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Θέμα : Ρυθμίσεις θεμάτων που αφορούν τις υπαγόμενες δράσεις, το είδος
ενίσχυσης, τους δικαιούχους και τα ποσοστά ενίσχυσης του Μέτρου
3.4.4–«Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας», (Καν. (ΕΕ)
508/2014, άρθρο 69), Ενωσιακής Προτεραιότητας 5, «Ενίσχυση της
εμπορίας και της μεταποίησης», του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
&
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις εθνικές διατάξεις :
α. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα»
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.04.2005).
β. Του Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 69 αυτού.
γ. Του Π.Δ. 107/2014 "Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων". (ΦΕΚ
174/Α'/2014), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45, του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ
237/Α'/2014).
δ. Του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α’/22-09-2015) που αφορά την «Ανασύσταση των
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων ….μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» και συγκεκριμένα το άρθρο 4.
ε. Του Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α'/2015), "Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών".
στ. Του Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α'/2016), "Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών".
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ζ. Του Π.Δ. 123/2016 "Ανασύσταση και Μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου
Τουρισμού,, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων", (ΦΕΚ 208/Α'/2016).
η. Της υπ' αριθμ. Υ197/16.11.2016 απόφασης του Πρωθυπουργού, "Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρίτση", (ΦΕΚ
3722/Β'/2016), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. Υ226 Απόφαση του
Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 4233/Β'/2016).
θ.
Της υπ' αριθμ. 1393/25.10.2016 (ΦΕΚ 3501/Β/31.10.2016) Κοινής Υπουργικής
Απόφασης, «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας» του άρθρου 62 του Ν. 4314/2014 και κατάργηση
της αριθμ. 341509/26.11.2008 (ΦΕΚ 2437/Β/2008).
ι. Της υπ' αριθμ. 99/23.01.2017 (ΦΕΚ 309/Β/07.02.2017) Κοινής Υπουργικής Απόφασης
«Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή
παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την
υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020
σύμφωνα με το άρθρο 71 του Ν. 4314/2014).
ια. Της υπ' αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016 απόφασης Υφυπουργού
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ.
81986/ΕΥΘΥ/712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822/Β/2015) Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί
Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι
νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020
από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς-Διαδικασία ενστάσεων επί των
αποτελεσμάτων αξιολόγησης».
ιβ. Το αριθμ. 278/17.02.2017 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑλΘ, «ορισμός των απομακρυσμένων
ελληνικών νησιών για τις ανάγκες εφαρμογής του άρθρου 95 & παράρτημα I του Καν
508/2014.
2. Τις ενωσιακές διατάξεις :
α. Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΕΚΤ, το ΤΣ, το ΕΓΤΑΑ
και το ΕΤΘΑ και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το ΤΑ και το
ΕΤΘΑ και για την κατάργηση του κανονισμού ΕΚ) αριθμ. 1083/2006.
β. Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και για την κατάργηση των
κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθμ. 2328/2003, (ΕΚ) αριθμ. 861/2006, (ΕΚ)
1198/2006 και (ΕΚ) αριθμ. 791/2007 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1255/2011 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 48.
γ. Του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1242/2014 της Επιτροπής της 20ης Νοεμβρίου
2014, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και
Αλιείας, όσον αφορά την παρουσίαση των σχετικών σωρευτικών δεδομένων για τις
πράξεις.
δ. Του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.1243/2014 της Επιτροπής της 20ής Νοεμβρίου
2014 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας
και Αλιείας, όσον αφορά τις πληροφορίες που πρέπει να αποστέλλουν τα κράτη μέλη,
καθώς και τις ανάγκες σε δεδομένα και τις συνέργειες μεταξύ δυνητικών πηγών
δεδομένων.
ε. Του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 772/2014 της Επιτροπής, για τον καθορισμό
των κανόνων σχετικά με την ένταση των κρατικών ενισχύσεων που πρέπει να
εφαρμόζονται στο σύνολο των επιλέξιμων δαπανών ορισμένων δράσεων που
χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ.
στ. Της υπ' αριθμ. 2003/361/ΕΚ Σύστασης της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με
τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων.

ΑΔΑ: ΨΕ4Σ4653ΠΓ-5ΟΘ

ζ. Της Εκτελεστικής Απόφασης της Επιτροπής με αριθμό C (2015) 7417 / 23.10.2015 που
αφορά την έγκριση του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020,
3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης, δεν
προκαλείται δημόσια δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Καθορίζουμε τις υπαγόμενες δράσεις, το είδος ενίσχυσης, τους δικαιούχους και τα ποσοστά
ενίσχυσης

των

δράσεων

του

Μέτρου

3.4.4

–

«Μεταποίηση

προϊόντων

αλιείας

και

υδατοκαλλιέργειας», (Καν. (ΕΕ) 508/2014, άρθρο 69), Προτεραιότητας 5, του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020", ως εξής :
Άρθρο 1
Υπαγόμενες πράξεις
Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης υπάγονται τα παρακάτω είδη Πράξεων, για τη
μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας :

-

Εξοικονόμηση ενέργειας ή μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον.

-

Βελτίωση της ασφάλειας, της υγιεινής, της υγείας και των συνθηκών εργασίας.

-

Μεταποίηση των αλιευμάτων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.

-

Μεταποίηση των υποπροϊόντων.

-

Μεταποίηση των προϊόντων βιολογικής υδατοκαλλιέργειας.

-

Νέα ή βελτιωμένα προϊόντα, διαδικασίες ή συστήματα διαχείρισης.

Επισημαίνεται ότι, το τελικό προϊόν πρέπει να υπάγεται στο Παράρτημα I της Σ.Λ.Ε.Ε..
Άρθρο 2
Δικαιούχοι – Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής
1. Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων του Μέτρου 3.4.4 – Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας είναι :
Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς και λοιπές Οργανώσεις, που
έχουν την ευθύνη πραγματοποίησης της υποβαλλόμενης προς ενίσχυση πράξης και που τελικά
επιβαρύνονται με το κόστος της.
Δε γίνονται δεκτές αιτήσεις των υπό σύσταση εταιρειών.
Δε γίνονται δεκτές αιτήσεις επιχειρήσεων μεγέθους μεγαλύτερου της ΜΜΕ.
2. Οι ενισχύσεις παρέχονται σε δικαιούχους :
(i)

των οποίων μπορεί να καταδειχθεί η φερεγγυότητα και η οικονομική βιωσιμότητα,

(ii) που αποδεικνύουν την ιδία τους συμμετοχή,
(iii) που δεν έχουν υποβάλλει αίτηση ένταξης για χρηματοδότηση από Εθνικό ή Κοινοτικό
Πρόγραμμα, για το σύνολο ή μέρος της προτεινόμενης πράξης,
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(iv) Ενισχύσεις δεν παρέχονται σε επιχειρήσεις που είτε δεν διαθέτουν (ιδιόκτητες ή μισθωμένες)
εγκαταστάσεις μεταποίησης, είτε εξυπηρετούνται από εγκαταστάσεις που οι άδειές τους έχουν
εκδοθεί στο όνομα άλλης επιχείρησης, η οποία είναι και υπεύθυνη για την τήρηση των όρων
τους.
(v) οι οποίοι συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο
α) έως δ) του άρθρου 10 του Καν. (ΕΕ) 508/2014 και συνοδεύονται από την ενυπόγραφη
δήλωση του αιτούντα επιχειρηματία, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου.
Άρθρο 3
Περιοχές εφαρμογής και ποσοστά ενίσχυσης – χρηματοδότησης
1. Το Μέτρο εφαρμόζεται σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, με ένταση ενίσχυσης που
διαφοροποιείται ανάλογα :
-

του μεγέθους των επιχειρήσεων,

-

της χωροθέτησης των Πράξεων, δηλαδή αν υλοποιούνται στα Απομακρυσμένα Ελληνικά
Νησιά και

-

της φύσης του φορέα και της πράξης.

Στα «Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά» περιλαμβάνονται :


τα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου,



τα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,



η Σαμοθράκη (Π.Ε. Έβρου),



η Θάσος (Π.Ε. Καβάλας),



οι Βόρειες Σποράδες (Π.Ε. Μαγνησίας),



η Σκύρος και η Σκυροπούλα (Π.Ε. Εύβοιας),



τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα (Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων),



η Γαύδος, η Γαυδοπούλα, τα Παξιμάδια, η Χρυσή, το Κουφονήσι, η Παξιμάδα, η
Δραγονάδα, οι Διονυσάδες, η Δία, η Ελάσα (Περιφέρεια Κρήτης),



οι Οθωνοί, η Ερεικούσα, το Μαρθάκιον, οι Παξοί, οι Αντίπαξοι (Π.Ε. Κέρκυρας),



οι Στροφάδες (Π.Ε. Ζακύνθου),



η Σαπιέντζα, η Σχίζα (Π.Ε. Μεσσηνίας),



οι Εχινάδες (Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης)

2. Για Πράξεις που θα ενταχθούν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας Απόφασης τα
ποσοστά Δημόσιας Δαπάνης και Ιδιωτικής Συμμετοχής έχουν ως εξής :

Επικράτεια της
Χώρας

Απομακρυσμένα
Ελληνικά Νησιά
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Πολύ μικρές, μικρές &
μεσαίες επιχειρήσεις

1

Οργανώσεις αλιέων &
άλλοι συλλογικοί
δικαιούχοι

2

Οργανώσεις
παραγωγών, ενώσεις
οργανώσεων
παραγωγών &
διακλαδικών
οργανώσεων
Πράξεις που
εξυπηρετούν συλλογικό
συμφέρον και έχουν
συλλογικό δικαιούχο και
έχουν καινοτόμα
χαρακτηριστικά, κατά
περίπτωση, σε τοπικό
επίπεδο

3

4

Δημόσια
Ενίσχυση
Ιδιωτική
Συμμετοχή
Δημόσια
Ενίσχυση
Ιδιωτική
Συμμετοχή
Δημόσια
Ενίσχυση

50 %

85 %

50 %

15%

60 %

85 %

40 %

15%

75 %

85 %

Ιδιωτική
Συμμετοχή

25 %

15%

Δημόσια
Ενίσχυση

100%

100%

Ιδιωτική
Συμμετοχή

0%

0%

Κατηγορία επιχείρησης σύμφωνα με την αριθμ. 2003/361/ΕΚ Σύσταση της Επιτροπής των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Κατηγορία
Επιχείρησης

Αριθμός
απασχολούμενων :
Ετήσια μονάδα
εργασίας (ΕΜΕ)

Ετήσιος
κύκλος
εργασιών

ή

Σύνολο ετήσιου ισολογισμού

Μεσαία

< 250

≤ 50 εκατ. €

ή

≤ 43 εκατ. €

Μικρή

< 50

≤ 10 εκατ. €

ή

≤ 10 εκατ. €

Πολύ μικρή

< 10

≤ 2 εκατ. €

ή

≤ 2 εκατ. €

Σύμφωνα με την αριθμ. 2003/361/ΕΚ Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για
την ανωτέρω κατηγοριοποίηση πρέπει να πληρείται τόσο το κριτήριο του αριθμού των
απασχολουμένων, όσο και ένα εκ των δύο οικονομικών κριτηρίων.
Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης.
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Η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Ο Υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και
Τροφίμων

Ο Αναπληρωτής
Υπουργός Οικονομίας
και Ανάπτυξης

Αποστόλου Ευάγγελος

Χαρίτσης Αλέξανδρος

Εσωτερική Διανομή :
1. Γραφείο Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων
κ. Αποστόλου Ε.
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης
Κοινοτικών Πόρων
κ. Κασίμη Χ.
3. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Αλιείας & Θάλασσας
α. Γραφείο Προϊσταμένης
β. Μονάδα Α, Β2, Γ2

