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ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
Για την υλοποίηση των Πράξεων της παρούσας θεωρούνται ως επιλέξιμες οι δαπάνες οι 

οποίες αποδεδειγμένα σχετίζονται με την υλοποιούμενη Πράξη, ακολουθούν επαρκή 

διαδρομή ελέγχου για την πληρωμή τους και που είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα στην 

ΥΑΕΚΕΔ (ΥΠΑΣΥΔ 2014 – 2020) (137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 ( ΦΕΚ Β’ 5968)) και στο ειδικό 

θεσμικό πλαίσιο που ισχύει για ορισμένες δράσεις, και ειδικότερα: 

 Μη ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 
 

[A] Κατηγορία Πράξεων 4.2.1.1  : 
 Επενδύσεις για τη βελτίωση της υγείας, της υγιεινής, της ασφάλειας και των εργασιακών 
συνθηκών για τους αλιείς. Αφορά σε επενδύσεις επί του σκάφους ή σε επιμέρους 
εξοπλισμούς, υπό τον όρο ότι οι επενδύσεις αυτές υπερβαίνουν τις απαιτήσεις του εθνικού 
ή του ενωσιακού δικαίου (άρθρο 32 Καν. (ΕΕ) 508/2014, κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 
531/2015 
 
Για αυτήν την Κατηγορία είναι οι επιλέξιμες οι παρακάτω ενέργειες : 
 
Ενέργεια  A1  : Βελτίωση της ασφάλειας των αλιέων επί των αλιευτικών σκαφών.  
Ενέργεια A2 : Βελτίωση των συνθηκών υγείας των αλιέων επί των αλιευτικών σκαφών. 
Ενέργεια  A3  : Βελτίωση της υγιεινής των αλιέων επί των αλιευτικών σκαφών. 
Ενέργεια  A4  : Βελτίωση των εργασιακών συνθηκών επί των αλιευτικών σκαφών. 
 
Για κάθε ενέργεια είναι επιλέξιμες οι εξής δαπάνες :  
 
Ενέργεια 1 - "Βελτίωση της ασφάλειας των αλιέων επί των αλιευτικών σκαφών" : 
Για τη βελτίωση της ασφάλειας των αλιέων στα αλιευτικά σκάφη, η αγορά και, κατά 
περίπτωση, η εγκατάσταση, των ακόλουθων στοιχείων : 

Α.1.1 σωσίβιες λέμβοι. 

Α.1.2 υδροστατικοί μηχανισμοί ελευθέρωσης για σωσίβιες λέμβους. 

Α.1.3 ατομικοί ραδιοσημαντήρες εντοπισμού, όπως οι συσκευές θεσιδεικτικού 
ραδιοφάρου έκτακτης ανάγκης (EPIRB), οι οποίες μπορούν να ενσωματωθούν σε 
σωσίβια γιλέκα και σε ενδύματα εργασίας των αλιέων. 

Α.1.4 ατομικές συσκευές επίπλευσης (PFD), ιδιαίτερα στολές επιβίωσης σε περίπτωση 
πτώσης σε νερό, κυκλικά σωσίβια και γιλέκα. 

Α.1.5 φωτοβολίδες. 

Α.1.6 συσκευές ρίψης σχοινιού. 

Α.1.7 συστήματα ανάκτησης μετά από πτώση ανθρώπου στη θάλασσα. 

Α.1.8  συσκευές πυρόσβεσης, όπως πυροσβεστήρες, πυρίμαχες κουβέρτες, ανιχνευτές 
καπνού και φωτιάς, αναπνευστικές συσκευές. 

Α.1.9 θύρες πυρασφάλειας. 

Α.1.10 βαλβίδες διακοπής στη δεξαμενή καυσίμου. 

Α.1.11 ανιχνευτές αερίου και συστήματα συναγερμού αερίου. 

Α.1.12 αντλίες υδροσυλλεκτών και συστήματα συναγερμού. 

Α.1.13 εξοπλισμός ραδιοεπικοινωνίας και δορυφορικής επικοινωνίας.  

Α.1.14 στεγανές καταπακτές και θύρες. 



 

Α.1.15 προστατευτικά μηχανημάτων όπως βαρούλκα ή τύμπανα περιέλιξης των διχτυών.  

Α.1.16 διάδρομοι και κλίμακες αποεπιβίβασης. 

Α.1.17 φωτισμός αναζήτησης, καταστρώματος ή κινδύνου. 

Α.1.18 μηχανισμοί απασφάλισης για περιπτώσεις όπου τα αλιευτικά εργαλεία 
συναντήσουν υποβρύχια εμπόδια. 

Α.1.19 κάμερες ασφαλείας και συσκευές οπτικής απεικόνισης. 

Α.1.20 εξοπλισμός και στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη βελτίωση της ασφάλειας 
του καταστρώματος. 

 
Ενέργεια 2 - "Βελτίωση των συνθηκών υγείας των αλιέων επί των αλιευτικών σκαφών" : 
Η παροχή εξοπλισμού με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών υγείας των αλιέων στα αλιευτικά 
σκάφη : 

Α.2.1 αγορά και εγκατάσταση κιβωτίων πρώτων βοηθειών. 

Α.2.2 αγορά φαρμάκων και συσκευών έκτακτης ανάγκης επί του σκάφους. 

Α.2.3 

παροχή υπηρεσιών τηλεϊατρικής, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών 
τεχνολογιών, του εξοπλισμού και των ιατρικών απεικονίσεων για παροχή εξ 
αποστάσεως συμβουλών από τα σκάφη. 

Α.2.4 παροχή οδηγών και εγχειριδίων για τη βελτίωση της υγείας επί του σκάφους.  

Α.2.5 εκστρατείες ενημέρωσης για τη βελτίωση της υγείας επί του σκάφους. 

 
 
 Ενέργεια 3 - Βελτίωση της υγιεινής των αλιέων επί των αλιευτικών σκαφών: 
Η παροχή εξοπλισμού με στόχο τη βελτίωση της υγιεινής των αλιέων στα αλιευτικά σκάφη, 
η αγορά και, κατά περίπτωση, η εγκατάσταση των ακόλουθων στοιχείων : 
 

Α.3.1 υγειονομικές εγκαταστάσεις, όπως τουαλέτες και εγκαταστάσεις πλύσης.  

Α.3.2 μαγειρεία και εξοπλισμός για την αποθήκευση τροφίμων. 

Α.3.3 συσκευές καθαρισμού του νερού για παροχή πόσιμου νερού. 

Α.3.4 
εξοπλισμός καθαρισμού για την τήρηση των συνθηκών υγιεινής επί του 
σκάφους. 

Α.3.5 
οδηγοί και εγχειρίδια για τη βελτίωση της υγιεινής επί του σκάφους, 
συμπεριλαμβανομένων  των εργαλείων λογισμικού 

 
Ενέργεια 4 - Βελτίωση των εργασιακών συνθηκών επί των αλιευτικών σκαφών : 
Η παροχή εξοπλισμού με στόχο τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών στα αλιευτικά 
σκάφη, η αγορά και, κατά περίπτωση, η εγκατάσταση των ακόλουθων στοιχείων : 
 

Α.4.1 κιγκλιδώματα επί του καταστρώματος. 

Α.4.2 
υπόστεγα επί του καταστρώματος και εκσυγχρονισμός των θαλάμων επιβατών 
με σκοπό την παροχή προστασίας από δυσμενείς καιρικές συνθήκες. 

Α.4.3 
στοιχεία σχετικά με τη βελτίωση της ασφάλειας του θαλάμου επιβατών και με 
την παροχή κοινόχρηστων χώρων για το πλήρωμα. 

Α.4.4 

εξοπλισμός για τη μείωση της σκληρής χειροκίνητης ανύψωσης, με εξαίρεση τα 
μηχανήματα που συνδέονται άμεσα με τις αλιευτικές δραστηριότητες, όπως τα 
βαρούλκα. 

Α.4.5 αντιολισθητική βαφή και ποδοτάπητες από καουτσούκ. 

Α.4.6 
μονωτικός εξοπλισμός κατά του θορύβου, της θέρμανσης ή της ψύξης και 
εξοπλισμός για τη βελτίωση του εξαερισμού. 

Α.4.7 
ενδύματα εργασίας και προστατευτικός εξοπλισμός, όπως αδιάβροχες μπότες 
ασφαλείας, εξοπλισμός οφθαλμικής και αναπνευστικής προστασίας, 



 

προστατευτικά γάντια και κράνη ή εξοπλισμός για την προστασία από τις 
πτώσεις. 

Α.4.8 σήματα έκτακτης ανάγκης και σήματα ασφάλειας. 

Α.4.9 

ανάλυση και εκτιμήσεις κινδύνου για τον εντοπισμό των κινδύνων για τους αλιείς 
τόσο στο λιμάνι όσο και κατά την πλοήγηση προκειμένου να ληφθούν μέτρα για 
την πρόληψη ή τη μείωση των κινδύνων 

Α.4.10 οδηγοί και εγχειρίδια για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας επί του σκάφους 

 
Δίνεται η δυνατότητα, σε ποσοστό 10% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους των 
υπόλοιπων διακριτών της πράξης, για κάλυψη τεχνικών εξόδων και απρόβλεπτων δαπανών 
Με τον όρο τεχνικά έξοδα εννοούνται οι δαπάνες για αμοιβές για τη σύνταξη του φακέλου 
και την παρακολούθηση υλοποίησης της πράξης, μελέτες επίβλεψης, μελέτες 
μηχανολογικού εξοπλισμού, εκπόνηση ναυπηγικών σχεδίων και εκθέσεων, κλπ.  
Με τον όρο απρόβλεπτες δαπάνες εννοούνται οι επιλέξιμες δαπάνες για εργασίες ή 
εξοπλισμό 
κλπ, που δεν περιλαμβάνονται στην αρχικώς εγκριθείσα αίτηση αλλά προκύπτουν κατά την 
πορεία εκτέλεσης της πράξης και κρίνονται ως άκρως απαραίτητες για την ολοκλήρωση της 
υλοποίησής της. 
Δεν θεωρούνται απρόβλεπτα έξοδα οι υπερβάσεις κόστους, καθώς και οι αμοιβές 
συμβούλων για τη σύνταξη του φακέλου και την παρακολούθηση υλοποίησης της πράξης. 
 
 

[B] Κατηγορία Πράξεων 4.2.1.2 : 
 Επενδύσεις σε εξοπλισμό ή επί του σκάφους που στοχεύουν στη μείωση της εκπομπής 
ρύπων ή αερίων του θερμοκηπίου και στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των 
αλιευτικών σκαφών (άρθρο 41.1, Καν. (ΕΕ) 508/2014).  

 
Για αυτήν την Κατηγορία είναι οι επιλέξιμες οι παρακάτω ενέργειες : 
 
Ενέργεια B1 : Βελτίωση της υδροδυναμικής του κύτους του σκάφους.  
Ενέργεια B2 : Βελτίωση του συστήματος πρόωσης του σκάφους. 
Ενέργεια B3 : Αλιευτικά εργαλεία και αλιευτικός εξοπλισμός. 
Ενέργεια B4 : Μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ή θερμικής ενέργειας.  
Ενέργεια B5 : Έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης. 
Ενέργεια B6 : Μελέτες για τη διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων 
πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους στην ενεργειακή απόδοση των αλιευτικών σκαφών. 
 
Για κάθε ενέργεια είναι επιλέξιμες οι εξής δαπάνες : 
 

 Ενέργεια 1 - ": Βελτίωση της υδροδυναμικής του κύτους του σκάφους" : 
Για τη βελτίωση της υδροδυναμικής του κύτους : 
 

Β.1.1 

οι επενδύσεις σε μηχανισμούς σταθερότητας, όπως σταθμίδες υδροσυλλέκτη και 
βολβοειδείς πλώρες, που συμβάλλουν στη βελτίωση της συμπεριφοράς του 
σκάφους σε κυματισμούς και της σταθερότητάς του. 

Β.1.2 
οι δαπάνες που σχετίζονται με τη χρήση μη τοξικών απορρυπαντικών όπως η 
επικάλυψη χαλκού, ώστε να μειώνεται η τριβή. 

Β.1.3 

οι δαπάνες που σχετίζονται με τον μηχανισμό κίνησης πηδαλίου, όπως τα 
συστήματα ελέγχου του μηχανισμού κίνησης και τα πολλαπλά πηδάλια για τη 
μείωση της δραστηριότητας του πηδαλίου ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και 
τις συνθήκες της θάλασσας. 



 

Β.1.4 
η δοκιμή στις δεξαμενές για τη διαμόρφωση βάσης με στόχο τη βελτίωση της 
υδροδυναμικής. 

 
*Δεν θεωρούνται επιλέξιμες για χρηματοδότηση, οι δαπάνες που σχετίζονται με τη βασική 
συντήρηση του κύτους. 

 
 Ενέργεια 2 - "Βελτίωση του συστήματος πρόωσης του σκάφους": 
Για τη βελτίωση του συστήματος πρόωσης του σκάφους, οι δαπάνες που σχετίζονται με 
την αγορά και, κατά περίπτωση, την εγκατάσταση των ακόλουθων στοιχείων : 
 

Β.2.1 
τις ενεργειακά αποδοτικές προπέλες συμπεριλαμβανομένων των κινητήριων 
αξόνων.  

Β.2.2 τους καταλύτες. 

Β.2.3 
τις ενεργειακά αποδοτικές γεννήτριες όπως οι γεννήτριες που χρησιμοποιούν 
υδρογόνο ή φυσικό αέριο. 

Β.2.4 
τα στοιχεία πρόωσης με πηγές ανανεώσιμης ενέργειας, όπως ιστία, αετοί, 
ανεμόμυλοι, ανεμογεννήτριες ή φωτοβολταϊκά. 

Β.2.5 τα πρωραία συστήματα πρόωσης. 

Β.2.6 τη μετατροπή κινητήρων ώστε να λειτουργούν με βιοκαύσιμα. 

Β.2.7 
τους δείκτες οικονομίας καυσίμων, συστήματα διαχείρισης καυσίμων και 
συστήματα παρακολούθησης. 

Β.2.8 
τις επενδύσεις σε εξοπλισμό και ακροφύσια που βελτιώνουν το σύστημα 
πρόωσης. 

 
 Ενέργεια 3 - Αλιευτικά εργαλεία και αλιευτικός εξοπλισμός: 
Για τα αλιευτικά εργαλεία και αλιευτικό εξοπλισμό, οι δαπάνες που αφορούν :  
 

Β.3.1 α) σε αλλαγή από συρόμενα εργαλεία σε εναλλακτικά εργαλεία. 

Β.3.2 β) σε τροποποιήσεις σε συρόμενα εργαλεία. 

Β.3.3 γ) σε εξοπλισμό παρακολούθησης συρόμενων εργαλείων. 

 
 

 Ενέργεια 4 - Μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ή θερμικής ενέργειας: 
Για τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ή θερμικής ενέργειας : 
 
Β4.1 οι δαπάνες για τη βελτίωση των συστημάτων ψύξης, κατάψυξης ή μόνωσης για σκάφη 
κάτω των 18 m. 
Β.4.2  οι δαπάνες για την ενθάρρυνση της ανακύκλωσης της θερμότητας εντός του σκάφους 
στην οποία περιλαμβάνεται η ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση της θερμότητας σε άλλες 
βοηθητικές εργασίες εντός του σκάφους. 

 
 Ενέργεια 5 - Έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης. 
 
 

 Ενέργεια 6 - Μελέτες για τη διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων 
 πρόωσης  και  του  σχεδιασμού  του  κύτους  στην  ενεργειακή  απόδοση  των  αλιευτικών 
 σκαφών 
 
 
Δίνεται η δυνατότητα, σε ποσοστό 10% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους των 



 

υπόλοιπων διακριτών της πράξης, για κάλυψη τεχνικών εξόδων και απρόβλεπτων δαπανών 
Με τον όρο τεχνικά έξοδα εννοούνται οι δαπάνες για αμοιβές για τη σύνταξη του φακέλου 
και την παρακολούθηση υλοποίησης της πράξης, μελέτες επίβλεψης, μελέτες 
μηχανολογικού εξοπλισμού, εκπόνηση ναυπηγικών σχεδίων και εκθέσεων, κλπ. 
Με τον όρο απρόβλεπτες δαπάνες εννοούνται οι επιλέξιμες δαπάνες για εργασίες ή 
εξοπλισμό κλπ, που δεν περιλαμβάνονται στην αρχικώς εγκριθείσα αίτηση αλλά προκύπτουν 
κατά την πορεία εκτέλεσης της πράξης και κρίνονται ως άκρως απαραίτητες για την 
ολοκλήρωση της υλοποίησής της. 
Δεν θεωρούνται απρόβλεπτα έξοδα οι υπερβάσεις κόστους, καθώς και οι αμοιβές 
συμβούλων για τη σύνταξη του φακέλου και την παρακολούθηση υλοποίησης της πράξης. 
 
 
 Για τις κατηγορίες των Πράξεων 4.2.1.1 και 4.2.1.2 δεν είναι επιλέξιμες οι παρακάτω δαπάνες 
: 
 
1) Αγορά ή εγκατάσταση μεταχειρισμένων υλικών, μηχανημάτων και εξοπλισμών. 
2) Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) για οποιαδήποτε κατηγορία δαπάνης. 
3) Άλλοι φόροι, τέλη ή επιβαρύνσεις. 
4) Χρηματοοικονομικά έξοδα (χρεωστικοί τόκοι, προμήθειες χρηματοπιστωτικών 

συναλλαγών, έξοδα συναλλάγματος, συναλλαγματικές διαφορές). 
5) Δαπάνες σύστασης εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου, συμβολαιογραφικά έξοδα, 

έξοδα ταξιδιών κ.λπ. 
6) Πρόστιμα, χρηματοοικονομικές ποινές και δαπάνες δικαστικών διαδικασιών. 
7) Αγορά ή εγκατάσταση εξοπλισμού αναψυχής. 
8) Λειτουργικά έξοδα. 
9) Αμοιβές προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων κοινωνικής 

ασφάλισης. 
10) Εργασίες που πραγματοποιήθηκαν από τον ίδιο τον Δικαιούχο. 
11) Έξοδα μεταβίβασης της κυριότητας του σκάφους 
12) Εργασίες των οποίων τα δικαιολογητικά έγγραφα δεν επιτρέπουν επαλήθευση των 

δαπανών. 
13) Ποσά για τεχνικά έξοδα και απρόβλεπτα, που υπερβαίνουν το ποσοστό που έχει 

προσδιοριστεί στην τελευταία παράγραφο των επιλέξιμων δαπανών (10% επί του 
συνολικού επιλέξιμου κόστους) 

14) Αγορά, κατασκευή και προμήθεια εξοπλισμού που δεν είναι απαραίτητος για τους 
λειτουργικούς σκοπούς της επένδυσης. 

15) Εργασίες επισκευής και συντήρησης υφιστάμενων εξοπλισμών και εγκαταστάσεων. 
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ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 
 
 
 

[Γ] 4.2.2.1  
Επενδύσεις που αφορούν σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (ίδρυση, 
εκσυγχρονισμός) (άρθρο 63, Καν. (ΕΕ) 508/2014), σύμφωνα με τους επιλέξιμους ΚΑΔ 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι_Β] 
  
Για την κατηγορία Γ είναι επιλέξιμες οι Δαπάνες : 

Γ1. Η αγορά, η κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου. Είναι επιλέξιμη δαπάνη η αγορά 

οικοδομημένης ή μη οικοδομημένης γης, σε περιπτώσεις πράξεων που περιλαμβάνουν 

κτιριακές υποδομές, καθώς και οι δαπάνες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου 

προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της επένδυσης, για ποσό μέχρι το 10 % των 

συνολικών επιλέξιμων δαπανών της πράξης. Για εγκαταλελειμμένες και πρώην 

βιομηχανικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν κτίρια, το όριο αυτό αυξάνεται στο 15 

%.  

Γ2. Αγορά, (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και εγκατάστασης) μηχανολογικού 

εξοπλισμού και ο εξοπλισμός εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της 

επένδυσης.  

Γ3. Αγορά και εγκατάσταση μη μηχανολογικού εξοπλισμού (εξοπλισμός καταλυμάτων, 

χώρων εστίασης κ.α) 

Γ4. Εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εξοικονόμησης 

ύδατος και επεξεργασίας αποβλήτων εφόσον αντιστοιχούν στην δυναμικότητα ή τις 

ανάγκες της μονάδας και δεν αποτελούν μεμονωμένη δαπάνη αλλά συμπληρωματική 

δαπάνη σε παραγωγικές επενδύσεις.  

Γ5. Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας, τα οποία είναι αναγνωρισμένα από 

διεθνή ή εθνικά πρότυπα. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται οι δαπάνες συμβούλου 

και πιστοποίησης. 

Γ6. Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης, όπως αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, 

δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικών, περιφερειακών 

μηχανημάτων και φωτοτυπικών. 

Γ7. Δαπάνες συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής 

προστασίας εγκαταστάσεων. 

Γ8. Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως 

αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με 

την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών 

για μελέτες σκοπιμότητας. Οι δαπάνες αυτές δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10% του 

Συνολικού Κόστους της πράξης. Στις δαπάνες αυτές δύναται να συμπεριλαμβάνεται και 

συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υποβολή και την τεχνική υποστήριξη της αίτησης 

στήριξης.  

Γ9. Δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων 

ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, 
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δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα  αγοράς για τη 

διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση). 

Γ10. Δαπάνες προβολής, όπως ιστοσελίδα, έντυπα, διαφήμιση και συμμετοχή σε εκθέσεις 

και μέχρι το 10% του συνολικού κόστους της πράξης.  

Γ11. Δαπάνες σύνδεσης με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ) όπως ενδεικτικά ΔΕΗ, 

ύδρευση, αποχέτευση, τηλεφωνοδότηση κλπ, εντός των ορίων του οικοπέδου.  

Γ12. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου, κατά τη διάρκεια των εργασιών της 

επένδυσης (υποχρεωτική ασφάλιση). 

Γ13. Ειδικά για τις επενδύσεις όπως  καταλύματα, εναλλακτικός τουρισμός, εστιατόρια, 

Οι επιλέξιμες δαπάνες, πέραν των ανωτέρω, στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων 

στις εν λόγω Υποδράσεις του παρόντος Άρθρου, είναι: 

Γ13.1 αγορά αλόγων για δραστηριότητες περιήγησης.  

Γ13.2 Έργα πρασίνου καθώς και έργα διακόσμησης (εφόσον αποτελούν λειτουργικό τμήμα 

της   επιχείρησης). 

Γ13.3 Εξοπλισμός αναψυχής πελατών (όπως εξοπλισμός αναπαραγωγής ήχου και εικόνας). 

 

Οι αναδρομικές δαπάνες είναι επιλέξιμες σε ποσοστό έως 50% του συνολικού υλοποιημένου 
προϋπολογισμού του έργου. Σε περίπτωση που οι (νέες) δαπάνες που πραγματοποιούνται 
μετά την απόφαση ένταξης της πράξης είναι μικρότερες από τις αναδρομικές, τότε οι 
πλεονάζουσες αναδρομικές δαπάνες κρίνονται μη επιλέξιμες. Σε κάθε περίπτωση κατά την 
τελευταία πληρωμή θα πρέπει να τηρείται το ποσοστό αναδρομικότητας έως 50% των 
επιλέξιμων δαπανών. Επισημαίνεται ότι οι αναδρομικές δαπάνες, πρωτίστως καλύπτουν την 
ιδιωτική συμμετοχή.  
Τονίζεται ότι οι πράξεις δεν είναι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση σε περίπτωση που έχουν 
περατωθεί φυσικά ή έχουν υλοποιηθεί πλήρως πριν να υποβάλει ο δικαιούχος αίτηση 
χρηματοδότησης, ανεξάρτητα αν έχουν γίνει όλες οι σχετικές πληρωμές. 
 

Για την κατηγορία Πράξεων 4.2.2.1 (Γ) ως μη επιλέξιμες δαπάνες στο πλαίσιο των 
επενδυτικών προτάσεων για όλες τις κατηγορίες υποδράσεων είναι: 
 

Γ1.  

Μίσθωση κτιριακών εγκαταστάσεων παλαιών ή καινούργιων, ανεξάρτητα 

από την πιθανή προηγούμενη χρήση τους. 

Γ2.  

Έργα απλής συντήρησης κτιριακών  εγκαταστάσεων, υπό την έννοια των 

μεμονωμένων επιδιορθώσεων που ανακύπτουν από τη λειτουργία της 

επιχείρησης και έργα συντήρησης μηχανολογικού εξοπλισμού. 

Γ3.  

Προσωρινά έργα μη άμεσα συνδεόμενα με την εκτέλεση της πράξης (πχ 

προσωρινό  υπόστεγο  για την φύλαξη υλικών, κ.λπ.). 

Γ4.  

Έργα οδοποιίας εκτός των ορίων του οικοπέδου/γηπέδου εγκατάστασης 

της μονάδας. 

Γ5.  

Πάσης φύσεως έξοδα, εισφορές, φόροι, τέλη, δημοσιονομικές 

επιβαρύνσεις, αποζημιώσεις, ασφάλιστρα υπέρ τρίτων. 
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Γ6.  

Εξοπλισμός αναψυχής (όπως εξοπλισμός αναπαραγωγής ήχου και εικόνας 

κ.λπ.) εκτός και η επιχείρηση διατηρεί ή δημιουργεί, επισκέψιμο για το 

κοινό και επιχειρηματίες, τμήμα. 

Γ7.  

Δαπάνες συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης, ασφάλιστρα, κεφάλαιο 

κίνησης και δαπάνες αναλωσίμων υλικών. 

Γ8.  Τα μεταχειρισμένα  οχήματα και ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός. 

Γ9.  

Οι δαπάνες για απλή αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού, 

παρόμοιας κατηγορίας, μεγέθους ή δυναμικότητας, ακόμη και όταν 

γίνεται με εγκατάσταση καινούργιου, εφόσον ο εξοπλισμός που  

αντικαθίσταται δεν έχει αποσβεστεί. 

Γ10.  

Επενδυτικές δαπάνες των υποβαλλόμενων αιτήσεων στήριξης που 

χρηματοδοτούνται από άλλο επενδυτικό πρόγραμμα. 

Γ11.  

Παραγωγικές δαπάνες ή δαπάνες εξοπλισμού, με σκοπό τη συμμόρφωση 

με τα υποχρεωτικά Ενωσιακά πρότυπα. 

Γ12.  

Αιτούμενες δαπάνες, η υλοποίηση των οποίων δεν εγκρίθηκε κατά την 

έγκριση της  αίτησης στήριξης. 

Γ13.  

Υπερβάσεις εγκεκριμένου κόστους εκτός από τις περιπτώσεις που έχουν 

γίνει αποδεκτές στο πλαίσιο αιτήματος τροποποίησης του δικαιούχου. 

Γ14.  

Δαπάνες αποξήλωσης και καθαίρεσης γενικότερα. Δαπάνες για τον 

καθαρισμό της αρχικής θέσης σε περιπτώσεις μετεγκατάστασης και 

κόστος αποξήλωσης και μεταφοράς του παλαιού εξοπλισμού ή μέρος 

αυτού στη νέα θέση. 

Γ15.  

Αμοιβές προσωπικού για την λειτουργία της επιχείρησης, 

συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων της κοινωνικής ασφάλισης. 

Γ16.  

χρεωστικοί τόκοι, εκτός επιχορηγήσεων που δίνονται υπό τη μορφή 

επιδότησης επιτοκίου ή επιδότησης προμηθειών εγγύησης,  

Γ17.  

η αγορά μη οικοδομημένης και οικοδομημένης γης για ποσό που 

υπερβαίνει το 10% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών για την οικεία 

πράξη. Για εγκαταλελειμμένες και πρώην βιομηχανικές εγκαταστάσεις που 

περιλαμβάνουν κτίρια, το όριο αυτό αυξάνεται στο 15% 

φόρος προστιθέμενης αξίας, εκτός της περίπτωσης που δεν είναι 

ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ  

Γ18.  

τα έξοδα συναλλάγματος και οι χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές, 

καθώς και τα λοιπά καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα 

Γ19.  

οι δαπάνες για πρόστιμα, χρηματικές ποινές και έξοδα για την επίλυση 

διαφορών 
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Γ20.  

οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί εκτός της περιόδου 

επιλεξιμότητας. 

 


