
Παραγωγικές Επενδύσεις 
στην

Υδατοκαλλιέργεια



ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 2: 

Προώθηση της περιβαλλοντικά 
βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους 
πόρους, καινοτόμας, 
ανταγωνιστικής και βασιζόμενης 
στη γνώση υδατοκαλλιέργειας



Συνολικός 
Προϋπολογισμός
€ 1.400.000

75% 
Κοινοτική

25% 
Εθνική

€ 1.050.000 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

€ 350.000
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ



Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι φυσικά ή νομικά
πρόσωπα, ενώσεις, συνεταιρισμοί ή άλλες
οργανώσεις που ασχολούνται ή προτίθενται να
ασχοληθούν με την υδατοκαλλιέργεια και
εμπίπτουν σε μια από τις κατηγορίες που
αναφέρονται στον πιο κάτω πίνακα



Ανώτατο όριο συνολικού
προϋπολογισμού της 
πρότασης

€600.000 ανά πρόταση

Ελάχιστο όριο συνολικού
προϋπολογισμού της 
πρότασης

€5.000 ανά πρόταση

Ποσοστό Δημόσιας
Χρηματοδότησης

50% Πολύ Μικρές, Μικρές 
και Μεσαίες Επιχειρήσεις

30% Άλλες Επιχειρήσεις



Έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ή παράπτωμα που θίγει 
τους κανόνες της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής της ΕΕ, το οποίο μπορεί να 
διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρόπο η αρμόδια αρχή ή έχει καταδικαστεί  

για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή η οποία έχει ισχύ 
δεδικασμένου, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καν. (ΕΕ) 508/2014 του ΕΤΘΑ 

και τον κατ΄ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) …/2015.

Είναι ένοχος ψευδών δηλώσεων για την παροχή πληροφοριών ή 
παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών και των στοιχείων που 

απαιτούνται κατά την υποβολή της αίτησης. Τα στοιχεία που περιέχονται 
στα έντυπα της πρότασης δεν είναι πλήρη, ακριβή και αληθή.

Έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σε σχέση με το φόρο εισοδήματος , το 
φόρο προστιθέμενης αξίας και την καταβολή των εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Οι προτεινόμενες δαπάνες ή μέρος τους χρηματοδοτήθηκαν ή 
υποβλήθηκαν για χρηματοδότηση από άλλο πρόγραμμα /σχέδιο.



ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

 Για την 1η πρόσκληση δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν 
πριν από την 01/01/2014.

Για τα έργα στα οποία συμπεριλαμβάνονται αναδρομικές δαπάνες,  δεν 
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο πλήρως πριν να υποβάλει ο 
αιτητής στον ΕΦ την αίτηση υποβολής πρότασης

Οι ολοκληρωμένες εργασίες σε ότι αφορά τόσο το φυσικό όσο και το 
οικονομικό αντικείμενο  θα πρέπει να μην υπερβαίνουν  το 60% του συνολικού 
έργου (σε ποσοστό υλοποίησης εργασιών και σε προϋπολογισμό). 

 Για τις επόμενες προσκλήσεις, θα εξετάζεται για κάθε περίπτωση εάν θα 
ισχύσει η αναδρομικότητα και θα καθορίζεται, στην αντίστοιχη πρόσκληση.



ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Τιμολόγια που εκδίδονται από κυπριακές επιχειρήσεις – προμηθευτές 
μηχανημάτων / εξοπλισμού και προσφοράς υπηρεσιών που δεν είναι 
εγγεγραμμένες στο Φ.Π.Α. δεν θα γίνονται αποδεκτά

Τιμολόγια επιλέξιμων δαπανών αξίας κάτω των €100 δεν θα λαμβάνονται 
υπόψη για σκοπούς χορηγίας

Τιμολόγια της μετρητοίς γίνονται δεκτά μόνο για ποσά μέχρι €200

Όλα τα τιμολόγια με επιλέξιμες δαπάνες πέραν των €200 θα πρέπει να 
εξοφλούνται με επιταγή του αιτητή ή της εταιρείας του ή με την πιστωτική του 
κάρτα ή μέσω τράπεζας νοουμένου ότι τεκμηριώνεται με σχετικά παραστατικά 
(Κατάσταση Λογαριασμού, αντίγραφα επιταγών κ.α.). Όταν για το σκοπό αυτό 
χρησιμοποιείται η πιστωτική κάρτα, πιθανόν να ζητείται όπως παρουσιάζεται 
και η σχετική κατάσταση του λογαριασμού της κάρτας.



Απαιτούμενα Δικαιολογητικά 
Φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων της πολιτικής ταυτότητας κάθε συμμετέχοντος 
δικαιούχου (φυσικό πρόσωπο).

Πιστοποιητικό εγγραφής της εταιρείας σύμφωνα με τον Περί Εταιρειών Νόμο (σε 
περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης). 

Πιστοποιητικό από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη στο οποίο να 
φαίνονται οι σημερινοί μέτοχοι της εταιρείας

Έγγραφο νόμιμης εκπροσώπησης

Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιχθυοτροφείου 

Τοπογραφικό διάγραμμα του χώρου όπου θα εγκατασταθεί ή είναι ήδη εγκαταστημένη η 
μονάδα

Για επενδύσεις σε κτίρια να υποβάλλονται:
Αρχιτεκτονικά σχέδια (κατόψεις και όψεις) 
Άδεια οικοδομής εφόσον υπάρχει (στις περιπτώσεις που δεν έχει ακόμα εξασφαλιστεί η 
Άδεια Οικοδομής θα πρέπει απαραίτητα να υποβάλλεται πολεοδομική άδεια ή βεβαίωση 
από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως ότι έχει κατατεθεί αίτηση για Πολεοδομική 
Άδεια. Η Άδεια Οικοδομής θα πρέπει απαραίτητα να υποβάλλεται πριν την πληρωμή της 
χορηγίας)
Τίτλος ιδιοκτησίας ή ενοικιαστήριο έγγραφο οικοπέδου



Απαιτούμενα Δικαιολογητικά 
Προσφορές από τους κατασκευαστές  ή τους προμηθευτές και τεχνικές 
προδιαγραφές για μηχανήματα, εξοπλισμούς και κτιριακές εγκαταστάσεις

Αποδεικτικά στοιχεία που να πιστοποιούν τη δυνατότητα του Δικαιούχου α) να
καταβάλλει την υποχρεωτική συμμετοχή του στην επένδυση με ίδια κεφάλαια,
καθώς και του κεφαλαίου κίνησης αυτής και β) να εξασφαλίσει το απαιτούμενο
κεφάλαιο για την ολοκλήρωση του έργου
Αντίγραφα παραστατικών πληρωμής για αναδρομικές δαπάνες  (τιμολόγια –
αποδείξεις πληρωμής)

Συμπληρωμένος ο Πίνακας με τις προτεινόμενες δαπάνες

Βεβαίωση από τον ελεγκτικό οργανισμό του Δικαιούχου που να πιστοποιείται ο 
αριθμός των υπαλλήλων που εργοδοτούνται για το τελευταίο έτος, για το οποίο 
η εταιρεία υποχρεούται βάση της Νομοθεσίας να έχει υποβάλει ελεγμένους 
λογαριασμούς στο Τμήμα Φορολογίας, από  την ημερομηνία υποβολής της 
Πρότασης

Αντίγραφα ελεγμένων οικονομικών λογαριασμών για τα 2 τελευταία έτη για το 
οποίο η εταιρεία υποχρεούται βάση της Νομοθεσίας να έχει υποβάλει 
ελεγμένους λογαριασμούς στο Τμήμα Φορολογίας, από  την ημερομηνία 
υποβολής της Πρότασης .



Απαιτούμενα Δικαιολογητικά 
Προβλέψεις από τον ελεγκτικό οργανισμό για τα επόμενα 4 έτη 
συμπεριλαμβανομένου του έτους υποβολής της Πρότασης   του Ισολογισμού 
(Balance Sheet), Λογαριασμού Αποτελεσμάτων (Profit and loss A/c) και  
Κατάστασης Ταμειακών Ροών (Cash Flow Statement). 
Άδεια από αρμόδια υπηρεσία στην περίπτωση διάνοιξης γεωτρήσεων

Άδεια ή αίτηση για άδεια απόρριψης αποβλήτων στην περίπτωση χερσαίων 
εγκαταστάσεων

Περιβαλλοντική Έγκριση και Μελέτη Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον 
βάσει του Νόμου 140(Ι)2005, για δημιουργία νέων μονάδων ή επέκταση των 
υφιστάμενων.

Βεβαίωση Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για τις εγκαταστάσεις συσκευασίας και–
διάθεσης των προϊόντων :
Σημείωση: Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος δε διαθέτει συσκευαστήριο, αλλά
χρησιμοποιεί για τη διακίνηση των προϊόντων τις εγκαταστάσεις άλλου φορέα θα
πρέπει να επισυνάπτεται πιστοποιημένη βεβαίωση του ιδιοκτήτη του
συσκευαστηρίου για τη δυναμικότητα του και αποδοχή τη διακίνησης μέσω αυτού,
των προϊόντων του συγκεκριμένου Δικαιούχου.



Επιπρόσθετα  Δικαιολογητικά για Υποβολή 

Βεβαίωση από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το 
συνολικό αριθμό απασχολουμένων στην επιχείρηση κατά την περίοδο της 
αίτησης (1-2 μήνες πριν την υποβολή της αίτησης) 

Υπεύθυνη Δήλωση Δικαιούχου 

Για επενδύσεις σε κτίρια να υποβάλλονται-Αναλυτική εκτίμηση κόστους από
τον αρχιτέκτονα του έργου ή / και από τον επιβλέπων μηχανικό του έργου
βεβαιώσεις με ανάλυση εργασιών με τιμές μονάδας (τετραγωνικά μέτρα, 
κυβικά μέτρα, ποσότητες κτλ).

Οι νέες μονάδες πρέπει να υποβάλλουν επιχειρηματικό σχέδιο και στην
περίπτωση όπου το ποσό των επενδύσεων υπερβαίνει τα €50.000, μελέτη
σκοπιμότητας που θα περιλαμβάνει αξιολόγηση των περιβαλλοντολογικών
επιπτώσεων των δράσεων.



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

-Άμεση Αξιολόγηση της Πρότασης - στην περίπτωση των
μικρών μονάδων υδατοκαλλιέργειας εσωτερικών υδάτων (πχ.
πεστροφοκαλλιέργειες). Η κάθε Πρόταση θα αξιολογείται αμέσως
μετά την υποβολή της και ανεξάρτητα από τις άλλες προτάσεις.

-Συγκριτική Αξιολόγηση της Πρότασης - Για σκοπούς
επίτευξης των στόχων για αύξηση της απασχόλησης και αύξηση της
παραγωγής της υδατοκαλλιέργειας κατά την 1η πρόσκληση για τις
μονάδες θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας θα εφαρμοστεί η συγκριτική
αξιολόγηση. Η αξιολόγηση των προτάσεων ολοκληρώνεται σε 2
φάσεις. Με το τέλος της πρόσκλησης, όσες Προτάσεις πληρούν τα
κριτήρια και τις προϋποθέσεις, θα βαθμολογούνται και θα
προωθούνται για αξιολόγηση και έγκριση σύμφωνα με τη
βαθμολογική κατάταξη τους.



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Υποβολή Πρότασης
Προσκόμιση  ελλειπών  Δικαιολογητικών 

εντός 15 εργάσιμων ημερών

- Αξιολόγηση της Πρότασης - έλεγχο των τυπικών 
προϋποθέσεων, της επιλεξιμότητας, της κανονικότητας και της 
πληρότητας της πρότασης.
- Έλεγχος για το ποσοστό υλοποίησης εργασιών 

ΦΑΣΗ 2

Δικαίωμα υποβολής γραπτής ένστασης 
εντός  15 εργάσιμων ημερών

ΦΑΣΗ 1 

Έγκριση ή Απόρριψη της Πρότασης



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝΦΑΣΗ 2 
Α/
Α

Κριτήριο Εξειδίκευση κριτηρίου Συντελεστής 
Βαρύτητας 

(ΣΒ)

1. Αύξηση
παραγωγής σε
όγκο (τόνους) 1

Ποσότητα αύξησης παραγωγής σε
τόνους / επιλέξιμος
προϋπολογισμός πρότασης 40%

2. Δημιουργία
θέσεων εργασίας

Αριθμός νέων θέσεων εργασίας /
επιλέξιμος προϋπολογισμός
πρότασης

40%

3. Διατήρηση
θέσεων εργασίας

Αριθμός θέσεων εργασίας που
διατηρούνται / επιλέξιμος
προϋπολογισμός πρότασης 20%

[].

1. Η αύξηση της παραγωγής υπολογίζεται με βάση τη δηλωμένη παραγωγή του προηγούμενου έτους στον αρμόδιο Τομέα του ΤΑΘΕ

• Στις περιπτώσεις όπου υπάρχει ισοψηφία λαμβάνεται υπόψη το 
κριτήριο 2



Γενικά κριτήρια
Η πρόταση έχει υποβληθεί εντός της τεθείσας από την πρόσκληση 
προθεσμία.

Η πρόταση περιέχει όλα τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα

Η αίτηση για την υποβολή πρότασης και τα συνοδευτικά έγγραφα είναι 
πλήρως συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα

Ο αιτητής εμπίπτει στους δυνητικούς Δικαιούχους που καθορίζονται στο 
Σχέδιο.

Ο προϋπολογισμός του προτεινόμενου Έργου μπορεί να καλυφθεί από 
τους οικονομικούς πόρους του Σχεδίου και είναι μέσα στα καθορισμένα 
όρια.

Οι επιλέξιμες δαπάνες δεν πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί πριν την 
1η Ιανουαρίου. Για αναδρομικές δαπάνες η επιλεξιμότητα δαπανών ισχύει 
κατά την περίοδο από την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης 
πρόσκλησης.



Επιλεξιμότητα
 H πρόταση συμβάλλει στους στόχους του Σχεδίου
 Η πρόταση εμπίπτει στις Δράσεις του Σχεδίου
 Η πρόταση είναι συμβατή με τους όρους επιλεξιμότητας, όπως 
περιγράφονται στο Σχέδιο

Πληρότητα
 Πλήρης και σαφής τεκμηριωμένη περιγραφή του προτεινομένου 
έργου
 Βιωσιμότητα του προτεινόμενου έργου
Σαφής καταγραφή του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης (χρονικού 
προγραμματισμού) του προτεινομένου έργου
 Σαφής καταγραφή κόστους υλοποίησης ανά φάση.
 Σαφής τεκμηρίωση αναμενόμενων αποτελεσμάτων
 Σαφής και τεκμηριωμένη περιγραφή του τρόπου διοίκησης του 
Δικαιούχου.
 Σαφής και τεκμηριωμένη περιγραφή της διατήρησης των 
υφιστάμενων θέσεων εργασίας και της δημιουργίας νέων θέσεων 
εργασίας.



ΜΕΤΡΟ 1.10 ΟΡΙΣΤΙΚΗ 
ΠΑΥΣΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ



Συνολικός 
Προϋπολογισμός
€ 3.000.000

50% 
Κοινοτική

50% 
Εθνική

€ 1.500.000 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

€ 1.500.000
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ



Το ποσό της χρηματοδότησης που παραχωρείται για την απόσυρση
των αλιευτικών σκαφών καθορίζεται με βάση το μήκος του
σκάφους, όπως εμφανίζεται στο Μητρώο Αλιευτικών Σκαφών με
ημερομηνία αναφοράς τις 31 Δεκεμβρίου 2014.

Μήκος Σκάφους Ποσό χορηγίας
Μήκος μέχρι 4,0 μέτρα €25.000

Μήκος από 4,1 μέτρα μέχρι 12,00 
μέτρα

€25.000 + €50 για κάθε εκατοστό

Το ελάχιστο ποσό της χορηγίας ανέρχεται σε €25.000 και το μέγιστο ποσό της 
χορηγίας σε €65.000

Π.χ. σκάφος με μήκος 4,6 μέτρα = €25.000 + €50* 60 = €28.000
σκάφος με μήκος 10 μέτρα = €25.000 + €50* 600 = €55.000



Γενικά κριτήρια
Δικαιούχος είναι ο ιδιοκτήτης/συνιδιοκτήτης αλιευτικού 
σκάφους, που είναι και ο κάτοχος της άδειας παράκτιας αλιείας 
μικρής κλίμακας (κατηγορίας Α ή Β) κατά την περίοδο υποβολής 
των αιτήσεων

Ο αιτητής πρέπει να είναι ιδιοκτήτης/συνιδιοκτήτης του 
επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους μέχρι και την ημερομηνία 
έγκρισης για απόσυρση

 Όσον αφορά την ιδιοκτησία του σκάφους όσο και το μήκος 
αυτού, κατά την αξιολόγηση της πρότασης θα λαμβάνονται υπόψη 
τα στοιχεία που είναι καταγεγραμμένα στο Μητρώο Αλιευτικών 
Σκαφών (ΜΑΣ) κατά τις 31/12/2014.



Γενικά κριτήρια
Ο αιτητής πρέπει από το 2011 μέχρι το 2015 (έτος υποβολής της
αίτησης) για απόσυρση να έχει εξασφαλίσει τουλάχιστον τέσσερις
(4) ετήσιες άδειες αλιείας.

Το αλιευτικό σκάφος πρέπει να είναι εν ενεργεία (επαγγελματική
άδεια αλιείας σκάφους σε ισχύ) και να είναι εγγεγραμμένο στο
Μητρώο Αλιευτικών Σκαφών (ΜΑΣ) της Κυπριακής Δημοκρατίας

 Τα αλιευτικά σκάφη πρέπει να είναι νηολογημένα ως ενεργά και
να έχουν ασκήσει αλιευτικές δραστηριότητες στη θάλασσα επί
τουλάχιστον 90 ημέρες κατ’ έτος στη διάρκεια των δύο
ημερολογιακών ετών 2013,2014 που προηγούνται της ημερομηνίας
υποβολής της αίτησης 2015.



Ειδικά κριτήρια
Η διαδικασία διάλυσης του σκάφους θα θεωρείται ολοκληρωμένη μόνο
όταν το σκάφος θα έχει τεμαχιστεί σε τουλάχιστο έξι (6) κομμάτια, έτσι
που να καταστεί το σκάφος μη αξιόπλοο και να μην είναι εφικτή η
συγκόλληση του. Η ενέργεια του τεμαχισμού θα πρέπει να έχει
πιστοποιηθεί από το ΤΑΘΕ

Κατά παρέκκλιση και με σκοπό τη διατήρηση της ναυτικής κληρονομιάς τα 
παραδοσιακά ξύλινα αλιευτικά σκάφη μπορούν να είναι επιλέξιμα για 
οριστική παύση χωρίς διάλυση, υπό τον όρο ότι χρησιμοποιούνται σε 
χερσαίες δραστηριότητες σχετικές με τη διατήρηση της κληρονομιάς



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Συγκριτική Αξιολόγηση της Πρότασης

Με το τέλος της πρόσκλησης, όσες Προτάσεις πληρούν τα
κριτήρια και τις προϋποθέσεις, θα βαθμολογούνται και θα
προωθούνται για αξιολόγηση και έγκριση σύμφωνα με τη
βαθμολογική κατάταξη τους.

 Η αξιολόγηση των προτάσεων ολοκληρώνεται σε 2 φάσεις.



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΦΑΣΗ 1

- Έλεγχος πληρότητας των βασικών κριτηρίων του Σχεδίου.

ΦΑΣΗ 2

-Βαθμολόγηση και κατάταξη των προτάσεων



Βαθμολόγηση
 Η κατοχή κάθε ετήσιας άδειας αλιείας (κατηγορίας Α και Β) ισοδυναμεί
με ένα (1) βαθμό, με μέγιστη βαθμολογία το είκοσι (20).
Προτεραιότητα δίνεται στους Δικαιούχους που έχουν εξασφαλίσει το
μεγαλύτερο αριθμό αδειών.

 Σε περίπτωση ισοβαθμίας του πιο πάνω κριτηρίου, προτεραιότητα θα
δίνεται
α) στο Δικαιούχο του οποίου το σκάφος που προορίζεται για απόσυρση
έχει το μεγαλύτερο μήκος, και
β) στο Δικαιούχο με τη μεγαλύτερη ηλικία



Ευχαριστώ!
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