
 

  
 

 

Ενημερωτικό Δελτίο 

Ε.Π.Αλ.Θ. 2014- 2020 

Μέτρα 3.2.2, 4.2.4 «Παραγωγικές επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια» 

Χρόνος υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στα μέτρα : 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων α’ κύκλου αξιολόγησης: 10.10.2017  

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων α’ κύκλου αξιολόγησης: 10.01.2018  

Δικαιούχοι-Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής: 

 Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς ή φορείς 

Αυτοδιοίκησης και λοιπές Οργανώσεις, καθώς επίσης και Ανώτατα Εκπαιδευτικά ή 

Ερευνητικά Ιδρύματα και άλλοι δημόσιοι φορείς που έχουν την ευθύνη 

πραγματοποίησης της υποβαλλόμενης προς ενίσχυση Πράξης και που τελικά 

επιβαρύνονται με το κόστος της.  

Μέτρο 3.2.2 Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια: 

Αφορά παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια, στη διαφοροποίηση των προϊόντων 

και των εκτρεφόμενων ειδών αλλά και στον εκσυγχρονισμό των υδατοκαλλιεργειών. Ακόμα 

στοχεύει στη βελτίωση της διαβίωσης των ζώων, τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων 

αλλά και στην αποκατάσταση υφιστάμενων τεχνητών λιμνών ή λιμνοθαλασσών 

υδατοκαλλιέργειας μέσω της αφαίρεσης λάσπης ή επενδύσεων που στοχεύουν στην πρόληψη 

της εναπόθεσης λάσπης.  

Μέτρο 4.2.4 Αύξηση ενεργειακής απόδοσης και μετατροπή σε ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας: 

Αφορά σε επενδύσεις για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των υδατοκαλλιεργειών 

αλλά και σε επενδύσεις για την προώθηση της μετατροπής των επιχειρήσεων 

υδατοκαλλιέργειας σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

Τα ανωτέρω μέτρα προβλέπουν: 

 Αύξηση της παραγωγής με την κατασκευή νέων, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό 

ή/και τη μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων πάχυνσης, καθώς και 

εγκαταστάσεων συσκευασίας των προϊόντων που προέρχονται από αυτές, 

συμπεριλαμβανομένων των κέντρων εξυγίανσης/αποστολής/ αποκελύφωσης 

οστρακοειδών. 

 Εκσυγχρονισμός ή/και μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων πάχυνσης, χωρίς 

αύξηση της παραγωγής, καθώς και εγκαταστάσεων συσκευασίας των προϊόντων που 

προέρχονται από αυτές, συμπεριλαμβανομένων των κέντρων 

εξυγίανσης/αποστολής/αποκελύφωσης οστρακοειδών.  



 

  
 

 

 Κατασκευή νέων ΙΧΣ και παραγωγής γόνου, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμός 

υφιστάμενων ΙΧΣ και παραγωγής γόνου.  

 Κατασκευή νέων ή εκσυγχρονισμός υφιστάμενων μονάδων προπάχυνσης.  

 Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού και παραγωγικής βελτίωσης ή/και αναβάθμισης σε 

τεχνητές λίμνες ή λιμνοθάλασσες υδατοκαλλιέργειας, καθώς και εγκαταστάσεων 

συσκευασίας των προϊόντων που προέρχονται από αυτές.  

 Κατασκευή υποστηρικτικών εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση των μονάδων 

υδατοκαλλιέργειας.  

Επιλέξιμες Δαπάνες 

 Εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου. 

 Έργα οδοποιίας, διάνοιξης δρόμων, επίστρωσης και ασφαλτόστρωσης.  

 Λιμενικά έργα για την ασφαλή επιβίβαση και αποβίβαση του προσωπικού στα πλωτά 

μέσα μεταφοράς καθώς και την μεταφορά και διακίνηση των προϊόντων.  

 Κατασκευή, επέκταση ή εκσυγχρονισμό κύριων ή βοηθητικών κτιριακών 

εγκαταστάσεων της μονάδας.  

 Αγορά, μεταφορά και τοποθέτηση πλωτών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού. 

 Εγκαταστάσεις και παραγωγικός εξοπλισμός χερσαίων μονάδων, και Ιχθυογεννητικών 

Σταθμών και παραγωγής γόνου. 

 Αγορά, μεταφορά και τοποθέτηση καινούργιων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού. 

 Βελτίωση – προστασία και διαχείριση φυσικών ιχθυοτροφείων (λιμνοθαλασσών και 

άλλων υδάτινων σχηματισμών). και τεχνητών λιμνών, κατασκευή τάφρων 

διαχείμασης, αναχωμάτων, έργων διαμόρφωσης πυθμένα, ιχθυοσυλληπτικών 

εγκαταστάσεων κλπ σε φυσικά ιχθυοτροφεία. 

 Αφαίρεση λάσπης ή εργασίες που στοχεύουν στην πρόληψη της εναπόθεσης λάσπης, 

σε τεχνητές λίμνες και λιμνοθάλασσες υδατοκαλλιέργειας. 

 Εργασίες και προμήθεια εξοπλισμού με σκοπό την προστασία των εγκαταστάσεων 

Υδατοκαλλιέργειας από άγριους θηρευτές. 

 Δαπάνη για την προμήθεια γόνου και γεννητόρων, μέχρι ποσοστού 10% επί του 

συνολικού επιλέξιμου κόστους της πράξης (πλην τεχνικών εξόδων και απροβλέπτων), 

εφόσον αυτή αφορά ίδρυση νέων μονάδων και επέκταση υφιστάμενων. 

 Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού παραγωγής ενσιρωμάτων που 

απαιτούνται για την παραγωγή ιχθυοτροφών με σκοπό την αποκλειστική και μόνο 

χρήση για τις παραγωγικές ανάγκες της μονάδας τους. 

 Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εργαστηριακού εξοπλισμού. 

 Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού γραφείων, χώρων παραμονής και 

εστίασης προσωπικού και συνεδριάσεων με τον απαραίτητο εξοπλισμό. 



 

  
 

 

 Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού μηχανοργάνωσης, προγραμμάτων 

διαχείρισης – λογισμικού, καθώς και λογισμικού αναβάθμισης υφιστάμενων 

ηλεκτρονικών συστημάτων. 

 Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση συστημάτων ασφάλειας, παρακολούθησης και 

διαχείρισης της μονάδας. 

 Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές (φωτοβολταϊκά πάνελς, ανεμογεννήτριες, καυστήρες βιομάζας, 

κλπ). Ειδικά για Πράξεις του Μέτρου 3.2.2 ισχύει η προϋπόθεση ότι η ισχύς των 

ανωτέρω δεν θα υπερβαίνει τις ενεργειακές ανάγκες της μονάδας. 

 Αγορά μεταφορικών μέσων, πλωτών και χερσαίων. 

 Εκσυγχρονισμό, και αναβάθμιση με σύγχρονο εξοπλισμό ή αντικατάσταση χερσαίων 

ή πλωτών μέσων μεταφοράς. Ο εκσυγχρονισμός ή η αντικατάσταση των μέσων 

μεταφοράς αφορά σε μέσα των οποίων η ηλικία είναι μεγαλύτερη από πέντε (5) έτη. 

 Μελέτες και αμοιβές συμβούλων, άμεσα συσχετιζόμενες με την υλοποίηση της 

πράξης. 

 Η δαπάνη συντήρησης/επισκευής εξοπλισμού που ανήκει στο δικαιούχο και 

χρησιμοποιείται στην πράξη. 

 Οι δαπάνες προμήθειας ανταλλακτικών είναι επιλέξιμες εφόσον αυτά είναι 

παρελκόμενα των κύριων εξαρτημάτων του εξοπλισμού που προμηθεύεται. 

 Ιδιοπαραγωγές παγίων που πραγματοποιεί ο δικαιούχος. 

 Δαπάνες ενοικίων για τη χρήση πάγιων στοιχείων που είναι αναγκαία για την 

υλοποίηση της πράξης. 

 Μελέτη, εφαρμογή και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας, 

περιβαλλοντικής διαχείρισης, σήμανσης – πιστοποίησης των προϊόντων. 

 Δαπάνες για δραστηριότητες που αποσκοπούν στην απόκτηση συμπληρωματικού 

εισοδήματος, μέσω της ανάπτυξης συμπληρωματικών της Υδατοκαλλιέργειας 

δραστηριοτήτων (ο αλιευτικός τουρισμός, περιβαλλοντικές υπηρεσίες στον τομέα της 

υδατοκαλλιέργειας, εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αφορούν την 

υδατοκαλλιέργεια, κ.λπ.). 

 Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης εφόσον 

αιτιολογούνται για την υλοποίηση της πράξης. 

 Τεχνικά έξοδα και απρόβλεπτες δαπάνες. 

Χρηματοδότηση: 

Ο συνολικός προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών προτάσεων 

πρέπει να είναι άνω των 20.000,00€ και να μην υπερβαίνει τα 5.000.000,00€. Ως 

μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης των Πράξεων ορίζονται τα δύο (2) έτη, με 

ημερομηνία εκκίνησης την ημερομηνία της Απόφασης Ένταξης της Πράξης. 

 



 

  
 

 

Α/Α  Επικράτεια 

της Χώρας 

Απομακρυσμένα 

Ελληνικά Νησιά 

1 Πολύ μικρές, μικρές και 

μεσαίες επιχειρήσεις 

Δημόσια 

Ενίσχυση 

50% 85% 

Ιδιωτική 

Ενίσχυση 

50% 15% 

2 Λοιπές επιχειρήσεις 

(Μεγέθους Μεγαλύτερου 

της ΜΜΕ 

Δημόσια 

Ενίσχυση 

30% 30% 

Ιδιωτική 

Ενίσχυση 

70% 70% 

3 Ιδρύματα Δημοσίου Δικαίου Δημόσια 

Ενίσχυση 

100% 100% 

Ιδιωτική 

Ενίσχυση 

0% 0% 

4 Οργανώσεις αλιειών και 

άλλοι συλλογικοί δικαιούχοι 

Δημόσια 

Ενίσχυση 

60% 85% 

 

Ιδιωτική 

Ενίσχυση 

40% 15% 

5 Οργανώσεις παραγωγών, 

ενώσεις οργανώσεων 

παραγώγων και διακλαδικών 

οργανώσεων 

Δημόσια 

Ενίσχυση 

75% 85% 

Ιδιωτική 

Ενίσχυση 

25% 15% 

6 Πράξεις που εξυπηρετούν 

συλλογικό συμφέρον και 

έχουν συλλογικό δικαιούχο 

και έχουν καινοτόμνα 

χαρακτηριστικά, κατά 

περίπτωση, σε τοπικό 

επίπεδο 

Δημόσια 

Ενίσχυση 

100% 100% 

Ιδιωτική 

Ενίσχυση 

0 0 

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 . Καβάλα: Βεργίνας 1, 25910-23888. 


