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ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΑ 2014 -2020» 
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ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΑΠΑΝΔ ΓΙΑ ΓΡΑΔΙ ΜΗ ΚΡΑΣΙΚΩΝ 

ΔΝΙΥΤΔΩΝ 

 

ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ 

 

 

Α. Δπιλέξιμερ δαπάνερ δπάζηρ «Τγεία & Αζθάλεια» 

 

Δπενδύζειρ για ηη βεληίωζη ηηρ ςγείαρ, ηηρ ςγιεινήρ, ηηρ αζθάλειαρ 

και ηων επγαζιακών ζςνθηκών για ηοςρ αλιείρ. Αθοπά ζε επενδύζειρ 

επί ηος ζκάθοςρ ή ζε επιμέποςρ εξοπλιζμούρ, ςπό ηον όπο όηι οι 

επενδύζειρ αςηέρ ςπεπβαίνοςν ηιρ απαιηήζειρ ηος εθνικού ή ηος 

ενωζιακού δικαίος (άπθπο 32 Καν. (ΔΔ) 508/2014, καη’ 

εξοςζιοδόηηζη Καν. (ΔΔ) 531/2015). 

 
 
Δπιλέξιμερ δαπάνερ ανά είδορ ππάξηρ 
 
1."Βεληίωζη ηηρ αζθάλειαρ ηων αλιέων επί ηων αλιεςηικών ζκαθών" : 
 

Γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ησλ αιηέσλ ζηα αιηεπηηθά ζθάθε, ε αγνξά θαη, θαηά 

πεξίπησζε, ε εγθαηάζηαζε, ησλ αθφινπζσλ ζηνηρείσλ : 

α) ζσζίβηεο ιέκβνη. 

β) πδξνζηαηηθνί κεραληζκνί ειεπζέξσζεο γηα ζσζίβηεο ιέκβνπο. 

γ) αηνκηθνί ξαδηνζεκαληήξεο εληνπηζκνχ, φπσο νη ζπζθεπέο ζεζηδεηθηηθνχ 

ξαδηνθάξνπ έθηαθηεο αλάγθεο (EPIRB), νη νπνίεο κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ ζε 

ζσζίβηα γηιέθα θαη ζε ελδχκαηα εξγαζίαο ησλ αιηέσλ. 

δ) αηνκηθέο ζπζθεπέο επίπιεπζεο (PFD), ηδηαίηεξα ζηνιέο επηβίσζεο ζε πεξίπησζε 

πηψζεο ζε λεξφ, θπθιηθά ζσζίβηα θαη γηιέθα. 

ε) θσηνβνιίδεο. 

ζη) ζπζθεπέο ξίςεο ζρνηληνχ. 

δ) ζπζηήκαηα αλάθηεζεο κεηά απφ πηψζε αλζξψπνπ ζηε ζάιαζζα. 
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ε) ζπζθεπέο ππξφζβεζεο, φπσο ππξνζβεζηήξεο, ππξίκαρεο θνπβέξηεο, αληρλεπηέο 

θαπλνχ θαη θσηηάο, αλαπλεπζηηθέο ζπζθεπέο. 

ζ) ζχξεο ππξαζθάιεηαο. 

η) βαιβίδεο δηαθνπήο ζηε δεμακελή θαπζίκνπ. 

ηα) αληρλεπηέο αεξίνπ θαη ζπζηήκαηα ζπλαγεξκνχ αεξίνπ. 

ηβ) αληιίεο πδξνζπιιεθηψλ θαη ζπζηήκαηα ζπλαγεξκνχ. 

ηγ) εμνπιηζκφο ξαδηνεπηθνηλσλίαο θαη δνξπθνξηθήο επηθνηλσλίαο. 

ηδ) ζηεγαλέο θαηαπαθηέο θαη ζχξεο. 

ηε) πξνζηαηεπηηθά κεραλεκάησλ φπσο βαξνχιθα ή ηχκπαλα πεξηέιημεο ησλ δηρηπψλ. 

ηζη)δηάδξνκνη θαη θιίκαθεο απφ επηβίβαζεο. 

ηδ)θσηηζκφο αλαδήηεζεο, θαηαζηξψκαηνο ή θηλδχλνπ. 

ηε) κεραληζκνί απαζθάιηζεο γηα πεξηπηψζεηο φπνπ ηα αιηεπηηθά εξγαιεία 

ζπλαληήζνπλ ππνβξχρηα εκπφδηα. 

ηζ)θάκεξεο αζθαιείαο θαη ζπζθεπέο νπηηθήο απεηθφληζεο. 

θ)εμνπιηζκφο θαη ζηνηρεία πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ 

θαηαζηξψκαηνο. 

 

 
2. "Βεληίωζη ηων ζςνθηκών ςγείαρ ηων αλιέων επί ηων αλιεςηικών 
ζκαθών" : 
 
Η παξνρή εμνπιηζκνχ κε ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ πγείαο ησλ αιηέσλ ζηα 

αιηεπηηθά ζθάθε : 

α) αγνξά θαη εγθαηάζηαζε θηβσηίσλ πξψησλ βνεζεηψλ. 

β) αγνξά θαξκάθσλ θαη ζπζθεπψλ έθηαθηεο αλάγθεο επί ηνπ ζθάθνπο. 

γ) παξνρή ππεξεζηψλ ηειεταηξηθήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ειεθηξνληθψλ 

ηερλνινγηψλ, ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ ηαηξηθψλ απεηθνλίζεσλ γηα παξνρή 

εμαπνζηάζεσο ζπκβνπιψλ απφ ηα ζθάθε. 

 δ) παξνρή νδεγψλ θαη εγρεηξηδίσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο πγείαο επί ηνπ ζθάθνπο.  

ε) εθζηξαηείεο ελεκέξσζεο γηα ηε βειηίσζε ηεο πγείαο επί ηνπ ζθάθνπο. 

 
3. «Βεληίωζη ηηρ ςγιεινήρ ηων αλιέων επί ηων αλιεςηικών ζκαθών»: 
 

Η παξνρή εμνπιηζκνχ κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο πγηεηλήο ησλ αιηέσλ ζηα αιηεπηηθά 

ζθάθε, ε αγνξά θαη θαηά πεξίπησζε, ε εγθαηάζηαζε ησλ αθφινπζσλ ζηνηρείσλ : 

 

α) πγεηνλνκηθέο εγθαηαζηάζεηο, φπσο ηνπαιέηεο θαη εγθαηαζηάζεηο πιχζεο. 

β) καγεηξεία θαη εμνπιηζκφο γηα ηελ απνζήθεπζε ηξνθίκσλ. 

γ) ζπζθεπέο θαζαξηζκνχ ηνπ λεξνχ γηα παξνρή πφζηκνπ λεξνχ. 

δ) εμνπιηζκφο θαζαξηζκνχ γηα ηελ ηήξεζε ησλ ζπλζεθψλ πγηεηλήο επί ηνπ ζθάθνπο. 

ε) νδεγνί θαη εγρεηξίδηα γηα ηε βειηίσζε ηεο πγηεηλήο επί ηνπ ζθάθνπο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξγαιείσλ ινγηζκηθνχ 
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4. «Βεληίωζη ηων επγαζιακών ζςνθηκών επί ηων αλιεςηικών ζκαθών» : 

 

Η παξνρή εμνπιηζκνχ κε ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ εξγαζηαθψλ ζπλζεθψλ ζηα 

αιηεπηηθά ζθάθε, ε αγνξά θαη θαηά πεξίπησζε, ε εγθαηάζηαζε ησλ αθφινπζσλ 

ζηνηρείσλ : 

α) θηγθιηδψκαηα επί ηνπ θαηαζηξψκαηνο. 

β) ππφζηεγα επί ηνπ θαηαζηξψκαηνο θαη εθζπγρξνληζκφο ησλ ζαιάκσλ επηβαηψλ κε 

ζθνπφ ηελ παξνρή πξνζηαζίαο απφ δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

γ) ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ ζαιάκνπ επηβαηψλ θαη κε ηελ 

παξνρή θνηλφρξεζησλ ρψξσλ γηα ην πιήξσκα. 

δ) εμνπιηζκφο γηα ηε κείσζε ηεο ζθιεξήο ρεηξνθίλεηεο αλχςσζεο, κε εμαίξεζε ηα 

κεραλήκαηα πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηηο αιηεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ηα 

βαξνχιθα. 

ε) αληηνιηζζεηηθή βαθή θαη πνδνηάπεηεο απφ θανπηζνχθ. 

ζη) κνλσηηθφο εμνπιηζκφο θαηά ηνπ ζνξχβνπ, ηεο ζέξκαλζεο ή ηεο ςχμεο θαη 

εμνπιηζκφο γηα ηε βειηίσζε ηνπ εμαεξηζκνχ. 

δ) ελδχκαηα εξγαζίαο θαη πξνζηαηεπηηθφο εμνπιηζκφο, φπσο αδηάβξνρεο κπφηεο 

αζθαιείαο, εμνπιηζκφο νθζαικηθήο θαη αλαπλεπζηηθήο πξνζηαζίαο, πξνζηαηεπηηθά 

γάληηα θαη θξάλε ή εμνπιηζκφο γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηηο πηψζεηο. 

ε) ζήκαηα έθηαθηεο αλάγθεο θαη ζήκαηα αζθάιεηαο. 

ζ) αλάιπζε θαη εθηηκήζεηο θηλδχλνπ γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ θηλδχλσλ γηα ηνπο αιηείο 

ηφζν ζην ιηκάλη φζν θαη θαηά ηελ πινήγεζε πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ κέηξα γηα ηελ 

πξφιεςε ή ηε κείσζε ησλ θηλδχλσλ. 

η) νδεγνί θαη εγρεηξίδηα γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο επί ηνπ ζθάθνπο 

 

___________________________________________________________________ 
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ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΠΟΓΟΗ  

 
 

Δπιλέξιμερ δαπάνερ για επενδύζειρ ζε εξοπλιζμό ή επί ηος ζκάθοςρ 

πος ζηοσεύοςν ζηη μείωζη ηηρ εκπομπήρ πύπων ή αεπίων ηος 

θεπμοκηπίος και ζηην αύξηζη ηηρ ενεπγειακήρ απόδοζηρ ηων 

αλιεςηικών ζκαθών (άπθπο 41.1, Καν. (ΔΔ) 508/2014). Ιζσύει και 

για ζκάθη εζωηεπικών ςδάηων. 

 

1."Βεληίωζη ηηρ ςδποδςναμικήρ ηος κύηοςρ ηος ζκάθοςρ" : 

Γηα ηε βειηίσζε ηεο πδξνδπλακηθήο ηνπ θχηνπο : 

α) νη επελδχζεηο ζε κεραληζκνχο ζηαζεξφηεηαο, φπσο ζηαζκίδεο πδξνζπιιέθηε θαη 

βνιβνεηδείο πιψξεο, πνπ ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ζθάθνπο 

ζε θπκαηηζκνχο θαη ηεο ζηαζεξφηεηάο ηνπ. 

β) νη δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε κε ηνμηθψλ απνξξππαληηθψλ φπσο ε 

επηθάιπςε, ραιθνχ, ψζηε λα κεηψλεηαη ε ηξηβή.  

γ) νη δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ κεραληζκφ θίλεζεο πεδαιίνπ, φπσο ηα 

ζπζηήκαηα ειέγρνπ ηνπ κεραληζκνχ θίλεζεο θαη ηα πνιιαπιά πεδάιηα γηα ηε κείσζε 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ πεδαιίνπ αλάινγα κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ηηο ζπλζήθεο 

ηεο ζάιαζζαο. 

δ) ε δνθηκή ζηηο δεμακελέο γηα ηε δηακφξθσζε βάζεο κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο 

πδξνδπλακηθήο. 

 

*Δελ ζεσξνχληαη επηιέμηκεο γηα ρξεκαηνδφηεζε, νη δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

βαζηθή ζπληήξεζε ηνπ θχηνπο 

 

2."Βεληίωζη ηος ζςζηήμαηορ ππόωζηρ ηος ζκάθοςρ" 

Γηα ηε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξφσζεο ηνπ ζθάθνπο, νη δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ αγνξά θαη, θαηά πεξίπησζε, ηελ εγθαηάζηαζε ησλ αθφινπζσλ ζηνηρείσλ : 

α) ηηο ελεξγεηαθά απνδνηηθέο πξνπέιεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θηλεηήξησλ 

αμφλσλ. 

β) ηνπο θαηαιχηεο. 

γ) ηηο ελεξγεηαθά απνδνηηθέο γελλήηξηεο φπσο νη γελλήηξηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

πδξνγφλν ή θπζηθφ αέξην. 

δ) ηα ζηνηρεία πξφσζεο κε πεγέο αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο, φπσο ηζηία, αεηνί, 

αλεκφκπινη, αλεκνγελλήηξηεο ή θσηνβνιηατθά. 
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ε) ηα πξσξαία ζπζηήκαηα πξφσζεο. 

ζη) ηε κεηαηξνπή θηλεηήξσλ ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ κε βηνθαχζηκα. 

δ) ηνπο δείθηεο νηθνλνκίαο θαπζίκσλ, ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θαπζίκσλ θαη 

ζπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο. 

ε) ηηο επελδχζεηο ζε εμνπιηζκφ θαη αθξνθχζηα πνπ βειηηψλνπλ ην ζχζηεκα πξφσζεο. 

 

 3.«Αλιεςηικά επγαλεία και αλιεςηικόρ εξοπλιζμόρ» 

Γηα ηα αιηεπηηθά εξγαιεία θαη αιηεπηηθφ εμνπιηζκφ, νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ : 

α) ζε αιιαγή απφ ζπξφκελα εξγαιεία ζε ελαιιαθηηθά εξγαιεία. 

β) ζε ηξνπνπνηήζεηο ζε ζπξφκελα εξγαιεία. 

γ) ζε εμνπιηζκφ παξαθνινχζεζεο ζπξφκελσλ εξγαιείσλ. 

 

4.«Μείωζη ηηρ καηανάλωζηρ ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ ή θεπμικήρ ενέπγειαρ» 

Γηα ηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ή ζεξκηθήο ελέξγεηαο : 

α) νη δαπάλεο γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ ςχμεο, θαηάςπμεο ή κφλσζεο γηα 

ζθάθε θάησ ησλ 18 m. 

β) νη δαπάλεο γηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο αλαθχθισζεο ηεο ζεξκφηεηαο εληφο ηνπ 

ζθάθνπο ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη ε αλάθηεζε θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε ηεο 

ζεξκφηεηαο ζε άιιεο βνεζεηηθέο εξγαζίεο εληφο ηνπ ζθάθνπο. 

 

5. «Έλεγσοι και ζςζηήμαηα ενεπγειακήρ απόδοζηρ.» 

 

6. Μελέηερ για ηη διεπεύνηζη ηηρ ζςμβολήρ ηων εναλλακηικών 

ζςζηημάηων ππόωζηρ και ηος ζσεδιαζμού ηος κύηοςρ ζηην ενεπγειακή 

απόδοζη ηων αλιεςηικών ζκαθών. 

 

Δίλεηαη ε δπλαηφηεηα, ζε πνζνζηφ 10% επί ηνπ ζπλνιηθνχ επηιέμηκνπ θφζηνπο ησλ 

ππφινηπσλ δηαθξηηψλ ηεο πξάμεο, γηα θάιπςε ηερληθψλ εμφδσλ θαη απξφβιεπησλ 

δαπαλψλ 

Με ηνλ φξν ηερληθά έμνδα ελλννχληαη νη δαπάλεο γηα ακνηβέο γηα ηε ζχληαμε ηνπ 

θαθέινπ θαη ηελ παξαθνινχζεζε πινπνίεζεο ηεο πξάμεο, κειέηεο επίβιεςεο, 

κειέηεο κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, εθπφλεζε λαππεγηθψλ ζρεδίσλ θαη εθζέζεσλ, 

θιπ. 

Με ηνλ φξν απξφβιεπηεο δαπάλεο ελλννχληαη νη επηιέμηκεο δαπάλεο γηα εξγαζίεο ή 

εμνπιηζκφ θιπ, πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ αξρηθψο εγθξηζείζα αίηεζε αιιά 

πξνθχπηνπλ θαηά ηελ πνξεία εθηέιεζεο ηεο πξάμεο θαη θξίλνληαη σο άθξσο 

απαξαίηεηεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο πινπνίεζήο ηεο. Δελ ζεσξνχληαη απξφβιεπηα 

έμνδα νη ππεξβάζεηο θφζηνπο, θαζψο θαη νη ακνηβέο ζπκβνχισλ γηα ηε ζχληαμε ηνπ 

θαθέινπ θαη ηελ παξαθνινχζεζε πινπνίεζεο ηεο πξάμεο. 
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___________________________________________________________________ 
 

Μεηαποίηζη πποϊόνηων αλιείαρ και ςδαηοκαλλιέπγειαρ , λιανικό 

εμπόπιο ισθςηπών  (άπθπο 69, Καν. (ΔΔ) 508/2014). 

 

Δπιλέξιμερ δαπάνερ ζηον ηομέα ηηρ μεηαποίηζηρ πποϊόνηων αλιείαρ 

 

I. Οη δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε ησλ απαξαίηεησλ γηα ηελ Πξάμε εδαθηθψλ εθηάζεσλ 

είλαη επηιέμηκεο εθ’ φζνλ πιεξνχληαη ζσξεπηηθά νη αθφινπζνη φξνη : 

 

 Η αμία ηεο εδαθηθήο έθηαζεο πηζηνπνηείηαη απφ αλεμάξηεην εηδηθεπκέλν 

εκπεηξνγλψκνλα ή δεφλησο εμνπζηνδνηεκέλν επίζεκν θνξέα πνπ βεβαηψλεη φηη ε 

ηηκή αγνξάο δελ ππεξβαίλεη ηελ εκπνξηθή αμία ηεο εδαθηθήο έθηαζεο θαη ηελ 

αληηθεηκεληθή αμία γηα ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ εθαξκφδεηαη ην ζχζηεκα ηνπ 

αληηθεηκεληθνχ πξνζδηνξηζκνχ. 

 

 Η έθηαζε δελ αλήθεη ζην δεκφζην ή ζε λνκηθφ πξφζσπν ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα. 

 

 Η επηιέμηκε δαπάλε γηα αγνξά κε νηθνδνκεκέλεο θαη νηθνδνκεκέλεο γεο δελ 

ππεξβαίλεη ην 10% ησλ ζπλνιηθψλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηεο Πξάμεο, (πιελ 

Τερληθψλ εμφδσλ θαη Απξφβιεπησλ). Γηα εγθαηαιειεηκκέλεο θαη πξψελ 

βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ θηήξηα, ην φξην απηφ απμάλεηαη 

ζην 15%. 

 

II. Εξγαζίεο δηακφξθσζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ έσο θαη 10% επί ηνπ ζπλνιηθνχ 

επηιέμηκνπ θφζηνπο ηεο Πξάμεο (πιελ ηερληθψλ εμφδσλ θαη απξφβιεπησλ). Σηηο 

εξγαζίεο δηακφξθσζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ πνπ  πξαγκαηνπνηνχληαη ζε απηφλ 

αιιά εμππεξεηνχλ ππνδνκέο ησλ εγθαηαζηάζεσλ (έξγα χδξεπζεο, απνρέηεπζεο, 

απνζηξαγγηζηηθά έξγα θιπ). 

 

IV. Ληκεληθά έξγα γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά θαη δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ. 

 

V. Καηαζθεπή, επέθηαζε ή εθζπγρξνληζκφ θχξησλ ή βνεζεηηθψλ θηηξηαθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηεο κνλάδαο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο δαπάλεο θαηαζθεπήο θηηξίνπ γηα 

ηελ παξακνλή πξνζσπηθνχ θαη ηε θχιαμε ησλ εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη 

εγθαηαζηάζεσλ γηα δηαρείξηζε ή αμηνπνίεζε δσηθψλ ππνπξντφλησλ, βηνινγηθνχ 

θαζαξηζκνχ απνβιήησλ, απνηέθξσζεο ςαξηψλ (θιίβαλνη), θιπ. 
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VI. Εξγαζίεο γηα ηελ θαηαζθεπή, ηελ επέθηαζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ςπθηηθψλ 

ρψξσλ απνζήθεπζεο αιηεπηηθψλ πξντφλησλ, θαζψο θαη ε αγνξά, ε κεηαθνξά θαη ε 

εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπο. 

 

VII. Μεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε ηνπ απαηηνχκελνπ λένπ (θαηλνχξγηνπ) εμνπιηζκνχ 

θαη κέζσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο επέλδπζεο (παξαγσγηθφο, ειεθηξνκεραλνινγηθφο 

εμνπιηζκφο, εξγαζηεξηαθφο εμνπιηζκφο, θιπ). 

 

VIII. Εθζπγρξνληζκφο θαη αλαβάζκηζε κε ζχγρξνλν εμνπιηζκφ ηνπ πθηζηάκελνπ 

εμνπιηζκνχ θαη ησλ κέζσλ κεηαθνξάο. 

 

IX. Καηαζθεπέο θαη εμνπιηζκφο γηα ηελ επεμεξγαζία θαη ηε κεηαπνίεζε ησλ 

ππνπξντφλησλ αιηείαο θαη πδαηνθαιιηέξγεηαο. 

 

X. Αγνξά, κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ παξαγσγήο θηβσηίσλ απφ 

πνιπζηεξίλε πνπ ηπρφλ απαηηνχληαη γηα ηε ζπζθεπαζία ησλ πξντφλησλ ηεο κνλάδαο, 

κε ζθνπφ ηελ απνθιεηζηηθή θαη κφλν ρξήζε γηα ηηο παξαγσγηθέο αλάγθεο ηεο 

κνλάδαο. 

 

XI. Αγνξά, κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε λέσλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ. 

 

XII. Αγνξά, κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ 

 

XIII. Αγνξά, κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ γξαθείσλ, ρψξσλ παξακνλήο 

θαη εζηίαζεο πξνζσπηθνχ θαη ζπλεδξηάζεσλ κε ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ. 

 

XIV. Αγνξά, κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ κεραλνξγάλσζεο, 

πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο – ινγηζκηθνχ, θαζψο θαη ινγηζκηθνχ αλαβάζκηζεο 

πθηζηάκελσλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ, κειέηεο θαη ζπζηήκαηα νξγάλσζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο κνλάδσλ κεηαπνίεζεο θαη απνζεθψλ. 

 

XV. Αγνξά, κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ αζθάιεηαο, παξαθνινχζεζεο θαη 

δηαρείξηζεο ηεο κνλάδαο. 

 

XVI. Αγνξά, κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ 

αλαλεψζηκεο πεγέο (θσηνβνιηατθά πάλειο, αλεκνγελλήηξηεο, θαπζηήξεο βηνκάδαο, 

θιπ), ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ηζρχο ηνπο δελ ζα ππεξβαίλεη ηηο ελεξγεηαθέο 

αλάγθεο ηεο κνλάδαο. 

 

 

XVII. Αγνξά ρεξζαίσλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ γηα : 
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 ηελ πγηεηλή θαη αζθαιή κεηαθνξά ησλ πξψησλ πιψλ θαη ησλ πξντφλησλ ηεο 

κνλάδαο, 

 ηελ κεηαθνξά αλαγθαίσλ εθνδίσλ ζηε κνλάδα. 

 ηελ αζθαιή θαη ηαρεία κεηαθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαηηείηαη ιφγσ ζέζεο ηεο 

κνλάδαο. 

 

XVIII. Εθζπγρξνληζκφ, θαη αλαβάζκηζε κε ζχγρξνλν εμνπιηζκφ ή αληηθαηάζηαζε 

ρεξζαίσλ κέζσλ κεηαθνξάο. Ο εθζπγρξνληζκφο ή ε αληηθαηάζηαζε ησλ κέζσλ 

κεηαθνξάο αθνξά ζε κέζα ησλ νπνίσλ ε ειηθία είλαη κεγαιχηεξε απφ πέληε (5) έηε. 

 

XIX. Μειέηεο θαη ακνηβέο ζπκβνχισλ, άκεζα ζπζρεηηδφκελεο κε ηελ πινπνίεζε ηεο 

Πξάμεο. 

 

XX. Η δαπάλε ζπληήξεζεο/επηζθεπήο εμνπιηζκνχ πνπ αλήθεη ζην δηθαηνχρν θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ Πξάμε, είλαη επηιέμηκε εθφζνλ απμάλεη ηελ αμία ηνπ παγίνπ 

ζηνηρείνπ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ εζληθή λνκνζεζία θαη ε δαπάλε 

απφζβεζεο ηνπ παγίνπ δελ απνηειεί επηιέμηκε δαπάλε ζην πιαίζην ηεο πξάμεο. 

 

XXI. Οη δαπάλεο πξνκήζεηαο αληαιιαθηηθψλ είλαη επηιέμηκεο εθφζνλ απηά είλαη 

παξειθφκελα ησλ θχξησλ εμαξηεκάησλ ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ πξνκεζεχεηαη, 

απνηεινχλ δειαδή αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπο 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πξνκήζεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ πξνζθέξεη ν πξνκεζεπηήο 

θαη δελ ππεξβαίλνπλ ζε πνζνζηφ ην 10% ηεο δαπάλεο απφθηεζεο ηνπ ππφ πξνκήζεηα 

εμνπιηζκνχ. 

 

XXII. Ιδηνπαξαγσγέο παγίσλ πνπ πξαγκαηνπνηεί ν δηθαηνχρνο είλαη επηιέμηκεο εθφζνλ 

ηεξνχληαη ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ηζρχνπζα θνξνινγηθή λνκνζεζία. Ωο επηιέμηκεο 

δαπάλεο νξίδνληαη νη πξαγκαηηθέο δαπάλεο ζηηο νπνίεο ππνβάιιεηαη ν δηθαηνχρνο. Σε 

πεξίπησζε πνπ ε ινγηζηηθή απεηθφληζε ησλ δαπαλψλ είλαη ρακειφηεξνπ χςνπο ησλ 

πξαγκαηηθψλ δαπαλψλ, σο επηιέμηκεο δαπάλεο νξίδνληαη νη δαπάλεο πνπ 

πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ηε ινγηζηηθή ηνπο απεηθφληζε. 

 

XXIV. Μειέηε, εθαξκνγή θαη πηζηνπνίεζε ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο, 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, απηνειέγρνπ, ζήκαλζεο – πηζηνπνίεζεο ησλ πξντφλησλ, 

ζχκθσλα κε εζληθά ή δηεζλή πξφηππα θαη ζήκαηα πνηφηεηαο. 

 

XXVI. Τερληθά έμνδα θαη απξφβιεπηεο δαπάλεο ζε πνζνζηφ έσο 10% επί ηνπ 

ζπλνιηθνχ επηιέμηκνπ θφζηνπο ησλ ππφινηπσλ δηαθξηηψλ ηεο πξάμεο. 

Με ηνλ φξν ηερληθά έμνδα ελλννχληαη νη ακνηβέο γηα ηε ζχληαμε ηνπ θαθέινπ θαη ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ακνηβέο γηα ηελ εθπφλεζε 

ησλ κειεηψλ αδεηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ, κειέηεο εθαξκνγήο, έθδνζε νηθνδνκηθψλ 
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αδεηψλ, κειέηεο επίβιεςεο, εδαθνζηαηηθέο κειέηεο, κειέηεο κεραλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ θιπ. 

Με ηνλ φξν απξφβιεπηεο δαπάλεο ελλννχληαη νη επηιέμηκεο δαπάλεο γηα εξγαζίεο ή 

εμνπιηζκφ θιπ, πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ αξρηθψο εγθξηζείζα αίηεζε αιιά 

πξνθχπηνπλ θαηά ηελ πνξεία εθηέιεζεο ηεο πξάμεο θαη θξίλνληαη σο άθξσο 

απαξαίηεηεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο πινπνίεζήο ηεο. 

Δελ ζεσξνχληαη απξφβιεπηα έμνδα νη ππεξβάζεηο θφζηνπο, ε αγνξά επηπιένλ κέζσλ 

κεηαθνξάο, θαζψο θαη νη ακνηβέο ζπκβνχισλ γηα ηε ζχληαμε ηνπ θαθέινπ θαη ηελ 

παξαθνινχζεζε πινπνίεζεο ηεο πξάμεο. 

 

ΧΧVII. Εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφο γηα ην ιηαληθφ εκπφξην πξντφλησλ αιηείαο & 

πδαηνθαιιηέξγεηαο. 

 

ΑΛΙΔΤΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ 

 

 

Δπιλέξιμερ δαπάνερ ζηον ηομέα ηος αλιεςηικού ηοςπιζμού. 

Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξάμεσλ ηεο παξνχζαο απφθαζεο ζεσξνχληαη σο επηιέμηκεο 
νη εμήο δαπάλεο : 
 
i Δαπάλεο γηα εξγαζίεο θαη εγθαηάζηαζε ηνπ απαξαίηεηνπ θαη ζχγρξνλνπ 
εμνπιηζκνχ επί ηνπ ζθάθνπο γηα ηελ ππνδνρή θαη ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ 
αιηεπηηθνχ ηνπξηζκνχ πξνο ηνπο επηζθέπηεο, πξνβάιινληαο ηηο ζρεηηθέο κε ηελ 
αιηεπηηθή δξαζηεξηφηεηα πξαθηηθέο θαη ηερληθέο. 
 
ii Δαπάλεο πξνψζεζεο ησλ ππεξεζηψλ αιηεπηηθνχ ηνπξηζκνχ. 
 
 
iv Δαπάλεο γηα κειέηεο θαη ακνηβέο ζπκβνχισλ. 

 
Εηδηθφηεξα, επηιέμηκεο ζεσξνχληαη νη εμήο δαπάλεο: 
 
i Αγνξά, κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ 
αλαλεψζηκεο πεγέο (θσηνβνιηατθά πάλειο, αλεκνγελλήηξηεο, θαπζηήξεο βηνκάδαο, 
θ.ιπ.), ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ηζρχο ηνπο δελ ζα ππεξβαίλεη ηηο ελεξγεηαθέο 
αλάγθεο ησλ δξάζεσλ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ. 
 
ii Εξγαζίεο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ θαηάιιειε δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ ηνπ 
ζθάθνπο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ, θαζψο θαη 
ε αγνξά, ε κεηαθνξά θαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπο. 
 
iii Δαπάλεο γηα εξγαζίεο, πξνκήζεηαο θαη εγθαηάζηαζεο ηνπ απαξαίηεηνπ θαη 
ζχγρξνλνπ εμνπιηζκνχ επί ηνπ ζθάθνπο γηα ηελ πιήξε θαη αζθαιή παξνρή ησλ 
ππεξεζηψλ αιηεπηηθνχ ηνπξηζκνχ πξνο ηνπο επηζθέπηεο, πξνβάιινληαο ηηο ζρεηηθέο 
κε ηελ αιηεπηηθή δξαζηεξηφηεηα πξαθηηθέο θαη ηερληθέο. 
 
iv Μειέηεο θαη ακνηβέο ζπκβνχισλ, άκεζα ζπζρεηηδφκελεο κε ηελ πινπνίεζε ηνπ 
επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ. 
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v Αγνξέο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπ 
απαηηνχκελνπ θαηλνχξγηνπ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ 
πξνηεηλφκελσλ δξάζεσλ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ. 
 
vi Εθζπγρξνληζκφο θαη αλαβάζκηζε κε ζχγρξνλν εμνπιηζκφ ηνπ πθηζηάκελνπ 
εμνπιηζκνχ. 
 
vii Οη δαπάλεο πξνκήζεηαο αληαιιαθηηθψλ είλαη επηιέμηκεο εθφζνλ απηά είλαη 
παξειθφκελα ησλ θχξησλ εμαξηεκάησλ ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ πξνκεζεχεηαη, 
απνηεινχλ δειαδή αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπο 
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πξνκήζεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ πξνζθέξεη ν πξνκεζεπηήο 
θαη δελ ππεξβαίλνπλ ζε πνζνζηφ ην 10% ηεο δαπάλεο απφθηεζεο ηνπ ππφ 
πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ. 
 
viii Ιδηνπαξαγσγέο παγίσλ πνπ πξαγκαηνπνηεί ν δηθαηνχρνο είλαη επηιέμηκεο εθφζνλ 
ηεξνχληαη ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ηζρχνπζα θνξνινγηθή λνκνζεζία. Ωο επηιέμηκεο 
δαπάλεο νξίδνληαη νη πξαγκαηηθέο δαπάλεο ζηηο νπνίεο ππνβάιιεηαη ν δηθαηνχρνο. Σε 
πεξίπησζε πνπ ε ινγηζηηθή απεηθφληζε ησλ δαπαλψλ είλαη ρακειφηεξνπ χςνπο ησλ 
πξαγκαηηθψλ δαπαλψλ, σο επηιέμηκεο δαπάλεο νξίδνληαη νη δαπάλεο πνπ 
πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ηε ινγηζηηθή ηνπο απεηθφληζε. 
 
 
Δίλεηαη ε δπλαηφηεηα, ζε πνζνζηφ 10% επί ηνπ ζπλνιηθνχ επηιέμηκνπ θφζηνπο ησλ 
ππφινηπσλ δηαθξηηψλ ηεο πξάμεο, γηα θάιπςε ηερληθψλ εμφδσλ θαη απξφβιεπησλ 
δαπαλψλ. 
 
Με ηνλ φξν ηερληθά έμνδα ελλννχληαη νη δαπάλεο γηα ακνηβέο γηα ηε ζχληαμε ηνπ 
θαθέινπ θαη ηελ παξαθνινχζεζε πινπνίεζεο ηεο πξάμεο, κειέηεο επίβιεςεο, 
κειέηεο κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, εθπφλεζε λαππεγηθψλ ζρεδίσλ θαη εθζέζεσλ, 
θιπ. 
 
 
 
 
. 

ΜΗ ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΑΠΑΝΔ ΓΙΑ ΣΙ ΓΡΑΔΙ ΜΗ ΚΡΑΣΙΚΩΝ 

ΔΝΙΥΤΔΩΝ 

 

 

Μη επιλέξιμερ δαπάνερ (αθοπά ηο ζύνολο ηων μη κπαηικών 

ενιζσύζεων) 

 

. Γεν είλαη επηιέμηκεο νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζε: 

 Δαπάλεο πνπ δελ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ αληίζηνηρε ελφηεηα ηεο 
ηερλννηθνλνκηθήο πξνκειέηεο 

 Αγνξά ή εγθαηάζηαζε κεηαρεηξηζκέλσλ πιηθψλ, κεραλεκάησλ θαη 

εμνπιηζκψλ. 
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 Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΦΠΑ) γηα νπνηαδήπνηε θαηεγνξία δαπάλεο. 

  Άιινη θφξνη, ηέιε ή επηβαξχλζεηο 

 Χξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα (ρξεσζηηθνί ηφθνη, πξνκήζεηεο ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

ζπλαιιαγψλ, έμνδα ζπλαιιάγκαηνο, ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο). 

 Δαπάλεο ζχζηαζεο εηαηξείαο, ή άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ζπκβνιαηνγξαθηθά 

έμνδα, έμνδα ηαμηδηψλ θ.ι.π 

 Πξφζηηκα, ρξεκαηννηθνλνκηθέο πνηλέο θαη δαπάλεο δηθαζηηθψλ δηαδηθαζηψλ.  

 Αγνξά ή εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ αλαςπρήο. 

 Λεηηνπξγηθά έμνδα.  

 Ακνηβέο πξνζσπηθνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηβαξχλζεσλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο 

 Εξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηνλ ίδην ην δηθαηνχρν. 

  Έμνδα κεηαβίβαζεο ηεο θπξηφηεηαο ηνπ ζθάθνπο 

 Εξγαζίεο ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα δελ επηηξέπνπλ επαιήζεπζε 

ησλ δαπαλψλ 

 

 Έξγα απιήο ζπληήξεζεο θηηξηαθψλ  εγθαηαζηάζεσλ, ππφ ηελ έλλνηα ησλ 

κεκνλσκέλσλ επηδηνξζψζεσλ πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο 

επηρείξεζεο θαη έξγα ζπληήξεζεο κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. 

 Πξνζσξηλά έξγα κε άκεζα ζπλδεφκελα κε ηελ εθηέιεζε ηεο πξάμεο (πρ 

πξνζσξηλφ  ππφζηεγν  γηα ηελ θχιαμε πιηθψλ, θ.ιπ.). 

 Οη δαπάλεο γηα απιή αληηθαηάζηαζε κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, παξφκνηαο 

θαηεγνξίαο, κεγέζνπο ή δπλακηθφηεηαο, αθφκε θαη φηαλ γίλεηαη κε 

εγθαηάζηαζε θαηλνχξγηνπ, εθφζνλ ν εμνπιηζκφο πνπ  αληηθαζίζηαηαη δελ έρεη 

απνζβεζηεί. 

 Επελδπηηθέο δαπάλεο ησλ ππνβαιιφκελσλ αηηήζεσλ ζηήξημεο πνπ 

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ άιιν επελδπηηθφ πξφγξακκα. 

 Παξαγσγηθέο δαπάλεο ή δαπάλεο εμνπιηζκνχ, κε ζθνπφ ηε ζπκκφξθσζε κε 

ηα ππνρξεσηηθά Ελσζηαθά πξφηππα. 

 Αηηνχκελεο δαπάλεο, ε πινπνίεζε ησλ νπνίσλ δελ εγθξίζεθε θαηά ηελ 

έγθξηζε ηεο  αίηεζεο ζηήξημεο. 
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 Δαπάλεο απνμήισζεο θαη θαζαίξεζεο γεληθφηεξα. Δαπάλεο γηα ηνλ θαζαξηζκφ 

ηεο αξρηθήο ζέζεο ζε πεξηπηψζεηο κεηεγθαηάζηαζεο θαη θφζηνο απνμήισζεο 

θαη κεηαθνξάο ηνπ παιαηνχ εμνπιηζκνχ ή κέξνο απηνχ ζηε λέα ζέζε. 

 

 

 

 

ΚΡΑΣΙΚΔ ΔΝΙΥΤΔΙ 

 

Δπιλέξιμερ δαπάνερ για ηιρ δπάζειρ ηων κπαηικών ενιζσύζεων 

 
Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ Πξάμεσλ ζεσξνχληαη σο επηιέμηκεο νη εμήο δαπάλεο: 

1.  Οη δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε ησλ απαξαίηεησλ γηα ηελ Πξάμε εδαθηθψλ 

εθηάζεσλ είλαη επηιέμηκεο εθ’ φζνλ πιεξνχληαη ζσξεπηηθά νη αθφινπζνη φξνη : 

 Η αμία ηεο εδαθηθήο έθηαζεο πηζηνπνηείηαη απφ αλεμάξηεην εηδηθεπκέλν 

εκπεηξνγλψκνλα ή δεφλησο εμνπζηνδνηεκέλν επίζεκν θνξέα πνπ βεβαηψλεη 

φηη ε ηηκή αγνξάο δελ ππεξβαίλεη ηελ εκπνξηθή αμία ηεο εδαθηθήο έθηαζεο θαη 

ηελ αληηθεηκεληθή αμία γηα ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ εθαξκφδεηαη ην ζχζηεκα ηνπ 

αληηθεηκεληθνχ πξνζδηνξηζκνχ. 

 

   Η έθηαζε  δελ αλήθεη ζην δεκφζην ή ζε λνκηθφ πξφζσπν ηνπ επξχηεξνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα. 

 

  Η επηιέμηκε δαπάλε γηα αγνξά κε νηθνδνκεκέλεο θαη νηθνδνκεκέλεο γεο 

δελ ππεξβαίλεη ην 10% ησλ ζπλνιηθψλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηεο Πξάμεο, 

(πιελ Τερληθψλ εμφδσλ θαη Απξφβιεπησλ). Γηα εγθαηαιειεηκκέλεο θαη πξψελ 

βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ θηήξηα, ην φξην απηφ 

απμάλεηαη ζην 15%. 

2. Εξγαζίεο δηακφξθσζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ έσο θαη 10% επί ηνπ 

ζπλνιηθνχ επηιέμηκνπ θφζηνπο ηεο Πξάμεο (πιελ ηερληθψλ εμφδσλ θαη 

απξφβιεπησλ). Σηηο εξγαζίεο δηακφξθσζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ πνπ  

πξαγκαηνπνηνχληαη ζε απηφλ αιιά εμππεξεηνχλ ππνδνκέο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ (έξγα χδξεπζεο, απνρέηεπζεο, απνζηξαγγηζηηθά έξγα θιπ) 

3. Έξγα νδνπνηίαο, δηάλνημεο δξφκσλ, επίζηξσζεο θαη αζθαιηφζηξσζεο (εθηφο 

ηνπ 

πεξηβάιινληα ρψξνπ) εληφο ησλ νξίσλ ηνπ νηθνπέδνπ/γεπέδνπ εγθαηάζηαζεο 

ηεο κνλάδαο. Σε θάζε πεξίπησζε απηή δε ζα ππεξβαίλεη ην 10% επί ηνπ 

ζπλνιηθνχ επηιέμηκνπ θφζηνπο ηεο πξάμεο, (πιελ ηερληθψλ εμφδσλ θαη 

απξφβιεπησλ). 
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4. Καηαζθεπή, επέθηαζε ή εθζπγρξνληζκφ θχξησλ ή βνεζεηηθψλ θηηξηαθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηεο κνλάδαο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο δαπάλεο θαηαζθεπήο 

θηηξίνπ γηα ηελ παξακνλή πξνζσπηθνχ θαη ηε θχιαμε ησλ εγθαηαζηάζεσλ, 

θαζψο θαη εγθαηαζηάζεσλ γηα δηαρείξηζε ή αμηνπνίεζε δσηθψλ ππνπξντφλησλ, 

βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ απνβιήησλ, απνηέθξσζεο ςαξηψλ (θιίβαλνη), θιπ. 

5. Μεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε ηνπ απαηηνχκελνπ λένπ (θαηλνχξγηνπ) 

εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο επέλδπζεο (παξαγσγηθφο, 

ειεθηξνκεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο, εξγαζηεξηαθφο εμνπιηζκφο, θιπ). 

6. Εθζπγρξνληζκφο θαη αλαβάζκηζε κε ζχγρξνλν εμνπιηζκφ ηνπ πθηζηάκελνπ 

εμνπιηζκνχ θαη ησλ κέζσλ κεηαθνξάο. 

7. Αγνξά, κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε λέσλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ. 

8. Αγνξά, κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ 

9. Αγνξά, κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ γξαθείσλ, ρψξσλ παξακνλήο 

θαη εζηίαζεο πξνζσπηθνχ θαη ζπλεδξηάζεσλ κε ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ. 

10. Αγνξά, κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ κεραλνξγάλσζεο, 

πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο – ινγηζκηθνχ, θαζψο θαη ινγηζκηθνχ αλαβάζκηζεο 

πθηζηάκελσλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ, κειέηεο θαη ζπζηήκαηα νξγάλσζεο 

θαη ιεηηνπξγίαο κνλάδσλ κεηαπνίεζεο θαη απνζεθψλ. 

11. Αγνξά, κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ αζθάιεηαο, παξαθνινχζεζεο 

θαη δηαρείξηζεο ηεο κνλάδαο. 

12. Αγνξά, κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ 

αλαλεψζηκεο πεγέο (θσηνβνιηατθά πάλειο, αλεκνγελλήηξηεο, θαπζηήξεο 

βηνκάδαο, θιπ), ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ηζρχο ηνπο δελ ζα ππεξβαίλεη ηηο 

ελεξγεηαθέο αλάγθεο ηεο κνλάδαο. 

13. Εθζπγρξνληζκφ, θαη αλαβάζκηζε κε ζχγρξνλν εμνπιηζκφ ή αληηθαηάζηαζε 

ρεξζαίσλ κέζσλ κεηαθνξάο ηα νπνία θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηε ιεηηνπξγία 

ηεο επηρείξεζεο (π.ρ ςπθηηθνί ζάιακνη) .  

14. Δαπάλεο πξνβνιήο, φπσο ηζηνζειίδα, έληππα, δηαθήκηζε θαη ζπκκεηνρή ζε 

εθζέζεηο θαη κέρξη ην 10% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηεο πξάμεο. 

15. Δαπάλεο ζχλδεζεο κε Οξγαληζκνχο Κνηλήο Ωθέιεηαο (ΟΚΩ) φπσο ελδεηθηηθά 

ΔΕΗ, χδξεπζε, απνρέηεπζε, ηειεθσλνδφηεζε θιπ, εληφο ησλ νξίσλ ηνπ 

νηθνπέδνπ. 

16. Αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην θαηά παληφο θηλδχλνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

εξγαζηψλ ηεο επέλδπζεο (ππνρξεσηηθή αζθάιηζε). 
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17. Εμνπιηζκφο αλαςπρήο πειαηψλ (φπσο εμνπιηζκφο αλαπαξαγσγήο ήρνπ θαη 

εηθφλαο). 

18. Μειέηεο θαη ακνηβέο ζπκβνχισλ, άκεζα ζπζρεηηδφκελεο κε ηελ πινπνίεζε ηεο 

Πξάμεο. 

19. Οη δαπάλεο πξνκήζεηαο αληαιιαθηηθψλ είλαη επηιέμηκεο εθφζνλ απηά είλαη 

παξειθφκελα ησλ θχξησλ εμαξηεκάησλ ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ πξνκεζεχεηαη, 

απνηεινχλ δειαδή αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπο 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πξνκήζεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ πξνζθέξεη ν 

πξνκεζεπηήο θαη δελ ππεξβαίλνπλ ζε πνζνζηφ ην 10% ηεο δαπάλεο 

απφθηεζεο ηνπ ππφ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ. 

20. Ιδηνπαξαγσγέο παγίσλ πνπ πξαγκαηνπνηεί ν δηθαηνχρνο είλαη επηιέμηκεο 

εθφζνλ ηεξνχληαη ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ηζρχνπζα θνξνινγηθή λνκνζεζία. 

Ωο επηιέμηκεο δαπάλεο νξίδνληαη νη πξαγκαηηθέο δαπάλεο ζηηο νπνίεο 

ππνβάιιεηαη ν δηθαηνχρνο. Σε πεξίπησζε πνπ ε ινγηζηηθή απεηθφληζε ησλ 

δαπαλψλ είλαη ρακειφηεξνπ χςνπο ησλ πξαγκαηηθψλ δαπαλψλ, σο επηιέμηκεο 

δαπάλεο νξίδνληαη νη δαπάλεο πνπ πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ηε ινγηζηηθή ηνπο 

απεηθφληζε 

21. Μειέηε, εθαξκνγή θαη πηζηνπνίεζε ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο, 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, απηνειέγρνπ, ζήκαλζεο – πηζηνπνίεζεο ησλ 

πξντφλησλ, ζχκθσλα κε εζληθά ή δηεζλή πξφηππα θαη ζήκαηα πνηφηεηαο. 

22. Τερληθά έμνδα θαη απξφβιεπηεο δαπάλεο ζε πνζνζηφ έσο 10% επί ηνπ 

ζπλνιηθνχ επηιέμηκνπ θφζηνπο ησλ ππφινηπσλ δηαθξηηψλ ηεο πξάμεο. 

Με ηνλ φξν ηερληθά έμνδα ελλννχληαη νη ακνηβέο γηα ηε ζχληαμε ηνπ θαθέινπ 

θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ (κε 

αλψηαηε ακνηβή ζχκβνπινπ γηα ππνβνιήο θαθέινπ ηα 1500,00 επξψ θαη γηα 

παξαθνινχζεζε ηα 3500,00 επξψ), ακνηβέο γηα ηελ εθπφλεζε ησλ κειεηψλ 

αδεηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ, κειέηεο εθαξκνγήο, έθδνζε νηθνδνκηθψλ αδεηψλ, 

κειέηεο επίβιεςεο, εδαθνζηαηηθέο κειέηεο, κειέηεο κεραλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ θιπ. Με ηνλ φξν απξφβιεπηεο δαπάλεο ελλννχληαη νη επηιέμηκεο 

δαπάλεο γηα εξγαζίεο ή εμνπιηζκφ θιπ, πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

αξρηθψο εγθξηζείζα αίηεζε αιιά πξνθχπηνπλ θαηά ηελ πνξεία εθηέιεζεο ηεο 

πξάμεο θαη θξίλνληαη σο άθξσο απαξαίηεηεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο 

πινπνίεζήο ηεο. Δελ ζεσξνχληαη απξφβιεπηα έμνδα νη ππεξβάζεηο θφζηνπο, ε 

αγνξά επηπιένλ κέζσλ κεηαθνξάο, θαζψο θαη νη ακνηβέο ζπκβνχισλ γηα ηε 

ζχληαμε ηνπ θαθέινπ θαη ηελ παξαθνινχζεζε πινπνίεζεο ηεο πξάμεο 

23. Απφθηεζε κεηαθνξηθψλ κέζσλ/εηδηθνχ εμνπιηζκνχ  γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

πειαηψλ ζηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο (ζθάθε αλαςπρήο, εηδηθά 

δηακνξθσκέλα ζθάθε, e bikes θηι.) 
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ΜΗ ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΑΠΑΝΔ ΓΙΑ ΣΙ ΓΡΑΔΙ ΚΡΑΣΙΚΩΝ 

ΔΝΙΥΤΔΩΝ 

 

 

Μη επιλέξιμερ δαπάνερ (αθοπά ηο ζύνολο ηων κπαηικών ενιζσύζεων) 

 
 
Δελ είλαη επηιέμηκεο νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζε: 

 Δαπάλεο πνπ δελ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ αληίζηνηρε ελφηεηα ηεο 
ηερλννηθνλνκηθήο πξνκειέηεο 

 Αγνξά ή εγθαηάζηαζε κεηαρεηξηζκέλσλ πιηθψλ, κεραλεκάησλ θαη 

εμνπιηζκψλ. 

 Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΦΠΑ) γηα νπνηαδήπνηε θαηεγνξία δαπάλεο. 

  Άιινη θφξνη, ηέιε ή επηβαξχλζεηο 

 Χξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα (ρξεσζηηθνί ηφθνη, πξνκήζεηεο ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

ζπλαιιαγψλ, έμνδα ζπλαιιάγκαηνο, ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο). 

 Δαπάλεο ζχζηαζεο εηαηξείαο, ή άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ζπκβνιαηνγξαθηθά 

έμνδα, έμνδα ηαμηδηψλ θ.ι.π 

 Πξφζηηκα, ρξεκαηννηθνλνκηθέο πνηλέο θαη δαπάλεο δηθαζηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ.(viii)Αγνξά ή εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ αλαςπρήο 

 Λεηηνπξγηθά έμνδα.  

 Ακνηβέο πξνζσπηθνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηβαξχλζεσλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο 

 Εξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηνλ ίδην ην δηθαηνχρν. 

  Έμνδα κεηαβίβαζεο ηεο θπξηφηεηαο ηνπ ζθάθνπο 

 Εξγαζίεο ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα δελ επηηξέπνπλ επαιήζεπζε 

ησλ δαπαλψλ 
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 Έξγα απιήο ζπληήξεζεο θηηξηαθψλ  εγθαηαζηάζεσλ, ππφ ηελ έλλνηα ησλ 

κεκνλσκέλσλ επηδηνξζψζεσλ πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο 

επηρείξεζεο θαη έξγα ζπληήξεζεο κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. 

 Πξνζσξηλά έξγα κε άκεζα ζπλδεφκελα κε ηελ εθηέιεζε ηεο πξάμεο (πρ 

πξνζσξηλφ  ππφζηεγν  γηα ηελ θχιαμε πιηθψλ, θ.ιπ.). 

 Οη δαπάλεο γηα απιή αληηθαηάζηαζε κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, παξφκνηαο 

θαηεγνξίαο, κεγέζνπο ή δπλακηθφηεηαο, αθφκε θαη φηαλ γίλεηαη κε 

εγθαηάζηαζε θαηλνχξγηνπ, εθφζνλ ν εμνπιηζκφο πνπ  αληηθαζίζηαηαη δελ έρεη 

απνζβεζηεί. 

 Επελδπηηθέο δαπάλεο ησλ ππνβαιιφκελσλ αηηήζεσλ ζηήξημεο πνπ 

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ άιιν επελδπηηθφ πξφγξακκα. 

 Παξαγσγηθέο δαπάλεο ή δαπάλεο εμνπιηζκνχ, κε ζθνπφ ηε ζπκκφξθσζε κε 

ηα ππνρξεσηηθά Ελσζηαθά πξφηππα. 

 Αηηνχκελεο δαπάλεο, ε πινπνίεζε ησλ νπνίσλ δελ εγθξίζεθε θαηά ηελ 

έγθξηζε ηεο  αίηεζεο ζηήξημεο. 

 Δαπάλεο απνμήισζεο θαη θαζαίξεζεο γεληθφηεξα. Δαπάλεο γηα ηνλ θαζαξηζκφ 

ηεο αξρηθήο ζέζεο ζε πεξηπηψζεηο κεηεγθαηάζηαζεο θαη θφζηνο απνμήισζεο 

θαη κεηαθνξάο ηνπ παιαηνχ εμνπιηζκνχ ή κέξνο απηνχ ζηε λέα ζέζε. 

 

 


