
 
 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 
ID: 16584 

Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ: 5164840 

27  

5. Δικαιούχοι 

1. Στο πλαίσιο του Υποέργου «Ενίσχυση υδατοκαλλιεργειών», δικαιούχοι δυνάμει του άρθρου 31 

δύνανται να κριθούν μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που δραστηριοποιούνται στον τομέα της 

υδατοκαλλιέργειας, ενώ δικαιούχοι δυνάμει των άρθρων 41 και 42 του Καν (ΕΕ) 1388/14, δύνανται να 

κριθούν μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, μεταποίηση ή 

εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Οι παραπάνω δικαιούχοι αποτελούνται από νομικά 

πρόσωπα τα οποία ανήκουν σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες, με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων 

όρων, όπως αυτοί περιγράφονται στα κατά περίπτωση εφαρμοζόμενα άρθρα ανά καθεστώς ενίσχυσης, 

των Καν (ΕΕ) 1388/14 και Καν (ΕΕ) 508/14: 

α) Είναι Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.), Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), Ενώσεις Οργανώσεων 

Παραγωγών, Αλιευτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ), Διεπαγγελματικές 

Οργανώσεις και Ανώνυμες Εταιρίες των οποίων η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει σε Συνεταιρισμούς του 

ν. 4673/2020 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις», εγγεγραμμένες στα αντίστοιχα υποχρεωτικά 

μητρώα. 

β) Είναι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του ν. 4430/2016 και εταιρίες του εμπορικού 

δικαίου, εκτός αυτών της ανωτέρω περίπτωσης α). 

γ) Σύλλογοι και συνεργατικά σχήματα. 

2. Οι δράσεις καινοτομίας, βάσει του άρθρου  30, του Καν (ΕΕ) 1388/2014 αφορούν τον τομέα της 

υδατοκαλλιέργειας και διεξάγονται από ή σε συνεργασία με δημόσιους ή αναγνωρισμένους ιδιωτικούς 

επιστημονικούς ή τεχνικούς φορείς, οι οποίοι επικυρώνουν τα αποτελέσματα των εν λόγω δράσεων. 

3. Δικαιούχοι της ενίσχυσης δυνάμει του άρθρου 32, του Καν (ΕΕ) 1388/2014, για τη συγκρότηση 

υπηρεσιών διαχείρισης, παροχής βοήθειας και παροχής συμβουλών για εκμεταλλεύσεις 

υδατοκαλλιέργειας, είναι μόνο φορείς δημοσίου δικαίου ή άλλες αναγνωρισμένες οντότητες. Δικαιούχοι 

της ενίσχυσης δυνάμει του ίδιου άρθρου, για την αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών τεχνικού, 

επιστημονικού, νομικού, περιβαλλοντικού ή οικονομικού χαρακτήρα σε εκμεταλλεύσεις 

υδατοκαλλιέργειας είναι μόνο ΜΜΕ υδατοκαλλιέργειας ή οργανώσεις υδατοκαλλιέργειας, 

συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων παραγωγών υδατοκαλλιέργειας και ενώσεων οργανώσεων 

παραγωγών υδατοκαλλιέργειας. 

4. Δικαιούχοι της ενίσχυσης βάσει του άρθρου 34, του Καν (ΕΕ) 1388/2014, είναι μόνο φορείς του 

δημόσιου τομέα ή ιδιωτικοί φορείς στους οποίους έχουν ανατεθεί τα καθήκοντα που αναφέρονται στο 

άρθρο 51, του Καν (ΕΕ) 508/2014.  

5. Δικαιούχοι δύνανται να κριθούν και υπό σύσταση νομικά πρόσωπα των παραπάνω α), β) και γ) 

υποπεριπτώσεων της υποπαραγράφου 1, και της υποπερίπτωσης 3, που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες 

σύστασης και εγγραφής στα αντίστοιχα υποχρεωτικά μητρώα το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης 

της εγκριτικής απόφασης ενίσχυσης. 
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6. Δικαιούχοι δύνανται να κριθούν Κοινωνικές Συνεταιριστικές επιχειρήσεις και κοινοπραξίες και αστικές 

μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις αναγνωρισμένες σύμφωνα με τον Ν. Ν. 4647/2019 (ΦΕΚ A’ 

204/16.12.2019). 

 

 


