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«Επιχειρησιακό Πρόγραµµα  Αλιείας  -  Μέτρο  2.3  "Μεταποίηση  & Εµπορία"» 

 

ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΕΠΙ∆ΟΤΗΘΟΥΝ 

∆ικαιούχοι των οικονοµικών ενισχύσεων του Μέτρου 2.3, είναι ατοµικές Επιχειρήσεις και 
Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου που δραστηριοποιούνται, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
της εµπορικής και φορολογικής νοµοθεσίας,  
στον τοµέα της µεταποίησης και εµπορίας αλιευτικών προϊόντων. 
 

ΌΡΟΙ ΚΑΙ 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: 

α) πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, 
β) επιχειρήσεις που απασχολούν 250 ή περισσότερους εργαζοµένους και έχουν ετήσιο 
κύκλο εργασιών άνω των 50 εκατοµµυρίων ευρώ ή/και σύνολο ετήσιου ισολογισµού που 
υπερβαίνει τα 43 εκατοµµύρια ευρώ, αλλά απασχολούν λιγότερους από 750 
εργαζοµένους ή έχουν κύκλο εργασιών κάτω από 200 εκατοµµύρια ευρώ. 
γ) επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αριθµού απασχολούµενων και ετήσιου κύκλου εργασιών, 
εφόσον ο τόπος πραγµατοποίησης της υποβαλλόµενης προς ενίσχυση πράξης αφορά σε 
περιοχή που εµπίπτει στη κατηγορία ≪ Αποµακρυσµένα Ελληνικά Νησιά ≫. 

ΤΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙΤΑΙ: 

Ειδικότερα οι υπαγόµενες πράξεις αφορούν: 
 
i) Στην ίδρυση και µετεγκατάσταση επιχειρήσεων µεταποίησης, στοχεύοντας 
ιδίως σε παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας και προστιθέµενης αξίας, βελτίωση 
των συνθηκών εργασίας, διασφάλιση της υγιεινής και του περιβάλλοντος, παραγωγή ή 
εµπορία νέων προϊόντων, εφαρµογή νέων τεχνολογιών, ανάπτυξη καινοτόµων µεθόδων 
παραγωγής. 
ii) Στην επέκταση, στον εξοπλισµό και στον εκσυγχρονισµό επιχειρήσεων 
µεταποίησης, επιδιώκοντας ιδίως τη βελτίωση των εγκαταστάσεων, του εξοπλισµού, 
των αποθηκευτικών χώρων πρώτης ύλης και τελικού προϊόντος, το σύστηµα διακίνησης 
µε σύγχρονο απογραφικό έλεγχο και µηχανογραφική υποστήριξη για την ιχνηλασιµότητα 
του προϊόντος µέχρι τον τελικό καταναλωτή. 
iii) Στην επεξεργασία υπολειµµάτων αλιευτικών προϊόντων και προϊόντων 
υδατοκαλλιέργειας, καθώς και στην αποµάκρυνση από τα ιχθυάλευρα ή τα ιχθυέλαια 
διοξύνης ή άλλων επιβλαβών ουσιών για την ανθρώπινη υγεία. 
iv) Στην ελαφριάς µορφής µεταποίηση, τυποποίηση και εµπορία από αλιευτικά 
σκάφη, µε την εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισµού και εφαρµογή πρακτικής 
σύµφωνα µε τους κοινοτικούς κανονισµούς, αξιοποιώντας τα στοιχεία φρεσκάδας των 
αλιευµάτων και εισάγοντας στο κύκλωµα εµπορίας προϊόντα επεξεργασµένα και µε 
ταυτότητα. 
v) Στη δηµιουργία, στον εξοπλισµό και στον εκσυγχρονισµό εγκαταστάσεων 
εµπορίας προϊόντων προερχόµενων κυρίως από τοπικές εκφορτώσεις και 
υδατοκαλλιέργεια, (συσκευαστήρια, κέντρα αποστολής και εξυγίανσης οστράκων, 
ψυκτικοί ή/και αποθηκευτικοί χώροι), για τη βελτίωση της ποιότητας, της υγιεινής και 
της εµπορικής παρουσίασης του προϊόντος. 
vi) Στην εφαρµογή καινοτόµων διαδικασιών, στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και 
τρόπων συσκευασίας και στην αξιοποίηση παραδοσιακών συνταγών. 
vii) Στην ανάπτυξη χώρων άµεσης εµπορίας για την πώληση και ενηµέρωση του 
καταναλωτή, καθώς και για την ενθάρρυνση της κατανάλωσης συναφών προϊόντων 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ 
∆ΑΠΑΝΕΣ 

(i) Αγορά οικοπέδου, ανάλογη (ελάχιστη απαιτούµενη έκταση) για την ίδρυση νέας ή την 
επέκταση υφιστάµενης µονάδας µεταποίησης, τυποποίησης, επεξεργασίας, συσκευασίας, 
εµπορίας, µέχρι ποσοστού 10% επί του συνολικού επιλέξιµου κόστους της επένδυσης 
(πλην τεχνικών και απροβλέπτων). Η τιµή αγοράς της απαραίτητης εδαφικής έκτασης 
προσδιορίζεται από ανεξάρτητο ορκωτό εκτιµητή και δεν υπερβαίνει την εµπορική της 
αξία ή την αντικειµενική της αξία για τις περιπτώσεις όπου εφαρµόζεται το σύστηµα του 
αντικειµενικού προσδιορισµού. 
(ii) Οι δαπάνες για την καθαίρεση υπερκείµενων στην εδαφική έκταση 
κατασκευών−εγκαταστάσεων, είναι επιλέξιµες εφόσον είναι απαραίτητες για την 
εκτέλεση της πράξης και δεν µπορούν να υπερβούν το 5% των συνολικών επιλέξιµων 
δαπανών της πράξης (πλην τεχνικών και απροβλέπτων). 
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(iii) Η αγορά ακινήτων όπως κτίρια και τα γήπεδα, επί των οποίων έχουν οικοδοµηθεί, 
είναι επιλέξιµη, εφόσον η αγορά του ακινήτου συνδέεται άµεσα µε τους στόχους της 
σχετικής πράξης και µε τις εξής προϋποθέσεις: 
− Η τιµή αγοράς του ακινήτου προσδιορίζεται από ανεξάρτητο ορκωτό εκτιµητή και δεν 
υπερβαίνει την εµπορική του αξία. 
− Το ακίνητο δεν θα πρέπει να έχει αποτελέσει τα προηγούµενα δέκα (10) έτη 
αντικείµενο εθνικής ή κοινοτικής επιχορήγησης. 
− Το ακίνητο οφείλει να χρησιµοποιείται για το σκοπό και την περίοδο που περιγράφεται 
στην απόφαση ένταξης της πράξης. 
− Το ακίνητο δε χρησιµοποιείται για κατοικία. 
(iv) ∆ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου, σε ποσοστό έως 5% επί του συνολικού 
επιλέξιµου κόστους της επένδυσης, (πλην Τεχνικών και απρόβλεπτων εξόδων). 
(v) Ίδρυση, επέκταση ή εκσυγχρονισµός βιοµηχανοστασίων, κτιριακών, ειδικών ή 
βοηθητικών εγκαταστάσεων. 
(vi) Κατασκευή, επέκταση ή εκσυγχρονισµός αποθηκευτικών ή ψυκτικών χώρων. 
(vii) ∆απάνες για µελέτες και αµοιβές συµβούλων 
(viii) Ειδικές εγκαταστάσεις και εξοπλισµός για επιχειρήσεις στα αποµακρυσµένα νησιά. 
(ix) Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση σύγχρονων µηχανηµάτων και εξοπλισµού. 
(x) Αγορά µέσων µεταφοράς. 
(xi) Εργαστηριακός εξοπλισµός 
(xii) Εξοπλισµός γραφείων και χώρων προσωπικού 
(xiii) Προµήθεια λογισµικού και λογισµικού αναβάθµισης 
(xiv) Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων 
(xv) Μελέτη, εφαρµογή και πιστοποίηση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας, 
περιβαλλοντικής διαχείρισης, αυτοέλεγχου και σήµανσης−πιστοποίησης προϊόντων, 
σύµφωνα µε εθνικά ή διεθνή πρότυπα και σήµατα ποιότητας. 
(xvi) Οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο χρηµατοδοτικής µίσθωσης εφόσον 
αιτιολογούνται για την υλοποίηση της πράξης και µε τους εξής όρους: 
− Μετά τη λήξη της µίσθωσης η κυριότητα του πάγιου στοιχείου το οποίο αποτελεί το 
αντικείµενο της σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης περιέρχεται στο δικαιούχο. 
− Η διάρκεια της χρηµατοδοτικής µίσθωσης δεν µπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη. 
− Οι επιλέξιµες δαπάνες χρηµατοδοτικής µίσθωσης αφορούν µόνο την αξία κτήσης του 
παγίου η οποία αποδεικνύεται από εξοφληµένο τιµολόγιο ή λογιστικό έγγραφο 
ισοδύναµης αποδεικτικής αξίας. 
− Το συνολικό κόστος δεν µπορεί να υπερβαίνει την εµπορική αξία του παγίου στοιχεία. 
(xvii) Τεχνικά έξοδα και απρόβλεπτα, σε ποσοστό έως 10% επί του συνολικού επιλέξιµου 
κόστους, των υπολοίπων διακριτών της Πράξης. 
3. ∆εν είναι επιλέξιµες ιδίως οι δαπάνες που αφορούν: 
(i) Εργασίες επισκευής και συντήρησης υπαρχόντων εξοπλισµών και εγκαταστάσεων. 
(ii) Εργασίες πράσινου και διακόσµησης. 
(iii) Αγορά ή εγκατάσταση µεταχειρισµένων υλικών, µηχανηµάτων και εξοπλισµών. 
(iv) Λειτουργικά έξοδα. 
(v) Η µεταβίβαση της κυριότητας µίας επιχείρησης. 
(vi) Συµβολαιογραφικά έξοδα, τέλη, φόροι κλπ. 
(vii) Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (έξοδα συναλλάγµατος, συναλλαγµατικές διαφορές, 
χρεωστικοί τόκοι, προµήθειες χρηµατοπιστωτικών συναλλαγών,) 
(viii) Πρόστιµα, χρηµατοοικονοµικές ποινές και δαπάνες δικαστικών διαδικασιών. 
(ix) Οιαδήποτε εγκατάσταση−εργασία που αφορά στην άσκηση λιανικού εµπορίου. 

∆ΗΜΟΣΙΑ 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

 

• έως 60% για τις περιφέρειες του στόχου σύγκλισης 
• έως 40% για τις περιφέρειες  εκτός στόχου σύγκλισης 
• έως 60% για τα αποµακρυσµένα Ελληνικά Νησιά  

Σε κάθε περίπτωση η Ίδια Συµµετοχή δεν µπορεί να είναι µικρότερη του 5%  
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Αναµένεται η πρόσκληση υποβολής προτάσεων στα πλαίσια του προγράµµατος. 

 


