ο Δικαιούχος που εμπίπτει στην πρόσκληση» 

Ελέγχεται εάν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει στις κατηγορίες Δυνητικών 
δικαιούχων, με βάση τα υποβληθέντα αποδεικτικά δικαιολογητικά της ιδιότητά τους, όπως 
αυτά προσδιορίζονται στην παρούσα πρόσκληση. 

 

Κριτήριο 2: «Τυπική πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης» 

Ελέγχεται: 

α) Η πληρότητα και εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών και λοιπών στοιχείων που 
προσδιορίζονται στο Άρθρο 11 της πρόσκλησης (όπως διοικητικές πράξεις, άδειες, οικονομικά 
στοιχεία, αποδεικτικά κατοχής ή χρήσης του ακινήτου, ΚΑΔ κλπ.)  

β) Εάν προτεινόμενη επένδυση υλοποιείται εντός της περιοχής παρέμβασης όπως 
προσδιορίζονται στο Άρθρο 9 της πρόσκλησης 

γ) Εάν ο αιτούμενος προϋπολογισμός της πρότασης (Παράρτημα IV) ανάλογα με το είδος της 
πράξης) είναι εντός ορίων, όπως αυτά τίθενται στην παρούσα πρόσκληση.  
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Κριτήριο 3: «Περίοδος υλοποίησης εντός περιόδου επιλεξιμότητας 
προγραμματικής περιόδου και πρόσκλησης» 

Ελέγχεται εάν η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης προς συγχρηματοδότηση πράξης 
εμπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του προγράμματος έως 30-06-2023 (ή για τις 
δράσεις αλιευτικού τουρισμού εντός 12 μηνών από την απόφαση ένταξης), σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, όπως δηλώνεται (Αίτηση Στήριξης και Έντυπο I_2). 

 

Κριτήριο 4: « Μη περαίωση του φυσικού αντικειμένου» 

Εξετάζεται μέσω της Υπεύθυνης δήλωσης του υποψήφιου δικαιούχου (Υπόδειγμα ΥΔ ΙΙΙ), εάν 
η προτεινόμενη πράξη δεν έχει περαιωθεί φυσικά ή υλοποιηθεί πλήρως πριν την υποβολή της 
αίτησης χρηματοδότησης (σύμφωνα με τον Καν. 1303/2013, άρθρο 65, παράγ. 6). 

 

Κριτήριο 5: «Η προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε 
υποδομή ή παραγωγική επένδυση η οποία έπαυσε ή μετεγκαταστάθηκε εκτός της 
περιοχής του προγράμματος» 

Εξετάζεται μέσω της Υπεύθυνης δήλωσης του υποψήφιου δικαιούχου (Υπόδειγμα ΥΔ ΙΙΙ), εάν 
η προτεινόμενη πράξη (ΜΜΕ) δεν περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε υποδομή ή παραγωγική 
επένδυση η οποία έπαυσε ή μετεγκαταστάθηκε εκτός της περιοχής του προγράμματος εντός 
τριών ετών από την τελική πληρωμή στο δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που οριζόταν 
στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων (σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν. 1303/2013).  

 

Κριτήριο 6: «Πράξη η οποία εμπίπτει στο Θεματικό Στόχο, Ειδικό στόχο και Μέτρο 
της πρόσκλησης» 

Εξετάζεται εάν η πράξη εμπίπτει: 

-στον θεματικό στόχο της πρόσκλησης: «Προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης 
και υποστήριξη της κινητικότητας της εργασίας». 

- στον ειδικό στόχο της πρόσκλησης: «Προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής 
ένταξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας και παροχή στήριξης της απασχολησιμότητας 
και της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού στις παράκτιες και τις εσωτερικές κοινότητες 
που εξαρτώνται από της αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένης της 
διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της αλιείας και σε άλλους τομείς της 
θαλάσσιας οικονομίας» 

- στο Μέτρο 8.3.3 της πρόσκλησης: «‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με 
πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα» (Άρθ. 63 του 
Καν. 508/2014). 
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Κριτήριο 7: «Μη επικάλυψη των χορηγούμενων χρηματοδοτήσεων» 

Εξετάζεται μέσω της Υπεύθυνης δήλωσης του υποψήφιου δικαιούχου (Υπόδειγμα ΥΔ Ι) αν «το 
ίδιο αντικείμενο της επένδυσης δεν έχει προταθεί ή οριστικά υπαχθεί για ενίσχυση - 
επιχορήγηση σε αναπτυξιακό νόμο ή σε οποιοδήποτε άλλο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα», ήτοι 
εάν διασφαλίζεται η μη διπλή χρηματοδότηση της ίδιας δαπάνης από άλλα Επιχειρησιακά 
Προγράμματα, χρηματοδοτικά εργαλεία ή /και εθνικούς πόρους. 

 

Κριτήριο 8: «Παραδεκτό της αίτησης» 

Εξετάζεται μέσω της Υπεύθυνης δήλωσης του υποψήφιου δικαιούχου (Υπόδειγμα ΥΔ Ι), εάν 
διασφαλίζεται ότι ο δικαιούχος δεν έχει διαπράξει απάτη στο πλαίσιο του ΕΤΑ ή του ΕΤΘΑ 
(σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Κανονισμού 508/2014 και τον κατ΄ 
εξουσιοδότηση Καν.(ΕΕ)288/2015. 

 

Κριτήριο 9: «Σε περίπτωση που η χρηματοδότηση γίνεται με τον Καν ΕΕ 
1407/2013, πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του» 

Σε περίπτωση χρηματοδότησης της πράξης με τον Καν. ΕΕ 1407/2013 (De minimis) ελέγχεται 
(μέσω της σχετικής δήλωσης του υποψήφιου δικαιούχου σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, των 
προηγούμενων επιχορηγήσεων (Υπόδειγμα ΥΔ II) και τα στοιχεία του υποβληθέντος φακέλου 
και της σώρευσης κρατικών ενισχύσεων (www.sorefsis.gr/soreusis), εάν ο δικαιούχος πληροί 
τις προϋποθέσεις που απαιτούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Καν. ΕΕ 1407/2013 
(De minimis) και αν η δραστηριότητα εμπίπτει στο Πεδίο Εφαρμογής, όπως αυτά 
αναγράφονται στην παρούσα πρόσκληση (άρθρο 7 παρ.3).  

Αφορά μόνο την κατηγορία πράξεων 4.2.1.2 (Κρατικές ενισχύσεις) 

 

Κριτήριο 10: «Δεν εκκρεμεί για τον δικαιούχο εντολή ανάκτησης παράνομης 
κρατικής ενίσχυσης εκδοθείσα βάσει προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής ή του 
Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ)» 

Σε περίπτωση χρηματοδότησης με τον Καν. ΕΕ 1407/2013 (De minimis), εξετάζεται μέσω της 
Υπεύθυνης δήλωσης του υποψήφιου δικαιούχου (Παράρτημα II), ότι δεν εκκρεμεί για τον 
δικαιούχο εντολή ανάκτησης παράνομης κρατικής ενίσχυσης εκδοθείσα βάσει προηγούμενης 
απόφασης της Επιτροπής ή του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ).  

Αφορά μόνο την κατηγορία πράξεων 4.2.1.2 (Κρατικές ενισχύσεις) 
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Κριτήριο 11: «Στον δικαιούχο δεν έχουν επιβληθεί πρόστιμα τα οποία έχουν 
αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας 
και ειδικότερα για: Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 
πρόστιμα/ 3 έλεγχοι) ή Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/ 2 έλεγχοι) (σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο αρθ. 40 του Ν. 4488/2017)» 

Εξετάζεται μέσω της Υπεύθυνης δήλωσης του υποψήφιου δικαιούχου (Υπόδειγμα ΥΔ III), εάν 
διασφαλίζεται ότι κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης δεν έχουν επιβληθεί σε 
βάρος του δικαιούχου οι κυρώσεις της Παραγράφου 1 του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017. 

 

Κριτήριο 12: «Τηρείται η νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων 
και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ. 
40 του Ν. 4488/2017)» 

Εξετάζεται μέσω της Υπεύθυνης δήλωσης του υποψήφιου δικαιούχου (Υπόδειγμα ΥΔ III), εάν 
ο δικαιούχος τηρεί τη νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης 
επαγγελματικού κινδύνου σύμφωνα μα τα οριζόμενα της Παραγράφου 3 του άρθρου 40 του 
Ν. 4488/2017. 

 

ΣΤΑΔΙΟ Β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Κατά το στάδιο Β διενεργείται η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης, σύμφωνα με τα 
κατωτέρω κριτήρια, τα οποία διακρίνονται στις εξής 4 κατηγορίες: 

ΣΤΑΔΙΟ Β1: «ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ» 
ΣΤΑΔΙΟ Β2: « ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ» 
ΣΤΑΔΙΟ Β3: «ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ» 
ΣΤΑΔΙΟ Β4: «ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ».  
 
Ειδικότερα στο ΣΤΑΔΙΟ Β1: «ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ 
ΠΡΟΤΑΣΗΣ» αξιολογούνται τα παρακάτω 3 βαθμολογούμενα κριτήρια. 

 

Κριτήριο 13 : «Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης» 

Εξετάζεται η πληρότητα και η σαφήνεια της προτεινόμενης πράξης, με βάση τα αναγραφόμενα 
στα σχετικά πεδία της αίτησης χρηματοδότησης και του υποβληθέντος προϋπολογισμού της 
πράξης.  
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Ειδικότερα αξιολογείται: 

α) η παρουσίαση του φυσικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου (βασικά τεχνικά, 
λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά της πράξης, ολοκληρωμένος χαρακτήρας της 
επένδυσης, παραγόμενα προϊόντα /υπηρεσίες, αγορά - στόχος, κ.α.) 

β) η μεθοδολογία υλοποίησης της πράξης (απαιτούμενες ενέργειες , χρονική αλληλουχία των 
ενεργειών) 

γ) η πληρότητα του προτεινόμενου προϋπολογισμού (αν περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία κόστη 
για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου/παραδοτέων) 

Η βαθμολογία του κριτηρίου συναρτάται από την ακέραια αριθμητική τιμή που λαμβάνει 
(βαθμός) και την βαρύτητα του κριτηρίου ως ποσοστό % (συντελεστής στάθμισης). Λαμβάνει 
την μεγαλύτερη βαθμολογία εάν η πρόταση είναι πλήρης και με σαφή περιγραφή του 
αντικειμένου και τη μικρότερη, εάν παρουσιάζει σημαντικές ελλείψεις στην πληρότητα και στην 
περιγραφή του αντικειμένου. 

 

Κριτήριο 14 : «Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους» 

Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού, η ορθή κατανομή του στις επιμέρους 
εργασίες, καθώς και η αξιοπιστία του κόστους. 

Ειδικότερα κατά την εξέταση του προϋπολογισμού της πράξης ελέγχεται, αν περιλαμβάνονται 
δαπάνες οι οποίες αποδεδειγμένα σχετίζονται με την υλοποιούμενη Πράξη, αν ο πίνακας (σε 
excel) έχει συμπληρωθεί ορθά και σύμφωνα με το Παράρτημα IV (ανάλογα με την φύση της 
πράξης) της πρόσκλησης, αν τα σύνολα των επιλέξιμων δαπανών ανά κατηγορία δαπάνης, 
είναι σύμφωνα με τα εμφανιζόμενα στο Πληροφοριακό Σύστημα ΠΣΚΕ και στην αίτηση 
χρηματοδότησης (Έντυπο Ι_2), καθώς και αν το συνολικό κόστος κατανέμεται σωστά στις 
επιμέρους εργασίες. 

Επιπρόσθετα για την αξιοπιστία του κόστους των κτιριακών εξετάζεται αν προϋπολογισμός 
τους έχει συνταχθεί με βάση τις τιμές μονάδας του Πίνακα Τιμών Μονάδας Κατασκευαστικών 
Εργασιών της περιοχής εφαρμογής της πράξης (Παράρτημα ΙΙΙ), ενώ σε περίπτωση που κάποια 
εργασία δεν περιλαμβάνεται στον εν λόγω πίνακα, το εύλογο του κόστους της εκτιμάται με 
βάση τις 2 υποβληθείσες συγκρίσιμες προσφορές. 

Για τις λοιπές δαπάνες του προϋπολογισμού, η ρεαλιστικότητα του κόστους τους εκτιμάται με 
βάση τις υποβληθείσες προσφορές (δύο μη δεσμευτικές από δύο ανεξάρτητους μεταξύ τους 
προμηθευτές), αλλά και με άλλα στοιχεία όπως ενδεικτικά: 

• το πραγματικό κόστος από παρεμφερείς πράξεις που έχουν υλοποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη 
τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς κατά το χρόνο αξιολόγησης της πρότασης. 

• άλλα στοιχεία που προκύπτουν από έρευνα αγοράς, μελέτες κλπ. 
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Σημείωση: Είναι δυνατό να γίνει δεκτή μία προσφορά, η οποία δεν είναι η πλέον συμφέρουσα 
οικονομικά, αρκεί ο δικαιούχος να τεκμηριώνει και η ΟΤΔ να αποδέχεται, την μοναδικότητα ή 
την υψηλή ποιότητα ή τις ειδικές προδιαγραφές που προσφέρει το προμηθευόμενο προϊόν. 

Η βαθμολογία του κριτηρίου συναρτάται από την ακέραια αριθμητική τιμή που λαμβάνει 
(βαθμός) και την βαρύτητα του κριτηρίου ως ποσοστό % (συντελεστής στάθμισης). Η 
αριθμητική τιμή (βαθμός) τίθεται με βάση το ποσοστό που προκύπτει από τη σχέση μεταξύ 
του Εγκεκριμένου Προϋπολογισμού (ΕΠΥ) και του Αιτούμενου Προϋπολογισμού (ΑΠΥ) βάσει 
του τύπου: 100*(εγκεκριμένο/ αιτούμενο). Τον μεγαλύτερο βαθμό λαμβάνει το κριτήριο όταν 
ο Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός (ΕΠΫ) είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 90% του Αιτούμενου 
Προϋπολογισμού (ΑΠΫ), ενώ στην περίπτωση που το ποσοστό του ΕΠΥ είναι μικρότερο 
του 50% του ΑΠΥ τότε η προτεινόμενη πράξη απορρίπτεται. 

 

Κριτήριο 15: «Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος υλοποίησης» 

Εξετάζεται αν το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της επένδυσης (Έντυπο Ι_2) είναι ρεαλιστικό 
σε σχέση με: 

α) το φυσικό αντικείμενο (είδος και μέγεθος του έργου) 

β) τους ενδεχόμενους κινδύνους που συνδέονται με την υλοποίηση της πράξης (όπως πιθανές 
καθυστερήσεις σχετικά με την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων που απαιτούνται κ.α.) 

γ) το επίπεδο ετοιμότητας του δικαιούχου για άμεση έναρξη υλοποίησης της πράξης 

Σημείωση: Δύναται ως βάση σύγκρισης να χρησιμοποιηθούν χρονοδιαγράμματα συναφών 
πράξεων που έχουν υλοποιηθεί σε προηγούμενες προγραμματικές περιόδους με βάση την 
πρότερη εμπειρία της ΟΤΔ. 

Η βαθμολογία του κριτηρίου συναρτάται από την ακέραια αριθμητική τιμή που λαμβάνει 
(βαθμός) και την βαρύτητα του κριτηρίου ως ποσοστό % (συντελεστής στάθμισης). 

 
ΣΤΑΔΙΟ Β2: «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ»  αξιολογούνται τα παρακάτω 4 κριτήρια. 

 

Κριτήριο 16: « Προαγωγή της ισότητας των φύλων και της μη διάκρισης» 

Εξετάζεται μέσω της Υπεύθυνης δήλωσης του υποψήφιου δικαιούχου (Υπόδειγμα ΥΔ ΙΙΙ), εάν 
η προτεινόμενη πράξη δεν αντίκειται στις αρχές της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και 
αποτρέπει κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, 
αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού.  

Στο κριτήριο τίθεται τιμή ΝΑΙ /ΟΧΙ και η προϋπόθεση για τη θετική αξιολόγησή του είναι η 
θετική τιμή ΝΑΙ. 
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Κριτήριο 17: « Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία» 

Εξετάζεται, εφόσον απαιτείται, μέσω των αναγραφόμενων στο σχετικό πεδίο των 
συμπληρωματικών στοιχείων της αίτησης χρηματοδότησης Έντυπο I_2, αν η πράξη 
διασφαλίζει και με ποιο τρόπο την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία σύμφωνα με το 
ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Η περιγραφή των μέτρων που λαμβάνονται για την εξασφάλιση της 
προσβασιμότητας των ΑμεΑ και την πλήρωση του κριτηρίου, ισοδυναμεί με έκθεση 
τεκμηρίωσης. Επιπρόσθετα δηλώνεται και στην Υπεύθυνη δήλωση (Υπόδειγμα ΥΔ ΙΙΙ). 
Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή ώστε η προσβασιμότητα ΑμεΑ να δηλώνεται και στα 
απαιτούμενα κάθε φορά αρχιτεκτονικά σχέδια. 

Στο κριτήριο τίθεται τιμή ΝΑΙ /ΟΧΙ ή Δεν εφαρμόζεται και η προϋπόθεση για τη θετική 
αξιολόγησή του είναι να λαμβάνει θετική τιμή ΝΑΙ ή δεν εφαρμόζεται. 

 

Κριτήριο 18: «Συμβατότητα της πράξης με το ειδικό θεσμικό πλαίσιο» 

Εξετάζεται, εάν τηρείται το ισχύον ειδικό θεσμικό πλαίσιο (εάν υπάρχει) για κάθε κατηγορία 
πράξης, όπως αυτές εξειδικεύονται στην πρόσκληση (π.χ ΚΥΑ  - ΥΑ  για τις πράξεις μη κρατικών 
ενισχύσεων, την ΚΥΑ υπ’ αριθ. 2986/2016 "Προσδιορισμός των λειτουργικών μορφών και 
κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που 
εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων" όπως ισχύει,  για ανάλογες επενδύσεις που περιλαμβάνονται στην κατηγορία 
πράξεων 4.2.2.1 κ.α.). 

Στο κριτήριο τίθεται τιμή ΝΑΙ /ΟΧΙ ή Δεν εφαρμόζεται και η προϋπόθεση για τη θετική 
αξιολόγησή του είναι να λαμβάνει θετική τιμή ΝΑΙ ή δεν εφαρμόζεται. 

 

Κριτήριο 19: «Αειφόρος Ανάπτυξη» 

Εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με το στάδιο εξέλιξης της πράξης και τη φύση του έργου, 
αν από τα αναγραφόμενα στο σχετικό πεδίο των συμπληρωματικών στοιχείων της αίτησης 
χρηματοδότησης (Έντυπο Ι_2), καθώς και κατά περίπτωση υποβληθέντα δικαιολογητικά όπως 
στη χρήση ΑΠΕ, τεκμηριώνονται επαρκώς οι παρακάτω όροι: 

α) αν η επένδυση συμβάλλει στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος άνθρακα, 

β) αν συμβάλλει στη μείωση εκπομπών ρύπων με χρήση αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, 
αντιρρυπαντικών πρώτων υλών και καυσίμων 

γ) αν συμβάλλει στη γαλάζια ανάπτυξη (γαλάζια καινοτομία, μπλε βιοτεχνολογία κα), σύμφωνα 
με τις κατευθύνσεις της ΕΕ ή τις περιφερειακές και εθνικές πολιτικές, 

δ) αν συμβάλλει στους στόχους της Στρατηγικής της ΕΕ για την Μακρο-περιφέρεια Αδριατικής-
Ιονίου (EUSAIR), 

ε) η πρακτική διαχείρισης αποβλήτων που ακολουθείται, 
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στ) η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η χρήση πρακτικών εξοικονόμησης ενέργειας, 
ύδατος κλπ. 

ζ) εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης (πχ ISO 14.000, EMAS) 

Ενδεικτικά εξετάζεται αν η επένδυση συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη, π.χ μέσω της 
αποδοτικότερης χρήσης ενέργειας ή της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, 
(φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες κλπ), της εγκατάστασης συστημάτων περιβαλλοντικής 
διαχείρισης (π.χ. ISO 14.000 EMAS), συστημάτων εξοικονόμησης ύδατος, διαχείρισης 
αποβλήτων και λοιπών ενεργειών προστασίας του περιβάλλοντος.  

Στο θεσμικό πλαίσιο, που αποτελεί ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας Πρόσκλησης, υπάρχει το 
έντυπο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΕ» όπου αναφέρονται συνοπτικά οι στόχοι 
της ΕΕ όσον αφορά την γαλάζια οικονομία και ανάπτυξη. 

Η βαθμολογία του κριτηρίου συναρτάται από την ακέραια αριθμητική τιμή που λαμβάνει 
(βαθμός) και την βαρύτητα του κριτηρίου ως ποσοστό % (συντελεστής στάθμισης). Η 
μεγαλύτερη αριθμητική τιμή (βαθμός) τίθεται αν ικανοποιούνται 5 ή παραπάνω, από τους 
ανωτέρω όρους και η μικρότερη αν δεν ικανοποιείται κανένας από τους όρους. 

 

ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ Β3: «ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ»  
αξιολογούνται τα παρακάτω 5 κριτήρια: 

Κριτήριο 20: «Αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης» 

Στο κριτήριο εξετάζεται, με βάση τα αναγραφόμενα στο σχετικό πεδίο των συμπληρωματικών 
στοιχείων της αίτησης χρηματοδότησης (Έντυπο Ι_2) και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά αν 
τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης σε σχέση με τα χαρακτηριστικά και τις 
ανάγκες της περιοχής χωροθέτησης για την αντιμετώπιση /εξυπηρέτηση σχετικών αναγκών, 
καθώς και η συμβολή της πράξης στο υφιστάμενο και στο νέο περιβάλλον δραστηριοτήτων 
που διαμορφώνεται, σε σχέση με τις επιχειρήσεις του ιδίου κλάδου. 

Ειδικότερα εξετάζεται: 

Ι) αν η επένδυση εξυπηρετεί την υλοποίηση της Τοπικής Στρατηγικής (κατευθύνσεις, ειδικούς 
στόχους και προτεραιότητες του τοπικού προγράμματος) και 

ΙΙ) αν η πράξη πληροί τους παρακάτω όρους : 

α) συμβολή στην υλοποίηση του Ειδικού στόχου της Ενωσιακής Προτεραιότητας «Προώθηση 
της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας και 
παροχή στήριξης της απασχολησιμότητας και της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού στις 
παράκτιες και τις εσωτερικές κοινότητες που εξαρτώνται από της αλιεία και την 
υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένης της διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων στο 
πλαίσιο της αλιείας και σε άλλους τομείς της θαλάσσιας οικονομίας» 

β) συνάφεια με τις ειδικές στρατηγικές (π.χ. Εθνικές Στρατηγικές, Στρατηγική Έξυπνης 
Εξειδίκευσης, Περιφερειακές Στρατηγικές κλπ.) 
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γ) μη ύπαρξη παρόμοιας υπηρεσίας/επένδυσης στην περιοχή (Δημοτική Ενότητα) 

δ) συμβολή της πράξης επί των υφιστάμενων ή προβλεπόμενων δραστηριοτήτων 

ε) συμβολή της πράξης στην αντιμετώπιση ειδικών αναγκών.  

Σημείωση : Η Τοπική Στρατηγική (γενικοί και ειδικοί στόχοι) περιγράφεται στον Ενημερωτικό 
Οδηγό της Πρόκλησης.   

Η βαθμολογία του κριτηρίου συναρτάται από την ακέραια αριθμητική τιμή που λαμβάνει 
(βαθμός) και την βαρύτητα του κριτηρίου ως ποσοστό % (συντελεστής στάθμισης). Η 
μεγαλύτερη βαθμολογία τίθεται όταν η προτεινόμενη πράξη συμβάλλει σημαντικά στην 
υλοποίηση της Τοπικής Στρατηγικής καθώς και στην υλοποίηση τουλάχιστον δύο (2) από τους 
ανωτέρω όρους.  

Επισημαίνεται ότι τη μέγιστη βαθμολογία λαμβάνει η επενδυτική πρόταση η οποία, εκτός των 
άλλων όρων, πληρεί τη στόχευση/προτεραιότητα της Δράσης όπως αυτή αποτυπώνεται στη 
περιγραφή του αντίστοιχου Τεχνικού Δελτίου (6. Αναλυτική Περιγραφή Προκηρυσσόμενων 
δράσεων). 

Η αξιολόγηση είναι αρνητική (ΟΧΙ), εάν δεν τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα υλοποίησης της 
πράξης στην Τοπική Στρατηγική, όπως αποτυπώνεται στο κεφάλαιο 3 του παρόντος Οδηγού. 

 

Κριτήριο 21: «Αποτελεσματικότητα – Αποδοτικότητα» 

Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης πράξης στη στήριξη της απασχόλησης με βάση τις 
αναγραφόμενες θέσεις απασχόλησης στο σχετικό πεδίο της αίτησης χρηματοδότησης 
εκφρασμένες σε ΙΠΑ (Ισοδύναμο Πλήρους Απασχόλησης).  

Σημειώνεται ότι 1 ΙΠΑ αφορά σε 1 εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης για ολόκληρο το έτος, 
ήτοι σε απασχόληση 1720 ώρες το χρόνο. Στους εργαζόμενους μερικής ή εποχικής 
απασχόλησης, αντιστοιχούν κλάσματα των ΙΠΑ (ο αριθμός των ωρών ή των ημερών 
πραγματικής απασχόλησης του εργαζόμενου ετησίως /1.720 ώρες τον χρόνο). 

Στον αριθμό απασχολούμενων περιλαμβάνονται: α) οι μισθωτοί, β) τα άτομα που εργάζονται 
για την επιχείρηση, έχουν σχέση εξάρτησης προς αυτήν και εξομοιώνονται με μισθωτούς με 
βάση το Εθνικό δίκαιο, γ) οι ιδιοκτήτες επιχειρηματίες (Αυτοαπασχόληση), δ) οι εταίροι που 
ασκούν τακτική δραστηριότητα εντός της επιχείρησης και προσπορίζονται οικονομικά 
πλεονεκτήματα από την επιχείρηση. Οι μαθητευόμενοι ή οι σπουδαστές που βρίσκονται σε 
επαγγελματική εκπαίδευση στο πλαίσιο σύμβασης μαθητείας ή επαγγελματικής κατάρτισης δεν 
συνυπολογίζονται στον αριθμό απασχολούμενων. Η διάρκεια των αδειών μητρότητας ή των 
γονικών αδειών δεν συνυπολογίζεται. Οι θέσεις εργασίας (διατήρηση υφιστάμενων και νέες) 
αποτελούν σημείο ελέγχου των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του δικαιούχου ενώ αποτελούν 
και δείκτη αποτελέσματος του ΕΠΑΛΘ.  

Η βαθμολογία του κριτηρίου συναρτάται από την αριθμητική τιμή που λαμβάνει (βαθμός) και 
την βαρύτητα του κριτηρίου ως ποσοστό % (συντελεστής στάθμισης). Τη μεγαλύτερη 
βαθμολογία λαμβάνει η δημιουργία >3 θέσεων πλήρους απασχόλησης (ΙΠΑ) 
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(συμπεριλαμβανομένης της αυταπασχόλησης) και τη μικρότερη η διατήρηση των 
υφιστάμενων θέσεων απασχόλησης. 

Σημείωση: Η δηλούμενη απασχόληση (νέων και διατήρηση υφιστάμενων) θα αποτελέσει 
σημείο ελέγχου των μακροχρόνιων ελέγχων, σε περίπτωση ένταξης, οπότε να δηλώνονται με 
απόλυτο ρεαλισμό.  

 

Κριτήριο 22: «Βιωσιμότητα, Λειτουργικότητα της επένδυσης» 

Ι) Εξετάζεται σε κάθε περίπτωση επιχείρησης (νέα ή υφιστάμενη) η τεκμηρίωση που παρέχεται 
σχετικά με την βιωσιμότητα, λειτουργικότητα της επένδυσης, μέσω του υποβληθέντος 
χρηματοοικονομικού σχεδίου, (Παράρτημα V_Μελέτη Βιωσιμότητας), το οποίο περιλαμβάνει 
κατ’ ελάχιστον τις προβλέψεις εσόδων, δαπανών, κερδών / ζημιών και πηγών 
χρηματοδότησης, καθώς και η ορθότητα, ρεαλιστικότητα και πληρότητα του σχεδίου. 

Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται οι πράξεις αλιευτικού τουρισμού. 

ΙΙ) Επιπλέον, στην περίπτωση νέων επιχειρήσεων ή υφιστάμενων επιχειρήσεων που 
αναπτύσσουν νέο προϊόν / υπηρεσία, εξετάζεται το υποβληθέν συνοπτικό επιχειρηματικό 
σχέδιο σχετικά με τους στόχους και τη φιλοσοφία της επιχείρησης, την παραγωγική διαδικασία, 
τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του παραγόμενου προϊόντος/υπηρεσίας, τους τρόπους 
διανομής, προώθησης και πωλήσεων - marketing, τον ανταγωνισμό, τους προμηθευτές και 
τους δυνητικούς πελάτες. 

Στο κριτήριο τίθεται τιμή ΝΑΙ /ΟΧΙ ή Δεν εφαρμόζεται. Προϋπόθεση για τη θετική αξιολόγηση 
του κριτηρίου, είναι να λαμβάνει θετική τιμή ΝΑΙ ή δεν εφαρμόζεται. 

 

Κριτήριο 23: «Συνέργεια και συμπληρωματικότητα της Πράξης» 

Εξετάζεται με βάση τα αναγραφόμενα στο σχετικό πεδίο των συμπληρωματικών στοιχείων της 
αίτησης χρηματοδότησης (Έντυπο Ι_2), ο βαθμός συνέργειας και συμπληρωματικότητας της 
πράξης με άλλα έργα που είτε είναι ολοκληρωμένα, είτε σε εξέλιξη στο πλαίσιο του ΕΠΑΛΘ, 
της Τοπικής Στρατηγικής ή άλλων προγραμμάτων, ώστε να εξασφαλίζεται το μέγιστο δυνατό 
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα από την υλοποίησή της, καθώς και η προστιθέμενη αξία που 
προκύπτει σε περίπτωση που η πράξη είναι συμπληρωματική έργου που έχει χρηματοδοτηθεί 
σε προηγούμενη προγραμματική περίοδο. 

Η βαθμολογία του κριτηρίου συναρτάται από την αριθμητική τιμή που λαμβάνει (βαθμός) και 
την βαρύτητα του κριτηρίου ως ποσοστό % (συντελεστής στάθμισης). Η μικρότερη 
βαθμολογία τίθεται σε νέα πράξη που δεν είναι σε συμπλήρωση άλλης πράξης είτε 
ολοκληρωμένης είτε σε εξέλιξη. 
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Κριτήριο 24: «Εφαρμογή νέων τεχνολογιών ή πρωτότυπων διαδικασιών στην 
πράξη» 

Εξετάζεται η εφαρμογή νέων τεχνολογιών ή πρωτότυπων διαδικασιών (φύση της επένδυσης, 
διαχείριση πρώτης ύλης, τεχνολογία κλπ.), από τα αναγραφόμενα στο σχετικό πεδίο των 
συμπληρωματικών στοιχείων της αίτησης χρηματοδότησης (Έντυπο Ι_2), και τα υποβληθέντα 
σχετικά δικαιολογητικά τεκμηρίωσης της εφαρμογής νέων τεχνολογιών ή πρωτότυπων 
διαδικασιών στην πράξη, όπως π.χ μελέτες, εγχειρίδια, σχέδια, πιστοποιητικά των 
προμηθευτών, έντυπα τεχνικών προδιαγραφών του προβλεπόμενου μηχανολογικού 
εξοπλισμού, βεβαιώσεις επίσημων ή συλλογικών φορέων (Πανεπιστήμια, Επιμελητήρια κλπ) ή 
άλλων φορέων της αγοράς που αναπτύσσουν δραστηριότητα σχετική με το εν λόγω προϊόν ή 
οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αποδεικνύει επαρκώς το κριτήριο. 

Η βαθμολογία του κριτηρίου συναρτάται από την αριθμητική τιμή που λαμβάνει (βαθμός) και 
την βαρύτητα του κριτηρίου ως ποσοστό % (συντελεστής στάθμισης). Η μεγαλύτερη 
βαθμολογία τίθεται στην επαρκή τεκμηρίωση της εφαρμογής νέων τεχνολογιών σε συνάρτηση 
με τον προϋπολογισμό της δαπάνης και η μικρότερη όταν δεν τεκμηριώνεται η εφαρμογή νέων 
τεχνολογιών ή τεκμηριώνεται πολύ λίγο. 

 

ΣΤΑΔΙΟ Β4: «ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΠΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ»  
Στο στάδιο Β4 αξιολογείται και βαθμολογείται η πρόταση σύμφωνα με τα παρακάτω 3 
κριτήρια: 

Κριτήριο 25 : «Βαθμός ωριμότητας ενεργειών υλοποίησης» 

Εξετάζεται ο βαθμός προόδου (στάδιο εξέλιξης) συγκεκριμένων διοικητικών ή άλλων 
ενεργειών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης (πχ. 
επαρκής αδειοδότηση, εγκρίσεις και συμφωνητικά σε ισχύ, υλοποίηση απαιτούμενων 
ενεργειών για εξασφάλιση περιβαλλοντικής αδειοδότησης όπου απαιτείται, κλπ) 

Ειδικότερα αξιολογείται με βάση τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά και τα αναγραφόμενα στο 
σχετικό πεδίο των συμπληρωματικών στοιχείων της αίτησης (Έντυπο Ι_2), αν έχει 
εξασφαλισθεί α) το σύνολο των απαιτούμενων εγκρίσεων για την έναρξη του έργου ή β) μέρος 
των εγκρίσεων/ αδειών/απαλλακτικών εγγράφων και γνωμοδοτήσεων ή γ) η υποβολή 
αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές για την έκδοση εγκρίσεων, αδειών, γνωμοδοτήσεων κλπ. 

Η βαθμολογία του κριτηρίου συναρτάται από την ακέραια αριθμητική τιμή που λαμβάνει 
(βαθμός) και την βαρύτητα του κριτηρίου ως ποσοστό % (συντελεστής στάθμισης). Η 
μεγαλύτερη βαθμολογία τίθεται στην περίπτωση που έχουν ολοκληρωθεί όλες οι ενέργειες για 
την εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων εγκρίσεων/ αδειών / γνωμοδοτήσεων και η 
μικρότερη όταν δεν έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες ενέργειες για την εξασφάλιση των 
απαιτούμενων εγκρίσεων/ αδειών / γνωμοδοτήσεων κλπ. και αναμένεται να επηρεαστεί η 
υλοποίηση της πράξης. 
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Κριτήριο 26 : «Επιχειρησιακή ικανότητα του δικαιούχου» 

Για την αξιολόγηση του κριτηρίου λαμβάνονται υπόψη τα αναγραφόμενα στα σχετικά πεδία 
των συμπληρωματικών στοιχείων της αίτησης χρηματοδότησης (Έντυπο Ι_2), και τα 
υποβληθέντα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση. Ειδικότερα 
εξετάζεται σε επίπεδο δικαιούχου: 

Ι) η προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε παρόμοιας φύσης έργα/πράξεις (όπως Βεβαίωση 
Έναρξης και ΚΑΔ από Α.Α.Δ.Ε, βεβαιώσεις εργοδότη και ασφαλιστικού φορέα από τα οποία να 
προκύπτουν  το ακριβές αντικείμενο της θέσης εργασίας, και η αντίστοιχη αποκτηθείσα 
εμπειρία) 

ΙΙ) ο σχετικός με τη φύση της πρότασης τίτλος σπουδών και κατάρτισης (όπως τίτλος σπουδών 
ΑΕΙ/ΤΕΙ, Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ, βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης τουλάχιστον 200 ωρών 
σχετική με το αντικείμενο της πρότασης) 

Η βαθμολογία του κριτηρίου συναρτάται από την ακέραια αριθμητική τιμή που λαμβάνει 
(βαθμός) και την βαρύτητα του κριτηρίου ως ποσοστό % (συντελεστής στάθμισης). 

Η μεγαλύτερη βαθμολογία τίθεται για την επαγγελματική εμπειρία του δικαιούχου όταν αυτή 
είναι ≥6 έτη, ενώ η μικρότερη όταν είναι <2 έτη. Η μεγαλύτερη βαθμολογία για την 
επαγγελματική εκπαίδευση του δικαιούχου τίθεται για τίτλο σπουδών ΑΕΙ, ενώ η μικρότερη 
για επαγγελματικής κατάρτισης τουλάχιστον 200 ωρών.  

Σημειώνεται ότι η αριθμητική τιμή (βαθμός) που λαμβάνουν οι τίτλοι σπουδών και κατάρτισης 
έχει ως εξής: : πτυχίο ΠΕ και μεταπτυχιακός τίτλος : 5 βαθμοί, πτυχίο ΠΕ: 4 βαθμοί, πτυχίο 
ΤΕ: 3 βαθμοί, πτυχίο ΙΕΚ: 2 βαθμοί, σεμινάριο σε αναγνωρισμένα κέντρα κατάρτισης: 1 
βαθμός. 

Στην περίπτωση εταιριών/υπό σύσταση βαθμολογείται ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας 

  

Κριτήριο 27: «Δυνατότητα διάθεσης ιδίων κεφαλαίων» 

Εξετάζεται η δυνατότητα του δικαιούχου να συμβάλλει με ίδια κεφάλαια στην υλοποίηση του 
επενδυτικού σχεδίου, μέσω της υποβολής αποδεικτικών τεκμηρίωσης διαθεσίμων ιδίων πόρων 
για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, όπως αυτή προκύπτει από τον Β.12 Πίνακας 
κάλυψης ιδίας συμμέτοχης του εντύπου Ι.2 Έντυπο I_2 Συμπληρωματικά στοιχεία αίτησης 
στήριξης, καθώς και μέσω της Υπεύθυνης δήλωσης του υποψήφιου δικαιούχου (Υπόδειγμα ΥΔ 
Ι). 

Η βαθμολογία του κριτηρίου συναρτάται από την ακέραια αριθμητική τιμή που λαμβάνει 
(βαθμός) και την βαρύτητα του κριτηρίου ως ποσοστό % (συντελεστής στάθμισης). Η 
μεγαλύτερη βαθμολογία τίθεται όταν, με τα υποβληθέντα αποδεικτικά διαθέσιμων ιδίων 
πόρων, τεκμηριώνεται δυνατότητα κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής σε ποσοστό 100% και 
η μικρότερη όταν υποβάλλεται μόνο Υπεύθυνη δήλωση δικαιούχου για την κάλυψη της ιδίας 
συμμετοχής. 


	1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
	2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020
	3. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/ LEADER Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
	4. ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
	5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΡΑΣΕΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – ΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
	6. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
	7. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ & ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
	8. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

