
  
 

 

Καβάλα 27/08/2019 

1η Έκδοση 

Μέτρα 3.4.3 

«Μέτρα Εμπορίας» 

-Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: 31/12/2021 

-Δικαιούχοι: 

 Οργανώσεις Παραγωγών αλιευτικών προϊόντων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας 

σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 397/18235/2017 ΥΑ, όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθ. 

2430/110502/2017 ΥΑ και ισχύει, όσον αφορά αποκλειστικά δράσεις για τη σύστασή 

τους.  

 Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών ή Διακλαδικές Οργανώσεις αλιευτικών 

προϊόντων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 

397/18235/2017 ΥΑ, όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθ. 2430/110502/2017 ΥΑ και 

ισχύει, όσον αφορά αποκλειστικά δράσεις για τη σύστασή τους.  

 Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς και λοιπές 

οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στα αντικείμενα της αλιείας, των 

υδατοκαλλιεργειών, της μεταποίησης και της εμπορίας προϊόντων αλιείας και 

υδατοκαλλιέργειας.  

 Ιδρύματα Δημοσίου Δικαίου (Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), 

Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) εποπτευόμενα από το Δημόσιο)  

 

-Επιλέξιμες Δαπάνες: 

1. Δαπάνες για δράσεις για την αναζήτηση νέων αγορών και βελτίωση των συνθηκών 

τοποθέτησης των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στην  

2. αγορά, συμπεριλαμβανομένων ειδών με καλές προοπτικές εμπορίας, ανεπιθύμητων 

αλιευμάτων και προϊόντων με χαμηλό αντίκτυπο στο περιβάλλον.  

3. Δαπάνες για δράσεις που αφορούν τη δημιουργία συλλογικής ταυτότητας των 

προϊόντων  

4. Δαπάνες για δράσεις προώθησης της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας των 

προϊόντων  

5. Δαπάνες για ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων για την βελτίωση των διαδικασιών 

ιχνηλασιμότητας των προϊόντων  

6. Δαπάνες για ανάπτυξη οικολογικών σημάτων ευρωπαϊκής εμβέλειας για τα προϊόντα 

αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, κατά τα προβλεπόμενα στον Καν. (ΕΕ) 1379/2013  

7. Δαπάνες για δράσεις διοργάνωσης ή/και συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις.  

8. Δαπάνες σχετικές με τη συμβολή στη διαφάνεια της παραγωγής και των αγορών και 

διενέργεια ερευνών αγοράς και μελετών σχετικά με την εξάρτηση της Ένωσης από τις 

εισαγωγές.  

9. Δαπάνες για δράσεις δημοσιότητας  



  
 

10. Δαπάνες για εξοπλισμό  

11. Δαπάνες προσωπικού  

12. Δαπάνες μετακίνησης  

13. Δαπάνες για εξωτερικούς παρόχους  

14. Λοιπές δαπάνες για δράσεις που σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο της Πράξης  

15. Τεχνικά έξοδα και Απρόβλεπτες δαπάνες, σε ποσοστό έως 10% επί του συνολικού 

επιλέξιμου κόστους των υπόλοιπων κατηγοριών της Πράξης. 

 

Σε όλες τις παραπάνω κατηγορίες δαπανών, είναι δυνατή η υπεργολαβία, δηλαδή η 

ανάθεση σε εξωτερικούς πάροχους (συμβουλευτικές υπηρεσίες, έρευνα επί 

συμβάσει κ.λ.π) 

 

Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) είναι επιλέξιμη δαπάνη, εφ’ όσον ο Δικαιούχος δεν 

έχει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ, όπως εκάστοτε 

ισχύει. Ειδικότερα, είναι επιλέξιμη δαπάνη, εφ’ όσον βαρύνει δαπάνες που χρησιμοποιούνται 

για την άσκηση εξαιρούμενων ή απαλλασσόμενων του ΦΠΑ δραστηριοτήτων του Δικαιούχου.  

 

-Μη επιλέξιμες  δαπάνες:  

• Δαπάνες/λειτουργικά τα οποία αφορούν την συνήθη τακτική λειτουργία του 

φορέα/Δικαιούχου.  

• Αγορά εξοπλισμού αναψυχής.  

• Δαπάνες για αγορά οικοπέδων.  

• Αγορά οχημάτων μεταφοράς προσωπικού.  

• Διαμόρφωση και αναβάθμιση χώρων γραφείου.  

• Αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού και αναλωσίμων.  

• Εργασίες και εξοπλισμός που δεν τεκμηριώνεται στην πρόταση επακριβώς η σκοπιμότητά 

τους.  

• Χρεωστικοί τόκοι, προμήθειες χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, έξοδα συναλλάγματος και 

χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές καθώς και τα λοιπά καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα 

του Δικαιούχου).  

• Τα τραπεζικά τέλη, οι τραπεζικοί τόκοι ή τα ασφάλιστρα, οι συναλλαγματικές ζημιές από 

νομίσματα, οι δαπάνες που γεννώνται εκτός πεδίου εφαρμογής της Πράξης  

• Οι προβλέψεις ζημιών ή ενδεχομένως μελλοντικών υποχρεώσεων  

• Οι δαπάνες για πρόστιμα, χρηματικές ποινές και έξοδα για την επίλυση διαφορών  

• Δαπάνες για εργασίες που πραγματοποιήθηκαν εκτός του χρονικού πλαισίου που ορίζεται 

στην παρ.5.7 της παρούσας. 

 

-Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες οι οποίες έχουν επιδοτηθεί ή έχουν ενταχθεί σε Πράξεις προς 

χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Μέτρου 4.2. «Εφαρμογή της Τοπικής Ανάπτυξης (άρθρο 63 

Καν. 508/2014)» (CLLD). 

 

-Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες, οι οποίες έχουν ενταχθεί για οικονομική ενίσχυση στο 

πλαίσιο του άρθ.66 του Κ. (ΕΕ) 508/14 και συμπεριλαμβάνονται σε Σχέδια Παραγωγής και 

Εμπορίας (ΣΠΕ). 
 



  
 

-Χρηματοδότηση: 

Ο συνολικός προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών προτάσεων πρέπει να είναι 

άνω των 5.000,00€ και να μην υπερβαίνει τα 3.000.000,00€. Ως μέγιστη διάρκεια 

ολοκλήρωσης των Πράξεων ορίζονται τα τρία (3) έτη, με ημερομηνία εκκίνησης την 

ημερομηνία της Απόφασης Ένταξης της Πράξης.  

 

 

 

Η εταιρεία ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης, διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην επιτυχή σύνταξη 

επενδυτικών προτάσεων σε παρόμοια προγράμματα. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία 

παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας ή  επισκεφθείτε τα γραφεία μας: 

Ξάνθη: 3ο χλμ Ξάνθης – Καβάλας.  Tηλ: 25410- 83370. 

Υποκατάστημα Χρυσούπολης: Περιμετρική οδός Χρυσούπολης - Βεργίνας 1. Τηλ: 25910-

23888. 


