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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας & Αλιείας
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 06 . 08 . 2021

Αριθμ. Πρωτ. : 1666

Θέμα : «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1121/20.07.2017 (ΦΕΚ 2286/Β/01.08.2017) Υπουργικής
Απόφασης “Όροι και ρυθμίσεις για την εφαρμογή και την υλοποίηση του Μέτρου 3.4.4
– “Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας”, όπως τροποποιήθηκε με την
υπ’

αριθμ.

1464/14.06.2019

(ΦΕΚ

2483/Β/24.06.2019)

και

την

υπ’

αριθμ.

1155/14.05.2020 (ΦΕΚ 1961/Β/21.05.2020) όμοιές της.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

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 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 69 αυτού.
γ. Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α’/28.06.2014), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ. Του Ν. 4622/7-8-2019 (ΦΕΚ 133/Α/2019) «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση λειτουργία & διαφάνεια
της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης».
ε. Του Π.Δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ
138/Α'/15.09.2017).
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στ. Του Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α’/08.07.2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων
μεταξύ Υπουργείων».
ζ. Του Π.Δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121/Α/9-7-2019).
η. Του Π.Δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ
2/Α/05.01.2021).
θ. Του Π.Δ. 40/2021 (ΦΕΚ 100/Α/16.06.2021), Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ
Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών.
ι. Της με αριθ. 68/08.01.2021 (ΦΕΚ 36/Β/11.01.2021) Απόφασης Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ιωάννη Οικονόμου».
ια. Της υπ’ αριθμ. 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 2857/Β/28.12.2015) Κοινής Υπουργικής Απόφασης
«Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ
(Τροποποίηση και αντικατάσταση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 46274/26.09.2014 (ΦΕΚ
2573/τ.Β΄)».
ιβ. 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)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ιγ. Της υπ’ αριθμ. 931/08.06.2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2084/Β/2017) «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. 508/2014, άρθρο 69),
Ενωσιακής Προτεραιότητας 5, «Ενίσχυση της εμπορίας και της μεταποίησης», του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020».
ιδ. 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)».
ιε. Της υπ' αριθμ. 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.2018) Απόφασης Υφυπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης, «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ
Β΄ 3521) Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ.
81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) Υπουργικής Απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας
δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους
Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης Πράξεων”».
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ιστ. Του αριθμ. 278/17.02.2017 εγγράφου της ΕΥΔ ΕΠΑλΘ, «ορισμός των απομακρυσμένων ελληνικών
νησιών για τις ανάγκες εφαρμογής του άρθρου 95 & παράρτημα I του Καν 508/2014».
ιζ. Των εγκεκριμένων από την Επιτροπή Παρακολούθησης Κριτηρίων Επιλογής Πράξεων.
ιη. Της υπ αριθ. 1177/01.08.2017 (ΦΕΚ 3163/Β/21.09.2017) Υπουργικής Απόφασης «Σύστημα
Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΠΑΛΘ 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ιθ. Της αριθ. 1121/20.07.2017 (ΦΕΚ 2686/Β/01.08.2017) Υπουργικής Απόφασης «Όροι και ρυθμίσεις
σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση του Μέτρου 3.4.4 – Μεταποίηση
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας &
Θάλασσας 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

2. Τις ενωσιακές διατάξεις :
α. Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1224/2009 του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2009, «περί θέσπισης
κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής,
τροποποιήσεως των Κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 847/96, (ΕΚ) αριθμ. 2371/2002, (ΕΚ) αριθμ. 811/2004,
(ΕΚ) αριθμ. 768/2005, (ΕΚ) αριθμ. 2115/2005, (ΕΚ) αριθμ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθμ. 388/2006, (ΕΚ)
αριθμ. 509/2007, (ΕΚ) αριθμ. 676/2007, (ΕΚ) αριθμ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθμ. 1300/2008, (ΕΚ) αριθμ.
1342/2008 και καταργήσεως των Κανονισμών (ΕΟΚ) αριθμ. 2847/93, (ΕΚ) αριθμ. 1627/94 και (ΕΚ)
αριθμ. 1966/2006».
β. Του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 404/2011 της Επιτροπής, της 8ης Απριλίου 2011, «για τη
θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1224/2009
περί της θέσπισης κοινοτικού συστήματος ελέγχου για την εξασφάλιση της τήρησης των κανόνων
της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής.
γ. Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περί
καθορισμού κοινών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΕΚΤ, το ΤΗΣ, 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, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ. Του Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την
κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την τροποποίηση των
κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 1184/2006 και 1226/2009 του Συμβουλίου και την κατάργηση του
κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 104/2000, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
ε. Του Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1380/2013, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά
με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 1954/2003 και (ΕΚ)
αριθμ. 1224/2009 του Συμβουλίου και την κατάργηση των Κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 2371/2002 και
(ΕΚ) αριθμ. 639/2004 του Συμβουλίου και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου.
στ. 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
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Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2328/2003, (ΕΚ) αριθ. 861/2006, (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 και (ΕΚ) αριθ.
791/2007 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 69.
ζ. Του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1242/2014 της Επιτροπής της 20 ης 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.
η. 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.
θ. 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.
ι. Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1388/2014 της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2014 για την κήρυξη
ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, τη
μεταποίηση και την εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας συμβατών με την
εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ια. 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.
ιβ. 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 και της με αριθμό C (2018) 8328/04.12.2018
όμοιας της, που αφορά την έγκριση της τροποποίησης του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020.
ιγ. Της υπ’ αριθμ. 2015/C 217/1 Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, «Κατευθυντήριες γραμμές
για την εξέταση κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας».

3. Την ανάγκη βελτίωσης της διαδικασίας υλοποίησης του Μέτρου 3.4.4 – Μεταποίηση
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και
Θάλασσας 2014-2020 και ειδικότερα σε ότι αφορά την επιλεξιμότητα των δαπανών.
4. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας Απόφασης, δεν προκαλείται
δημόσια δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
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Τροποποιούμε και αντικαθιστούμε τη παράγραφος 1, του άρθρου 8, της υπ’ αριθμ. 1121/20.07.2017 (ΦΕΚ
2286/Β/01.08.2017) Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1464/14.06.2019 (ΦΕΚ
2483/Β/24.06.2019) και την υπ’ αριθμ. 1155/14.05.2020 (ΦΕΚ 1961/Β/21.05.2020) όμοιές της, ως εξής :
«1. Για την υλοποίηση των Πράξεων της παρούσας Απόφασης θεωρούνται ως επιλέξιμες οι εξής
δαπάνες:
I.

Οι δαπάνες για την απόκτηση των απαραίτητων για την Πράξη εδαφικών εκτάσεων είναι
επιλέξιμες εφ’ όσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθοι όροι:
•

Η επιλέξιμη δαπάνη απόκτησης της εδαφικής έκτασης δεν δύναται να υπερβαίνει
την αντικειμενική της αξία, όπως αυτή αποτυπώνεται στο εκκαθαριστικό του
ΕΝΦΙΑ. Στις περιπτώσεις εδαφικών εκτάσεων για τις οποίες δεν εφαρμόζεται το
σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού, η επιλέξιμη δαπάνη απόκτησης της
εδαφικής έκτασης δεν δύναται να υπερβαίνει την εμπορική της αξία, όπως αυτή
πιστοποιείται

από

ανεξάρτητο

πιστοποιημένο

εκτιμητή

ή

δεόντως

εξουσιοδοτημένο επίσημο φορέα .
•

Η έκταση

δεν ανήκει στο δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο του ευρύτερου

δημόσιου τομέα.
•

Η επιλέξιμη δαπάνη για αγορά μη οικοδομημένης και οικοδομημένης γης δεν
υπερβαίνει το 10% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών της Πράξης, (πλην
Τεχνικών εξόδων και Απρόβλεπτων). Για εγκαταλελειμμένες και πρώην
βιομηχανικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν κτήρια, το όριο αυτό αυξάνεται
στο 15%.

II.

Εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου έως και 10% επί του συνολικού
επιλέξιμου κόστους της Πράξης (πλην τεχνικών εξόδων και απρόβλεπτων). Στις εργασίες
διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου δεν συνυπολογίζονται εργασίες που
πραγματοποιούνται σε αυτόν αλλά εξυπηρετούν υποδομές των εγκαταστάσεων (έργα
ύδρευσης, αποχέτευσης, αποστραγγιστικά έργα κλπ).

III.

Έργα οδοποιίας, διάνοιξης δρόμων, επίστρωσης και ασφαλτόστρωσης (εκτός του
περιβάλλοντα χώρου). Είναι επιλέξιμη μέγιστη δαπάνη μέχρι 100.000 € και σε κάθε
περίπτωση αυτή δε θα υπερβαίνει το 10% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους της
Πράξης (πλην τεχνικών εξόδων και απρόβλεπτων).

IV.

Λιμενικά έργα για την ασφαλή μεταφορά και διακίνηση των προϊόντων.

V.

Κατασκευή,

επέκταση

ή

εκσυγχρονισμός

κύριων

ή

βοηθητικών

κτιριακών

εγκαταστάσεων της μονάδας, περιλαμβανομένης της δαπάνης κατασκευής κτιρίου για
την παραμονή προσωπικού και τη φύλαξη των εγκαταστάσεων, καθώς και
εγκαταστάσεων για διαχείριση ή αξιοποίηση ζωικών υποπροϊόντων, βιολογικού
καθαρισμού αποβλήτων, αποτέφρωσης ψαριών (κλίβανοι), κλπ.
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VI.

Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός για το λιανικό εμπόριο προϊόντων αλιείας &
υδατοκαλλιέργειας.

VII.

Εργασίες για την κατασκευή, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ψυκτικών χώρων
αποθήκευσης και διακίνησης αλιευτικών προϊόντων, καθώς και το κόστος αγοράς,
μεταφοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού τους.

VIII.

Μεταφορά και εγκατάσταση του απαιτούμενου νέου (καινούργιου) εξοπλισμού και
μέσων για τη λειτουργία της επένδυσης (παραγωγικός, ηλεκτρομηχανολογικός
εξοπλισμός, εργαστηριακός εξοπλισμός, κλπ).

IX.

Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση με σύγχρονο εξοπλισμό του υφιστάμενου εξοπλισμού.

X.

Κατασκευές και εξοπλισμός για την επεξεργασία και τη μεταποίηση των υποπροϊόντων
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

XI.

Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού παραγωγής κιβωτίων από πολυστερίνη
που τυχόν απαιτούνται για τη συσκευασία των προϊόντων της μονάδας, με σκοπό την
αποκλειστική και μόνο χρήση για τις παραγωγικές ανάγκες της μονάδας.

XII.

Αγορά, μεταφορά και τοποθέτηση νέων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.

XIII.

Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εργαστηριακού εξοπλισμού

XIV.

Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού γραφείων, χώρων παραμονής και
εστίασης προσωπικού και συνεδριάσεων με τον απαραίτητο εξοπλισμό. Η επιλέξιμη
δαπάνη της συγκεκριμένης κατηγορίας δεν θα υπερβαίνει το 10% επί του συνολικού
επιλέξιμου κόστους της Πράξης (πλην τεχνικών εξόδων και απρόβλεπτων)

XV.

Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού μηχανοργάνωσης, προγραμμάτων
διαχείρισης – λογισμικού, καθώς και λογισμικού αναβάθμισης υφιστάμενων
ηλεκτρονικών συστημάτων, μελέτες και συστήματα οργάνωσης και λειτουργίας μονάδων
μεταποίησης και αποθηκών.

XVI.

Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση συστημάτων ασφάλειας, παρακολούθησης και
διαχείρισης της μονάδας, εφόσον τηρείται η νομοθεσία περί προστασίας των
προσωπικών δεδομένων.

XVII.

Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες
πηγές (φωτοβολταϊκά πάνελς, ανεμογεννήτριες, καυστήρες βιομάζας, κλπ), υπό την
προϋπόθεση ότι η ισχύς τους δεν θα υπερβαίνει τις ενεργειακές ανάγκες της μονάδας.

XVIII.

Αγορά χερσαίων μεταφορικών μέσων για :
•

την υγιεινή και ασφαλή μεταφορά των πρώτων υλών και των προϊόντων της
μονάδας,

•

την μεταφορά αναγκαίων εφοδίων στη μονάδα.

•

την ασφαλή και ταχεία μεταφορά του προσωπικού που απαιτείται λόγω θέσης
εγκατάστασης της μονάδας.
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XIX.

Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση με σύγχρονο εξοπλισμό ή αντικατάσταση υφιστάμενων
χερσαίων μέσων μεταφοράς. Ο εκσυγχρονισμός ή η αντικατάσταση των μέσων
μεταφοράς αφορά σε μέσα των οποίων η ηλικία είναι μεγαλύτερη από πέντε (5) έτη.

XX.

Μελέτες και αμοιβές συμβούλων, άμεσα συσχετιζόμενες με την υλοποίηση της Πράξης.

XXI.

Οι δαπάνες προμήθειας ανταλλακτικών είναι επιλέξιμες εφόσον αυτά είναι παρελκόμενα
των κύριων εξαρτημάτων του εξοπλισμού που προμηθεύεται, αποτελούν δηλαδή
αναπόσπαστο τμήμα τους για την ομαλή λειτουργία τους σύμφωνα με τους όρους
προμήθειας του εξοπλισμού που προσφέρει ο προμηθευτής και δεν υπερβαίνουν σε
ποσοστό το 10% της δαπάνης απόκτησης του υπό προμήθεια εξοπλισμού.

XXII.

Ιδιοπαραγωγές παγίων που πραγματοποιεί ο Δικαιούχος είναι επιλέξιμες εφόσον
τηρούνται τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Ως επιλέξιμες
δαπάνες ορίζονται οι πραγματικές δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται ο Δικαιούχος. Σε
περίπτωση που η λογιστική απεικόνιση των δαπανών είναι χαμηλότερου ύψους των
πραγματικών δαπανών, ως επιλέξιμες δαπάνες ορίζονται οι δαπάνες

που

προσδιορίζονται με βάση τη λογιστική τους απεικόνιση.
XXIII.

Δαπάνες ενοικίων για τη χρήση πάγιων στοιχείων που είναι αναγκαία για την υλοποίηση
της Πράξης, είναι επιλέξιμες υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό κόστος για τη χρήση
των παγίων καθ’ όλη τη διάρκεια της Πράξης δικαιολογεί τη μη απόκτησή τους με άλλο
τρόπο και με την επιφύλαξη των λοιπών κανόνων επιλεξιμότητας.

XXIV.

Μελέτη, εφαρμογή και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας,
περιβαλλοντικής διαχείρισης, αυτοελέγχου, σήμανσης – πιστοποίησης των προϊόντων,
σύμφωνα με εθνικά ή διεθνή πρότυπα και σήματα ποιότητας.

XXV.

Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης εφόσον
αιτιολογούνται για την υλοποίηση της Πράξης και με τους εξής όρους:
•

ο μισθωτής είναι ο άμεσος Δικαιούχος της Πράξης,

•

τα μισθώματα που καταβάλει ο μισθωτής στον εκμισθωτή, συνοδευόμενα από
εξοφλημένο τιμολόγιο ή λογιστικό έγγραφο ισοδύναμης αποδεικτικής ισχύος,
αποτελούν τη δαπάνη που είναι επιλέξιμη για συγχρηματοδότηση.

•

Σε περίπτωση σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης που περιλαμβάνει ρήτρα
αγοράς ή προβλέπει ελάχιστη περίοδο χρηματοδοτικής μίσθωσης ίση με τη
διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του πάγιου στοιχείου που αποτελεί το αντικείμενο
της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης, το ανώτατο ποσό που είναι επιλέξιμο
για χρηματοδοτική συνδρομή του Ταμείου δεν μπορεί να υπερβαίνει την καθαρή
αγοραία αξία του εκμισθούμενου πάγιου στοιχείου. Οι άλλες δαπάνες που
σχετίζονται με τη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης, (φόροι, περιθώριο
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κέρδους του εκμισθωτή, κόστος αναχρηματοδότησης, γενικά έξοδα, έξοδα
ασφαλίσεων, κλπ.) δεν είναι επιλέξιμες.
•

Η οικονομική ενίσχυση για τις συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης που
αναφέρονται στο προηγούμενο σημείο καταβάλλεται στον μισθωτή σε μία (1) ή
περισσότερες δόσεις ανάλογα με τα μισθώματα που έχουν πραγματικά
καταβληθεί. Εάν η σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης λήγει μετά την τελική
ημερομηνία έως την οποία λαμβάνονται υπόψη οι πληρωμές στο πλαίσιο της εν
λόγω επενδυτικής πρότασης του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, θεωρούνται επιλέξιμες μόνο
οι δαπάνες για τα ληξιπρόθεσμα μισθώματα που καταβλήθηκαν από το μισθωτή
έως την τελική ημερομηνία των πληρωμών στο πλαίσιο του εν λόγω Μέτρου.

•

Σε περίπτωση συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που δεν περιλαμβάνουν
ρήτρα εξαγοράς και των οποίων η διάρκεια είναι μικρότερη από τη διάρκεια της
ωφέλιμης ζωής του πάγιου στοιχείου που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης
χρηματοδοτικής μίσθωσης, τα μισθώματα είναι επιλέξιμα για οικονομική
ενίσχυση κατ’ αναλογία προς την περίοδο της επιλέξιμης Πράξης.

•

Ωστόσο, ο μισθωτής πρέπει να μπορεί να αποδεικνύει ότι η χρηματοδοτική
μίσθωση είναι η πλέον αποτελεσματική από πλευράς κόστους μέθοδος για την
απόκτηση της χρήσης του εξοπλισμού. Εάν η χρησιμοποίηση εναλλακτικής
μεθόδου, (π.χ. μίσθωση εξοπλισμού), συνεπαγόταν χαμηλότερο κόστος, το επί
πλέον κόστος αφαιρείται από την επιλέξιμη δαπάνη.

XXVI.

Τεχνικά έξοδα και απρόβλεπτες δαπάνες σε ποσοστό έως 10% επί του συνολικού
επιλέξιμου κόστους των υπόλοιπων διακριτών της Πράξης.
Με τον όρο τεχνικά έξοδα εννοούνται οι αμοιβές για τη σύνταξη του φακέλου και την
παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, αμοιβές για την εκπόνηση
των μελετών αδειοδότησης του έργου, μελέτες εφαρμογής, έκδοση οικοδομικών αδειών,
μελέτες επίβλεψης, εδαφοστατικές μελέτες, μελέτες μηχανολογικού εξοπλισμού, 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 (από την πλευρά της
εγκεκριμένης τιμής για την εκτέλεση της προμήθειας/εργασίας), η αγορά επιπλέον
μέσων μεταφοράς, καθώς και οι αμοιβές συμβούλων για τη σύνταξη του φακέλου και
την παρακολούθηση υλοποίησης της Πράξης.».
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Κατά τα λοιπά παραμένει ως έχει η αριθμ. 1121/20.07.2017 (ΦΕΚ 2286/Β/01.08.2017) Υπουργικής
Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1464/14.06.2019 (ΦΕΚ 2483/Β/24.06.2019) και
την υπ’ αριθμ. 1155/14.05.2020 (ΦΕΚ 1961/Β/21.05.2020) όμοιές της.
Η Απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία ανάρτησής της στο Πρόγραμμα «Διαύγεια».
Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

