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Πίνακας 1 Επιλέξιμες-Μη Επιλέξιμες Δαπάνες Αλιείς/ Υγεία και Ασφάλεια, Ενεργειακή Απόδοση, Προστιθέμενη Αξία ανεπιθύμητων αλιευμάτων 

Α.1. Δράσεις Καν. (ΕΕ) 508/2014 -Αλιείς 
Ημερομηνία Έναρξης Επιλεξιμότητας Δαπανών:  23/3/2018 (ΥΑ 3131/17-12-2019)  

1. Βελτίωση της Υγείας, της υγιεινής, της ασφάλειας και των εργασιακών συνθηκών για τους αλιείς άρθρο 32 Καν. (ΕΕ) 508/2014 
 Επιλέξιμες Δαπάνες Μη Επιλέξιμες Δαπάνες 

Ενέργεια 1:  

Βελτίωση της ασφάλειας 

των αλιέων επί των 

αλιευτικών σκαφών 

1. Σωσίβιες λέμβοι 

2. Υδροστατικοί μηχανισμοί ελευθέρωσης για σωσίβιες λέμβους 

3. Ατομικοί ραδιοσημαντήρες εντοπισμού, όπως οι συσκευές θεσιδεικτικού ραδιοφάρου έκτακτης 

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

των αλιέων 

4. Ατομικές συσκευές επίπλευσης (PFD),ιδιαίτερα στολές επιβίωσης σε περίπτωση πτώσης σε νερό 

5. Φωτοβολίδες 

6. Συσκευές ρίψης σχοινιού 

7. Συστήματα ανάκτησης μετά από πτώση ανθρώπου στη θάλασσα 

8. Συσκευές πυρόσβεσης, όπως πυροσβεστήρες, πυρίμαχες κουβέρτες, ανιχνευτές καπνού και φωτιάς 

9. Θύρες πυρασφάλειας 

10. Βαλβίδες διακοπής στη δεξαμενή καυσίμου 

11. Ανιχνευτές αερίου και συστήματα συναγερμού αερίου  

12. Αντλίες υδροσυλλεκτών και συστήματα συναγερμού 

13. Εξοπλισμός ραδιοεπικοινωνίας και δορυφορικής επικοινωνίας, στεγανές καταπακτές και θύρες 

14. Προστατευτικά μηχανημάτων όπως βαρούλκα ή τύμπανα περιέλιξης διχτυών 

15. Διάδρομοι και κλίμακες αποεπιβίβασης 

16. Φωτισμός αναζήτησης καταστρώματος ή κινδύνου 

17. Μηχανισμοί απασφάλισης για περιπτώσεις όπου τα αλιευτικά εργαλεία συναντήσουν υποβρύχια 

εμπόδια 

18. Κάμερες ασφάλειας και συσκευές οπτικής απεικόνισης,  

19. Εξοπλισμός και στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη βελτίωση της ασφάλειας του καταστρώματος. 

1. Δαπάνες που δεν περιγράφονται αναλυτικά στο υποβληθέν 

επιχειρηματικό σχέδιο του δικαιούχου. 

2. Αγορά ή εγκατάσταση μεταχειρισμένων υλικών, μηχανημάτων και 

εξοπλισμών. 

3. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) για οποιαδήποτε κατηγορία 

δαπάνης. 

4. Άλλοι φόροι, τέλη ή επιβαρύνσεις. 

5. Χρηματοοικονομικά έξοδα (χρεωστικοί τόκοι, προμήθειες 

χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, έξοδα συναλλάγματος, 

συναλλαγματικές διαφορές). 

6. Δαπάνες σύστασης εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου, 

συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα ταξιδιών κ.λπ. 

7. Πρόστιμα, χρηματοοικονομικές ποινές και δαπάνες δικαστικών 

διαδικασιών. 

8. Αγορά ή εγκατάσταση εξοπλισμού αναψυχής. 

9.  Λειτουργικά έξοδα.  

10. Αμοιβές προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων 

κοινωνικής ασφάλισης.  

11. Εργασίες που πραγματοποιήθηκαν από τον ίδιο τον Δικαιούχο.  

12. Έξοδα μεταβίβασης της κυριότητας του σκάφους  

13. Εργασίες των οποίων τα δικαιολογητικά έγγραφα δεν επιτρέπουν 

επαλήθευση των δαπανών.  

14. Ποσά για τεχνικά έξοδα και απρόβλεπτα, που υπερβαίνουν το 10% 

του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού 

15. Αγορά, κατασκευή και προμήθεια εξοπλισμού που δεν είναι 

απαραίτητος για τους λειτουργικούς σκοπούς της επένδυσης.  

16. Εργασίες επισκευής και συντήρησης υφιστάμενων εξοπλισμών και 

εγκαταστάσεων. 

Ενέργεια 2:  

Βελτίωση των συνθηκών 

υγείας των αλιέων επί 

των αλιευτικών σκαφών 

1. Αγορά και εγκατάσταση κιβωτίων πρώτων βοηθειών  

2. Αγορά φαρμάκων και συσκευών έκτακτης ανάγκης επί του σκάφους  

3. Παροχή υπηρεσιών τηλεϊατρικής, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών τεχνολογιών, του 

εξοπλισμού και των ιατρικών απεικονίσεων για παροχή εξ αποστάσεως συμβουλών από τα σκάφη  

4. Παροχή οδηγών και εγχειριδίων για τη βελτίωση της υγείας επί του σκάφους  

5. Εκστρατείες ενημέρωσης για τη βελτίωση της υγείας επί του σκάφους. 

Ενέργεια 3: Βελτίωση της 

υγιεινής των αλιέων επί 

των αλιευτικών σκαφών 

1. Υγειονομικές εγκαταστάσεις, όπως τουαλέτες και εγκαταστάσεις πλύσης  

2. Μαγειρεία και εξοπλισμός για την αποθήκευση τροφίμων  

3. Συσκευές καθαρισμού του νερού για παροχή πόσιμου νερού  

4. Εξοπλισμός καθαρισμού για την τήρηση των συνθηκών υγιεινής επί του σκάφους  

5. Οδηγοί και εγχειρίδια για τη βελτίωση της υγιεινής επί του σκάφους, συμπεριλαμβανομένων των 

εργαλείων λογισμικού. 

Ενέργεια 4: Βελτίωση των 

εργασιακών συνθηκών 

επί των αλιευτικών 

σκαφών 

1. Κιγκλιδώματα επί του καταστρώματος  

2. Υπόστεγα επί του καταστρώματος και εκσυγχρονισμός των θαλάμων επιβατών με σκοπό την 

παροχή προστασίας από δυσμενείς καιρικές συνθήκες  

3. Στοιχεία σχετικά με τη βελτίωση της ασφάλειας του θαλάμου επιβατών και με την παροχή 

κοινόχρηστων χώρων για το πλήρωμα  

4. Εξοπλισμός για τη μείωση της σκληρής χειροκίνητης ανύψωσης, με εξαίρεση τα μηχανήματα που 

συνδέονται άμεσα με τις αλιευτικές δραστηριότητες, όπως τα βαρούλκα  

5. Αντιολισθητική βαφή και ποδοτάπητες από καουτσούκ  

6. Μονωτικός εξοπλισμός κατά του θορύβου, της θέρμανσης ή της ψύξης και εξοπλισμός για τη 

βελτίωση του εξαερισμού  

7. Ενδύματα εργασίας και προστατευτικός εξοπλισμός, όπως αδιάβροχες μπότες ασφαλείας, 

εξοπλισμός οφθαλμικής και αναπνευστικής προστασίας, προστατευτικά γάντια και κράνη ή 

εξοπλισμός για την προστασία από τις πτώσεις  
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8. Σήματα έκτακτης ανάγκης και σήματα ασφάλειας 

9. Ανάλυση και εκτιμήσεις κινδύνου για τον εντοπισμό των κινδύνων για τους αλιείς τόσο στο λιμάνι 

όσο και κατά την πλοήγηση προκειμένου να ληφθούν μέτρα για την πρόληψη ή τη μείωση των 

κινδύνων  

10. Οδηγοί και εγχειρίδια για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας επί του σκάφους. 

 

2. Ενεργειακή  απόδοση  και  μετριασμός  της  κλιματικής  αλλαγής, άρθρο 41 (44.1δ), Καν. (ΕΕ) 508/2014 
 Επιλέξιμες Δαπάνες Μη Επιλέξιμες Δαπάνες 

Ενέργεια 1: 

Βελτίωση της 

υδροδυναμικής του 

κύτους του σκάφους 

1. Οι επενδύσεις σε μηχανισμούς σταθερότητας, όπως σταθμίδες υδροσυλλέκτη και βολβοειδείς 

πλώρες, που συμβάλλουν στη βελτίωση της συμπεριφοράς του σκάφους σε κυματισμούς και της 

σταθερότητάς του  

2. οι δαπάνες που σχετίζονται με τη χρήση μη τοξικών απορρυπαντικών όπως η επικάλυψη χαλκού, 

ώστε να μειώνεται η τριβή  

3. οι δαπάνες που σχετίζονται με τον μηχανισμό κίνησης πηδαλίου, όπως τα συστήματα ελέγχου του 

μηχανισμού κίνησης και τα πολλαπλά πηδάλια για τη μείωση της δραστηριότητας του πηδαλίου 

ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και τις συνθήκες της θάλασσας  

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

! Δεν θεωρούνται επιλέξιμες για χρηματοδότηση, οι δαπάνες που σχετίζονται με τη βασική συντήρηση 

του κύτους. 

1. Δαπάνες που δεν περιγράφονται αναλυτικά στο υποβληθέν 

επιχειρηματικό σχέδιο του δικαιούχου. 

2. Αγορά ή εγκατάσταση μεταχειρισμένων υλικών, μηχανημάτων και 

εξοπλισμών. 

3. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) για οποιαδήποτε κατηγορία 

δαπάνης. 

4. Άλλοι φόροι, τέλη ή επιβαρύνσεις. 

5. Χρηματοοικονομικά έξοδα (χρεωστικοί τόκοι, προμήθειες 

χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, έξοδα συναλλάγματος, 

συναλλαγματικές διαφορές). 

6. Δαπάνες σύστασης εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου, 

συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα ταξιδιών κ.λπ. 

7. Πρόστιμα, χρηματοοικονομικές ποινές και δαπάνες δικαστικών 

διαδικασιών. 

8. Αγορά ή εγκατάσταση εξοπλισμού αναψυχής. 

9.  Λειτουργικά έξοδα.  

10. Αμοιβές προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων 

κοινωνικής ασφάλισης.  

11. Εργασίες που πραγματοποιήθηκαν από τον ίδιο τον Δικαιούχο.  

12. Έξοδα μεταβίβασης της κυριότητας του σκάφους  

13. Εργασίες των οποίων τα δικαιολογητικά έγγραφα δεν επιτρέπουν 

επαλήθευση των δαπανών.  

14. Ποσά για τεχνικά έξοδα και απρόβλεπτα, που υπερβαίνουν το 10% 

του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού 

15. Αγορά, κατασκευή και προμήθεια εξοπλισμού που δεν είναι 

απαραίτητος για τους λειτουργικούς σκοπούς της επένδυσης.  

16. Εργασίες επισκευής και συντήρησης υφιστάμενων εξοπλισμών και 

εγκαταστάσεων. 

Ενέργεια 2: 

Βελτίωση του συστήματος 

πρόωσης του σκάφους 

Για τη βελτίωση του συστήματος πρόωσης του σκάφους, οι δαπάνες που σχετίζονται με την αγορά και, 

κατά περίπτωση, την εγκατάσταση των ακόλουθων στοιχείων:  

1. τις ενεργειακά αποδοτικές προπέλες συμπεριλαμβανομένων των κινητήριων αξόνων  

2. τους καταλύτες  

3. τις ενεργειακά αποδοτικές γεννήτριες όπως οι γεννήτριες που χρησιμοποιούν υδρογόνο ή φυσικό 

αέριο  

4. τα στοιχεία πρόωσης με πηγές ανανεώσιμης ενέργειας, όπως ιστία, αετοί, ανεμόμυλοι, 

ανεμογεννήτριες ή φωτοβολταϊκά  

5. τα πρωραία συστήματα πρόωσης  

6. τη μετατροπή κινητήρων ώστε να λειτουργούν με βιοκαύσιμα  

7. τους δείκτες οικονομίας καυσίμων, συστήματα διαχείρισης καυσίμων και συστήματα 

παρακολούθησης 

8. τις επενδύσεις σε εξοπλισμό και ακροφύσια που βελτιώνουν το σύστημα πρόωσης. 

Ενέργεια 3:  

Αλιευτικά εργαλεία και 

αλιευτικός εξοπλισμός 

Για τα αλιευτικά εργαλεία και αλιευτικό εξοπλισμό, δαπάνες που αφορούν σε:  

1. Αλλαγή από συρόμενα σε εναλλακτικά εργαλεία.  

2. Τροποποιήσεις σε συρόμενα εργαλεία.  

3. Εξοπλισμό παρακολούθησης συρόμενων εργαλείων. 

Ενέργεια 4: 

Ενέργειες για τη μείωση 

της κατανάλωσης 

ηλεκτρικής ενέργειας ή 

θερμικής ενέργειας 

Για τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ή θερμικής ενέργειας:  

1. Οι δαπάνες για τη βελτίωση των συστημάτων ψύξης, κατάψυξης ή μόνωσης για σκάφη κάτω των 

18 m  

2. Οι δαπάνες για την ενθάρρυνση της ανακύκλωσης της θερμότητας εντός του σκάφους στην οποία 

περιλαμβάνεται η ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση της θερμότητας σε άλλες βοηθητικές εργασίες 

εντός του σκάφους. 

 

Ενέργεια 5: Έλεγχοι και 

συστήματα ενεργειακής 

απόδοσης 

Δαπάνες για ελέγχους και συστήματα ενεργειακής απόδοσης 

Ενέργεια 6: 

Μελέτες ενεργειακής 

συμβολής 

 

Δαπάνες για μελέτες με αντικείμενο τη διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων 

πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους στην ενεργειακή απόδοση των αλιευτικών σκαφών. 
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Α.1. Δράσεις Καν. (ΕΕ) 508/2014 -Αλιείς 
Ημερομηνία Έναρξης Επιλεξιμότητας Δαπανών:  23/3/2018 (ΥΑ 3131/17-12-2019)  

3. Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων» άρθρο 42 Καν.(ΕΕ) 508/2014 
 Επιλέξιμες Δαπάνες Μη Επιλέξιμες Δαπάνες 

 1. Αποθηκευτικοί και ψυκτικοί χώροι (ενδεικτικά ψυκτικές μονάδες, παγομηχανές, καταψύκτες)  

2. Καινούργια σύγχρονα  μηχανήματα και εξοπλισμός 

3. Επεξεργασία  των  υπολειμμάτων  των  προϊόντων  αλιείας  και  των απορριπτόμενων ειδών αλιείας 

4. Εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων πάνω στο σκάφος 

5. Παραγωγικός ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, εξοπλισμός εργαστηρίων 

6. Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση με σύγχρονο εξοπλισμό του υφιστάμενου εξοπλισμού. 

7. Κατασκευές και εξοπλισμός για την επεξεργασία, μεταποίηση και εμπορία των υπολειμμάτων των 

προϊόντων και των απορριπτόμενων ειδών αλιείας, 

8. Ανάπτυξη  χώρων  άμεσης  εμπορίας  για  την  πώληση  και  ενημέρωση  του  καταναλωτή καθώς 

και για την ενθάρρυνση της κατανάλωσης συναφών προϊόντων. 

9. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού μηχανοργάνωσης, προγραμμάτων διαχείρισης 

λογισμικού, καθώς και λογισμικού αναβάθμισης υφιστάμενων ηλεκτρονικών συστημάτων. 

10. Δαπάνη για την αγορά μικρού φορτηγού αυτοκινήτου κλειστού τύπου (βαν), με κλειστό ψυχόμενο 

χώρο και μόνιμη ψυκτική εγκατάσταση, με μέγιστο ωφέλιμο φορτίο 1,5 τόνο. Δικαιολογείται μέχρι 

ένα όχημα ανά σκάφος. Τα ποσοστά συνιδιοκτησίας επί του οχήματος πρέπει να ταυτίζονται με τα 

ποσοστά συνιδιοκτησίας επί του σκάφους, και να μην έχει επέλθει μεταβολή επί των ποσοστών αυτών 

μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας. Κάθε Δικαιούχος μπορεί να διαθέτει ποσοστό 

συνιδιοκτησίας μόνο επί ενός ενισχυόμενου οχήματος. 

11. Δαπάνες προμήθειας ανταλλακτικών 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.  

12. Ιδιοπαραγωγές παγίων εφόσον τηρούνται τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.  

13. 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 απόκτηση τους με άλλο τρόπο και με την επιφύλαξη των 

λοιπών κανόνων επιλεξιμότητας.  

14. Εφαρμογή καινοτόμων διαδικασιών, ανάπτυξη νέων προϊόντων και τρόπων συσκευασίας και 

αξιοποίηση παραδοσιακών συνταγών. 

15. Μελέτη, εφαρμογή και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας, περιβαλλοντικής 

διαχείρισης, εφαρμογής συστήματος αυτοέλεγχου, σήμανσης και πιστοποίησης των προϊόντων, 

σύμφωνα με εθνικά ή διεθνή πρότυπα και σήματα ποιότητας.  

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

της Πράξης. 

Οι δαπάνες για αμοιβές για τη σύνταξη φακέλου και την παρακολούθηση δεν δύνανται να 

υπερβαίνουν:  

- Το ποσό των 1.500,00 € για τη σύνταξη και υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης  

- Το ποσό των 3.500,00 € για την παρακολούθηση της υλοποίησης της Πράξης 

1. Δαπάνες που δεν περιγράφονται αναλυτικά στο υποβληθέν 

επιχειρηματικό σχέδιο του δικαιούχου. 

2. Αγορά ή εγκατάσταση μεταχειρισμένων υλικών, μηχανημάτων και 

εξοπλισμών. 

3. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) για οποιαδήποτε κατηγορία 

δαπάνης. 

4. Άλλοι φόροι, τέλη ή επιβαρύνσεις. 

5. Χρηματοοικονομικά έξοδα (χρεωστικοί τόκοι, προμήθειες 

χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, έξοδα συναλλάγματος, 

συναλλαγματικές διαφορές). 

6. Δαπάνες σύστασης εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου, 

συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα ταξιδιών κ.λπ. 

7. Πρόστιμα, χρηματοοικονομικές ποινές και δαπάνες δικαστικών 

διαδικασιών. 

8. Αγορά ή εγκατάσταση εξοπλισμού αναψυχής. 

9.  Λειτουργικά έξοδα.  

10. Αμοιβές προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων 

κοινωνικής ασφάλισης.  

11. Εργασίες που πραγματοποιήθηκαν από τον ίδιο τον Δικαιούχο.  

12. Έξοδα μεταβίβασης της κυριότητας του σκάφους  

13. Εργασίες των οποίων τα δικαιολογητικά έγγραφα δεν επιτρέπουν 

επαλήθευση των δαπανών.  

14. Ποσά για τεχνικά έξοδα και απρόβλεπτα, που υπερβαίνουν το 10% 

του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού 

15. Αγορά, κατασκευή και προμήθεια εξοπλισμού που δεν είναι 

απαραίτητος για τους λειτουργικούς σκοπούς της επένδυσης.  

16. Εργασίες επισκευής και συντήρησης υφιστάμενων εξοπλισμών και 

εγκαταστάσεων. 
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ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/ LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ 2014-2020                                                                                                

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

 

Πίνακας 2 Επιλέξιμες-Μη Επιλέξιμες Δαπάνες/Αλιείς/Αλιευτικός Τουρισμός 

Α.1. Δράσεις Καν. (ΕΕ) 508/2014 -Αλιείς 
Ημερομηνία Έναρξης Επιλεξιμότητας Δαπανών:  11/12/2018 (ΥΑ 1627/2-8-2021) 

4. Αλιευτικός Τουρισμός/ Διαφοροποίηση και νέες μορφές εισοδήματος Άρθρο 30 Καν. (ΕΕ)508/2014 
Ενέργειες  Επιλέξιμες Δαπάνες Μη Επιλέξιμες Δαπάνες 

Ενέργεια 1: Υπηρεσίες Αλιευτικού Τουρισμού. 

Περιλαμβάνει  

1. Εργασίες και εγκατάσταση απαραίτητου 

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 

τεχνικές. 

2. Προώθηση υπηρεσιών αλιευτικού τουρισμού 

3. Αγορά εργαστηριακού εξοπλισμού 

4. Μελέτες και αμοιβές συμβούλων 

5. Προμήθεια λογισμικού και λογισμικού 

αναβάθμισης 

1. 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.  

2. 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.  

3. 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.  

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

σχεδίου.  

5. Αγορές, οι οποίες σχετίζονται με την προμήθεια και εγκατάσταση του απαιτούμενου καινούργιου 

εξοπλισμού και μέσων για τη λειτουργία των προτεινόμενων δράσεων του επιχειρηματικού 

σχεδίου.  

6. Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση με σύγχρονο εξοπλισμό του υφιστάμενου εξοπλισμού.  

7. 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.  

8. 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.  

9. 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 επιλεξιμότητα.  

10. Τεχνικά έξοδα και απρόβλεπτα σε ποσοστό 10% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους των 

υπόλοιπων διακριτών της Πράξης. Οι δαπάνες για αμοιβές για τη σύνταξη φακέλου και την 

παρακολούθηση δεν δύνανται υπερβαίνουν:  

 Το ποσό των 1.500,00 €  για τη σύνταξη και υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης 

 Το ποσό των 3.500,00 € για την παρακολούθηση της υλοποίησης της Πράξης 

1. Δαπάνες που δεν περιγράφονται αναλυτικά στο 

υποβληθέν επιχειρηματικό σχέδιο του 

δικαιούχου. 

2. Αγορά ή εγκατάσταση μεταχειρισμένων 

υλικών, μηχανημάτων και εξοπλισμών  

3. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) για 

οποιαδήποτε κατηγορία δαπάνης.  

4. Άλλοι φόροι, τέλη ή επιβαρύνσεις.  

5. Χρηματοοικονομικά έξοδα (χρεωστικοί τόκοι, 

προμήθειες χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, 

έξοδα συναλλάγματος, συναλλαγματικές 

διαφορές).  

6. Δαπάνες σύστασης εταιρείας, ή άλλου νομικού 

προσώπου, συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα 

ταξιδιών κ.λ.π.  

7. Πρόστιμα, χρηματοοικονομικές ποινές και 

δαπάνες δικαστικών διαδικασιών.  

8. Αγορά ή εγκατάσταση εξοπλισμού αναψυχής. 

9. Λειτουργικά έξοδα 

10. Αμοιβές προσωπικού (συμπεριλαμβάνεται η 

κοινωνική ασφάλιση) 

11. Εργασίες που πραγματοποιήθηκαν από τον ίδιο 

το δικαιούχο) 

12. Έξοδα μεταβίβασης κυριότητας του σκάφους 

13. Εργασίες των οποίων τα δικαιολογητικά 

έγγραφα δεν επιτρέπουν επαλήθευση των 

δαπανών 

Ενέργεια 2: Περιβαλλοντικές υπηρεσίες που 

σχετίζονται με την αλιεία 

Παροχή περιβαλλοντικών υπηρεσιών σχετικών με 

την αλιεία 

 

Ενέργεια 3: Εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

σχετικές με την αλιεία  

Δαπάνες για την παροχή εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων σχετικών με την αλιεία. 
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Πίνακας 3 Επιλέξιμες- Μη Επιλέξιμες Δαπάνες Κινητήρες Σκαφών 

Α.1. Δράσεις Καν. (ΕΕ) 508/2014 -Αλιείς 
Ημερομηνία Έναρξης Επιλεξιμότητας Δαπανών:  η ημερομηνία οριστικοποίησης της αίτησης χρηματοδότησης από το δικαιούχο στο ΠΣΚΕ (ΥΑ 1626/02-08-2021) 

5. Εκσυγχρονισμός ή Αντικατάσταση κύριων ή βοηθητικών κινητήρων σκαφών Καν.(ΕΕ) 508/2014, άρθρο 41 § 2 και άρθρο 44 § 1 στοιχείο δ -Αλιεία 
εσωτερικών υδάτων 

 Επιλέξιμες Δαπάνες Μη Επιλέξιμες Δαπάνες 

 Για την υλοποίηση της δράσης ως επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται δαπάνες που αφορούν: 

1. την αντικατάσταση των κύριων ή βοηθητικών κινητήρων 

2. τον εκσυγχρονισμό των κύριων ή βοηθητικών κινητήρων, 
με την προϋπόθεση ότι: 

 Για σκάφη με ολικό μήκος μέχρι 12 μέτρα, ο νέος ή εκσυγχρονισμένος κινητήρας δεν θα 

έχει μεγαλύτερη ισχύ σε kW από τον τρέχοντα κινητήρα. 

 Για σκάφη με ολικό μήκος μεταξύ 12 και 18 μέτρων, η ισχύς σε kW του νέου ή 

εκσυγχρονισμένου κινητήρα θα είναι τουλάχιστον 20% χαμηλότερη από τον τρέχοντα. 

 Για σκάφη με ολικό μήκος μεταξύ 18 και 24 μέτρων, η ισχύς σε kW του νέου ή 

εκσυγχρονισμένου κινητήρα θα είναι τουλάχιστον 30% χαμηλότερη από τον τρέχοντα. 

! Δεν θεωρούνται επιλέξιμες για χρηματοδότηση, οι δαπάνες που σχετίζονται με τη βασική 

συντήρηση ή / και επισκευή του κινητήρα. 

! Δίνεται η δυνατότητα, σε ποσοστό 10% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους των 

υπόλοιπων διακριτών της πράξης, για κάλυψη τεχνικών εξόδων και απρόβλεπτων δαπανών. 

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

και την παρακολούθηση υλοποίησης της πράξης. 

 Με τον όρο απρόβλεπτες δαπάνες εννοούνται οι επιλέξιμες δαπάνες για εργασίες ή 

εξοπλισμό, που δεν περιλαμβάνονται στην αρχικώς εγκριθείσα αίτηση αλλά προκύπτουν 

κατά την πορεία εκτέλεσης της πράξης και κρίνονται ως άκρως απαραίτητες για την 

ολοκλήρωση της υλοποίησής της. 

! Δεν θεωρούνται απρόβλεπτα έξοδα οι υπερβάσεις κόστους, καθώς και οι αμοιβές συμβούλων 

για τη σύνταξη του φακέλου και την παρακολούθηση υλοποίησης της πράξης. 

1. Δαπάνες που δεν περιγράφονται αναλυτικά στην αντίστοιχη ενότητα της τεχνικής έκθεσης.  

2. Αγορά (και τοποθέτηση) εξοπλισμού πριν την οριστικοποίηση της αίτησης χρηματοδότησης από το 

δικαιούχο στο ΠΣΚΕ.  

3. Αγορά ή εγκατάσταση μεταχειρισμένων υλικών, μηχανημάτων και εξοπλισμών.  

4. Εργασίες συντήρησης ή / και επισκευής του κινητήρα.  

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

6. Άλλοι φόροι, τέλη ή επιβαρύνσεις. 

7. Χρηματοοικονομικά έξοδα (χρεωστικοί τόκοι, προμήθειες χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, έξοδα 

συναλλάγματος, συναλλαγματικές διαφορές). 

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

9. Πρόστιμα, χρηματοοικονομικές ποινές και δαπάνες δικαστικών διαδικασιών. 

10. Λειτουργικά έξοδα. 

11. Αμοιβές προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων κοινωνικής ασφάλισης. 

12. Εργασίες που πραγματοποιήθηκαν από τον ίδιο το Δικαιούχο. 

13.  Έξοδα μεταβίβασης της κυριότητας του σκάφους 

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

15.  Ποσά για τεχνικά έξοδα και απρόβλεπτα, που υπερβαίνουν 10% επί του συνολικού επιλέξιμου 

κόστους 
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Πίνακας 4 Επιλέξιμες- Μη Επιλέξιμες Δαπάνες Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 

Α.2. Δράσεις Καν. (ΕΕ) 508/2014 – Μη Αλιείς 
Ημερομηνία Έναρξης Επιλεξιμότητας Δαπανών:  23/03/2018  (ΥΑ 3131/17-12-2019) 

Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας άρθρο 69 Καν. (ΕΕ) 508/2014 

Επιλέξιμες Δαπάνες Μη Επιλέξιμες Δαπάνες 

1. Απόκτηση των απαραίτητων για την Πράξη εδαφικών εκτάσεων 10% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών της Πράξης, 

(πλην Τεχνικών εξόδων και Απρόβλεπτων). Για εγκαταλελειμμένες και πρώην βιομηχανικές εγκαταστάσεις που 

περιλαμβάνουν κτήρια, το όριο αυτό αυξάνεται στο 15%. 

2. Εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου έως και 10% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους της Πράξης (πλην 

τεχνικών εξόδων και απρόβλεπτων). 

3. Έργα οδοποιίας, διάνοιξης δρόμων, επίστρωσης και ασφαλτόστρωσης (εκτός του περιβάλλοντα χώρου). Είναι επιλέξιμη 

μέγιστη δαπάνη μέχρι 100.000 € και σε κάθε περίπτωση αυτή δε θα υπερβαίνει το 10% επί του συνολικού επιλέξιμου 

κόστους της πράξης, (πλην τεχνικών εξόδων και απρόβλεπτων). 

4. Λιμενικά έργα για την ασφαλή μεταφορά και διακίνηση των προϊόντων. 

5. 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 

6. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός για το λιανικό εμπόριο προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. 

7. 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. 

8. Μεταφορά και εγκατάσταση του απαιτούμενου νέου (καινούργιου) εξοπλισμού και μέσων για τη λειτουργία της επένδυσης 

(παραγωγικός, ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, εργαστηριακός εξοπλισμός, κλπ). 

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

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

11. 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. 

12. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού μηχανοργάνωσης, προγραμμάτων διαχείρισης- λογισμικού, καθώς και 

λογισμικού αναβάθμισης υφιστάμενων ηλεκτρονικών συστημάτων, 

13. Μελέτες και συστήματα οργάνωσης και λειτουργίας μονάδων μεταποίησης και αποθηκών. 

14. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση συστημάτων ασφάλειας, παρακολούθησης και διαχείρισης της μονάδας. 

15. 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. 

16. Αγορά χερσαίων μεταφορικών μέσων αποκλειστικά για χρήση από το προσωπικό. Ο Εκσυγχρονισμός ή η αντικατάσταση 

των μέσων μεταφοράς αφορά σε μέσα των οποίων η ηλικία είναι μεγαλύτερη από πέντε (5) έτη. 

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

18. Δαπάνες προμήθειας ανταλλακτικών 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. 

19. 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 

20. Απεικόνιση των δαπανών είναι χαμηλότερου ύψους των πραγματικών δαπανών, ως επιλέξιμες δαπάνες ορίζονται οι 

δαπάνες που προσδιορίζονται με βάση τη λογιστική τους απεικόνιση. 

1. 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.  

2. Ποσά για αγορά οικοπέδου, εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, 

έργα οδοποιίας, εξοπλισμό γραφείων, χώρων παραμονής και εστίασης 

προσωπικού και συνεδριάσεων καθώς και τεχνικά έξοδα & απρόβλεπτα πάνω 

από το 10% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών της Πράξης και 15% για 

εγκαταλελειμμένες και πρώην βιομηχανικές εγκαταστάσεις που 

περιλαμβάνουν κτήρια. 

3. Αγορά, κατασκευή και προμήθεια εξοπλισμού που δεν είναι απαραίτητος για 

τους λειτουργικούς σκοπούς της επένδυσης.  

4. Δαπάνες που δεν περιγράφονται αναλυτικά στην αντίστοιχη ενότητα της 

τεχνοοικονομικής προμελέτης.  

5. Εργασίες επισκευής και συντήρησης υφιστάμενων εξοπλισμών και 

εγκαταστάσεων.  

6. Εργασίες πρασίνου (δενδροφύτευση, χλοοτάπητες, κλπ) και έργα 

διακόσμησης.  

7. Αγορά ή εγκατάσταση μεταχειρισμένων υλικών, μηχανημάτων και 

εξοπλισμών.  

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

9. Άλλοι φόροι, τέλη ή επιβαρύνσεις. Εξαιρούνται και είναι επιλέξιμα, για τα 

μεταφορικά μέσα, τέλη ταξινόμησης και δασμοί, ενσωματωμένα ή μη στα 

τιμολόγια αγοράς τους.  

10. Χρηματοοικονομικά έξοδα (χρεωστικοί τόκοι, προμήθειες χρηματοπιστωτικών 

συναλλαγών, έξοδα συναλλάγματος, συναλλαγματικές διαφορές).  

11. Πρόστιμα, χρηματοοικονομικές ποινές και δαπάνες δικαστικών διαδικασιών.  

12. Αγορά επιβατικών αυτοκινήτων μέχρι επτά (7) θέσεων.  

13. Αγορά ή εγκατάσταση εξοπλισμού αναψυχής.  

14. Αγορά αναλώσιμων υλικών,  

15. Λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης.  

16. 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.  

17. Εργασίες που πραγματοποιήθηκαν από τον ίδιο τον Δικαιούχο   

18. Έξοδα μεταβίβασης της κυριότητας μίας επιχείρησης.  

19. Εργασίες των οποίων τα δικαιολογητικά έγγραφα δεν επιτρέπουν επαλήθευση 

των δαπανών.  

20. Έξοδα ενοικίασης υλικού-εξοπλισμού, εκτός των περιπτώσεων.  

21. Έξοδα κατασκευής προσωρινών έργων.  

22. 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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Α.2. Δράσεις Καν. (ΕΕ) 508/2014 – Μη Αλιείς 
Ημερομηνία Έναρξης Επιλεξιμότητας Δαπανών:  23/03/2018  (ΥΑ 3131/17-12-2019) 

Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας άρθρο 69 Καν. (ΕΕ) 508/2014 

21. 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. 

22. Μελέτη, εφαρμογή και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης, αυτοελέγχου, 

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

23. Τεχνικά έξοδα και απρόβλεπτες δαπάνες σε ποσοστό έως 10% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους των υπόλοιπων 

διακριτών της πράξης. Διευκρίνηση: Οι δαπάνες για αμοιβές για τη σύνταξη φακέλου και την παρακολούθηση δεν δύνανται 

υπερβαίνουν:  

- Το ποσό των 1.500,00 € για τη σύνταξη και υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης 

- Το ποσό των 3.500,00 € για την παρακολούθηση της υλοποίησης της Πράξης 
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Πίνακας 5 Επιλέξιμες-Μη Επιλέξιμες Δαπάνες Δράσεις Τοπικού Προγράμματος 

Β. Δράσεις Τοπικού Προγράμματος Καν. (ΕΕ) 1407/2013 de minimis 
Ημερομηνία Έναρξης Επιλεξιμότητας Δαπανών:  21/12/2016 (ΥΑ 3206/12-12-2016 ΦΕΚ 4111/Β'/21-12-2016) 
1. Υποστήριξη δράσεων στον τομέα της εστίασης, του εμπορίου, του  τουρισμού, της βιοτεχνίας και των υπηρεσιών (άρθρο 63, Καν. (ΕΕ) 508/2014) 

Κατηγορίες Δαπανών Επιλέξιμες Δαπάνες Μη Επιλέξιμες Δαπάνες 

1. Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις 

και περιβάλλων χώρος 

Επιλέξιμες είναι κάθε μορφής εργασίες μετά ή άνευ υλικών επί κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων καθώς και 

κάθε μορφής εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό και στην ποιοτική 

αναβάθμιση της ενισχυόμενης επιχείρησης, υπό τους ακόλουθους όρους: 

- να εξασφαλιστεί και να προσκομιστεί η απαιτούμενη σύμφωνα με τον ισχύοντα Οικοδομικό Κανονισμό 

αδειοδότηση για τις εκτελούμενες εργασίες 

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

πρόσκλησης 

- οι δαπάνες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου είναι επιλέξιμες εφόσον εξυπηρετούνται οι ανάγκες της 

επένδυσης και για ποσό μέχρι το 10% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών της πράξης 

- δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη. 

Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες σύνδεσης με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ) όπως ενδεικτικά ΔΕΗ, ύδρευση, 

αποχέτευση, τηλεφωνοδότηση κλπ, εντός των ορίων του οικοπέδου. 

1. Μίσθωση κτιριακών εγκαταστάσεων παλαιών ή 

καινούργιων, ανεξάρτητα από την πιθανή 

προηγούμενη χρήση τους. 

2. Έργα απλής συντήρησης κτιριακών 

εγκαταστάσεων, υπό την έννοια των 

μεμονωμένων επιδιορθώσεων που ανακύπτουν 

από τη λειτουργία της επιχείρησης και έργα 

συντήρησης μηχανολογικού εξοπλισμού. 

3. Προσωρινά έργα μη άμεσα συνδεόμενα με την 

εκτέλεση της πράξης (πχ προσωρινό υπόστεγο 

για την φύλαξη υλικών, κ.λπ.). 

4. Έργα οδοποιίας εκτός των ορίων του 

οικοπέδου/γηπέδου εγκατάστασης της 

μονάδας. 

5. Δαπάνες συμβάσεων χρηματοδοτικής 

μίσθωσης, ασφάλιστρα, κεφάλαιο κίνησης και 

δαπάνες αναλωσίμων υλικών. 

6. Τα μεταχειρισμένα οχήματα και ο 

μεταχειρισμένος εξοπλισμός. 

7. Παραγωγικές δαπάνες ή δαπάνες εξοπλισμού, 

με σκοπό τη συμμόρφωση με τα υποχρεωτικά 

Ενωσιακά πρότυπα. 

8. Αμοιβές προσωπικού για την λειτουργία της 

επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων των 

επιβαρύνσεων της κοινωνικής ασφάλισης. 

9. Λειτουργικά έξοδα επιχείρησης. 

10. Εργασίες πρασίνου (δενδροφύτευση, 

χλοοτάπητες, κλπ) και έργα διακόσμησης. 

Χρεωστικοί τόκοι, εκτός επιχορηγήσεων που 

δίνονται υπό τη μορφή επιδότησης επιτοκίου ή 

επιδότησης προμηθειών εγγύησης. 

11. Έξοδα συναλλάγματος και χρεωστικές 

συναλλαγματικές διαφορές, καθώς και λοιπά 

καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα. 

12. Δαπάνες για πρόστιμα, χρηματικές ποινές και 

έξοδα για την επίλυση διαφορών. 

13. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, εκτός της 

περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει 

της εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ. 

14. Δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί εκτός της 

περιόδου επιλεξιμότητας 

2. Αγορά εξοπλισμού 

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία νέων 

μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, απαραίτητου για την λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών. 

(Εξοπλισμός ως πάγιο στοιχείο, θεωρείται κάθε στοιχείο το οποίο με κατάλληλη χρήση και συντήρηση έχει ωφέλιμη 

ζωή μεγαλύτερη του ενός έτους, διατηρεί το αρχικό του σχήμα και εμφάνιση κατά τη χρήση, δεν χάνει την 

ταυτότητά του με ενσωμάτωση σε άλλο ή πιο σύνθετο στοιχείο και καταχωρίζεται, κατά περίπτωση, στο μητρώο 

παγίων). 

Η αγορά εξοπλισμού είναι επιλέξιμη υπό του κάτωθι όρους: 

- ο προμηθευόμενος εξοπλισμός να είναι καινούργιος, αμεταχείριστος και στην κυριότητα της επιχείρησης 

- δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη, έξοδα αμοιβών εκτελωνιστή και 

εκτελωνισμού  

- ο εξοπλισμός Α.Π.Ε., εξοικονόμησης ύδατος και επεξεργασίας αποβλήτων είναι επιλέξιμος εφόσον αντιστοιχεί στη 

δυναμικότητα ή τις ανάγκες της επιχείρησης και δεν αποτελεί μεμονωμένη δαπάνη αλλά συμπληρωματική δαπάνη 

σε παραγωγική επένδυση 

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

 να εξασφαλιστούν, εφόσον απαιτούνται, οι κατάλληλες αδειοδοτήσεις τόσο για την υλοποίηση όσο και για τη 

λειτουργία της εγκατάστασης Α.Π.Ε 

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

της επιχείρησης 

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

καταναλώσεων της επιχείρησης 

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

- ο ειδικός εξοπλισμός επενδύσεων τουρισμού περιλαμβάνει: 

- εξοπλισμό για τις δραστηριότητες του εναλλακτικού τουρισμού και κυρίως του θαλάσσιου τουρισμού (πχ 

canoekayak, ιστιοσανίδες, jet-ski, aqua scooter, ποδήλατα) 

- Η προμήθεια νέων επαγγελματικών σκαφών θαλάσσης προβλέπεται μόνο για υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν 

κλείσει τουλάχιστον τρεις οικονομικές χρήσεις και ασκούν δραστηριότητες θαλάσσιου τουρισμού κυρίως στον 

τομέα των μεταφορών (θαλάσσια ταξί, λέμβοι, λάντζες) με έδρα την ΠΕ Νήσων Αττικής, με μέγιστο 

Προϋπολογισμό Επενδυτικού Σχεδίου έως 60.000,00 €. Αποκλείεται ρητώς η αγορά ιδιωτικών πλοίων αναψυχής. 

3. Ανταλλακτικά ως πάγιος 

εξοπλισμός 

Οι δαπάνες προμήθειας ανταλλακτικών είναι επιλέξιμες εφόσον αυτά είναι παρελκόμενα των κύριων εξαρτημάτων 

του εξοπλισμού, αποτελούν δηλαδή αναπόσπαστο τμήμα τους για την ομαλή λειτουργία τους, σύμφωνα με τους 

όρους προμήθειας του εξοπλισμού που προσφέρει ο προμηθευτής, και δεν υπερβαίνουν σε ποσοστό το 10% της 

δαπάνης απόκτησης τού υπό προμήθεια εξοπλισμού. 

 

4. Μεταφορικά μέσα Η προμήθεια μεταφορικών μέσων για χρήση εκτός της επιχείρησης υπό τους ακόλουθους περιορισμούς: 
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- το μεταφορικό μέσο να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο και στην κυριότητα της επιχείρησης 

- το μεταφορικό μέσο να είναι: 

✓ είτε επαγγελματικής χρήσης (μόνο για επενδύσεις του τομέα «ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ») 

✓ είτε μικτής/πολλαπλής χρήσης, έως εννέα (9) θέσεων και να χρησιμοποιείται για τη μεταφορά πελατών χωρίς 

κόμιστρο ή/και εξοπλισμού/υλικών(μόνο για δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων και γραφείων 

οργανωμένων ταξιδιών). 

Η προμήθεια μεταφορικού μέσου είναι επιλέξιμη μέχρι του ποσοστού 40% του επιλέξιμου προϋπολογισμού του 

επενδυτικού σχεδίου και έως 30.000,00 €, εφόσον δικαιολογείται από την άσκηση δραστηριότητας της 

επιχείρησης, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, και δεν προορίζεται για εκμίσθωση. Αποκλείεται ρητώς η αγορά 

επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης. 

ii) η προμήθεια μέσων εσωτερικής μεταφοράς, που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης, για τη διακίνηση 

προϊόντων και πρώτων υλών εντός του ιδιωτικού χώρου της επιχείρησης (π.χ κλαρκ). 

Τα τέλη ταξινόμησης και οι δασμοί, ενσωματωμένα ή μη στα τιμολόγια αγοράς τους, είναι επιλέξιμες δαπάνες όταν 

αφορούν στην αγορά μεταφορικών μέσων. 

! Σύμφωνα με τον Καν Ε.Ε. 1407/2014, δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για την απόκτηση οχημάτων σε 

επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές. 

5. Πιστοποιητικά Διασφάλισης 

Ποιότητας και 

περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν στην προετοιμασία για την πιστοποίηση, καθώς και στη λήψη των 

αντίστοιχων πιστοποιητικών, υπό τον όρο το πιστοποιητικό να έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο ή άλλον αρμόδιο 

φορέα μέχρι την ημερομηνία της ολοκλήρωσης του έργου ή να αποδεικνύεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για 

την έκδοσή του. 

6. Κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών 

και την προστασία της 

πνευματικής ιδιοκτησίας σε 

εθνικό, ευρωπαϊκό και 

διεθνές επίπεδο ή για την 

απόκτηση και χρήση 

πατεντών και για τη 

μεταφορά τεχνογνωσίας 

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες κατοχύρωσης ευρεσιτεχνίας και βιομηχανικού σχεδιασμού και η απόκτηση, μεταφορά 

και χρήση δικαιωμάτων τεχνογνωσίας ή και αδειών εκμετάλλευσης για την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου.  

Οι δαπάνες αφορούν το σύνολο των ενεργειών που θα πραγματοποιηθούν για την απόκτηση, προστασία, μεταφορά 

και χρήση και εκμετάλλευση της απαιτούμενης τεχνογνωσίας (π.χ. αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, 

αδειών εκμετάλλευσης, τεχνογνωσίας, μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων, αγορά προτύπων ή αδειών 

εκμετάλλευσης προτύπων κλπ.) για την υλοποίηση των προτεινόμενων έργων. Η αποκτώμενη τεχνογνωσία θα 

πρέπει να συνδέεται με τη μορφή και τους στόχους του επιχειρηματικού σχεδίου. 

7. Ανάπτυξη και σχεδιασμός 

νέων προϊόντων 

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν σε εκπόνηση μελετών και ερευνών κάθε μορφής σχετικές με την 

ανάπτυξη ή τον σχεδιασμό νέων προϊόντων ή υπηρεσιών και μεθόδων παραγωγής ή με τη βελτίωση διεργασιών 

παραγωγής. 

8. Προβολή-Προώθηση 

Επιλέξιμες είναι κάθε μορφής ενέργειες και δαπάνες που στοχεύουν στην προβολή της επιχείρησης και στην 

προώθηση της υπηρεσίας/του προϊόντος της. Τέτοιες ενέργειες μπορεί να είναι η δημιουργία ιστοσελίδας, ο 

σχεδιασμός και η παραγωγή έντυπου πληροφοριακού υλικού, η συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις κ.α. Η 

δημιουργία ιστοσελίδας πρέπει να τηρεί τις προδιαγραφές προσβασιμότητας από ΑμεΑ. Το μέγιστο επιλέξιμο ποσό 

για τις δαπάνες προβολής – προώθησης είναι 10.000,00 €. 

9. Λογισμικά και υπηρεσίες 

παραμετροποίησης 

λογισμικού 

Επιλέξιμες είναι κάθε μορφής ενέργειες και δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια λογισμικού και σε 

παραμετροποίηση αυτού, υπό τους ακόλουθους όρους: 

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

αυτού 

- το κόστος παραμετροποίησης Λογισμικού/Εφαρμογών και εκπαίδευσης στη χρήση αυτών είναι επιλέξιμο ως 

δαπάνη μέχρι και 20% του κόστους αγοράς του λογισμικού/εφαρμογής. 

- δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν ιδιοκατασκευή λογισμικού από την ίδια την επιχείρηση που 

εγκρίθηκε για χρηματοδότηση 

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

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

! Οι Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloudcomputing» ή άλλο 

παρεμφερές αυτού, είναι επιλέξιμες. 

! Σε περίπτωση αγοράς λογισμικού εφαρμογών που απευθύνεται σε πελατειακό κοινό, θα πρέπει να λαμβάνεται 

μέριμνα ώστε να εξυπηρετείται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σύμφωνα με το/τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα. 
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10.Υποβολή αίτησης 

χρηματοδότησης και 

παρακολούθηση υλοποίησης 

του Επενδυτικού Σχεδίου 

Οι δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης επενδύσεων είναι επιλέξιμες υπό τους 

ακόλουθους όρους: 

- αφορούν στο χρονικό διάστημα από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και μέχρι την ολοκλήρωση της 

επένδυσης 

- οι πιθανές δαπάνες διαμονής, μετακίνησης και λοιπές δαπάνες ταξιδιών των συμβούλων περιλαμβάνονται στη 

συνολική αμοιβή τους και δεν είναι επιλέξιμες ως διακριτές δαπάνες 

- το επιλέξιμο προς χρηματοδότηση ποσό/ύψος αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει: 

✓ το ποσό των 1.500,00 € για τη σύνταξη και υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης 

✓ το ποσό των 3.500,00 € για την παρακολούθηση υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου 

11.Τεχνική και συμβουλευτική 

υποστήριξη 

Είναι επιλέξιμες δαπάνες τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης που συνδέονται με τις εγκαταστάσεις και τον 

εξοπλισμό της επένδυσης όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την 

περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας. Οι 

δαπάνες αυτές δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της πράξης. 

 


