
 

 

Μεταποίθςθ Προϊόντων Αλιείασ και Υδατοκαλλιζργειασ 
 
Σκοπόσ 
 

Στόχοσ του Μζτρου 3.4.4 «Μεταποίθςθ Προϊόντων Αλιείασ και Υδατοκαλλιζργειασ» είναι θ ανάπτυξθ 
ςφγχρονων, βιϊςιμων και ανταγωνιςτικϊν μεταποιθτικϊν επιχειριςεων που κα είναι ςυνεπισ προσ το 
πολυετζσ εκνικό ςτρατθγικό ςχζδιο για τθν ανάπτυξθ τθσ υδατοκαλλιζργειασ. 
 
Δικαιοφχοι 
 

Φυςικά ι Νομικά πρόςωπα ι ενϊςεισ αυτϊν, ςυλλογικοί φορείσ και λοιπζσ Οργανϊςεισ, που ζχουν τθν 
ευκφνθ πραγματοποίθςθσ τθσ υποβαλλόμενθσ προσ ενίςχυςθ Πράξθσ και που τελικά επιβαρφνονται με το 
κόςτοσ τθσ. 
Οι υπό ςφςταςθ εταιρείεσ δεν ζχουν δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ. 
Δεκτζσ γίνονται οι αιτιςεισ πολφ μικρϊν, μικρϊν & μεςαίων επιχειριςεων και όχι επιχειριςεων 
μεγαλφτερου μεγζκουσ. 
 
Προχπολογιςμόσ & ποςοςτό χρθματοδότθςθσ 
 

Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ των υποβαλλόμενων επενδυτικϊν προτάςεων πρζπει να είναι από €20.000 
ζωσ €8.000.000. Η ζνταςθ τθσ ενίςχυςθσ χορθγείται βάςθ του ακόλουκου πίνακα: 
 

Κατθγορία Δικαιοφχων 
Επικράτεια 
τθσ Χώρασ 

Απομακρυςμζνα 
Ελλθνικά Νθςιά1 

Πολφ μικρζσ, μικρζσ & μεςαίεσ 
επιχειριςεισ 

50% 85% 

Οργανϊςεισ αλιζων ι άλλοι 
ςυλλογικοί δικαιοφχοι 

60% 85% 

Οργανϊςεισ παραγωγϊν, ενϊςεισ 
οργανϊςεων παραγωγϊν & 
διακλαδικϊν οργανϊςεων 

75% 85% 

Πράξεισ που εξυπθρετοφν ςυλλογικό 
ςυμφζρον, ζχουν ςυλλογικό δικαιοφχο 
και ζχουν καινοτόμα χαρακτθριςτικά, 
κατά περίπτωςθ, ςε τοπικό επίπεδο 

100% 100% 

 
Επιλζξιμεσ δαπάνεσ 
 

 Δαπάνεσ για τθν απόκτθςθ των απαραίτθτων για τθν Πράξθ εδαφικϊν εκτάςεων (υπό προχποκζςεισ). 

 Εργαςίεσ διαμόρφωςθσ του περιβάλλοντοσ χϊρου, ζωσ και 10% επί του ςυνολικοφ επιλζξιμου κόςτουσ 
τθσ Πράξθσ (πλθν τεχνικϊν εξόδων και απρόβλεπτων). 

 Ζργα οδοποιίασ, διάνοιξθσ δρόμων, επίςτρωςθσ και αςφαλτόςτρωςθσ. Είναι επιλζξιμθ μζγιςτθ δαπάνθ 
μζχρι 100.000 € και ςε κάκε περίπτωςθ αυτι δε κα υπερβαίνει το 10% επί του ςυνολικοφ επιλζξιμου 
κόςτουσ τθσ πράξθσ, (πλθν τεχνικϊν εξόδων και απρόβλεπτων). 

                                                           
1
 Βόπειο και Νόηιο Αιγαίο, Σαμοθπάκη, Θάζορ, Βόπειερ Σποπάδερ, Σκύπορ, Σκςποπούλα, Κύθηπα, Ανηικύθηπα, Γαύδορ, Γαςδοπούλα, 

Παξιμάδια, Χπςζή, Κοςθονήζι, Παξιμάδα, Γπαγονάδα, Γιονςζάδερ, Γία, Δλάζα, Οθωνοί, Δπεικούζα, Μαπθάκιον, Παξοί, Ανηίπαξοι, 
Σηποθάδερ, Σαπιένηζα, Σσίζα, Δσινάδερ 



 

 

 Λιμενικά ζργα για τθν αςφαλι μεταφορά και διακίνθςθ των προϊόντων. 

 Καταςκευι, επζκταςθ ι εκςυγχρονιςμόσ κφριων ι βοθκθτικϊν κτιριακϊν εγκαταςτάςεων τθσ μονάδασ, 
περιλαμβανομζνθσ τθσ δαπάνθσ καταςκευισ κτιρίου για τθν παραμονι προςωπικοφ και τθ φφλαξθ των 
εγκαταςτάςεων, κακϊσ και εγκαταςτάςεων για διαχείριςθ ι αξιοποίθςθ ηωικϊν υποπροϊόντων, 
βιολογικοφ κακαριςμοφ αποβλιτων, αποτζφρωςθσ ψαριϊν (κλίβανοι), κ.λπ.  

 Εργαςίεσ για τθν καταςκευι, τθν επζκταςθ και τον εκςυγχρονιςμό ψυκτικϊν χϊρων αποκικευςθσ 
αλιευτικϊν προϊόντων, κακϊσ και θ αγορά, θ μεταφορά και θ εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ τουσ. 

 Μεταφορά και εγκατάςταςθ του απαιτοφμενου νζου (καινοφργιου) εξοπλιςμοφ και μζςων για τθ 
λειτουργία τθσ επζνδυςθσ (παραγωγικόσ, θλεκτρομθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ, εργαςτθριακόσ 
εξοπλιςμόσ, κ.λπ.). 

 Εκςυγχρονιςμόσ και αναβάκμιςθ με ςφγχρονο εξοπλιςμό του υφιςτάμενου εξοπλιςμοφ και των μζςων 
μεταφοράσ. 

 Καταςκευζσ και εξοπλιςμόσ για τθν επεξεργαςία και τθ μεταποίθςθ των υποπροϊόντων αλιείασ και 
υδατοκαλλιζργειασ. 

 Αγορά, μεταφορά και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ παραγωγισ κιβωτίων από πολυςτερίνθ που τυχόν 
απαιτοφνται για τθ ςυςκευαςία των προϊόντων τθσ μονάδασ, με ςκοπό τθν αποκλειςτικι και μόνο 
χριςθ για τισ παραγωγικζσ ανάγκεσ τθσ μονάδασ. 

 Αγορά, μεταφορά και τοποκζτθςθ νζων εγκαταςτάςεων και εξοπλιςμοφ. 

 Αγορά, μεταφορά και εγκατάςταςθ εργαςτθριακοφ εξοπλιςμοφ. 

 Αγορά, μεταφορά και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ γραφείων, χϊρων παραμονισ και εςτίαςθσ 
προςωπικοφ και ςυνεδριάςεων με τον απαραίτθτο εξοπλιςμό. 

 Αγορά, μεταφορά και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ μθχανοργάνωςθσ, προγραμμάτων διαχείριςθσ – 
λογιςμικοφ, κακϊσ και λογιςμικοφ αναβάκμιςθσ υφιςτάμενων θλεκτρονικϊν ςυςτθμάτων, μελζτεσ και 
ςυςτιματα οργάνωςθσ και λειτουργίασ μονάδων μεταποίθςθσ και αποκθκϊν. 

 Αγορά, μεταφορά και εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων αςφάλειασ, παρακολοφκθςθσ και διαχείριςθσ τθσ 
μονάδασ. 

 Αγορά, μεταφορά και εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων παραγωγισ ενζργειασ από ανανεϊςιμεσ πθγζσ 
(φωτοβολταϊκά πάνελσ, ανεμογεννιτριεσ, καυςτιρεσ βιομάηασ, κ.λπ.). 

 Αγορά χερςαίων μεταφορικϊν μζςων. 

 Εκςυγχρονιςμόσ και αναβάκμιςθ με ςφγχρονο εξοπλιςμό ι αντικατάςταςθ χερςαίων μζςων 
μεταφοράσ, ςε μζςα των οποίων θ θλικία είναι μεγαλφτερθ από 5 ζτθ. 

 Μελζτεσ και αμοιβζσ ςυμβοφλων, άμεςα ςυςχετιηόμενεσ με τθν υλοποίθςθ τθσ Πράξθσ. 

 Δαπάνθ ςυντιρθςθσ / επιςκευισ εξοπλιςμοφ που ανικει ςτο δικαιοφχο και χρθςιμοποιείται ςτθν 
πράξθ, εφόςον αυξάνει τθν αξία του ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν εκνικι νομοκεςία. 

 Δαπάνεσ προμικειασ ανταλλακτικϊν, εφόςον αυτά είναι παρελκόμενα των κφριων εξαρτθμάτων του 
εξοπλιςμοφ που προμθκεφεται και δεν υπερβαίνουν ςε ποςοςτό το 10% τθσ δαπάνθσ απόκτθςθσ του 
υπό προμικεια εξοπλιςμοφ. 

 Ιδιοπαραγωγζσ παγίων που πραγματοποιεί ο δικαιοφχοσ είναι επιλζξιμεσ εφόςον τθροφνται τα 
προβλεπόμενα ςτθν ιςχφουςα φορολογικι νομοκεςία. 

 Δαπάνεσ ενοικίων για τθ χριςθ πάγιων ςτοιχείων που είναι αναγκαία για τθν υλοποίθςθ τθσ πράξθσ. 

 Μελζτθ, εφαρμογι και πιςτοποίθςθ ςυςτθμάτων διαχείριςθσ τθσ ποιότθτασ, περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ, ςιμανςθσ – πιςτοποίθςθσ των προϊόντων. 

 Οι δαπάνεσ που πραγματοποιοφνται ςτο πλαίςιο χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ (υπό προχποκζςεισ). 

 Τεχνικά ζξοδα και απρόβλεπτεσ δαπάνεσ. 
 
Ωσ θμερομθνία ζναρξθσ τθσ επιλεξιμότθτασ των δαπανών για τθν πρώτθ Πρόςκλθςθ του Μζτρου 3.4.4 
ορίηεται θ 23-10-2015 (θμερομθνία ζγκριςθσ του ΕΠΑΛΘ 2014-2020). 



 

 

Προκεςμία και διάρκεια ζργου 
 
Η θμερομθνία ζναρξθσ τθσ θλεκτρονικισ υποβολισ των επιχειρθματικϊν ςχεδίων ςτο Πλθροφοριακό 

Σφςτθμα Κρατικϊν Ενιςχφςεων ορίηεται θ 23/10/2017 με καταλθκτικι θμερομθνία 18/01/2018. Τα 

εγκεκριμζνα ζργα κα πρζπει να ολοκλθρωκοφν εντόσ είκοςι τεςςάρων (24) μθνϊν από τθν θμερομθνία 

ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ ζνταξθσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING  είναι η εταιρία ςυμβοφλων με τη μεγαλφτερη δραςτηριότητα ςτο χώρο των επιδοτοφμενων 
αναπτυξιακών προγραμμάτων δεδομζνου ότι ζχει επιτφχει την ζγκριςη επιχορήγηςησ από τουσ αρμόδιουσ κρατικοφσ φορείσ για ζνα 
μεγάλο αριθμό επενδφςεων επιχειρήςεων, που κατζχουν ηγετική θζςη ςτην εγχώρια αγορά. 
Είμαςτε ςτη διάθεςή ςασ για οποιαδήποτε πληροφορία ςχετικά με τισ λεπτομζρειεσ εφαρμογήσ και την δυνατότητα ζνταξησ επζνδυςησ 
τησ εταιρίασ ςασ ςτισ ευεργετικζσ διατάξεισ επιχορηγοφμενων προγραμμάτων [Αν. Νόμοσ, νζο ΕΣΠΑ κτλ], όπωσ επίςησ και για κάθε 
διευκρίνιςη ςε θζματα γενικότερησ τεχνικήσ και ςυμβουλευτικήσ υποςτήριξησ ςτα πλαίςια τησ αναπτυξιακήσ πορείασ τησ επιχείρηςήσ 
ςασ. 
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να επικοινωνιςετε με τουσ: Κακ. Αναςτάςιο Ζαγοριανό, κ. Κώςτα Γιαλι, κα Δζςποινα 
Τουρτοφνθ (info@diadikasia.gr, T. 210 6729040). 
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