
  
 

 

Καβάλα 28/08/2019 

1η Έκδοση 

ΕΠΑΛΘ - Μέτρο 3.4.4  

«Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων α’ κύκλου αξιολόγησης: 02.09.2019 

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων α’ κύκλου αξιολόγησης: 15.11.2019 

Ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας δαπανών: 23.03.2018 

Δικαιούχοι: 

Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς και λοιπές οργανώσεις, των 

οποίων μπορεί να καταδειχθεί η φερεγγυότητα και η οικονομική βιωσιμότητα, είναι σε θέση να 

αποδείξουν την ίδια τους συμμετοχή και διαθέτουν (ιδιόκτητες ή μισθωμένες) εγκαταστάσεις 

μεταποίησης. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις των υπό σύσταση εταιρειών καθώς και επιχειρήσεων 

μεγέθους μεγαλύτερου των ΜΜΕ. 

Αφορούν στα παρακάτω είδη πράξεων: 

 Εξοικονόμηση ενέργειας ή μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον.  

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

 Μεταποίηση των αλιευμάτων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.  

 Μεταποίηση των υποπροϊόντων.  

 Μεταποίηση των προϊόντων βιολογικής υδατοκαλλιέργειας.  

 Νέα ή βελτιωμένα προϊόντα, διαδικασίες ή συστήματα διαχείρισης.  

Στόχος είναι η ίδρυση Ίδρυση νέων μονάδων μεταποίησης  η μηχανολογική ή/και κτιριακή επέκταση 

υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης και ο εκσυγχρονισμός ή μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων 

μεταποίησης. Ειδικότερα το Μέτρο περιλαμβάνει: τον τεμαχισμό σε φιλέτα - τη συσκευασία - την 

κονσερβοποίηση - την κατάψυξη - το κάπνισμα - το αλάτισμα - το μαγείρεμα - τη διατήρηση σε ξίδι - 

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

 

Επιλέξιμες δαπάνες 

 Οι δαπάνες για την απόκτηση των απαραίτητων για την Επένδυση εδαφικών εκτάσεων  

 Εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου. 

 Έργα οδοποιίας, διάνοιξης δρόμων, επίστρωσης και ασφαλτόστρωσης (εκτός του 

περιβάλλοντα χώρου) 

 Λιμενικά έργα για την ασφαλή μεταφορά και διακίνηση των προϊόντων. 

 Κατασκευή, επέκταση ή εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων της μονάδας. 

 Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός για το λιανικό εμπόριο εντός των μονάδων μεταποίησης. 

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

 Μεταφορά και εγκατάσταση του απαιτούμενου νέου (καινούργιου) εξοπλισμού. 

 Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση με σύγχρονο εξοπλισμό του υφιστάμενου εξοπλισμού. 

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

 Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού παραγωγής κιβωτίων από πολυστερίνη. 

 Αγορά, μεταφορά και τοποθέτηση νέων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού. 

 Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εργαστηριακού εξοπλισμού 



  
 

 Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού γραφείων. 

 Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού μηχανοργάνωσης, προγραμμάτων διαχείρισης 

– λογισμικού. 

 Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση συστημάτων ασφάλειας. 

 Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες 

Πηγές. 

 Αγορά χερσαίων μεταφορικών μέσων 

 Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση με σύγχρονο εξοπλισμό ή αντικατάσταση υφιστάμενων 

χερσαίων μέσων μεταφοράς.. 

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

 Οι δαπάνες προμήθειας ανταλλακτικών είναι επιλέξιμες εφόσον αυτά είναι παρελκόμενα των 

κύριων εξαρτημάτων του εξοπλισμού που προμηθεύεται. 

 Ιδιοπαραγωγές παγίων που πραγματοποιεί ο Δικαιούχος είναι επιλέξιμες εφόσον τηρούνται τα 

προβλεπόμενα στην ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. 

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

Πράξης. 

 Μελέτη, εφαρμογή και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας. 

 Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης εφόσον 

αιτιολογούνται για την υλοποίηση της Πράξης. 

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

κόστους των υπόλοιπων διακριτών της Πράξης. 

Μη Επιλέξιμες πράξεις και 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 στην 

παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.  

 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, κλπ) και έργα διακόσμησης.  

 Αγορά ή εγκατάσταση μεταχειρισμένων υλικών, μηχανημάτων και εξοπλισμών.  

 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).  

 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 της παραγράφου 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. 

Χρηματοδότηση: Ο συνολικός προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών προτάσεων θα 

κυμαίνεται από 20.000,00€ έως 8.000.000,00€. 

Μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης ορίζονται τα δύο (2) έτη, με δυνατότητα αιτιολογημένης παράτασης 

επιπλέον ενός έτους. 

Α/Α  Επικράτεια της 

Χώρας 

Απομακρυσμένα 

Ελληνικά Νησιά 

1 Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις 

Δημόσια Ενίσχυση 50% 85% 

Ιδιωτική Ενίσχυση 50% 15% 

2 Οργανώσεις αλιέων ή άλλοι 

συλλογικοί δικαιούχοι 

Δημόσια Ενίσχυση 60% 85% 

Ιδιωτική Ενίσχυση 40% 15% 

3 Οργανώσεις παραγωγών, 

ενώσεις οργανώσεων ή 

διακλαδικών οργανώσεων 

Δημόσια Ενίσχυση 75% 85% 

Ιδιωτική Ενίσχυση 25% 15% 

4 Πράξεις που εξυπηρετούν 

συλλογικό συμφέρον και έχουν 

συλλογικό δικαιούχο και 

καινοτόμα χαρακτηριστικά, 

κατά περίπτωση, σε τοπικό 

επίπεδο 

Δημόσια Ενίσχυση 100% 100% 

 

Ιδιωτική Ενίσχυση 0% 0% 

Ιδιωτική Ενίσχυση 0 0 

 

Η εταιρεία ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης, διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην επιτυχή σύνταξη επενδυτικών 

προτάσεων σε παρόμοια προγράμματα. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία παρακαλούμε 

επικοινωνήστε μαζί μας ή  επισκεφθείτε τα γραφεία μας: 

Ξάνθη: 3ο χλμ Ξάνθης – Καβάλας.  Tηλ: 25410- 83370. 

Υποκατάστημα Χρυσούπολης: Περιμετρική οδός Χρυσούπολης - Βεργίνας 1. Τηλ: 25910-23888. 


