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3. Περιεχόμενο της πρόσκλησης 

3.1 Γενικές προϋποθέσεις ένταξης στο Υποέργο 

Εκτός των ειδικών όρων, προϋποθέσεων και περιορισμών που αναλύονται στα άρθρα της παρούσας, για 

την ένταξη και παραμονή στο Υποέργο λαμβάνονται υπόψη οι πιο κάτω γενικοί κανόνες λειτουργίας των 

καθεστώτων. 

1. Ο Καν. (ΕΕ) 1388/2014 και κατά συνέπεια και η παρούσα πρόσκληση αφορά σε ενισχύσεις 

χορηγούμενες σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που δραστηριοποιούνται α) στην μεταποίηση ή 

εμπορία προϊόντων αλιείας και β) στην παραγωγή, μεταποίηση ή εμπορία προϊόντων υδατοκαλλιέργειας. 

2. Ο Καν. (ΕΕ) 1388/2014 και κατά συνέπεια και η παρούσα πρόσκληση δεν εφαρμόζεται στα μέτρα 

κρατικών ενισχύσεων που συνιστούν, είτε αυτά καθαυτά, είτε οι όροι που τα συνοδεύουν ή η 

εφαρμοζόμενη μέθοδος χρηματοδότησής τους, παραβίαση του δικαίου της Ένωσης που τα καθιστά 

παράνομα στο σύνολό τους, και ιδίως: 

α) σε μέτρα ενίσχυσης βάσει των οποίων η χορήγηση ενισχύσεων υπόκειται στην υποχρέωση του 

δικαιούχου να διατηρεί στο αντίστοιχο κράτος μέλος είτε την έδρα του, είτε την κύρια εγκατάστασή του. 

Ωστόσο, είναι αποδεκτή η υποχρέωση του δικαιούχου να διατηρεί, κατά τη χρονική στιγμή καταβολής της 

ενίσχυσης, εγκατάσταση ή υποκατάστημα στο κράτος μέλος που χορηγεί την ενίσχυση, 

β) σε μέτρα ενίσχυσης βάσει των οποίων η χορήγηση ενισχύσεων υπόκειται στην υποχρέωση του 

δικαιούχου να χρησιμοποιεί προϊόντα εγχώριας παραγωγής ή εθνικές υπηρεσίες, 

γ) σε μέτρα ενίσχυσης τα οποία περιορίζουν τη δυνατότητα των δικαιούχων να κάνουν χρήση των 

αποτελεσμάτων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας σε άλλα κράτη μέλη. 

δ) σε μέτρα ενίσχυσης το ποσό των οποίων καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα προϊόντων 

που τίθενται στην αγορά. 

ε) σε μέτρα ενίσχυσης σε δραστηριότητες που συνδέονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή κράτη 

μέλη, και συγκεκριμένα ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, τη δημιουργία 

και λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που συνδέονται με την εξαγωγική 

δραστηριότητα. 

στ) σε μέτρα ενίσχυσης που εξαρτώνται από τη χρήση εγχώριων αντί εισαγόμενων εμπορευμάτων 

ζ) σε μέτρα ενίσχυσης σε προβληματικές επιχειρήσεις,  

η) σε καθεστώτα ενισχύσεων που δεν αποκλείουν ρητά την καταβολή μεμονωμένων ενισχύσεων 

υπέρ επιχείρησης κατά της οποίας εκκρεμεί διαταγή ανάκτησης, κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της 

Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά. 

θ) σε μέτρα ενίσχυσης που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που θα ήταν επιλέξιμες για στήριξη 

σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014· 
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ι) σε μέτρα ενίσχυσης που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για 

ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας για τους λόγους που εκτίθενται στο άρθρο 10, 

παράγραφος 1 (3) του Καν. (ΕΕ) 508/2014. 

3. Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καν. (ΕΕ) 1388/2014 για τα όρια και τις μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης, 

ισχύουν τα ακόλουθα: 

α) Για τον υπολογισμό της έντασης των ενισχύσεων και των επιλέξιμων δαπανών, όλα τα στοιχεία που 

χρησιμοποιούνται υπολογίζονται πριν από την τυχόν έκπτωση φόρων ή άλλων επιβαρύνσεων. Οι 

επιλέξιμες δαπάνες τεκμηριώνονται με σαφή, συγκεκριμένα και επικαιροποιημένα αποδεικτικά έγγραφα. 

β) Οι ενισχύσεις που καταβάλλονται σε περισσότερες δόσεις ανάγονται στην αξία τους κατά την 

ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης. Οι επιλέξιμες δαπάνες ανάγονται στην αξία τους κατά την 

ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης. Το επιτόκιο που χρησιμοποιείται για την αναγωγή είναι το 

προεξοφλητικό επιτόκιο που ισχύει κατά την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης. 

γ) Οι επιλέξιμες δαπάνες πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

4. Σχετικά με τη σώρευση ενισχύσεων που αφορά στα έργα της παρούσας ισχύουν τα προβλεπόμενα στο 

άρθρο 8 του Καν. 1388/2014. Ειδικότερα: 

α) Για να καθοριστεί αν τηρούνται τα όρια κοινοποίησης που καθορίζονται στο άρθρο 2 και οι 

μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης που καθορίζονται στο κεφάλαιο IIΙ, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό της 

δημόσιας στήριξης για την ενισχυόμενη δραστηριότητα ή το ενισχυόμενο σχέδιο, ανεξάρτητα από το αν η 

στήριξη χρηματοδοτείται από τοπικές, περιφερειακές, εθνικές ή ενωσιακές πηγές. 

β) Οι απαλλασσόμενες ενισχύσεις με προσδιορίσιμες επιλέξιμες δαπάνες μπορούν να σωρευθούν:  

αα) με οποιεσδήποτε άλλες κρατικές ενισχύσεις, εφόσον τα εν λόγω μέτρα αφορούν 

διαφορετικές προσδιορίσιμες επιλέξιμες δαπάνες. 

ββ) με οποιεσδήποτε άλλες κρατικές ενισχύσεις, όσον αφορά τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, οι 

οποίες επικαλύπτονται πλήρως ή εν μέρει, μόνο αν η σώρευση αυτή δεν οδηγεί σε υπέρβαση της 

υψηλότερης έντασης ενίσχυσης ή του υψηλότερου ποσού ενίσχυσης που εφαρμόζονται στην 

ενίσχυση αυτή. 

5. Οι επενδυτικές δαπάνες λειτουργούν ως κίνητρο κατά την έννοια του άρθρου 6 του Καν. 1388/2014 για 

την περαιτέρω ανάπτυξη δραστηριοτήτων ή έργων και δεν παρέχονται για δραστηριότητες, τις οποίες θα 

ανέπτυσσε ούτως ή άλλως ο δικαιούχος, ακόμη και αν δεν του είχε χορηγηθεί η ενίσχυση. Οι ενισχύσεις 

έχουν χαρακτήρα κινήτρου, μόνο εφόσον ο δικαιούχος έχει υποβάλει αίτηση ενίσχυσης πριν από την 

έναρξη των εργασιών του επενδυτικού σχεδίου. Σε κάθε περίπτωση ο δυνητικός δικαιούχος με δική του 

ευθύνη δύναται να ξεκινήσει την υλοποίηση των δαπανών του επενδυτικού σχεδίου αμέσως μετά την 

υποβολή της αίτησης ενίσχυσης. Οι δαπάνες αυτές υλοποιούνται με αποκλειστική ευθύνη του δυνητικού 

δικαιούχου χωρίς η υλοποίηση αυτή να υποχρεώνει το Ελληνικό Δημόσιο σε χρηματοδότησή τους.  
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6. Η αίτηση ενίσχυσης περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα πληροφοριακά στοιχεία: 

α) την ονομασία και το μέγεθος της επιχείρησης 

β) περιγραφή του έργου ή της δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των ημερομηνιών έναρξης και 

λήξης τους 

γ) τη χωροθεσία του έργου ή της δραστηριότητας 

δ) κατάλογο των επιλέξιμων δαπανών 

ε) το είδος της ενίσχυσης (επιχορήγηση, δάνειο, εγγύηση, επιστρεπτέα προκαταβολή ή άλλο) και το 

ύψος της δημόσιας χρηματοδότησης που απαιτείται για το σχέδιο ή τη δραστηριότητα. 

7. Ο μέγιστος προϋπολογισμός και η μέγιστη ένταση ενίσχυσης ανά ΑΦΜ και υποβαλλόμενη αίτηση 

ενίσχυσης δεν ξεπερνά τα όρια της παραγράφου 4.1 και τα ποσοστά της παραγράφου 4.2, και σε κάθε 

περίπτωση δεν υπερβαίνουν τα όρια κοινοποίησης όπως αυτά αποτυπώνονται στο άρθρο 2 του Καν (EE) 

1388/2014, ήτοι το ποσό ενίσχυσης κατ’ έτος ανά δικαιούχο δεν υπερβαίνει το 1 εκατ. Ευρώ, και  το 

επιλέξιμο κόστος για οποιοδήποτε έργο δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ.  

8. Αρχή «Deggendorf». Δεν μπορούν να υπαχθούν σχέδια φορέων για τους οποίους εκκρεμεί διαδικασία 

ανάκτησης ενισχύσεων κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την οποία οι 

ενισχύσεις αυτές έχουν κηρυχθεί παράνομες και ασυμβίβαστες προς την εσωτερική αγορά. Κάθε 

επενδυτής, κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής οφείλει να δηλώνει ότι δεν έχει λάβει οποιαδήποτε 

κρατική ενίσχυση σε βάρος της οποίας έχει κινηθεί η διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου 

9. Δεν έχει υποβληθεί και δεν θα υποβληθεί αίτηση ενίσχυσης σε άλλο καθεστώς ενισχύσεων για το ίδιο 

επενδυτικό σχέδιο ή τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες με αυτές που ενισχύονται στο παρόν Υποέργο για την 

αποφυγή διπλής χρηματοδότησης. 

10. Οι επενδύσεις του παρόντος συμμορφώνονται με την αρχή της «Μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» 

κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου και συμμορφώνονται με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη 

πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C 58/01) του παραρτήματος IX. 

11. Η υποβολή αιτήσεων των δικαιούχων στο πλαίσιο της πρόσκλησης σημαίνει και αποδοχή από μέρους 

τους, των όρων δημοσιότητας του Καν. (ΕΕ) 1388/2014 όπως ειδικότερα ορίζονται αυτές, στα άρθρα 9 και 

12 αυτού, καθώς και των όρων ενημέρωσης και δημοσιότητας του Καν. (ΕΕ) 508/2014 όπως ορίζονται στο 

άρθρο 119 αυτού, αναφορικά με τα αποτελέσματα των δράσεων που λαμβάνουν στήριξη βάσει των 

άρθρων 47 και 54 του ιδίου κανονισμού». 

12. Προς εξασφάλιση χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, η χρήση των κονδυλίων οφείλει να 

συμμορφώνεται με το εφαρμοστέο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο: Για το λόγο αυτό, ο Φορέας Υλοποίησης 

(ΦΥ) λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η πρόληψη, ο εντοπισμός και η 

αντιμετώπιση υποθέσεων απάτης, διαφθοράς και σύγκρουσης συμφερόντων που περιλαμβάνεται στην 

περιγραφή του σχετικού μηχανισμού στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». 
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Περαιτέρω, η εφαρμογή του «Ελλάδα 2.0» θα υπόκειται σε αποτελεσματικούς και αποδοτικούς ελέγχους 

(Κανονισμός ΕΕ αριθ. 241/2021, άρθρο 22). 

13. Η υποβολή αιτήσεων των δυνητικών δικαιούχων στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει να 

πληροί το σύνολο των προϋποθέσεων του γενικού μέρους του Καν (ΕΕ) 1388/2014 και των ειδικότερων 

άρθρων ανά καθεστώς ενίσχυσης, όπως αυτές ορίζονται στον Καν (ΕΕ) 1388/2014 και αναλύονται στον 

Καν (ΕΕ) 508/2014.   

14. Κατά τη διάρκεια της επιχορήγησης, οι δυνητικοί δικαιούχοι της ενίσχυσης συμμορφώνονται με τους 

κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής. Εάν κατά την διάρκεια της εν λόγω περιόδου διαπιστωθεί ότι ο 

δικαιούχος δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής, η ενίσχυση πρέπει να 

επιστραφεί κατ' αναλογία προς τη σοβαρότητα της παράβασης.  

15. Για τα καθεστώτα ενίσχυσης στη βάση των άρθρων 30 έως και 35 του Καν (ΕΕ) 1388/2014, και για τους 

επιχειρηματίες που εισέρχονται στον κλάδο υδατοκαλλιέργειας είναι απαραίτητη η υποβολή μελέτης 

σκοπιμότητας και ανεξάρτητης έκθεσης εμπορίας [άρθρο 46, του Καν (ΕΕ) 508/2014]. 

16. Η ενίσχυση, δυνάμει του άρθρου 31 του Καν (ΕΕ) 1388/2014, μπορεί να δίνεται για την αύξηση της 

παραγωγής και/ή τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας ή την κατασκευή 

νέων υπό τον όρο ότι η ανάπτυξη είναι συνεπής προς το πολυετές εθνικό στρατηγικό σχέδιο για την 

ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας που αναφέρεται στο άρθρο 34 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Η 

ενίσχυση που δίνεται, δυνάμει του ίδιου άρθρου, για τη διαφοροποίηση του εισοδήματος των 

επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας, μέσω της ανάπτυξης συμπληρωματικών δραστηριοτήτων, χορηγείται 

μόνο σε επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας υπό την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές δραστηριότητες 

συνδέονται με τη βασική δραστηριότητα υδατοκαλλιέργειας της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένου του 

αλιευτικού τουρισμού, των περιβαλλοντικών υπηρεσιών στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας ή των 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που αφορούν την υδατοκαλλιέργεια. 

17. Η ενίσχυση για αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών τεχνικού, επιστημονικού, νομικού, 

περιβαλλοντικού ή οικονομικού χαρακτήρα σε εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας, δυνάμει του άρθρου 

32 του Καν (ΕΕ) 1388/2014, χορηγείται με την προϋπόθεση ότι οι συμβουλευτικές υπηρεσίες παρέχονται 

από αναγνωρισμένους επιστημονικούς ή τεχνικούς φορείς καθώς και οντότητες που παρέχουν νομικές ή 

οικονομικές συμβουλές και διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις.  

18. Η ενίσχυση, δυνάμει του άρθρου 41 του Καν (ΕΕ) 1388/2014, δίνεται για ενέργειες που 

περιλαμβάνουν δραστηριότητες παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η 

ενίσχυση που δίνεται, δυνάμει του ίδιου άρθρου,  για τη διοργάνωση εκστρατειών γνωστοποίησης και 

προώθησης για τα βιώσιμα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας σε περιφερειακό, εθνικό ή διεθνικό επίπεδο, 

προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά, δεν πρέπει να αφορά εμπορικά σήματα.  
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3.2 Φορέας Υλοποίησης (ΦΥ) 

1. Ως Φορέας Υλοποίησης (ΦΥ) ορίζεται η Υπηρεσία Διαχείρισης Έργων Ταμείου Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο οποίος αναλαμβάνει τη συνολική 

διαχείριση του Υποέργου σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης (ν. 4270/2014), 

διασφαλίζοντας τον αναγκαίο διαχωρισμό αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στο άρθρο 3Γ 

του ΣΔΕ, δηλαδή την προετοιμασία και έκδοση της πρόσκλησης, την ευθύνη για την αξιολόγηση και ένταξη 

των επενδυτικών σχεδίων, την παρακολούθηση της προόδου τους και την πιστοποίηση και καταβολή της 

ενίσχυσης στους δικαιούχους μέχρι την ολοκλήρωσή τους, τον έλεγχο τους και την παρακολούθηση των 

μακροχρονίων υποχρεώσεών τους. 

2. Ο ΦΥ αναλαμβάνει τον έλεγχο των υποβαλλόμενων αιτήσεων ως προς την πληρότητά τους, ως προς 

την τήρηση των προϋποθέσεων των ειδικότερων άρθρων στη βάση των οποίων έχει θεσπιστεί  έκαστο 

καθεστώς ενίσχυσης της παρούσας πρόσκλησης και ως προς την εξασφάλιση του μη τεχνητού  

διαχωρισμού των καθεστώτων ενισχύσεων ή των έργων ενίσχυσης (αποφυγή κατάτμησης, σύμφωνα με το 

άρθρο 2 του Καν (ΕΕ) 1388/2014). 

3.3 Στόχος του υποέργου 

1. Στόχος του Υποέργου, είναι: 

α) Η βελτίωση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της 

υδατοκαλλιέργειας. 

β) Η υιοθέτηση και η εφαρμογή πρακτικών που περιορίζουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα από 

την λειτουργία των επιχειρήσεων του τομέα της υδατοκαλλιέργειας. 

γ) Η υιοθέτηση συστημάτων παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, διάχυσης γνώσης και 

πληροφοριών. 

δ) Η υποστήριξη νέων για είσοδο σε δραστηριότητες σχετικές με τον τομέα της  υδατοκαλλιέργειας. 

ε) Η βιώσιμη ανάπτυξη και η αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων. 

2. Το κάθε επενδυτικό αποδεικνύει ότι εκπληρώνει τουλάχιστον έναν από τους στόχους αυτούς. 

3.4 Γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής 

Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής του υποέργου είναι όλη η ελληνική Επικράτεια. 

3.5 Πιστώσεις – Χρηματοδότηση 

Η δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε 34.440.000 €, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025. 
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α) Ποσό 17.220.000 € (ποσοστό 50%) θα διατεθεί για επενδύσεις που θα υλοποιηθούν από Φορείς 

για τους οποίους ισχύει ποσοστό έντασης ενίσχυσης έως 50% (περίπτωση 1, της υποπαραγράφου 4.2, της 

παραγράφου 4).  

β) Ποσό 17.220.000 € (ποσοστό 50%) θα διατεθεί για επενδύσεις που θα υλοποιηθούν α) από Φορείς 

δημοσίου δικαίου (περίπτωση 2, της υποπαραγράφου 4.2, της παραγράφου 4), β) από Φορείς για τους 

οποίους ισχύει ποσοστό έντασης ενίσχυσης 85% (περίπτωση 3, της υποπαραγράφου 4.2, της παραγράφου 

4) και γ) από Φορείς για τους οποίους ισχύουν τα ποσοστά έντασης ενίσχυσης του πίνακα 2 (περίπτωση 4, 

της υποπαραγράφου 4.2, της παραγράφου 4). 

3.6 Κατηγορίες ενισχύσεων  

1. Η παρούσα πρόσκληση αφορά στις ακόλουθες κατηγορίες ενισχύσεων: 

α) Ενισχύσεις για καινοτομικές εφαρμογές στην υδατοκαλλιέργεια (Καν. (ΕΕ) 1388/2014, άρθρο 30, 

τμήμα 2). 

β) Ενισχύσεις για παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια (Καν. (ΕΕ) 1388/2014, άρθρο 31, 

τμήμα 2). 

γ) Ενισχύσεις για υπηρεσίες διαχείρισης, αρωγής και παροχής συμβουλών για εκμεταλλεύσεις 

υδατοκαλλιέργειας (Καν. (ΕΕ) 1388/2014, άρθρο 32, τμήμα 2). 

δ) Ενισχύσεις για την αύξηση του δυναμικού των ζωνών υδατοκαλλιέργειας (Καν. (ΕΕ) 1388/2014, 

άρθρο 34, τμήμα 2). 

ζ) Ενισχύσεις για μέτρα σχετικά με την εμπορία (Καν. (ΕΕ) 1388/2014, άρθρο 41, τμήμα 3). 

η) Ενισχύσεις για τη μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (Καν. (ΕΕ) 1388/2014, 

άρθρο 42, τμήμα 3). 

2. Το υποέργο αφορά στη ενίσχυση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε έναν τουλάχιστον από 

τους τομείς δραστηριότητας των ΚΑΔ του Παραρτήματος VIII. 

3.7 Επιλέξιμες δαπάνες 

1. Ενισχύονται επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού πληρουμένων σε κάθε περίπτωση 

των προϋποθέσεων του Γενικού μέρους και του κατά περίπτωση εφαρμοστέου άρθρου του Καν. (ΕΕ) 

1388/2014. Οι επενδύσεις έχουν εύλογο κόστος υλοποίησης και πρέπει να τεκμηριώνονται εγγράφως με 

σαφή, συγκεκριμένο και επικαιροποιημένο τρόπο στην υποβαλλόμενη οικονομοτεχνική μελέτη. 

2. Οι επενδυτικές ενισχύσεις συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107 

παράγραφος 3 της Συνθήκης και απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπεται στο 

άρθρο 108 παράγραφος 3 της Συνθήκης, εφ’ όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 30, 31, 32, 

34, 41 και 42 του Καν. (ΕΕ) 1388/2014 και των άρθρων του Καν. (ΕΕ) 508/2014 που αναφέρονται σε κάθε 

άρθρο του Καν. (ΕΕ) 1388/2014 όπως φαίνεται στο Παράρτημα X. 
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3. Ο δυνητικός δικαιούχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί το σύνολο των προϋποθέσεων του Γενικού 

μέρους και των κατά περίπτωση ειδικών άρθρων του Καν (EE) 1388/2014, ακόμα και εάν αυτές δεν 

αναφέρονται ρητά στην παρούσα πρόσκληση.  

4. Στο πλαίσιο του καθεστώτος ενίσχυσης «Αύξηση-εκσυγχρονισμός της παραγωγής, η οποία θα 

προωθήσει επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων και υποδομών για νερό και γη», οι 

επιλέξιμες δαπάνες περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα του Καν. 1388/2014. 

α) Ενισχύσεις για καινοτομικές εφαρμογές στην υδατοκαλλιέργεια (Καν. (ΕΕ) 1388/2014, άρθρο 30, 

τμήμα 2). 

β) Ενισχύσεις για παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια (Καν. (ΕΕ) 1388/2014, άρθρο 31, 

τμήμα 2). 

γ) Ενισχύσεις για υπηρεσίες διαχείρισης, αρωγής και παροχής συμβουλών για εκμεταλλεύσεις 

υδατοκαλλιέργειας (Καν. (ΕΕ) 1388/2014, άρθρο 32, τμήμα 2). 

δ) Ενισχύσεις για την αύξηση του δυναμικού των ζωνών υδατοκαλλιέργειας (Καν. (ΕΕ) 1388/2014, 

άρθρο 34, τμήμα 2). 

5. Στο πλαίσιο του καθεστώτος ενίσχυσης «Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η οποία θα 

υποστηρίξει επενδύσεις σε εξοπλισμό που μειώνει τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και αυξάνει την 

ενεργειακή απόδοση των επίγειων εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέργειας», οι επιλέξιμες δαπάνες 

περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα του Καν. 1388/2014. 

α) Ενισχύσεις για καινοτομικές εφαρμογές στην υδατοκαλλιέργεια (Καν. (ΕΕ) 1388/2014, άρθρο 30, 

τμήμα 2). 

β) Ενισχύσεις για παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια (Καν. (ΕΕ) 1388/2014, άρθρο 31, 

τμήμα 2). 

γ) Ενισχύσεις για υπηρεσίες διαχείρισης, αρωγής και παροχής συμβουλών για εκμεταλλεύσεις 

υδατοκαλλιέργειας (Καν. (ΕΕ) 1388/2014, άρθρο 32, τμήμα 2). 

δ) Ενισχύσεις για την αύξηση του δυναμικού των ζωνών υδατοκαλλιέργειας (Καν. (ΕΕ) 1388/2014, 

άρθρο 34, τμήμα 2). 

6. Στο πλαίσιο του καθεστώτος ενίσχυσης «Μείωση του κόστους παραγωγής, που θα ενισχύσει τη 

λειτουργία των οργανωμένων ζωνών υδατοκαλλιέργειας», οι επιλέξιμες δαπάνες περιγράφονται στα 

ακόλουθα άρθρα του Καν. 1388/2014. 

α) Ενισχύσεις για καινοτομικές εφαρμογές στην υδατοκαλλιέργεια (Καν. (ΕΕ) 1388/2014, άρθρο 30, 

τμήμα 2). 

β) Ενισχύσεις για υπηρεσίες διαχείρισης, αρωγής και παροχής συμβουλών για εκμεταλλεύσεις 

υδατοκαλλιέργειας (Καν. (ΕΕ) 1388/2014, άρθρο 32, τμήμα 2). 

7. Στο πλαίσιο του καθεστώτος ενίσχυσης «Ενίσχυση της διαφοροποίησης του τελικού προϊόντος, το 

οποίο θα εισαγάγει δραστηριότητες και δράσεις για την ανάπτυξη τεχνογνωσίας για την επέκταση της 
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ποικιλίας και την εμφάνιση νέων τελικών προϊόντων», οι επιλέξιμες δαπάνες περιγράφονται στα 

ακόλουθα άρθρα του Καν. 1388/2014. 

α) Ενισχύσεις για καινοτομικές εφαρμογές στην υδατοκαλλιέργεια (Καν. (ΕΕ) 1388/2014, άρθρο 30, 

τμήμα 2). 

β) Ενισχύσεις για υπηρεσίες διαχείρισης, αρωγής και παροχής συμβουλών για εκμεταλλεύσεις 

υδατοκαλλιέργειας (Καν. (ΕΕ) 1388/2014, άρθρο 32, τμήμα 2). 

δ) Ενισχύσεις για τη μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (Καν. (ΕΕ) 1388/2014, 

άρθρο 42, τμήμα 3). 

8. Στο πλαίσιο του καθεστώτος ενίσχυσης «Ενίσχυση της προώθησης, η οποία θα ενισχύσει την 

επωνυμία της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας, καθώς και την επέκταση της έρευνας αγοράς, και δράσεων 

προώθησης με στόχο τον εντοπισμό νέων πιθανών αγορών-στόχους», οι επιλέξιμες δαπάνες 

περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα του Καν. 1388/2014. 

α) Ενισχύσεις για μέτρα σχετικά με την εμπορία (Καν. (ΕΕ) 1388/2014, άρθρο 41, τμήμα 3). 

9. Στο πλαίσιο του καθεστώτος ενίσχυσης «Έρευνα και καινοτομία, η οποία θα στοχεύει στη βελτίωση 

των υφιστάμενων μεθόδων εκτροφής και διαδικασιών παραγωγής, καθώς και στην ανάπτυξη νέων 

μεθόδων και τεχνολογιών αναπαραγωγής σε νέους τομείς», οι επιλέξιμες δαπάνες περιγράφονται στα 

ακόλουθα άρθρα του Καν. 1388/2014. 

α) Ενισχύσεις για καινοτομικές εφαρμογές στην υδατοκαλλιέργεια (Καν. (ΕΕ) 1388/2014, άρθρο 30, 

τμήμα 2). 

β) Ενισχύσεις για παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια (Καν. (ΕΕ) 1388/2014, άρθρο 31, 

τμήμα 2). 

γ) Ενισχύσεις για την αύξηση του δυναμικού των ζωνών υδατοκαλλιέργειας (Καν. (ΕΕ) 1388/2014, 

άρθρο 34, τμήμα 2). 

10.  Στο πλαίσιο του καθεστώτος ενίσχυσης «Μεταφορά τεχνογνωσίας, η οποία θα διαμορφώσει 

στοχευμένες δράσεις και θα αναπτύξει εξειδικευμένες εμπορικές, προωθητικές και επιχειρηματικές 

στρατηγικές», οι επιλέξιμες δαπάνες περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα του Καν. 1388/2014. 

α) Ενισχύσεις για καινοτομικές εφαρμογές στην υδατοκαλλιέργεια (Καν. (ΕΕ) 1388/2014, άρθρο 30, 

τμήμα 2). 

γ) Ενισχύσεις για μέτρα σχετικά με την εμπορία (Καν. (ΕΕ) 1388/2014, άρθρο 41, τμήμα 3). 

11. Στο πλαίσιο του καθεστώτος ενίσχυσης «Τράπεζα γενετικού υλικού για απειλούμενα είδη και 

εμπορικά είδη ψαριών γλυκού νερού, η οποία θα αναπτύξει τεχνολογίες προκειμένου να 

αποκαταστήσει τους πληθυσμούς σε φυσιολογικά επίπεδα, χρησιμοποιώντας κρυοσυντηρημένο 

σπέρμα στην τεχνητή αναπαραγωγή», οι επιλέξιμες δαπάνες περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα του 

Καν. 1388/2014. 
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α) Ενισχύσεις για την αύξηση του δυναμικού των ζωνών υδατοκαλλιέργειας (Καν. (ΕΕ) 1388/2014, 

άρθρο 34, τμήμα 2). 

3.8 Μη επιλέξιμες δαπάνες 

1. Δαπάνες για δράσεις υδατοκαλλιέργειας σε προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές, εφόσον η 

αναγνωρισμένη από το κράτος μέλος αρμόδια αρχή έχει αποφανθεί, βάσει εκτίμησης περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων, ότι η δράση μπορεί να επιφέρει σοβαρή περιβαλλοντική επιβάρυνση η οποία δεν μπορεί να 

μετριασθεί ικανοποιητικά. 

2. Δαπάνες για την εκτροφή γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. 

3. Δαπάνες για προωθητικές ενέργειες σε προϊόντα αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας που αφορούν εμπορικά 

σήματα. 

4. Δαπάνες για δράσεις που αυξάνουν την αλιευτική ικανότητα του σκάφους ή αφορούν εξοπλισμό για 

την αύξηση της ικανότητας του σκάφους να εντοπίζει αλιεύματα. 

5. Δαπάνες ναυπήγησης νέων αλιευτικών σκαφών ή εισαγωγή αλιευτικών σκαφών.  

6. Ενίσχυση για προσωρινή ή οριστική παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων.  

7. Δαπάνες διερευνητικής αλιείας,  

8. Δράσεις κατά τις οποίες μεταβιβάζεται η κυριότητα μιας επιχείρησης.  

9. Δράσεις που αφορούν τον άμεσο εμπλουτισμό των αποθεμάτων, εκτός εάν προβλέπεται ρητά ως 

μέτρο διατήρησης από νομική πράξη της Ένωσης ή σε περίπτωση του πειραματικού εμπλουτισμού 

αποθεμάτων. 

10. Μίσθωση και απόκτηση κτηριακών εγκαταστάσεων παλαιών ή καινούργιων, ανεξάρτητα από την 

πιθανή προηγούμενη χρήση τους. 

11. Έργα συντήρησης κτηριακών εγκαταστάσεων, υπό την έννοια των μεμονωμένων επιδιορθώσεων που 

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

12. Προσωρινά έργα μη αμέσως συνδεόμενα με την εκτέλεση της επένδυσης (πχ προσωρινό υπόστεγο 

για την φύλαξη υλικών, κ.λπ.). 

13. Εργασίες πρασίνου. 

14. Έργα οδοποιίας εκτός των ορίων του οικοπέδου εγκατάστασης της μονάδας. 

15. Πάσης φύσεως έξοδα, εισφορές, φόροι, τέλη, δημοσιονομικές επιβαρύνσεις, ΦΠΑ που ανακτάται, 

αποζημιώσεις, ασφάλιστρα υπέρ τρίτων. 

16. Εξοπλισμός αναψυχής (όπως εξοπλισμός αναπαραγωγής ήχου και εικόνας κ.λπ.). 

17. Αγορά υλικών αποσβέσιμων σε διάρκεια μικρότερη του έτους. 

18. Τα μεταχειρισμένα οχήματα, μηχανήματα και εξοπλισμός. 
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19. Οι δαπάνες για απλή αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού, παρόμοιας κατηγορίας, μεγέθους ή 

δυναμικότητας, ακόμη και όταν γίνονται με εγκατάσταση καινούργιου, εφόσον ο εξοπλισμός που 

αντικαθίσταται δεν έχει αποσβεστεί. 

20. Επενδυτικές δαπάνες των υποβαλλόμενων αιτήσεων ενίσχυσης που χρηματοδοτούνται από άλλο 

επενδυτικό πρόγραμμα. 

21. Αιτούμενες δαπάνες, η υλοποίηση των οποίων δεν εγκρίθηκε κατά τον διοικητικό έλεγχο της αίτησης 

ενίσχυσης. 

22. Υπερβάσεις κόστους εκτός από τις περιπτώσεις που έχουν γίνει αποδεκτές στο πλαίσιο αιτήματος 

τροποποίησης του δικαιούχου. 

23. Αμοιβές προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων της κοινωνικής ασφάλισης, 

πληρωτέες από τον δικαιούχο στο προσωπικό του. 

24. Δαπάνες που αφορούν την αύξηση της δυναμικότητας σε τομείς όπου υπάρχει περιορισμός στην 

παραγωγή από την Κοινή Οργάνωση Αγορών γεωργικών προϊόντων. 

25. Δαπάνες αποξήλωσης και καθαίρεσης γενικότερα. Δαπάνες για τον καθαρισμό της αρχικής θέσης σε 

περιπτώσεις μετεγκατάστασης και κόστος αποξήλωσης και μεταφοράς του παλαιού εξοπλισμού ή μέρους 

αυτού στη νέα θέση. 

26. Δαπάνες που αφορούν εργασίες υλοποίησης του έργου οι οποίες ξεκίνησαν προγενέστερα της 

ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης στο παρόν Υποέργο, δεν είναι επιλέξιμες. 

27. Μέχρι την καταχώρηση στο πληροφοριακό σύστημα της θετικής αξιολόγησης και έγκρισης του 

αιτήματος τροποποίησης, δεν είναι δυνατή η υποβολή αίτησης καταβολής της ενίσχυσης και η καταβολή 

οικονομικής ενίσχυσης για τις δαπάνες που αφορούν το σχετικό αίτημα τροποποίησης. 

28. Δαπάνες που πραγματοποιούνται με σκοπό να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση των επιχειρήσεων με 

ενωσιακά πρότυπα που έχουν ήδη εκδοθεί, αλλά δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ. 

29. Το κεφάλαιο κίνησης δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη. 

30. Δραστηριότητες που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης 

χρήσης. 

31. Δραστηριότητες στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την 

επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους 

σχετικούς δείκτες αναφοράς. 

32. Δραστηριότητες που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες και 

μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας. 

33. Δραστηριότητες κατά τις οποίες η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το 

περιβάλλον. Βάσει των κριτηρίων επιλεξιμότητας θα απαιτείται επιπλέον να επιλέγονται μόνο οι 

δραστηριότητες που συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία. 
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34. Κάθε άλλη μη επιλέξιμη δαπάνη δυνάμει των  άρθρων του Καν (EE) 1388/2014 στη βάση των οποίων 

θεσπίζονται τα καθεστώτα ενίσχυσης της παρούσας πρόσκλησης. 


