Επιχορηγήσεις για Αλιεία
& Υδατοκαλλιέργειες

Πρόγραμμα Επιχορήγησης 1 (ΑΛΙΕΙΑ):
Επενδύσεις επί σκάφους για την υγεία, την ασφάλεια, την ενεργειακή απόδοση
και τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής
 Απευθύνεται σε Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, που
ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους (επαγγελματική αλιευτική
άδεια σε ισχύ), συμπεριλαμβανομένων αυτών της αλιείας εσωτερικών υδάτων.
 Στόχος του προγράμματος είναι να γίνουν επενδύσεις ώστε να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις της
κλιματικής αλλαγής, με τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των αλιευτικών σκαφών και τη
μείωση της εκπομπής ρύπων ή αερίων του θερμοκηπίου. Οι επενδύσεις θα περιλαμβάνουν τις εξής
ενέργειες :
Ενέργεια 1 : Βελτίωση της υδροδυναμικής του κύτους του σκάφους.
Ενέργεια 2 : Βελτίωση του συστήματος πρόωσης του σκάφους.
Ενέργεια 3 : Αλιευτικά εργαλεία και αλιευτικός εξοπλισμός.
Ενέργεια 4 : Μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ή θερμικής ενέργειας.
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.
 Βασικές προϋποθέσεις:
- Τα σκάφη για τα οποία οι ιδιοκτήτες θα ενισχυθούν, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα
Ελληνικά Νηολόγια / Λεμβολόγια ή στα Λεμβολόγια των κατά τόπο αρμόδιων Υπηρεσιών
Αλιείας (περίπτωση σκαφών εσωτερικών υδάτων) και καταχωρημένα στο Εθνικό και
Κοινοτικό Αλιευτικό Μητρώο (ΕΑΜ - ΚΑΜ), εκτός των σκαφών εσωτερικών υδάτων.
- Θα πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της Κοινοτικής και Εθνικής νομοθεσίας που
διέπει τα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη και να μην έχουν χρονική δέσμευση από
προηγούμενη χρηματοδότηση των ίδιων εργασιών κατά την υποβολή της αίτησης.
- Οι ιδιοκτήτες των σκαφών να είναι βιώσιμοι και οικονομικά φερέγγυοι, όπως επίσης και να
δύνανται να καλύψουν τη συμμετοχή τους στην επένδυση.
 Τι επιχορηγείται:
Α. Μέτρο 3.1.8-«Υγεία και Ασφάλεια»: για επενδύσεις επί του σκάφους ή σε επί μέρους
εξοπλισμούς, υπό τον όρο ότι: α) οι επενδύσεις αυτές δεν υπερβαίνουν τις απαιτήσεις του εθνικού
ή ενωσιακού δικαίου και β) δεν αυξάνουν την αλιευτική ικανότητα του σκάφους. Επιχορηγούνται
επενδύσεις επί του σκάφους και ατομικός εξοπλισμός, δηλαδή:
Για την Ενέργεια 1:
α) σωσίβιες λέμβοι.
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β) υδροστατικοί μηχανισμοί ελευθέρωσης για σωσίβιες λέμβους.
γ) ατομικοί ραδιοσημαντήρες.
δ) ατομικές συσκευές επίπλευσης (PFD), ιδιαίτερα στολές επιβίωσης σε περίπτωση πτώσης σε νερό,
κυκλικά σωσίβια και γιλέκα.
ε) φωτοβολίδες.
στ) συσκευές ρίψης σχοινιού.
ζ) συστήματα ανάκτησης μετά από πτώση ανθρώπου στη θάλασσα.
η) συσκευές πυρόσβεσης, όπως πυροσβεστήρες, πυρίμαχες κουβέρτες, ανιχνευτές καπνού και
φωτιάς, αναπνευστικές συσκευές.
θ) θύρες πυρασφάλειας.
ι) βαλβίδες διακοπής στη δεξαμενή καυσίμου.
ια) ανιχνευτές αερίου και συστήματα συναγερμού αερίου.
ιβ) αντλίες υδροσυλλεκτών και συστήματα συναγερμού.
ιγ) εξοπλισμός ραδιοεπικοινωνίας και δορυφορικής επικοινωνίας.
ιδ) στεγανές καταπακτές και θύρες.
ιε) προστατευτικά μηχανημάτων όπως βαρούλκα ή τύμπανα περιέλιξης των διχτυών.
ιστ) διάδρομοι και κλίμακες αποεπιβίβασης.
ιζ) φωτισμός αναζήτησης, καταστρώματος ή κινδύνου.
ιη) μηχανισμοί απασφάλισης για περιπτώσεις όπου τα αλιευτικά εργαλεία συναντήσουν υποβρύχια
εμπόδια.
ιθ) κάμερες ασφαλείας και συσκευές οπτικής απεικόνισης.
κ) εξοπλισμός και στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη βελτίωση της ασφάλειας του
καταστρώματος.
Για την Ενέργεια 2:
α) αγορά και εγκατάσταση κιβωτίων πρώτων βοηθειών.
β) αγορά φαρμάκων και συσκευών έκτακτης ανάγκης επί του σκάφους.
γ) παροχή υπηρεσιών τηλεϊατρικής, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών τεχνολογιών, του
εξοπλισμού και των ιατρικών απεικονίσεων για παροχή εξ αποστάσεως συμβουλών από τα σκάφη.
δ) παροχή οδηγών και εγχειριδίων για τη βελτίωση της υγείας επί του σκάφους.
ε) εκστρατείες ενημέρωσης για τη βελτίωση της υγείας επί του σκάφους.
Για την Ενέργεια 3:
α) υγειονομικές εγκαταστάσεις, όπως τουαλέτες και εγκαταστάσεις πλύσης.
β) μαγειρεία και εξοπλισμός για την αποθήκευση τροφίμων.
γ) συσκευές καθαρισμού του νερού για παροχή πόσιμου νερού.
δ) εξοπλισμός καθαρισμού για την τήρηση των συνθηκών υγιεινής επί του σκάφους.
ε) οδηγοί και εγχειρίδια για τη βελτίωση της υγιεινής επί του σκάφους, συμπεριλαμβανομένων των
εργαλείων λογισμικού.
Για την Ενέργεια 4:
α) κιγκλιδώματα επί του καταστρώματος.
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β) υπόστεγα επί του καταστρώματος και εκσυγχρονισμός των θαλάμων επιβατών με σκοπό την
παροχή προστασίας από δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
γ) στοιχεία σχετικά με τη βελτίωση της ασφάλειας του θαλάμου επιβατών και με την παροχή
κοινόχρηστων χώρων για το πλήρωμα.
δ) εξοπλισμός για τη μείωση της σκληρής χειροκίνητης ανύψωσης, με εξαίρεση τα μηχανήματα που
συνδέονται άμεσα με τις αλιευτικές δραστηριότητες, όπως τα βαρούλκα.
ε) αντιολισθητική βαφή και ποδοτάπητες από καουτσούκ.
στ) μονωτικός εξοπλισμός κατά του θορύβου, της θέρμανσης ή της ψύξης και εξοπλισμός για τη
βελτίωση του εξαερισμού.
ζ) 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.
η) σήματα έκτακτης ανάγκης και σήματα ασφάλειας.
θ) 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.
ι) οδηγοί και εγχειρίδια για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας επί του σκάφους
Β. Μέτρο 4.1.20-«Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί
του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των
εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους». Επιχορηγούνται
εξοπλισμός επί του σκάφους, αλιευτικά εργαλεία, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης,
μελέτες. Αναλυτικά:
Για την Ενέργεια 1:
α) 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) οι δαπάνες που σχετίζονται με τη χρήση μη τοξικών απορρυπαντικών όπως η επικάλυψη χαλκού,
ώστε να μειώνεται η τριβή.
γ) 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.
δ) 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.
Για την Ενέργεια 2:
α) τις ενεργειακά αποδοτικές προπέλες συμπεριλαμβανομένων των κινητήριων αξόνων.
β) τους καταλύτες.
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γ) τις ενεργειακά αποδοτικές γεννήτριες όπως οι γεννήτριες που χρησιμοποιούν υδρογόνο ή φυσικό
αέριο.
δ) τα στοιχεία πρόωσης με πηγές ανανεώσιμης ενέργειας, όπως ιστία, αετοί, ανεμόμυλοι,
ανεμογεννήτριες ή φωτοβολταϊκά.
ε) τα πρωραία συστήματα πρόωσης.
στ) τη μετατροπή κινητήρων ώστε να λειτουργούν με βιοκαύσιμα.
ζ) τους δείκτες οικονομίας καυσίμων, συστήματα διαχείρισης καυσίμων και συστήματα
παρακολούθησης.
η) τις επενδύσεις σε εξοπλισμό και ακροφύσια που βελτιώνουν το σύστημα πρόωσης.
Για την Ενέργεια 3:
α) σε αλλαγή από συρόμενα εργαλεία σε εναλλακτικά εργαλεία.
β) σε τροποποιήσεις σε συρόμενα εργαλεία.
γ) σε εξοπλισμό παρακολούθησης συρόμενων εργαλείων.
Για την Ενέργεια 4:
α) οι δαπάνες για τη βελτίωση των συστημάτων ψύξης, κατάψυξης ή μόνωσης για σκάφη κάτω
των 18 m.
β) 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.
Για την Ενέργεια 5: Έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης.
Για την 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.
 Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών εκάστου εκ των Μέτρων 3.1.8, και
4.1.20 ορίζεται η 23-10-2015 (ημερομηνία έγκρισης του ΕΠΑΛΘ 2014-2020).
 Ο προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών προτάσεων πρέπει να είναι άνω των 2.000
ΕΥΡΩ. Στις υποβαλλόμενες επενδυτικές προτάσεις μπορούν να περιλαμβάνονται δαπάνες που
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ανήκουν και στα δύο Μέτρα της Απόφασης σε ένα ενιαίο προϋπολογισμό, εντός του ανωτέρω
ορίου. Ως μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης των Πράξεων ορίζονται οι δεκαοκτώ (18) μήνες, με
ημερομηνία εκκίνησης την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της πράξης. Δίνεται η δυνατότητα
παράτασης έξι (6) μηνών, πέραν της ως άνω προθεσμίας, σε περιπτώσεις απόλυτα
αιτιολογημένες.
 Ποσοστά επιχορήγησης.

 Διαδικασία υποβολής αίτησης για λήψη επιχορήγησης.
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης, υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους, μέσω του
Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Αιτήσεις στις οποίες δεν
έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά προς συμπλήρωση πεδία του ΠΣΚΕ δεν είναι δυνατό να
υποβληθούν. Μετά τη λήξη της ημερομηνίας και ώρας της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων
χρηματοδότησης, δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή αίτησης χρηματοδότησης. Οι δικαιούχοι
φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους αίτησης
χρηματοδότησης. Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν
ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, δεν επιτρέπεται μετά την
ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την υποβολή της αίτησης στο ΠΣΚΕ, ο
ενδιαφερόμενος/δυνητικός δικαιούχος της Πράξης, οφείλει να καταθέσει πλήρη φάκελο τόσο σε
έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή (CD/DVD ROM για περιβάλλον WINDOWS, κείμενα σε MS
WORD και πίνακες σε MSEXCEL).
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΜΕ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΣΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ,
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ.
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Πρόγραμμα Επιχορήγησης 1 (ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ):
«Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια»
 Απευθύνεται σε Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικούς φορείς ή φορείς
Αυτοδιοίκησης και λοιπές Οργανώσεις, καθώς επίσης και Ανώτατα Εκπαιδευτικά ή Ερευνητικά
Ιδρύματα και άλλους δημόσιους φορείς που έχουν την ευθύνη πραγματοποίησης της
υποβαλλόμενης προς ενίσχυση Πράξης και που τελικά επιβαρύνονται με το κόστος της. Δεν
γίνονται δεκτές αιτήσεις των υπό σύσταση εταιρειών.
Ως Υδατοκαλλιέργεια ορίζεται, με βάση τον Καν(ΕΕ)1380/2013 η «εκτροφή ή καλλιέργεια υδρόβιων
οργανισμών με τη χρησιμοποίηση τεχνικών σχεδιασμένων για την αύξηση της παραγωγής των εν
λόγω οργανισμών πέρα από τις φυσικές δυνατότητες του περιβάλλοντος οι οργανισμοί
παραμένουν στην ιδιοκτησία φυσικού ή νομικού προσώπου καθ' όλη τη διάρκεια του σταδίου
εκτροφής ή καλλιέργειας, έως και το στάδιο της συλλογής». Ο κλάδος αυτός της οικονομίας
περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας.
 Τι επιχορηγείται:
Α. Μέτρο 3.2.2 – Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια. Περιλαμβάνει:
- Παραγωγικότητα. Αφορά παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια.
- Διαφοροποίηση. Αφορά στη διαφοροποίηση των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και των
εκτρεφόμενων ειδών.
- Εκσυγχρονισμός, Αφορά στον εκσυγχρονισμό των μονάδων υδατοκαλλιέργειας,
συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και ασφάλειας των εργαζομένων
στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας.
- Υγεία των ζώων. Αφορά στη βελτίωση και στον εκσυγχρονισμό σχετικά με την υγεία και την καλή
διαβίωση των ζώων, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς εξοπλισμού για την προστασία των
εκτροφείων από τους θηρευτές.
- Ποιότητα των προϊόντων. Αφορά σε επενδύσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ή την πρόσθεση
αξίας στα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας.
- Αποκατάσταση. Αφορά στην αποκατάσταση υφιστάμενων τεχνητών λιμνών ή λιμνοθαλασσών
υδατοκαλλιέργειας μέσω της αφαίρεσης λάσπης ή επενδύσεων που στοχεύουν στην πρόληψη της
εναπόθεσης λάσπης.
- Συμπληρωματικές δραστηριότητες. Αφορά σε διαφοροποίηση του εισοδήματος των επιχειρήσεων
υδατοκαλλιέργειας, μέσω της ανάπτυξης των ενισχυόμενων συμπληρωματικών δραστηριοτήτων.
Β. Μέτρο 4.2.4 – Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια. Αύξηση ενεργειακής
απόδοσης και μετατροπή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Περιλαμβάνει:
- Ενεργειακή απόδοση. Αφορά σε επενδύσεις για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης.

6

Επιχορηγήσεις για Αλιεία
& Υδατοκαλλιέργειες

- Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αφορά σε επενδύσεις για την προώθηση της μετατροπής των
επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
 Οι στόχοι των ανωτέρω Πράξεων θα επιτευχθούν με ενέργειες, όπως :
- 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:
I. Οι δαπάνες για την απόκτηση των απαραίτητων για την Πράξη εδαφικών εκτάσεων.
II. Εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου.
III. Έργα οδοποιίας, διάνοιξης δρόμων, επίστρωσης και ασφαλτόστρωσης.
IV. Λιμενικά έργα για την ασφαλή επιβίβαση και αποβίβαση του προσωπικού.
V. Κατασκευή, επέκταση ή εκσυγχρονισμό κύριων ή βοηθητικών κτιριακών εγκαταστάσεων.
VI. Αγορά, μεταφορά και τοποθέτηση πλωτών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.
VII. Αγορά, μεταφορά και τοποθέτηση καινούργιων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.
VIII. Αφαίρεση λάσπης ή εργασίες που στοχεύουν στην πρόληψη της εναπόθεσης λάσπης.
IX. Δαπάνη για την προμήθεια γόνου και γεννητόρων.
X. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού γραφείων.
XI. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού μηχανοργάνωσης.
XII. Κλπ…
 Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών εκάστου εκ των Μέτρων 3.1.8, και
4.1.20 ορίζεται η 23-10-2015 (ημερομηνία έγκρισης του ΕΠΑΛΘ 2014-2020).
 Ο συνολικός προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών προτάσεων πρέπει να είναι
άνω των 20.000€ και να μην υπερβαίνει τα 5.000.000€. Στις υποβαλλόμενες επενδυτικές
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προτάσεις μπορούν να περιλαμβάνονται δαπάνες που ανήκουν και στα δύο Μέτρα της
Απόφασης σε ένα ενιαίο προϋπολογισμό, εντός των ανωτέρω ορίων. Ως μέγιστη διάρκεια
ολοκλήρωσης των Πράξεων ορίζονται τα δύο (2) έτη, με ημερομηνία εκκίνησης την ημερομηνία
της Απόφασης Ένταξης της Πράξης.
 Ποσοστά επιχορήγησης.
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