ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑ – ∆ΡΑΣΗ 3.2.1 Αύξηση των ικανοτήτων
της παραγωγής υδατοκαλλιέργειας
ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Αύξηση των ικανοτήτων της παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ
Η δηµιουργία νέων επιχειρήσεων (µονάδες πάχυνσης και σταθµοί παραγωγής γόνου, ειδών
εµπορικής αξίας)
Η διαµόρφωση συνθηκών για την αύξηση της δυναµικότητας υπαρχουσών µονάδων,
Ο εκσυγχρονισµός υπαρχουσών εγκαταστάσεων ιχθυοτροφικών εκµεταλλεύσεων εσωτερικών
υδάτων (κυρίως λιµνοθάλασσες).

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ
Επένδυση στη µεταποίηση µε την κατασκευή νέας µονάδας
∆ηµιουργία µιας νέας επιχείρησης υδατοκαλλιέργειας (πάχυνσης ή γόνου)
Ήδη λειτουργούσα µονάδα υδατοκαλλιέργειας ή
εκµεταλλεύεται ηµιεντατικό ή εντατικό ιχθυοτροφείο σε εσωτερικά ύδατα (π.χ. λιµνοθάλασσα)
Επιπλέον προϋποθέσεις είναι:
η ύπαρξη όλων των απαραίτητων αδειών από την Εθνική Νοµοθεσία ανάλογα µε το είδος της
καλλιέργειας (Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Απόφαση Προέγκρισης
Χωροθέτησης, Έγκριση Μελέτης ∆ιάθεσης Αποβλήτων, Άδεια Χρήσης Νερού κλπ)
η υποβολή µαζί µε την αίτηση και του πλήρους φακέλου υποψηφιότητας

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα ή οι ενώσεις τους, Λοιπές οργανώσεις, Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Ανάλογα µε το είδος της επένδυσης και την περιοχή εγκατάστασης της, επιδοτείται το 45 έως 55% του
συνολικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου. Η ιδιωτική συµµετοχή (45 έως 55 % του συνολικού
κόστους) θα πρέπει να καλύπτεται µε ίδια κεφάλαια ή και δάνεια. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, τα ίδια
κεφάλαια θα πρέπει να καλύπτουν το 15 % του επιλέξιµου κόστους.
∆εν είναι επιλέξιµο και δεν χρηµατοδοτείται ποσό επενδύσεων που υπερβαίνει τα 5 εκατ. €..

Το χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου δε θα πρέπει να ξεπερνάει τα 2
έτη. Η προθεσµία υποβολής αιτήσεων είναι η 31/10/2007.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Για ίδρυση, επέκταση, µετεγκατάσταση µονάδων υδατοκαλλιέργειας:
1) Καταστατικό ή Εταιρικό (κατά περίπτωση) του φορέα, εκτός εάν η επιχείρηση είναι ατοµική. Φ.Ε.Κ.
δηµοσίευσης σύστασης της εταιρείας καθώς και οι σχετικές τροποποιήσεις που έγιναν µέχρι την
ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης. Αιτήσεις εταιρειών υπό ίδρυση δε θα λαµβάνονται υπόψη.
2) Τοπογραφικό διάγραµµα 1:500 ή 1:1000 του χώρου όπου θα εγκατασταθεί η µονάδα, επίσηµα
υπογεγραµµένο από τον αρµόδιο κατά περίπτωση συντάξαντα, όπου απαραίτητα θα σηµειώνονται οι
διαστάσεις αυτού, οι εγκαταστάσεις και επί πλέον στους µεν θαλάσσιους και λιµναίους χώρους οι
συντεταγµένες των άκρων και οι ισοβαθείς, στους δε χερσαίους χώρους ν΄ αναφέρεται η οριοθέτηση του
οικοπέδου. Για τις χερσαίες εγκαταστάσεις απαιτείται διάγραµµα κάλυψης θεωρηµένο για τους όρους
δόµησης από την αρµόδια περιφερειακή Υπηρεσία του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.
3) Χάρτη της ευρύτερης περιοχής (κλίµακα 1:200.000 ή 1:250.000) όπου θα σηµειώνεται η θέση της
Μονάδας. Σε περίπτωση θαλάσσιας καλλιέργειας θα σηµειώνεται, σε ενδεχόµενη χρήση από την ίδια
µονάδα, και ο χερσαίος χώρος, καθώς και η µεταξύ τους χιλιοµετρική απόσταση.
4) Τίτλους ιδιοκτησίας οικοπέδου ή κυρωµένο αντίγραφο δεκαετούς συµβολαίου ενοικίασης
µετεγγραµµένου στο οικείο Υποθηκοφυλακείο (αρθρ. 618 Α.Κ.). Σε περίπτωση µίσθωσης θαλάσσιου ή
λιµναίου χώρου ή χερσαίας έκτασης του δηµοσίου θα συνυποβάλλονται οι σχετικές αποφάσεις, και τα
µισθωτήρια συµβόλαια εφόσον προβλέπονται από αυτές.
5) Τεχνικά σχέδια, επίσηµα υπογεγραµµένα, που να παρουσιάζουν όψεις, κατόψεις, τοµές όλων των
εγκαταστάσεων που πρόκειται να κατασκευασθούν, στη θαλάσσια, λιµναία ή χερσαία έκταση
συµπεριλαµβανοµένων των αγκυροβολίων της µονάδας σε περίπτωση εγκατάστασης της σε θαλάσσιο
ή λιµναίο χώρο.
6) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία ο ενδιαφερόµενος θα δηλώνει:

α) τον απαιτούµενο χρόνο για ολοκλήρωση των εργασιών που προβλέπονται από το σχέδιο επένδυσης
(συγκεκριµένες ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης των εργασιών).
β) Ότι δεν έχει γίνει έναρξη των σχετικών µε το επενδυτικό σχέδιο εργασιών, πριν από την ηµεροµηνία
υποβολής της αίτησης στην αρµόδια Νοµαρχιακή Υπηρεσία Αλιείας.
γ) Ότι δεν έχει υποβάλλει ταυτόχρονα αίτηση υπαγωγής σε άλλο επιδοτούµενο πρόγραµµα για το ίδιο
φυσικό αντικείµενο.
δ) Τον αριθµό των νέων θέσεων εργασίας που θα δηµιουργηθούν.
ε) Τη διαδικασία κάλυψης της ίδιας συµµετοχής.
7) Άδεια χρήσης νερού και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδάτινων πόρων, εάν πρόκειται για µονάδα
Υδατοκαλλιέργειας εσωτερικών υδάτων στην ξηρά, ή σχετική άδεια χρήσης αιγιαλού - παραλίας, εάν
πρόκειται για Μονάδα που θα χρησιµοποιήσει θαλάσσιο νερό µε άντληση. Σε περίπτωση διάνοιξης
γεωτρήσεων θα πρέπει να υπάρχει η σχετική άδεια από την αρµόδια Περιφερειακή Υπηρεσία.
8) Έγκριση µελέτης διάθεσης αποβλήτων και Απόφαση καθορισµού του φυσικού αποδέκτη (σύµφωνα
µε την Αρ. 221/65 Υγειον.∆ιάταξη κλπ.) στην περίπτωση χερσαίων εγκαταστάσεων.
9) Απόφαση προέγκριση χωροθέτησης όλων των εγκαταστάσεων που προβλέπονται από το
επενδυτικό σχέδιο, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), θεωρηµένη από την αρµόδια για
την έγκρισή της Υπηρεσία της Περιφέρειας, και Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.)
σύµφωνα µε τις ισχύουσες Αποφάσεις και όπως αυτές θα διαµορφωθούν στα πλαίσια των διατάξεων
του Ν.3010/2002. Τα δικαιολογητικά αυτά αφορούν µόνο τις αναφερόµενες, στο άρθρο 19 του
Ν.2732/99 (Φ.Ε.Κ. 154Α), µονάδες.
10) Επικυρωµένο από την αρµόδια Νοµαρχιακή Υπηρεσία Αλιείας, χάρτη της ευρύτερης περιοχής της
Μονάδας, κλίµακας 1:50.000 έως 1:20.000, όπου θα σηµειώνεται η θέση της. Σε περίπτωση θαλάσσιας
καλλιέργειας θα σηµειώνεται η απόσταση, υπολογισµένη δια θαλάσσης, της µονάδας, από γειτονικές
υφιστάµενες ή υπό ίδρυση µονάδες.
11) Άδεια ίδρυσης µε σκοπό τη λειτουργία της υδατοκαλλιέργειας που θα πρέπει να έχει εκδοθεί από
την αρµόδια Νοµαρχιακή Υπηρεσία Αλιείας και στην οποία θ΄ αναφέρονται µεταξύ των άλλων ο
δικαιούχος, η συγκεκριµένη έκταση που θα πραγµατοποιηθεί η µονάδα (σε περίπτωση ίδρυσης
µονάδας σε θαλάσσια ή λιµναία έκταση και οι συντεταγµένες), η δυναµικότητα, το είδος της
καλλιέργειας και ο τύπος εκτροφής
12) Συµβόλαιο του φορέα µε τεχνικό σύµβουλο (µόνο για την περίπτωση ίδρυσης νέας µονάδας)
ιχθυολόγο µέλος του ΓΕ7Τ.Ε.Ε., που να έχει κατά περίπτωση την ανάλογη εµπειρία. Το συµβόλαιο
αυτό, θα προβλέπει µεταξύ άλλων µία περίοδο παροχής υπηρεσιών, µετά την ολοκλήρωση του
σχεδίου, όχι µικρότερη από ένα παραγωγικό κύκλο. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ή ένας
από τους ιδιοκτήτες είναι ιχθυολόγος, δεν είναι υποχρεωτικό το εν λόγω συµβόλαιο.
13) Σε περίπτωση δανειοδότησης, έγγραφο Τραπεζικού Ιδρύµατος για το θετικό ενδιαφέρον του για
χορήγηση δανείου στο οποίο θααναφέρονται:
- Το ύψος του δανείου, το συνολικό κόστος και το είδος της επένδυσης για την οποία χορηγείται το
δάνειο.
- Η διάρκεια του δανείου.
- Το επιτόκιο.
- Η περίοδος χάριτος.
- Οι εξασφαλίσεις για την παροχή του δανείου.
14) Αποδεικτικά στοιχεία που να πιστοποιούν τη δυνατότητα του φορέα να καταβάλει την υποχρεωτική
συµµετοχή του στην επένδυση µε ίδια κεφάλαια καθώς και του κεφαλαίου κίνησης αυτής. Η δυνατότητα
διάθεσης των ιδίων κεφαλαίων τεκµηριώνεται από την ύπαρξη διαθέσιµων ρευστών, χρεωγράφων ή
τίτλων ή άλλου είδους περιουσιακών στοιχείων ευκόλων ρευστοποιήσιµων στα χρονικά πλαίσια
υλοποίησης της επένδυσης και από πρόσφατη (όχι πέραν του δωδεκάµηνου από την ηµεροµηνία
κατάθεσης του φακέλλου) αύξηση του κεφαλαίου καθώς και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των
εταίρων για αύξηση σε µετρητά του εταιρικού κεφαλαίου του φορέα, εφόσον υπάρχουν σχετικοί πόροι.
Η ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης της καταβολής του ποσού της αύξησης πρέπει να γίνεται
σύµφωνα µε την πρόοδο του έργου και αναλογικά µε τις εκταµιεύσεις των οικονοµικών ενισχύσεων,
οπωσδήποτε όµως πριν από την υποβολή της αίτησης πληρωµής. Επίσης λαµβάνεται υπόψη και η
ανάλωση ιδίων κεφαλαίων για την πραγµατοποίηση της επένδυσης.
15) Ασφαλιστική ενηµερότητα.
16) Στα επενδυτικά σχέδια που αφορούν ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµό -εξοπλισµό µονάδας
(ιχθυοκαλλιέργειας ή οστρακοκαλλιέργειας) θα πρέπει να καθορίζεται η διαδικασία διάθεσης του
προϊόντος και να συνυποβάλλεται:
α) Βεβαίωση της αρµόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, ότι οι αναφερόµενες εγκαταστάσεις συσκευασίας διάθεσης του προϊόντος, (συσκευαστήριο ή κέντρο αποστολής οστράκων), του φορέα επένδυσης, είναι
σύµφωνες µε το Π.∆.412/94 (Φ.Ε.Κ. 232Α) και τις Κοινοτικές Οδηγίες και ότι βρίσκονται σε λειτουργία
καθώς και τον κωδικό αριθµό τους.
β) Σε περίπτωση που ο φορέας δεν διαθέτει συσκευαστήριο ιχθύων ή κέντρο αποστολής οστράκων
αλλά χρησιµοποιεί για τη διακίνηση των προϊόντων τις εγκαταστάσεις άλλου φορέα:
- Υπεύθυνη δήλωση του φορέα επένδυσης, στην οποία θα αναφέρεται ότι η διάθεση των προϊόντων του
θα γίνεται από συσκευαστήριο ιχθύων ή κέντρο αποστολής οστράκων συγκεκριµένου φορέα.

- Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη συσκευαστηρίου ιχθύων, ή κέντρου αποστολής οστράκων για τη
δυναµικότητα του και ότι αποδέχεται τη διακίνηση µέσω αυτού, των προϊόντων του συγκεκριµένου
φορέα.
- Βεβαίωση της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας ότι το συσκευαστήριο ιχθύων ή κέντρο αποστολής οστράκων,
διαθέτει κωδικό αριθµό σύµφωνα µε το Π.∆.412/94 και βρίσκεται σε λειτουργία.
17) Προσφορές αναλυτικές και πρωτότυπες υπογεγραµµένες από τον κατασκευαστή (κτιριακά,
µηχανήµατα κλπ.) ή τον προµηθευτή οι οποίες θ΄ αποτελούν τη βάση για την κατάρτιση του
προϋπολογισµού (χωρίς Φ.Π.Α.), συνοδευόµενες από συγκεντρωτικό πίνακα και αντίστοιχα
προσπέκτους ( µηχανήµατα, εξοπλισµοί ).
18) Βεβαίωση της αρµόδιας Νοµαρχιακής Υπηρεσίας Αλιείας στην οποία θα πιστοποιείται η
καταλληλότητα του συγκεκριµένου χώρου για την εγκατάσταση (ίδρυση, επέκταση), ή τον
εκσυγχρονισµό της µονάδας υδατοκαλλιέργειας. Εάν πρόκειται για οστρακοκαλλιέργεια, η παραπάνω
βεβαίωση θα αναφέρει απαραίτητα και την απόφαση καθορισµού υγειονοµικών ζωνών παραγωγής
οστρακοειδών σύµφωνα µε τις 91/492/ΕΟΚ και 91/67/ΕΟΚ Κοινοτικές Οδηγίες. (Η εν λόγω απόφαση θα
συνυποβάλλεται, καθώς και η απόφαση καθορισµού ζώνης παραγωγής, σύµφωνα µε την αριθ.
46399/86 Κ.Υ.Α.).
19) Λεπτοµερή τεχνικοοικονοµική προµελέτη η οποία στο περιεχόµενο της θα περιλαµβάνει απαραίτητα
και τα ακόλουθα:
- Αναλυτικό προϋπολογισµό κατά διακριτά τµήµατα εργασιών / εξοπλισµών και κατά δράση.
- Προσφορές.
- Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.
Οικονοµικά στοιχεία για την τεκµηρίωση της φερεγγυότητάς µου και την εκτίµηση της βιωσιµότητας του
προτεινόµενου επενδυτικού σχεδίου.
Τεχνικά στοιχεία.
20) Επίσης θα υποβάλλεται η αξιολόγηση της βιωσιµότητας από χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα (π.χ
Τράπεζα) προκειµένου για επενδύσεις συνολικού κόστους µεγαλύτερου των 450.000 Ευρώ.
21) Επιπλέον σε περίπτωση δανειοδότησης, υποβάλλεται µεταξύ των δικαιολογητικών ένταξης και
έγγραφο Τραπεζικού Ιδρύµατος για το θετικό ενδιαφέρον του για χορήγηση δανείου στο οποίο θα
περιλαµβάνονται οι όροι χορήγησης αυτού (ύψος – διάρκεια – επιτόκιο – διασφαλίσεις).
22) Τελικός Αποδέκτης που υποβάλλει περισσότερα από ένα επενδυτικά σχέδια σε µία ή περισσότερες
Υπηρεσίες Αλιείας Ν.Α., παρέχει συγκεντρωτικά στοιχεία αξιολόγησης βιωσιµότητας των σχεδίων και
στοιχεία οικονοµικής βιωσιµότητας και φερεγγυότητάς του.
Για επέκταση ή εκσυγχρονισµό µονάδων υδατοκαλλιέργειας απαιτούνται επιπλέον:
1) Υπεύθυνη δήλωση του φορέα για επιδότηση ή όχι της αρχικής µονάδας στα πλαίσια οποιουδήποτε
Εθνικού ή Κοινοτικού προγράµµατος.
2) Βεβαίωση της αρµόδιας Νοµαρχιακής Υπηρεσίας Αλιείας στην οποία θα βεβαιώνεται:
α) Εάν η αρχική µονάδα έχει επιδοτηθεί από Εθνικούς ή Κοινοτικούς πόρους:
Ότι λειτουργεί µε το αναγκαίο ζωικό κεφάλαιο προς επίτευξη της ετήσιας παραγωγικής της
δυναµικότητας, όπως πιστοποιείται από τιµολόγια αγοράς γόνου ή πώλησης ψαριών.
Για περιπτώσεις αντικατάστασης υπάρχουσας υποδοµής, η ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της κατασκευής
των εγκαταστάσεων και προµήθειας-τοποθέτησης του εξοπλισµού και ότι έχουν συµπληρωθεί
τουλάχιστον δέκα χρόνια από την ολοκλήρωση κατασκευής των µόνιµων επιδοτούµενων
εγκαταστάσεων (συµπεριλαµβάνεται και το σκάφος) και πέντε χρόνια από την προµήθεια και
εγκατάσταση του επιδοτούµενου εξοπλισµού και ότι ο εν λόγω εξοπλισµός χρήζει αντικατάστασης λόγω
φθοράς. 7ς ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της κατασκευής των εγκαταστάσεων και προµήθειας –
τοποθέτησης του εξοπλισµού για τον υπολογισµό των δέκα (10) χρόνων από την κατασκευή των
µόνιµων επιδοτούµενων εγκαταστάσεων και των πέντε (5) χρόνων από την προµήθεια και
εγκατάσταση του επιδοτούµενου εξοπλισµού, θεωρείται η ηµεροµηνία του πρακτικού της Επιτροπής
Ελέγχου.
β) Εάν η αρχική µονάδα δεν έχει επιδοτηθεί:
– Ότι αυτή λειτουργεί αποδοτικά.
– Η ύπαρξη των εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού της µονάδας µε παράλληλη αναλυτική περιγραφή
αυτών.
– Η ήδη επιτευχθείσα παραγωγή της µονάδας.
3) Επίσης θα υποβάλλεται η αξιολόγηση της βιωσιµότητας από χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα (π.χ.
Τράπεζα) προκειµένου για επενδύσεις συνολικού κόστους µεγαλύτερου των 450.000 Ευρώ.
4) Επιπλέον σε περίπτωση δανειοδότησης, υποβάλλεται µεταξύ των δικαιολογητικών ένταξης και
έγγραφο Τραπεζικού Ιδρύµατος για το θετικό ενδιαφέρον του για χορήγηση δανείου στο οποίο θα
περιλαµβάνονται οι όροι χορήγησης αυτού (ύψος – διάρκεια – επιτόκιο – διασφαλίσεις)

