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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 3136 (1)
Καθορισμός διαδικασιών υπαγωγής πράξεων και κα−

ταβολής των οικονομικών ενισχύσεων στους δικαι−
ούχους για το Μέτρο 2.3 «Μεταποίηση και Εμπορία» 
του Άξονα Προτεραιότητας 2, του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Αλιείας 2007−2013.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 

27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας» 
και ειδικότερα τα άρθρα 28, 29, 30, 31, 32 και 53.

2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 498/2007 της Επιτροπής της 
26ης Μαρτίου 2007 «για τη θέσπιση λεπτομερών κανό−
νων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 του 
Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας.

3. Την αριθμ. 361/06.05.2003 Σύσταση της Επιτροπής 
σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων.

4. Την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Αλιείας 2007−2013 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την 
αριθμ. Ε(2007)6402/11−12−2007 Απόφασή της όπως τρο−
ποποιείται και ισχύει.

5. Τα άρθρα 13 έως και 29 του Ν. 2637/98 (200 A) «Σύ−
σταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών 
Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων» όπως 

αυτά τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 
4 του Ν. 2732/99 (154 A), το άρθρο 24 του Ν. 2945/01 
(223 A) «Εθνικό Σύστημα Προστασίας της Αγροτικής 
Δραστηριότητας» και το άρθρο 3 του Ν. 3508/06 (249 
A) «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων».

6. Το Νόμο 3614/2007 «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρ−
μογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την προγραμμα−
τική περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ Α 267/3−12−2007) και ειδι−
κότερα τα άρθρα 4, 9, 19, 36, 37, 38, 41 και 46, παρ. 3. 

7. Το Νόμο 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και 
ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών 
του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 
2007−2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 53/31−03−2010), 
και ειδικότερα το άρθρο 10, παράγραφος 22. 

8. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98/22−4−2005).

9. Το Π.Δ. 96/2010 (ΦΕΚ/Α/170/2010) «Σύσταση Υπουρ−
γείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, κα−
θορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρ−
μοδιοτήτων Υπουργείων».

10. Το Π.Δ. 127/2010 (ΦΕΚ/Α/214/2010) «Ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων Εσωτερικών, Αποκέ−
ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Αγροτικής 
ανάπτυξης και Τροφίμων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Προστασίας του Πολίτη και 
Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και αλιείας» και ειδικό−
τερα η παρ. 2, του άρθρου 2, περί μεταφοράς αρμο−
διοτήτων, θέσεων και προσωπικού από το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

11. Το Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α/2011) «Διάσπαση του 
Υπουργείου Εσωτερικών, … συγχώνευση των Υπουρ−
γείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο 
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι−
λίας, ……», και ειδικότερα το άρθρο 4 για τη συγχώνευση 
των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων Νήσων και Αλι−
είας, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας.

12. Το Π.Δ. 66/2011 (ΦΕΚ 148/Α/2011) «Διορισμός Υπουρ−
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

13. Την αριθμ. 263857/21−12−2000 (ΦΕΚ Β 1639/29−12−2000) 
Κοινή Υπουργική Απόφαση «Σύστασης στο Υπουργείο 
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Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ειδικής υπηρεσίας 
με τίτλο «Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προ−
γράμματος Αλιεία», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

14. Την αριθμ. 282966/09−07−2007 (ΦΕΚ 1205/Β/2007) 
Κοινή Υπουργική Απόφαση «Έγκριση του Κανονισμού 
Διαδικασίας Πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία 
Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύ−
σεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) 
των ενισχύσεων που βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό 
Εγγυήσεων Γεωργικών προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ)».

15. Την αριθμ. 341509/26.11.2008 κοινή υπουργική από−
φαση (ΦΕΚ 2437/Β/01.12.2008) «Αναδιάρθρωση, αρμοδι−
ότητες και κατανομή προσωπικού Ειδικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΛΙΕΙΑ».

16. Την αριθμ. 2058/23−7−2008 (ΦΕΚ Β 1563/6−8−2008) 
Κοινή Υπουργική Απόφαση για το σύστημα Δημοσιονομι−
κών Διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστή−
τως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους 
του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007−2013.

17. Την αριθμ. 37501/04−03−2009 Κοινή Υπουργική 
Απόφαση «Μεταφορά της Δημόσιας Δαπάνης στον 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την πληρωμή των μέτρων του ΠΑΑ και 
του ΕΠΑΛ 2007−2013 και της Δράσης 1 «Πρόωρη Συντα−
ξιοδότηση Αλιέων», του μέτρου 4.2. του ΕΠΑΛ περιόδου 
2000−2006 από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
(ΠΔΕ)».

18. Την αριθμ. 1676/2009 κοινή υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 1867/Β/03.09.2009) «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων δι−
αχείρισης για Πράξεις του ΕΠΑΛ στην Ειδική Υπηρεσία 
Εφαρμογής Δράσεων του Ε.Π. Αλιείας».

19. Την αριθμ. 1871/2010 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 
1741/Β/05.11.2010) «Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου με 
την επωνυμία ΕΝΑΛΙΟ».

20. Την αριθμ. 2925/13−10−2008 (ΦΕΚ Β 2178/23−10−2008) 
Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
«Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Αλιείας 2007−2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

21. Την αριθμ. 656/12−3−08 απόφαση του Ειδικού Γραμ−
ματέα Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδο−
μών για την κατανομή Δημόσιας Δαπάνης στα μέτρα 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007−2013 
όπως τροποποιείται και ισχύει.

22. Τα κριτήρια επιλογής πράξεων στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα όπως αυτά εγκρίνονται και ισχύουν κάθε 
φορά από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. ΑΛΙ−
ΕΙΑΣ 2007 – 2013.

23. Το αριθμ. 1335/07.06.2011 έγγραφο της Ειδικής 
Υπηρεσίας Εφαρμογής Δράσεων ΕΠΑΛ, «Διαβούλευση 
σχεδίου κοινή υπουργική απόφαση Μέτρου 2.3 – «Μετα−
ποίηση και Εμπορία» του ΕΠΑΛ 2007−2013», καθώς και 
τα σχόλια−παρατηρήσεις των διάφορων φορέων επί 
του αναρτημένου κειμένου του σχεδίου κοινή υπουργική 
απόφαση. 

24. Την αριθμ. 744/08.07.2011 έγκριση της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. 
Αλιείας.

25. Την αριθμ. Υ350/08.07.2011 Απόφαση Πρωθυπουρ−
γού (ΦΕΚ/Β/1603/2011), «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των 
αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχι−
νίδη και Παντελή Οικονόμου.

26. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται δημόσια δαπάνη ύψους 33.265.000 € στα πλαίσια 

του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007−2013 με συγχρηματοδότηση από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ) και το ΠΔΕ (ΣΑΕ 
086/8), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ορισμοί

Για την εφαρμογή της παρούσας νοούνται ως:
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας (Ε.Π.ΑΛ.): έγγρα−

φο το οποίο υποβλήθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων και εγκρίθηκε από την Ευρω−
παϊκή Επιτροπή και το οποίο καθορίζει μία αναπτυξια−
κή στρατηγική µε τη χρήση ενός συνεκτικού συνόλου 
προτεραιοτήτων, που θα επιτευχθεί µε τη συνδρομή 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας (ΕΤΑ).

Άξονας Προτεραιότητας 2: «Υδατοκαλλιέργεια, αλιεία 
εσωτερικών υδάτων, μεταποίηση και εμπορία προϊό−
ντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» του Επιχειρησια−
κού Προγράμματος Αλιείας 2007−2013: Η προτεραιότητα 
στρατηγικής που έχει επιλεγεί στο Ε.Π.ΑΛ. 2007−2013 
για την αειφόρο ανάπτυξη του κλάδου της υδατοκαλ−
λιέργειας, την ανάπτυξη βιώσιμων επιχειρήσεων στο 
κλάδο της μεταποίησης και εμπορίας αλιευτικών προ−
ϊόντων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρησιακών δομών προς επίτευξη των στόχων της 
Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής.

Μέτρο 2.3 του Άξονα Προτεραιότητας 2: «Μεταποίηση 
και Εμπορία». H υποστήριξη των επενδύσεων στον το−
μέα μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας. 

Πράξη: Έργο ή ομάδα έργων που επιλέγονται από 
τη Διαχειριστική Αρχή του επιχειρησιακού προγράμ−
ματος ή με ευθύνη της, (μέσω Ενδιάμεσου Φορέα Δια−
χείρισης), σύμφωνα µε κριτήρια που καθορίζονται από 
την Επιτροπή Παρακολούθησης και υλοποιούνται από 
έναν ή περισσότερους δικαιούχους, προκειμένου να επι−
τευχθούν οι στόχοι του άξονα προτεραιότητας µε τον 
οποίο σχετίζονται.

Δικαιούχος: φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι ο 
τελικός αποδέκτης της δημόσιας ενίσχυσης. 

Διαχειριστική Αρχή (ΔΑ): εθνική δημόσια αρχή η οποία 
είναι υπεύθυνη για την διαχείριση και την εφαρμογή του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007−2013. Ως 
Διαχειριστική αρχή έχει οριστεί η Ειδική Υπηρεσία Δια−
χείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας.

Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ): κάθε δημόσιος 
ή ιδιωτικός φορέας ή υπηρεσία ο/η οποίος/α ενεργεί 
υπό την ευθύνη της διαχειριστικής αρχής ή αρχής πι−
στοποίησης ο/η οποίος/α εκτελεί καθήκοντα για λογα−
ριασμό μιας τέτοιας αρχής σε σχέση µε δικαιούχους 
που υλοποιούν πράξεις. 

Αρχή Πιστοποίησης (ΑΠ): εθνική, περιφερειακή ή τοπι−
κή δημόσια αρχή ή φορέας, που ορίζεται από το κράτος 
µέλος για την πιστοποίηση καταστάσεων δαπανών και 
αιτήσεων πληρωμής πριν διαβιβαστούν στην Επιτροπή. 
Για το ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007−2013 έχει οριστεί ως Αρχή Πι−
στοποίησης ο ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Φορέας Πληρωμής (ΦΠ): φορέας υπεύθυνος για την 
είσπραξη των πληρωμών από την Επιτροπή και τη διε−
νέργεια πληρωμών στους δικαιούχους. Ο διαπιστευμέ−
νος Οργανισμός πληρωμής ΟΠΕΚΕΠΕ έχει οριστεί ως 
φορέας πληρωμής για το ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007−2013. 

Αρχή Ελέγχου: εθνική, περιφερειακή ή τοπική δημόσια 
αρχή ή οντότητα, λειτουργικά ανεξάρτητη από τη δια−
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χειριστική αρχή και την αρχή πιστοποίησης, ο οποίος 
ορίζεται από το κράτος µέλος για κάθε Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα και είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της 
ουσιαστικής λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης 
και ελέγχου. Για το ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007−2013 έχει οριστεί 
ως Αρχή Ελέγχου η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου 
(ΕΔΕΛ) του Υπουργείου Οικονομικών.

Δημόσια Ενίσχυση: η οικονομική ενίσχυση που χορη−
γείται σε φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις του αλιευτικού 
τομέα για Πράξεις που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Αλιείας 2007 – 2013.

Ιδιωτική συμμετοχή: το ποσό που καταβάλλει ο Δι−
καιούχος συνολικά για την υλοποίηση μιας πράξης και 
υπολογίζεται ως το άθροισμα ίδιας συμμετοχής και 
δανεισμού.

Ίδια συμμετοχή: Το ποσό που καταβάλλει εξ ιδίων 
(χωρίς δανεισμό) πόρων ο Δικαιούχος για την υλοποί−
ηση μιας πράξης.

Αίτηση υπαγωγής επενδυτικού σχεδίου/Αίτηση ενί−
σχυσης: η αίτηση που υποβάλλει ο δικαιούχος για μεμο−
νωμένη Πράξη προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα 
και να λάβει δημόσια ενίσχυση.

Αίτηση επαλήθευσης/πληρωμής: η αίτηση που υπο−
βάλει ο δικαιούχος στην ΕΥ ΕΦΔ ΕΠΑΛ ή στις Υπηρε−
σίες Αλιείας των Περιφερειακών Ενοτήτων οι οποίες 
λειτουργούν ως όργανα της Δ.Α. ή του ΕΦΔ, συνο−
δευόμενη με τα αναγκαία πληροφοριακά στοιχεία και 
δικαιο λογητικά, προκειμένου με επιτόπια επαλήθευση 
να πιστοποιηθεί η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου 
της Πράξης που αφορά και αποτελεί την εν λόγω αίτηση 
πληρωμής ενίσχυσης του Δικαιούχου προκειμένου να 
πραγματοποιηθεί η πληρωμή των ενδιάμεσων δόσεων 
ή της τελικής κατά την ολοκλήρωση της Πράξης.

Παρατυπία: κάθε παράβαση διάταξης του Κοινοτικού 
δικαίου η οποία προκύπτει από ενέργεια ή παράλειψη 
του Δικαιούχου της ενίσχυσης ή οικονομικού φορέα και 
η οποία ζημιώνει ή ενδέχεται να ζημιώσει το γενικό προ−
ϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τον καταλογι−
σμό στον προϋπολογισμό αδικαιολόγητης δαπάνης. 

Δημοσιονομική Διόρθωση: η ακύρωση του συνόλου ή 
μέρους της Κοινοτικής ή και Εθνικής συμμετοχής σε ένα 
έργο ή πράξη, στο πλαίσιο της συγχρηματοδότησής του 
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας της περιό−
δου 2007−2013, η οποία είναι ανάλογη της παράτυπης 
δαπάνης που διαπιστώνεται.

Αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό: κάθε δαπάνη στην 
οποία δεν αντιστοιχεί ίσης αξίας παραδοθέν προϊόν, 
έργο ή υπηρεσία, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής 
σύμβασης ή απόφασης με την οποία αναλήφθηκε η 
υποχρέωση της δαπάνης.

Ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέ−
ντος ποσού: η επιστροφή αχρεωστήτως ή παρανόμως 
καταβληθέντος ποσού από τον λαβόντα για μη νόμιμη 
αιτία.

Πολύ μικρές επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που απασχο−
λούν λιγότερους από 10 εργαζομένους και των οποίων 
ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου 
ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ, 
σύμφωνα με τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, 
της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ 
μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων. 

Μικρές επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που απασχολούν 
λιγότερους από 50 εργαζομένους και των οποίων ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου 
ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ, 
σύμφωνα με τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, 
της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ 
μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που απασχολούν 
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο 
ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκα−
τομμύρια ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού 
δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με 
τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Μαΐ−
ου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων.

Στόχος Σύγκλισης: ο στόχος της δράσης των λιγότερο 
ανεπτυγμένων κρατών μελών και περιφερειών σύμφω−
να με τον Καν. (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου, 
της 11ης Ιουλίου 2006, για τον καθορισμό των γενικών 
διατάξεων σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερει−
ακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 
το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του Καν (ΕΚ) 
αριθ. 1260/1999. Ο στόχος της «Σύγκλισης», αποβλέπει 
στην επιτάχυνση της σύγκλισης των Περιφερειών αυτών 
µέσω της βελτίωσης των συνθηκών για την οικονοµική 
μεγέθυνση και την απασχόληση µε την αύξηση και τη 
βελτίωση της ποιότητας των επενδύσεων σε φυσικό και 
ανθρώπινο κεφάλαιο, στην ανάπτυξη της καινοτομίας 
και της κοινωνίας της γνώσης, στην προσαρμοστικότητα 
στις οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές, στην προστα−
σία και στη βελτίωση του περιβάλλοντος, καθώς και 
στην ενίσχυση της διοικητικής αποτελεσματικότητας.

Περιφέρειες Στόχου Σύγκλισης: οι διοικητικές Περι−
φέρειες της χώρας των οποίων το κατά κεφαλήν ακα−
θάριστο εγχώριο προϊόν, είναι μικρότερο από το 75% 
του κοινοτικού μέσου όρου, σύμφωνα με τον Καν (ΕΚ) 
αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, 
για τον καθορισμό των γενικών διατάξεων σχετικά με 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευ−
ρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και 
την κατάργηση του Καν (ΕΚ) αριθ. 1260/1999.

Περιφέρειες εκτός στόχου σύγκλισης: οι διοικητικές 
Περιφέρειες της χώρας που δεν καλύπτονται από το 
στόχο της «Σύγκλισης». Οι Περιφέρειες αυτές ανήκουν 
στο στόχο «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απα−
σχόληση», που αποβλέπει, στην ενίσχυση της ανταγω−
νιστικότητας και της ελκυστικότητας των Περιφερειών 
καθώς και στην απασχόληση, προβλέποντας τις οικο−
νομικές και κοινωνικές αλλαγές, µέσω της καινοτομίας, 
της επιχειρηματικότητας, της προστασίας και της βελ−
τίωσης του περιβάλλοντος, καθώς και της βελτίωσης 
της προσβασιμότητας και της προσαρμοστικότητας 
των εργαζομένων και των επιχειρήσεων. 

Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά: τα νησιά της Ελ−
ληνικής επικράτειας τα οποία μειονεκτούν λόγω της 
απόμακρης θέσης τους, σύμφωνα με το Παράρτημα II 
«ένταση ενίσχυσης» και τη παράγραφο 9 του Άρθρου 
53 του Καν.(ΕΚ) 1198/2006.

Άρθρο 2
Υπαγόμενες Πράξεις

Στην παρούσα απόφαση υπάγονται οι πράξεις που 
εντάσσονται στο Μέτρο 2.3 «Μεταποίηση και εμπορία» 
του Άξονα Προτεραιότητας 2 του ΕΠΑΛ 2007 – 2013 και 
στις ακόλουθες Δράσεις: 
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Δράση 1: Βελτίωση της επιχειρηματικής θέσης των 
παραγωγικών μονάδων μεταποίησης 

Δράση 2: Βελτίωση της επιχειρηματικής θέσης των 
εγκαταστάσεων εμπορίας. 

Άρθρο 3
Δικαιούχοι

Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων του Μέτρου 
2.3, είναι ατομικές Επιχειρήσεις και Νομικά Πρόσωπα 
Ιδιωτικού Δικαίου που δραστηριοποιούνται, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της εμπορικής και φορολογικής νο−
μοθεσίας, στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας 
αλιευτικών προϊόντων. 

Ειδικότερα:
α) πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, 
β) επιχειρήσεις που απασχολούν 250 ή περισσότερους 

εργαζομένους και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών άνω 
των 50 εκατομμυρίων ευρώ ή/και σύνολο ετήσιου ισο−
λογισμού που υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ, αλλά 
απασχολούν λιγότερους από 750 εργαζομένους ή έχουν 
κύκλο εργασιών κάτω από 200 εκατομμύρια ευρώ.

γ) επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αριθμού απασχολού−
μενων και ετήσιου κύκλου εργασιών, εφόσον ο τόπος 
πραγματοποίησης της υποβαλλόμενης προς ενίσχυση 
πράξης αφορά σε περιοχή που εμπίπτει στη κατηγορία 
«Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά».

Άρθρο 4
Περιοχές Εφαρμογής 

1. Το Μέτρο 2.3. «Μεταποίηση και Εμπορία» του Άξονα 
Προτεραιότητας 2 του ΕΠΑΛ 2007−2013, εφαρμόζεται 
σε ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια, με διαφορετική 
όμως ένταση ενίσχυσης σύμφωνα με την περιοχή υλο−
ποίησης της προτεινόμενης Πράξης.

2. Οι περιοχές της επικράτειας κατηγοριοποιούνται 
ως εξής:

i. Περιφέρειες που καλύπτονται από το στόχο σύγκλι−
σης (Περιφέρειες Στόχου Σύγκλισης)

ii. Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά
iii. Περιφέρειες που δεν καλύπτονται από το στόχο 

σύγκλισης (Περιφέρειες εκτός Στόχου Σύγκλισης)
3. Οι επιμέρους περιοχές που εντάσσονται στις κα−

τηγορίες της παραγράφου 2 ορίζονται στο Κεφάλαιο 1 
του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007−2013, όπως αυτό τροποποιείται 
και ισχύει.

Άρθρο 5
Είδος ενισχύσεων – Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια − 

Προϋποθέσεις χορήγησης

1. Δημόσιες οικονομικές ενισχύσεις, χορηγούνται, ως 
ποσοστό του συνολικού επιλέξιμου κόστους, για πράξεις 
που εντάσσονται στις δράσεις του Μέτρου 2.3, όπως 
αυτές αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας. 

2. Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατά−
ξεις της παρούσας για το ποσό που προβλέπεται να 
καλυφθεί με τραπεζικό δανεισμό, δύναται να χρηματο−
δοτούνται με δάνεια χαμηλού κόστους από τα χρημα−
τοπιστωτικά ιδρύματα που συνεργάζονται με το Ταμείο 
ΕΝΑΛΙΟ.

3. Ειδικότερα οι υπαγόμενες πράξεις αφορούν:
i) Στην ίδρυση και μετεγκατάσταση επιχειρήσεων με−

ταποίησης, στοχεύοντας ιδίως σε παραγωγή προϊόντων 
υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας, βελτίωση 
των συνθηκών εργασίας, διασφάλιση της υγιεινής και 

του περιβάλλοντος, παραγωγή ή εμπορία νέων προϊό−
ντων, εφαρμογή νέων τεχνολογιών, ανάπτυξη καινοτό−
μων μεθόδων παραγωγής.

ii) Στην επέκταση, στον εξοπλισμό και στον εκσυγχρο−
νισμό επιχειρήσεων μεταποίησης, επιδιώκοντας ιδίως 
τη βελτίωση των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού, 
των αποθηκευτικών χώρων πρώτης ύλης και τελικού 
προϊόντος, το σύστημα διακίνησης με σύγχρονο απο−
γραφικό έλεγχο και μηχανογραφική υποστήριξη για 
την ιχνηλασιμότητα του προϊόντος μέχρι τον τελικό 
καταναλωτή.

iii) Στην επεξεργασία υπολειμμάτων αλιευτικών προ−
ϊόντων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, καθώς και 
στην απομάκρυνση από τα ιχθυάλευρα ή τα ιχθυέλαια 
διοξύνης ή άλλων επιβλαβών ουσιών για την ανθρώπινη 
υγεία.

iv) Στην ελαφριάς μορφής μεταποίηση, τυποποίηση 
και εμπορία από αλιευτικά σκάφη, με την εγκατάσταση 
κατάλληλου εξοπλισμού και εφαρμογή πρακτικής σύμ−
φωνα με τους κοινοτικούς κανονισμούς, αξιοποιώντας 
τα στοιχεία φρεσκάδας των αλιευμάτων και εισάγοντας 
στο κύκλωμα εμπορίας προϊόντα επεξεργασμένα και 
με ταυτότητα.

v) Στη δημιουργία, στον εξοπλισμό και στον εκσυγ−
χρονισμό εγκαταστάσεων εμπορίας προϊόντων προερ−
χόμενων κυρίως από τοπικές εκφορτώσεις και υδατο−
καλλιέργεια, (συσκευαστήρια, κέντρα αποστολής και 
εξυγίανσης οστράκων, ψυκτικοί ή/και αποθηκευτικοί 
χώροι), για τη βελτίωση της ποιότητας, της υγιεινής 
και της εμπορικής παρουσίασης του προϊόντος.

vi) Στην εφαρμογή καινοτόμων διαδικασιών, στην ανά−
πτυξη νέων προϊόντων και τρόπων συσκευασίας και 
στην αξιοποίηση παραδοσιακών συνταγών.

vii) Στην ανάπτυξη χώρων άμεσης εμπορίας για την 
πώληση και ενημέρωση του καταναλωτή, καθώς και 
για την ενθάρρυνση της κατανάλωσης συναφών προ−
ϊόντων.

4. Στην περίπτωση που οι Πράξεις πραγματοποιούνται 
με σκοπό τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τα 
κοινοτικά πρότυπα για το περιβάλλον, την υγεία του 
ανθρώπου ή των ζώων, την υγιεινή ή τις συνθήκες δια−
βίωσης των ζώων, επιτρέπεται η χορήγηση ενίσχυσης 
έως την ημερομηνία κατά την οποία τα πρότυπα καθί−
στανται υποχρεωτικά για τις επιχειρήσεις.

5. Οι ενισχύσεις παρέχονται σε δικαιούχους, όπως 
αυτοί ορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας:

(i) των οποίων μπορεί να καταδειχθεί η φερεγγυότητα 
και η οικονομική βιωσιμότητα,

(ii) που παρέχουν ασφαλείς εγγυήσεις για την εξα−
σφάλιση της ιδίας τους συμμετοχής. 

(iii) που δεν έχουν υποβάλλει αίτηση ένταξης για χρη−
ματοδότηση σε άλλη Υπηρεσία ή φορέα για το σύνο−
λο ή μέρος του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου,  
σύμφωνα με κριτήρια που εξειδικεύονται στη σχετική 
Πρόσκληση.

6. Οι ενισχυόμενες Πράξεις θα πρέπει να έχουν ολο−
κληρωθεί μέχρι την 31−12−2015.

7. Οι ενισχύσεις δεν παρέχονται σε «προβληματικές 
επιχειρήσεις» σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κατευθυ−
ντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2008/C 
84/06 και σε επιχειρήσεις που δεν έχουν τις προβλε−
πόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία άδειες για τη 
λειτουργία τους.
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Άρθρο 6
 Ποσοστά Δημόσιας Ενίσχυσης

1. Το μέγιστο ποσοστό της χορηγούμενης ενίσχυσης 
καθορίζεται από: 

α) την κατηγοριοποίηση των δυνητικών δικαιούχων, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα του άρθρου 3, και 

β) την περιοχή του τόπου υλοποίησης της προτεινό−
μενης Πράξης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα του άρ−
θρου 4.

2. Λαμβάνοντας υπόψη την παράγραφο 1, του πα−
ρόντος άρθρου, τα μέγιστα ποσοστά χορηγούμενης 
Δημόσιας Ενίσχυσης για Πράξεις που θα ενταχθούν για 
χρηματοδότηση, έχουν ως εξής: 

Περιφέρει−
ες Στόχου 
Σύγκλισης

Περιφέρειες 
εκτός Στόχου 
Σύγκλισης

Απομακρυ−
σμένα Ελλη−
νικά Νησιά

1
Πολύ μικρές, μι−
κρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις

Δ.E. ≤   60 % ≤   40 % ≤   60 %

Ι.Σ. ≥   40 % ≥   60 % ≥   40 %

2

Επ ιχε ιρήσε ις 
που απασχολούν 
από 250 έως 750 
εργαζομένους 
ή έχουν κύκλο 
εργασιών από 50 
έως 200 εκατομ−
μύρια ευρώ.

Δ.E. ≤   30 % ≤   20 % ≤   60 %

Ι.Σ. ≥   70 % ≥   80 % ≥   40 %

3

Επιχειρήσεις ανε−
ξαρτήτως αριθ−
μού απασχολού−
μενων, ετήσιου 
κύκλου εργασιών 
ή συνόλου του 
ετήσιου ισολογι−
σμού.

Δ.E. ≤   60 %

Ι.Σ. ≥   40 %

Δ.Ε.: Δημόσια Ενίσχυση, Ι.Σ.: Ιδιωτική Συμμετοχή
3. Τα ποσοστά της χορηγούμενης ενίσχυσης ανά κα−

τηγορία δικαιούχου (μέγεθος επιχείρησης) και περιοχή 
υλοποίησης της προτεινόμενης επένδυσης, καθώς και 
η βαρύτητα εκάστου εκ των κριτηρίων προτεραιότητας 
καθορίζονται στη σχετική Πρόσκληση υποβολής αιτή−
σεων ενίσχυσης Πράξεων του Μέτρου 2.3. 

4. Η Ιδιωτική Συμμετοχή δύναται να αποτελείται από 
την Ίδια Συμμετοχή και Τραπεζικό Δανεισμό. Σε κάθε 
περίπτωση η Ίδια Συμμετοχή δεν μπορεί να είναι μικρό−
τερη του 5% του προϋπολογισμού της Πράξης.

5. Στα ποσά της παρ. 3. συμπεριλαμβάνονται και ενι−
σχύσεις που αφορούν σε μέσα χρηματοδοτικής τεχνικής 
σύμφωνα με τα άρθρα 34 έως 37 του κανονισμού 498/2007, 
με την προϋπόθεση της τήρησης του άρθρου 53 του Καν 
1198/2006, καθώς η εγγύηση και η επιδότηση δανείου ή/και 
επιτοκίου συνυπολογίζεται στη σώρευση ενισχύσεων.

Άρθρο 7
Επιλέξιμες Δαπάνες

1. Οι δαπάνες είναι για συνεισφορά του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Αλιείας (ΕΤΑ) εάν έχουν πραγματοποιηθεί με−
ταξύ της 01.01.2007 και της 31.12.2015. Οι προθεσμίες 
μπορεί να περιορίζονται σύμφωνα με την πρόσκληση 
υποβολής προτάσεων ή την απόφαση ένταξης. 

2. Για την υλοποίηση Πράξεων (επενδυτικών σχεδίων) 
στο πλαίσιο των Δράσεων του Μέτρου 2.3 του Ε.Π.ΑΛ. 

2007−2013, θεωρούνται ως επιλέξιμες δαπάνες ιδίως 
οι εξής:

(i) Αγορά οικοπέδου, ανάλογη (ελάχιστη απαιτούμενη 
έκταση) για την ίδρυση νέας ή την επέκταση υφιστά−
μενης μονάδας μεταποίησης, τυποποίησης, επεξερ−
γασίας, συσκευασίας, εμπορίας, μέχρι ποσοστού 10% 
επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης 
(πλην τεχνικών και απροβλέπτων). Η τιμή αγοράς της 
απαραίτητης εδαφικής έκτασης προσδιορίζεται από 
ανεξάρτητο ορκωτό εκτιμητή και δεν υπερβαίνει την 
εμπορική της αξία ή την αντικειμενική της αξία για τις 
περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται το σύστημα του αντι−
κειμενικού προσδιορισμού.

(ii) Οι δαπάνες για την καθαίρεση υπερκείμενων στην 
εδαφική έκταση κατασκευών−εγκαταστάσεων, είναι επι−
λέξιμες εφόσον είναι απαραίτητες για την εκτέλεση 
της πράξης και δεν μπορούν να υπερβούν το 5% των 
συνολικών επιλέξιμων δαπανών της πράξης (πλην τε−
χνικών και απροβλέπτων).

(iii) Η αγορά ακινήτων όπως κτίρια και τα γήπεδα, 
(ελάχιστη απαιτούμενη έκταση), επί των οποίων έχουν 
οικοδομηθεί, είναι επιλέξιμη, εφόσον η αγορά του ακι−
νήτου συνδέεται άμεσα με τους στόχους της σχετικής 
πράξης και με τις εξής προϋποθέσεις: 

− Η τιμή αγοράς του ακινήτου προσδιορίζεται από 
ανεξάρτητο ορκωτό εκτιμητή και δεν υπερβαίνει την 
εμπορική του αξία.

− Το ακίνητο δεν θα πρέπει να έχει αποτελέσει τα 
προηγούμενα δέκα (10) έτη αντικείμενο εθνικής ή κοι−
νοτικής επιχορήγησης.

− Το ακίνητο οφείλει να χρησιμοποιείται για το σκο−
πό και την περίοδο που περιγράφεται στην απόφαση 
ένταξης της πράξης.

− Το ακίνητο δε χρησιμοποιείται για κατοικία. 
(iv) Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, σε ποσοστό 

έως 5% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επέν−
δυσης, (πλην Τεχνικών και απρόβλεπτων εξόδων).

(v) Ίδρυση, επέκταση ή εκσυγχρονισμός βιομηχανο−
στασίων, κτιριακών, ειδικών ή βοηθητικών εγκαταστά−
σεων. 

(vi) Κατασκευή, επέκταση ή εκσυγχρονισμός αποθη−
κευτικών ή ψυκτικών χώρων.

(vii) Δαπάνες για μελέτες και αμοιβές συμβούλων
(viii) Ειδικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός για επιχει−

ρήσεις στα απομακρυσμένα νησιά.
(ix) Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση σύγχρονων 

μηχανημάτων και εξοπλισμού. 
(x) Αγορά μέσων μεταφοράς.
(xi) Εργαστηριακός εξοπλισμός
(xii) Εξοπλισμός γραφείων και χώρων προσωπικού
(xiii) Προμήθεια λογισμικού και λογισμικού αναβάθ−

μισης
(xiv) Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης απο−

βλήτων
(xv) Μελέτη, εφαρμογή και πιστοποίηση συστημάτων 

διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης, 
αυτοέλεγχου και σήμανσης−πιστοποίησης προϊόντων, 
σύμφωνα με εθνικά ή διεθνή πρότυπα και σήματα ποι−
ότητας.

(xvi) Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο 
χρηματοδοτικής μίσθωσης εφόσον αιτιολογούνται για 
την υλοποίηση της πράξης και με τους εξής όρους:

− Ο μισθωτής είναι ο δικαιούχος της πράξης.
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− Μετά τη λήξη της μίσθωσης η κυριότητα του πά−
γιου στοιχείου το οποίο αποτελεί το αντικείμενο της 
σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης περιέρχεται στο 
δικαιούχο. 

− Η διάρκεια της χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπο−
ρεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη.

− Οι επιλέξιμες δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης 
αφορούν μόνο την αξία κτήσης του παγίου η οποία 
αποδεικνύεται από εξοφλημένο τιμολόγιο ή λογιστικό 
έγγραφο ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας.

− Το συνολικό κόστος δεν μπορεί να υπερβαίνει την 
εμπορική αξία του παγίου στοιχεία.

(xvii) Τεχνικά έξοδα και απρόβλεπτα, σε ποσοστό έως 
10% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους, των υπο−
λοίπων διακριτών της Πράξης. 

3. Δεν είναι επιλέξιμες ιδίως οι δαπάνες που αφο−
ρούν: 

(i) Εργασίες επισκευής και συντήρησης υπαρχόντων 
εξοπλισμών και εγκαταστάσεων. 

(ii) Εργασίες πράσινου και διακόσμησης.
(iii) Αγορά ή εγκατάσταση μεταχειρισμένων υλικών, 

μηχανημάτων και εξοπλισμών. 
(iv) Λειτουργικά έξοδα.
(v) Η μεταβίβαση της κυριότητας μίας επιχείρησης.
(vi) Συμβολαιογραφικά έξοδα, τέλη, φόροι κλπ.
(vii) Χρηματοοικονομικά έξοδα (έξοδα συναλλάγματος, 

συναλλαγματικές διαφορές, χρεωστικοί τόκοι, προμή−
θειες χρηματοπιστωτικών συναλλαγών,)

(viii) Πρόστιμα, χρηματοοικονομικές ποινές και δαπά−
νες δικαστικών διαδικασιών.

(ix) Οιαδήποτε εγκατάσταση−εργασία που αφορά στην 
άσκηση λιανικού εμπορίου.

Άρθρο 8
Όρια προϋπολογισμού

1. Ο προϋπολογισμός του Μέτρου 2.3: «Μεταποίηση 
και Εμπορία» ανέρχεται σε 33.265.000 €. 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Οικονομικών, ο προ−
ϋπολογισμός του Μέτρου δύναται να τροποποιείται, 
εντός του προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας 
2 του ΕΠΑΛ 2007 − 2013 όπως καθορίζεται με το άρ−
θρο 6 της αριθμ. 1676/26.06.2009 Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης, (ΦΕΚ 1867/Β/2009), προκειμένου για την κα−
λύτερη εξυπηρέτηση των στόχων του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Αλιείας 2007−2013, μετά από εισήγηση 
της αρμόδιας Υπηρεσίας.

Άρθρο 9
Αρμόδιες Αρχές

1. Η αρμοδιότητα διαχείρισης του Μέτρου 2.3 του 
ΕΠΑΛ 2007 – 2013 έχει εκχωρηθεί με την 1676/26−6−
2009 Κοινή Υπουργική Απόφαση, στην Ειδική Υπηρεσία 
Εφαρμογής Δράσεων Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Αλιείας (ΕΥ ΕΦΔ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ), η οποία λειτουργεί ως 
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ).

2. Ως Αρμόδιες Υπηρεσίες για την παραλαβή και τον 
έλεγχο πληρότητας των αιτήσεων και απαραίτητων 
δικαιολογητικών των δικαιούχων για τις ανάγκες της 
παρούσας ορίζονται οι κατά τόπους Υπηρεσίες Αλιείας 
ή η Ε.Υ. ΕΦΔ ΕΠ. ΑΛΙΕΙΑΣ με αρμοδιότητες όπως αυτές 
καθορίζονται στην παρούσα και στις εκάστοτε σχετικές 
Προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης Πράξεων. 

Άρθρο 10
Υποβολή Αιτήσεων 

1. Η ΕΥ ΕΦΔ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ εκδίδει Προσκλήσεις υπο−
βολής αιτήσεων ενίσχυσης Πράξεων που αναφέρονται 
στα άρθρα 2 και 5 της παρούσας προς τους δυνητικούς 
δικαιούχους, οι οποίες εγκρίνονται με αποφάσεις του 
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι−
λίας.

2. Το περιεχόμενο των Προσκλήσεων περιλαμβάνει 
όλα τα απαραίτητα στοιχεία ενημέρωσης των δυνητι−
κών Δικαιούχων σχετικά με τις δυνατότητες και τους 
όρους χρηματοδότησης, καθώς και τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις τους. Ειδικότερα, στο πλαίσιο των Προ−
σκλήσεων, η αρμόδια υπηρεσία παρέχει στους δυνητι−
κούς Δικαιούχους σαφείς και λεπτομερείς πληροφορίες 
τουλάχιστον σχετικά με:

(i) τις υπαγόμενες κατηγορίες ενισχύσεων 
(ii) τις προϋποθέσεις και τους όρους επιλεξιμότητας, 

τους οποίους πρέπει να πληρούν οι δυνητικοί δικαιούχοι 
προκειμένου να επιλεγούν για χρηματοδότηση

(iii) το είδος των παρεχόμενων ενισχύσεων 
(iv) το περιεχόμενο του φακέλου υποψηφιότητας
(v) τις διαδικασίες για την εξέταση των προτάσεων 

και τις σχετικές χρονικές περιόδους 
(vi) τα κριτήρια για την ένταξη των προς χρηματοδό−

τηση Πράξεων 
(vii) τους αρμόδιους σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό 

επίπεδο, οι οποίοι μπορούν να παρέχουν πληροφορίες 
σχετικά με τις προκηρυσσόμενες Δράσεις

(viii) τις υποχρεώσεις των Δικαιούχων στην περίπτωση 
έγκρισης της αίτησης ενίσχυσης και ιδίως τις υποχρε−
ώσεις τήρησης στοιχείων και αποδοχής ελέγχων και 
επιτόπιων ή/και διοικητικών επαληθεύσεων και επιθεω−
ρήσεων από όλα τα εθνικά και κοινοτικά όργανα.

3. Οι κατά τόπους αρμόδιες Υπηρεσίες Αλιείας ή η 
ΕΥ ΕΦΔ ΑΛΙΕΙΑΣ παραλαμβάνουν και πρωτοκολλούν τις 
υποβαλλόμενες αιτήσεις. 

Άρθρο 11
Διαδικασία ελέγχου πληρότητας αιτήσεων − 

Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων

1. Ο έλεγχος πληρότητας, η αξιολόγηση και η έγκριση 
προς ένταξη και χρηματοδότηση των αιτήσεων ενίσχυ−
σης, ολοκληρώνεται με τη διαδικασία των διαδοχικών 
και διακριτών σταδίων της επόμενης παραγράφου, και 
γίνεται με βάση τα εκάστοτε εγκεκριμένα από την Επι−
τροπή Παρακολούθησης, κριτήρια ένταξης Πράξεων ανά 
Δράση.

2. Η διαδικασία ελέγχου πληρότητας, αξιολόγησης και 
επιλογής των Πράξεων περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

Α. Έλεγχος πληρότητας των υποβληθέντων στοιχείων 
της αίτησης από τις κατά τόπους αρμόδιες Υπηρεσίες 
Αλιείας. 

(i) Η κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας ή η ΕΥ 
ΕΦΔ ΑΛΙΕΙΑΣ εντός 20 ημερολογιακών ημερών από την 
παραλαβή της αίτησης ελέγχει την πληρότητα των δι−
καιολογητικών, την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων 
και την τήρηση των καθορισθεισών προϋποθέσεων. 

(ii) Ο έλεγχος πληρότητας των στοιχείων διενεργείται 
με βάση τη σχετική Λίστα Εξέτασης Πληρότητας Στοι−
χείων Πρότασης που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης του Προγράμματος. Εφόσον κριθεί 
αναγκαίο, η Υπηρεσία δύναται να ζητήσει την υποβο−
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λή συμπληρωματικών στοιχείων από τον αιτούντα της 
ενίσχυσης, τα οποία πρέπει να υποβληθούν εντός 15 
ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής 
του σχετικού εγγράφου της Υπηρεσίας. Με την υποβολή 
των συμπληρωματικών στοιχείων η αίτηση ελέγχεται 
εκ νέου ως προς την πληρότητά της. Εάν παρέλθει η 
προθεσμία που έχει χορηγηθεί και δεν υποβληθούν τα 
πρόσθετα δικαιολογητικά, η αίτηση επιστρέφεται και 
θεωρείται ως μηδέποτε υποβληθείσα. 

(iii) Οι αιτήσεις που κρίνονται πλήρεις, διαβιβάζονται με 
συνημμένη τη συμπληρωμένη Λίστα Εξέτασης Πληρότη−
τας Στοιχείων της κάθε προτεινόμενης Πράξης και σχετικό 
εισηγητικό σημείωμα, στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής 
Δράσεων Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας εντός 20 
ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής 
της αίτησης ή των σχετικών συμπληρωματικών στοιχεί−
ων που υποβλήθηκαν. Το σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο 
κοινοποιείται στον αιτούντα της ενίσχυσης. 

Β. Αξιολόγηση των Αιτήσεων Ενίσχυσης−Χρηματοδό−
τησης από την ΕΥ ΕΦΔ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ.

(i) Η ΕΥ ΕΦΔ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ, εντός 20 ημερολογιακών 
ημερών από την παραλαβή της αίτησης προβαίνει σε 
αξιολόγηση και βαθμολόγηση αυτής με βάση:

− Τα Κριτήρια Επιλογής Πράξεων, όπως αυτά εγκρί−
νονται και ισχύουν από την Επιτροπή Παρακολούθησης 
και 

− Τα Κριτήρια Προτεραιότητας των Πράξεων που εξει−
δικεύονται στην εκάστοτε σχετική Πρόσκληση.

(ii) Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η ΕΥ ΕΦΔ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 
δύναται να ζητήσει την υποβολή συμπληρωματικών 
στοιχείων τόσο από τον αιτούντα της ενίσχυσης όσο 
και από την κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας. Τα 
αιτούμενα συμπληρωματικά στοιχεία πρέπει να υπο−
βληθούν εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την ημε−
ρομηνία παραλαβής του σχετικού εγγράφου της Υπη−
ρεσίας. Εάν παρέλθει η προθεσμία που έχει χορηγηθεί 
και δεν υποβληθούν τα πρόσθετα δικαιολογητικά, η 
αίτηση επιστρέφεται στην αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας, 
με έγγραφη αιτιολόγηση (με συστημένη επιστολή) ή 
οποία κοινοποιείται και στον αιτούντα.

(iii) Στο τέλος κάθε κύκλου αξιολόγησης, η Μονάδα Β 
της ΕΥ ΕΦΔ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ καταρτίζει πίνακα στον οποίο 
κατατάσσονται, σε φθίνουσα σειρά με βάση τη βαθμο−
λογία τους, οι αιτήσεις που προτείνονται για ένταξη 
προς χρηματοδότηση.

Επίσης, η Μονάδα Β της ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ καταρτί−
ζει πίνακα των μη προτεινόμενων προς ένταξη πράξεων 
με σχετική αιτιολόγηση.

(iv) Οι πίνακες του ανωτέρω σημείου (iii), τίθενται υπό−
ψη της Επιτροπής Προέγκρισης Αιτήσεων Ενίσχυσης 
(Ε.Π.Α.Ε.) του σημείου Γ του παρόντος άρθρου. 

 Γ. Επιτροπή Προέγκρισης Αιτήσεων Ενίσχυσης
1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγω−

νιστικότητας και Ναυτιλίας, συστήνεται και ορίζεται η 
διαδικασία λειτουργίας της Επιτροπής Προέγκρισης 
Αιτήσεων Ενίσχυσης (Ε.Π.Α.Ε.) Πράξεων του ΕΠΑΛ 2007−
2013, έργο της οποίας είναι η γνωμοδότηση επί των 
αιτήσεων ενίσχυσης και η προέγκριση αυτών.

2. Στη σύνθεση της Ε.Π.Α.Ε. συμμετέχουν:
α. Ο Προϊστάμενος της ΕΥ ΕΦΔ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ή ο ανα−

πληρωτής του.
β. Ο Προϊστάμενος της Μονάδας Α της ΕΥ ΕΦΔ Ε.Π. 

ΑΛΙΕΙΑΣ ή ο αναπληρωτής του. 

γ. Ο Προϊστάμενος της Μονάδας Β της ΕΥ ΕΦΔ Ε.Π. 
ΑΛΙΕΙΑΣ ή ο αναπληρωτής του.

3. Η Ε.Π.Α.Ε. συνεδριάζει για γνωμοδότηση επί των αι−
τήσεων ενίσχυσης, μετά από πρόσκληση του Προέδρου 
της, τακτικά τρεις (3) φορές εντός του έτους. Η πρώτη 
(1η) τακτική συνεδρίαση του έτους πραγματοποιείται 
έως την 30η Απριλίου, η δεύτερη έως την 31η Αυγού−
στου και τρίτη έως την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους. 
Έκτακτες συνεδριάσεις πραγματοποιούνται σε όλη τη 
διάρκεια του έτους μετά από πρόσκληση του Προέδρου 
της Επιτροπής.

4. Η συνεδρίαση της Ε.Π.Α.Ε. μπορεί να συνεχίζεται και 
τις επόμενες, της καθορισμένης ημερομηνίας, ημέρες, 
έως ότου η Επιτροπή ολοκληρώσει τις εργασίες του 
εκάστοτε κύκλου συγκριτικής αξιολόγησης.

5. Η Ε.Π.Α.Ε. μπορεί να αναβάλλει την εξέταση αιτή−
σεων ενίσχυσης για επόμενη συνεδρίαση, όταν διαπι−
στώσει ότι συντρέχουν λόγοι διερεύνησης ορισμένων 
στοιχείων που καλείται να προσκομίσει ο αιτών και τα 
οποία χρήζουν περαιτέρω εξέτασης.

6. Η προέγκριση αιτήσεων ενίσχυσης από την Ε.Π.Α.Ε. 
δεν αποτελεί ανάληψη δέσμευσης για το Υπουργείο 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Η δέ−
σμευση πραγματοποιείται με την έκδοση της σχετικής 
Απόφασης Χρηματοδότησης−Ένταξης της Πράξης. 

Δ. Προέγκριση των Αιτήσεων Ενίσχυσης−Χρηματοδό−
τησης Πράξεων από την Ε.Π.Α.Ε. 

(i) Στις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις της Ε.Π.Α.Ε. 
εξετάζονται οι αιτήσεις για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί 
η διαδικασία βαθμολόγησης και συγκριτικής αξιολόγη−
σης, τουλάχιστον δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες πριν 
την καθοριζόμενη ημερομηνία συνεδρίασης.

(ii) Η Ε.Π.Α.Ε. εξετάζει τα στοιχεία που υποβάλλονται 
σύμφωνα με το σημείο Β (iv) και συντάσσει πρακτικό 
με το οποίο γνωμοδοτεί για την προέγκριση αιτήσεων 
ενίσχυσης που κρίνεται ότι έχουν ολοκληρώσει επιτυ−
χώς τις διαδικασίες ελέγχου και αξιολόγησης.

(iii) Το πρακτικό προέγκρισης Πράξεων προς ένταξη 
και χρηματοδότηση συντάσσεται, τηρώντας σειρά προ−
τεραιότητας, σύμφωνα με τη βαθμολόγησή τους και 
μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού της σχετικής 
Πρόσκλησης. 

(iv) Το πρακτικό του προηγούμενου σημείου (iii) υπο−
βάλλεται στη Μονάδα Β της ΕΥ ΕΦΔ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ και 
αποτελεί μέρος των δικαιολογητικών για την έκδοση 
της Απόφασης Χρηματοδότησης – Ένταξης των Πρά−
ξεων.

(v) Επίσης, η Ε.Π.Α.Ε. συντάσσει και υποβάλει στη Μο−
νάδα Β της ΕΥ ΕΦΔ Ε.Π. ΑΛΕΙΑΣ πρακτικό με τις προ−
τεινόμενες για μη ένταξη πράξεις 

Ε. Ολοκλήρωση διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής 
Πράξεων – Ένταξη Πράξεων στο Πρόγραμμα

i. Η ΕΥ ΕΦΔ Ε.Π.ΑΛΕΙΑΣ με την παραλαβή των Πρα−
κτικών της Ε.Π.Α.Ε.:

α. Ενημερώνει με συστημένη επιστολή τους αιτού−
ντες για τις Πράξεις που προτείνονται προς ένταξη για 
χρηματοδότηση από το Ε.Π.ΑΛ., τόσο όσον αφορά στον 
επιλέξιμο προϋπολογισμό της Πράξης, όσο και για τις 
επί μέρους επιλέξιμες δαπάνες. Οι ενδιαφερόμενοι με 
την παραλαβή του εγγράφου της ΕΥ ΕΦΔ Ε.Π. ΑΛΕΙΑΣ, 
θα πρέπει εντός 10 ημερολογιακών ημερών να δηλώ−
σουν στην Υπηρεσία ότι αποδέχονται να εκτελέσουν 
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το προτεινόμενο έργο με τις προϋποθέσεις που προ−
κύπτουν από την αξιολόγησή του.

 Σε περίπτωση μη αποδοχής ή μη τήρησης της παρα−
πάνω προθεσμίας, το προτεινόμενο σχέδιο απορρίπτε−
ται οριστικά και επιστρέφεται ο φάκελος στην αρμόδια 
Υπηρεσία Αλιείας με κοινοποίηση του διαβιβαστικού και 
στον αιτούντα.

β. Επιστρέφει τους φακέλους των απορριπτόμενων 
προς ένταξη σχεδίων στις αρμόδιες Υπηρεσίες Αλιείας 
με κοινοποίηση των διαβιβαστικών στους ενδιαφερό−
μενους.

γ. Ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους των σχεδίων 
των οποίων αναβλήθηκε η εξέτασή τους για την επό−
μενη συνεδρίαση της Ε.Π.Α.Ε., καθώς και τις αρμόδιες 
Υπηρεσίες Αλιείας.

ii. Με την παραλαβή της επιστολής «αποδοχής» από 
τον αιτούντα, εκδίδεται η σχετική Απόφαση Χρηματο−
δότησης – Ένταξης Πράξης από τον Υπουργό Ανάπτυ−
ξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 2925/13.10.2008 Απόφαση 
του ΥΠΑΑΤ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
195/28.02.2011 (ΦΕΚ/Β/399/2011) Απόφαση του Υπουργού 
Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας. Ταυτόχρο−
να, αποστέλλεται στο Δικαιούχο της ενίσχυσης Σχέδιο 
Σύμβασης (Σύμφωνο Αποδοχής Όρων της Απόφασης 
Χρηματοδότησης – Ένταξης Πράξης), σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην προαναφερθείσα Απόφαση, με οδηγίες 
συμπλήρωσης, αναλυτική ενημέρωση για τη διαδικασία 
και το χρονοδιάγραμμα υπογραφής της σύμβασης και 
τις σχετικές ενέργειες, στις οποίες θα πρέπει να προβεί 
ο Δικαιούχος της ενίσχυσης.

Άρθρο 12
Διαδικασία Τροποποίησης Ενταγμένων Πράξεων

1. Για οποιαδήποτε αλλαγή/μεταβολή της ενταχθείσας 
Πράξης, υποβάλλεται από το Δικαιούχο αίτηση τροπο−
ποίησης στην κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας ή 
στην ΕΥ ΕΦΔ ΑΛΙΕΙΑΣ κατά περίπτωση. 

2. Η αίτηση τροποποίησης συνοδεύεται από τα δικαι−
ολογητικά που ορίζονται στη Πρόσκληση και υποβάλ−
λεται εντός των ορίων του χρονοδιαγράμματος, που 
ορίζει η σχετική Απόφαση Ένταξης – Χρηματοδότησης 
της Πράξης και το αργότερο 2 μήνες πριν από τη λήξη 
αυτού. Σε διαφορετική περίπτωση δε θα γίνεται απο−
δεκτή και ενέχει τον κίνδυνο ανάκλησης της Απόφασης 
Ένταξης – Χρηματοδότησης της Πράξης και ακύρωσης 
του Συμφώνου αποδοχής όρων της Απόφασης Ένταξης−
Χρηματοδότησης. 

3. Η αίτηση τροποποίησης υποβάλλεται πριν από την 
έναρξη πραγματοποίησης των ενεργειών/εργασιών στις 
οποίες αναφέρεται. Ο Δικαιούχος με δική του ευθύνη 
μπορεί να προβεί σε εργασίες που περιλαμβάνονται 
στην προτεινόμενη τροποποίηση, προ της λήψης της 
απάντησης για έγκρισή της, όχι όμως πριν από την 
ημερομηνία πρωτοκόλλησης της σχετικής αίτησης στην 
κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας.

4. Η κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας, εντός 5 
ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του αιτήμα−
τος τροποποίησης και των σχετικών δικαιολογητικών, 
τα διαβιβάζει μαζί με την αιτιολογημένη άποψή της στην 
ΕΥ ΕΦΔ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ.

5. Η ΕΥ ΕΦΔ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ προκειμένου να αποδεχτεί 
ή να απορρίψει αίτημα τροποποίησης Πράξης το εξε−

τάζει με βάση τους όρους της παρούσας, της οικείας 
Πρόσκλησης και των οριζόμενων στην Απόφαση Έντα−
ξης – Χρηματοδότησης της Πράξης και στο σχετικό 
Σύμφωνο αποδοχής όρων της Απόφασης Ένταξης−Χρη−
ματοδότησης.

6. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η ΕΥ ΕΦΔ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 
δύναται να ζητήσει την υποβολή συμπληρωματικών 
στοιχείων από την αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας ή το 
Δικαιούχο, αναφορικά με την αιτηθείσα τροποποίηση. 
Τα συμπληρωματικά στοιχεία πρέπει να υποβληθούν 
εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία 
παραλαβής του σχετικού εγγράφου της Υπηρεσίας. 
Με την υποβολή των συμπληρωματικών στοιχείων η 
αίτηση τροποποίησης επανεξετάζεται. Εάν παρέλθει 
η προθεσμία, που έχει χορηγηθεί και δεν υποβληθούν 
τα πρόσθετα δικαιολογητικά, η αίτηση επιστρέφεται 
στον αιτούντα με έγγραφη αιτιολόγηση (με συστημένη 
επιστολή), η οποία κοινοποιείται και στην κατά τόπο 
αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας.

7. Η ΕΥ ΕΦΔ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ, εντός 15 ημερολογιακών 
ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήμα−
τος τροποποίησης ή την ημερομηνία παραλαβής των 
συμπληρωματικών στοιχείων που ζητήθηκαν σύμφωνα 
με τη διαδικασία της ανωτέρω παραγράφου:

(i) εκδίδει εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με τις παρα−
γράφους 8 και 9 του παρόντος άρθρου, τροποποιημέ−
νη Απόφαση Χρηματοδότησης – Ένταξης Πράξης, στην 
περίπτωση αποδοχής του αιτήματος τροποποίησης 
της Πράξης, η οποία κοινοποιείται στο Δικαιούχο της 
ενίσχυσης,

(ii) ενημερώνει εγγράφως το Δικαιούχο για τη μη 
αποδοχή του αιτήματος τροποποίησης με σχετική 
αιτιολόγηση. Στην περίπτωση αυτή αναφέρεται ότι 
ο Δικαιούχος υποχρεούται να υλοποιήσει την Πράξη, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αρχική απόφαση 
χρηματοδότησης.

Η μη αποδοχή του αιτήματος τροποποίησης της Πρά−
ξης, δύναται να οδηγήσει και σε ανάκληση της Απόφα−
σης Χρηματοδότησης – Ένταξης Πράξης και σε ανάκτη−
ση των ενισχύσεων που έχουν χορηγηθεί.

8. Ανάλογα με την έκταση και τη φύση τους, οι τρο−
ποποιήσεις διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες:

(i) τροποποιήσεις που εγκρίνονται από την ΕΥ ΕΦΔ 
Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ, ως απλές προσαρμογές και ως εκ τού−
του δεν απαιτείται τροποποίηση της Απόφασης Έντα−
ξης – Χρηματοδότησης της Πράξης και του Συμφώνου 
αποδοχής όρων της Απόφασης Ένταξης−Χρηματοδό−
τησης

(ii) τροποποιήσεις που εγκρίνονται από τον Υπουργό 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, μετά 
από εισήγηση της ΕΥ ΕΦΔ Ε.Π. ΑΛΕΙΑΣ, με τροποποίηση 
της Απόφασης Ένταξης – Χρηματοδότησης της Πράξης 
και του Συμφώνου αποδοχής όρων της Απόφασης Έντα−
ξης − Χρηματοδότησης.

9. Στις σχετικές Προσκλήσεις καθορίζονται αναλυτι−
κά οι περιπτώσεις τροποποίησης ανά κατηγορία της 
ανωτέρω παραγράφου 8 και κάθε άλλη λεπτομέρεια 
σχετική με το θέμα.

Άρθρο 13
Παρακολούθηση − Επαλήθευση Πράξεων

1. Η παρακολούθηση της υλοποίησης των Πράξεων, 
γίνεται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων 
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Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας, τις κατά τό−
πους Υπηρεσίες Αλιείας και από τα Όργανα Επιτόπιας 
Επαλήθευσης (Ο.Ε.Ε), τα οποία λειτουργούν ως όργανα 
της ΕΥ ΕΦΔ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ. 

2. Το Όργανο Επιτόπιας Επαλήθευσης (Ο.Ε.Ε.) συγκρο−
τείται μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας 
στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης με μέριμνα της κατά 
τόπο Υπηρεσίας Αλιείας και με απόφαση του οικείου 
αιρετού Περιφερειάρχη και λειτουργεί για το σύνολο 
των εγκεκριμένων πράξεων σε χωρικό επίπεδο αρμο−
διότητας για πράξεις που ολοκληρώνουν το φυσικό 
αντικείμενο εντός χωρικής αρμοδιότητας.

3. Στη σύνθεση του Ο.Ε.Ε. που αποτελείται από τρία 
τουλάχιστον μέλη, μετέχουν υπάλληλοι με τις παρακά−
τω ειδικότητες, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη:

α. Ιχθυολόγος ΠΕ ή Ιχθυολόγος ΤΕ ή Γεωτεχνικός 
άλλου κλάδου σε περίπτωση έλλειψης αυτών. 

β. Οικονομικός των κλάδων ΠΕ10 ή ΤΕ6 ή ΔΕ4. 
γ. Πολιτικός Μηχανικός και κατά περίπτωση και εν−

δεικτικά Κτηνίατρος, Μηχανολόγος. 
Ρόλος συντονιστή ανατίθεται στον Ιχθυολόγο ή στον 

υπάλληλο Γεωτεχνικού κλάδου. 
Η επιτόπια επαλήθευση – πιστοποίηση πραγματο−

ποιείται μετά από αίτηση επαλήθευσης − πληρωμής 
του Δικαιούχου στον τόπο υλοποίησης του φυσικού 
αντικειμένου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα της παρ. 1 
του άρθρου 14 της παρούσας και μπορεί να συνίσταται 
στην πιστοποίηση μέρους ή του συνόλου του φυσικού 
και οικονομικού αντικειμένου της ενίσχυσης, σύμφωνα 
µε τους όρους που περιλαμβάνονται στην Απόφαση 
Χρηματοδότησης − Ένταξης Πράξης. 

4. Το Ο.Ε.Ε. οφείλει εντός 30 ημερολογιακών ημερών 
από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος επαλή−
θευσης του Δικαιούχου να συντάξει την Έκθεση Επα−
λήθευσης – Πιστοποίησης της εξεταζόμενης Πράξης. 
Εφόσον κριθεί αναγκαίο, το Ο.Ε.Ε. δύναται να ζητήσει 
εγγράφως την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων 
από το Δικαιούχο, τα οποία πρέπει να υποβληθούν εντός 
15 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παρα−
λαβής του σχετικού εγγράφου. 

5. Το κόστος της επιτόπιας επαλήθευσης των Πράξεων 
από τα Ο.Ε.Ε., αποτελεί δαπάνη του προγράμματος στα 
πλαίσια του μέτρου 5.1 «Τεχνική Βοήθεια» του Επιχειρη−
σιακού Προγράμματος Αλιείας 2007 − 2013. 

6. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας, μετά από πρόταση της ΕΥ 
ΕΦΔ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ συγκροτείται, στη Μονάδα Γ της ΕΥ 
ΕΦΔ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ, Επιτροπή Επιτόπιας Επαλήθευσης με 
αρμοδιότητες άσκησης των εργασιών των Ο.Ε.Ε.:

− σε περιπτώσεις που αυτά δεν έχουν συγκροτηθεί
− σε περιπτώσεις που για διαφόρους λόγους δεν λει−

τουργούν
− σε περιπτώσεις που δεν έχει διενεργηθεί επιτόπια 

επαλήθευση ή δεν έχει συνταχθεί έκθεση του Ο.Ε.Ε. 
εντός 30 ημερολογιακών ημερών από το αίτημα επι−
τόπιας επαλήθευσης του Δικαιούχου και εφόσον δεν 
απαιτείται η προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων

− σε ειδικές περιπτώσεις που θα κρίνει ο Υπουργός 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

− σε περιπτώσεις διαφωνίας του Δικαιούχου επί της 
έκθεσης επαλήθευσης−πιστοποίησης του Ο.Ε.Ε. 

7. Με βάση την Έκθεση Επαλήθευσης – Πιστοποίησης 
και μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών, η ΕΥ ΕΦΔ 

Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ προβαίνει, εντός 20 ημερολογιακών ημερών 
από την παραλαβή της έκθεσης στην έκδοση Απόφα−
σης − Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης μέρους/του συνόλου 
των εργασιών και μερικής/ολικής Πληρωμής Πράξης, 
με την οποία:

• βεβαιώνεται η ολοκλήρωση μέρους ή του συνόλου 
της Πράξης 

• ορίζεται και εγκρίνεται προς πληρωμή το κατα−
βλητέο ποσό της δημόσιας οικονομικής ενίσχυσης που 
αντιστοιχεί στο μέρος των εργασιών που έχουν επα−
ληθευτεί – πιστοποιηθεί. 

8. Εκτός της Επιτόπιας Επαλήθευσης για κάθε Πράξη, 
η οποία διενεργείται υποχρεωτικά, δύναται να διενερ−
γούνται επιτόπιες επαληθεύσεις από την Ειδική Υπη−
ρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛ, από την ΕΥ ΕΦΔ Α.Ε. ΑΛΙΕΙΑΣ, 
καθώς επίσης και επιτόπιοι έλεγχοι από την Αρχή Πι−
στοποίησης (ΟΠΕΚΕΠΕ), την Αρχή Ελέγχου (ΕΔΕΛ) και 
από όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

9. Σε περιπτώσεις διαπίστωσης αναγκαιότητας ανά−
κλησης της Απόφασης Χρηματοδότησης − Ένταξης 
Πράξης, όπως ενδεικτικά:

• παραίτησης του Δικαιούχου της ενίσχυσης για δι−
άφορους λόγους, πριν τη λήξη του εγκεκριμένου χρο−
νοδιαγράμματος υλοποίησης,

• διαπίστωσης προβλημάτων κατά το χρόνο υλοποίη−
σης, από την ΕΥ ΕΦΔ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ και αδυναμίας του Δι−
καιούχου να συμμορφωθεί με τις σχετικές συστάσεις,

• παρέλευσης του χρόνου υλοποίησης, χωρίς ο Δι−
καιούχος να έχει προβεί στην υποβολή δήλωσης πα−
ραίτησης, την υποβολή αίτησης τροποποίησης ή ολο−
κλήρωσης, 

• κατόπιν πορίσματος/συστάσεων διοικητικής ή επιτό−
πιας επαλήθευσης ή ελέγχου της ΕΥ ΕΦΔ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ή 
των Ο.Ε.Ε. ή άλλης εθνικής ή κοινοτικής αρχής, εκδίδεται 
σχετική Απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 

Άρθρο 14
Διαδικασία καταβολής των ενισχύσεων 

στους Δικαιούχους

1. Για τη μερική πληρωμή (Α’ Δόση) η οποία θα πρέπει 
να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% των εγκεκριμένων 
δαπανών της Πράξης, την αποπληρωμή (Β’ Δόση) ή την 
Ολική πληρωμή και τη διαπίστωση ολοκλήρωσης των 
Πράξεων, οι Δικαιούχοι υποβάλλουν στην κατά τόπο 
Υπηρεσία Αλιείας, αίτημα επαλήθευσης – πληρωμής, σε 
δύο (2) αντίγραφα, που συνοδεύεται από τα απαραίτη−
τα δικαιολογητικά που θα εξειδικεύονται στη σχετική 
Πρόσκληση. 

Με την ολοκλήρωση της διενέργειας της επαλήθευσης 
και προκειμένου να καταβληθεί η δημόσια ενίσχυση 
στους Δικαιούχους το αρμόδιο όργανο συντάσσει Έκ−
θεση Επαλήθευσης − Πιστοποίησης στην οποία προσδι−
ορίζονται το φυσικό αντικείμενο που έχει επαληθευτεί 
– πιστοποιηθεί, καθώς και το αντίστοιχο οικονομικό 
αντικείμενο. Η Έκθεση Επαλήθευσης – Πιστοποίησης 
(σε 2 αντίγραφα) και τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
διαβιβάζονται από την κατά τόπο Υπηρεσία Αλιείας 
στην ΕΥ ΕΦΔ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ.

2. Για την καταβολή της ενίσχυσης, σύμφωνα με την 
αριθμ. 282966/9−7−2007 Κοινή Υπουργική Απόφαση, απαι−
τείται εγγραφή του Δικαιούχου στο Μητρώο συναλλασ−
σόμενων του ΟΠΕΚΕΠΕ.
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3. H ΕΥ ΕΦΔ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ, μετά την αξιολόγηση του 
αιτήματος πληρωμής και τον έλεγχο της επιλεξιμότητας 
των δαπανών, εκδίδει την Απόφαση οικονομικής ενίσχυ−
σης και σχηματίζει φάκελο πληρωμής με τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά και τον διαβιβάζει στον ΟΠΕΚΕΠΕ. 

4. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά το διοικητικό έλεγχο του φακέ−
λου, την επιβεβαίωση της έγκρισης πληρωμής και τους 
απαραίτητους λογιστικούς ελέγχους, εκδίδει εντολή 
πληρωμής προς το τραπεζικό ίδρυμα που τηρείται ο 
Ειδικός Λογαριασμός Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων 
(ΕΛΕΓΕΠ), για να μεταφερθεί το ποσό στο λογαριασμό 
του Δικαιούχου. 

5. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ως φορέας πληρωμών, είναι υπεύθυ−
νος για: α) την είσπραξη των πληρωμών που πραγμα−
τοποιούνται από την Επιτροπή (κοινοτική συμμετοχή) 
και το Κράτος (δημόσια δαπάνη), β) τη διενέργεια των 
πληρωμών, το συντομότερο δυνατό, στο ακέραιο και 
αποκλειστικά στον τραπεζικό λογαριασμό του αιτού−
ντος, χωρίς κανένα ποσό να αφαιρείται, ούτε να πα−
ρακρατείται, ούτε να εισπράττεται, το οποίο θα είχε 
ως αποτέλεσμα τη μείωση των ποσών της δημόσιας 
συνεισφοράς στους Δικαιούχους. Η δημόσια ενίσχυση 
δεν εκχωρείται σε τρίτους.

Η καταβολή του εγκεκριμένου ποσού στο ακέραιο γί−
νεται από το Τραπεζικό Ίδρυμα, εντός τριών (3) ημερών 
από την παραλαβή της εντολής πληρωμής. 

Άρθρο 15
Υποχρεώσεις Δικαιούχων οικονομικών ενισχύσεων

Πλέον των υποχρεώσεων που αναφέρει η Πρόσκληση 
υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης Πράξεων, σύμφωνα με 
το σημείο (viii) της παρ. 2 του άρθρου 10 του παρόντος, 
ισχύουν και τα εξής: 

(i) Σε περίπτωση που έχει εκπνεύσει η προθεσμία ολοκλή−
ρωσης της Πράξης, όπως ορίζεται στην Απόφαση Ένταξης 
– Χρηματοδότησης και έχει παρέλθει εξάμηνη αποκλειστική 
προθεσμία κατά την οποία ο Δικαιούχος δεν ενημερώνει 
το αρμόδιο Ο.Ε.Ε. και την κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία 
Αλιείας, για την πορεία εξέλιξης της Πράξης, τους λόγους 
της καθυστέρησης υλοποίησης και δεν αιτείται παράταση 
δεόντως αιτιολογημένη, η Πράξη θεωρείται ότι εγκαταλεί−
φθηκε και οι τυχόν καταβληθείσες ενισχύσεις καθίστανται 
απαιτητές ως αχρεωστήτως καταβληθείσες. 

(ii) Τα πάγια στοιχεία των Πράξεων που ενισχύονται 
δια της παρούσας, απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται 
για δραστηριότητες άλλες από αυτές που αναφέρονται 
στην Απόφαση Ένταξης – Χρηματοδότησης για χρονικό 
διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ολοκλή−
ρωση της Πράξης. 

(iii) Απαγορεύεται η πώληση ή αντικατάσταση του 
εξοπλισμού που ενισχύθηκε, χωρίς την έγκριση της ΕΥ 
ΕΦΔ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ, πριν από τη συμπλήρωση πέντε (5) 
ετών από την ολοκλήρωση της Πράξης.

(iv) Η αλλαγή φορέα ενταγμένης Πράξης, πριν την 
παρέλευση πενταετίας, επιτρέπεται μόνο μετά από 
έγκριση της ΕΥ ΕΦΔ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ και υπό την προϋπό−
θεση της ανάληψης από το νέο φορέα όλων των υπο−
χρεώσεων που απορρέουν από την ισχύουσα Απόφαση 
Ένταξης – Χρηματοδότησης και τη σχετική Σύμβαση, με 
προσθήκη και αποδοχή σχετικού όρου στη σύμβαση 
μεταβίβασης.

(v) Για τον υπολογισμό των πέντε (5) ετών, από την 
ολοκλήρωση της Πράξης, λαμβάνεται υπόψη η ημερο−

μηνία της σχετικής Έκθεσης Επαλήθευσης – Πιστοποίη−
σης στην οποία συγκαταλέγεται το συγκεκριμένο πάγιο 
στοιχείο. 

(vi) Με τη συμπλήρωση της πρώτης παραγωγικής δι−
αδικασίας και όχι αργότερα από δύο (2) έτη από την 
ολοκλήρωση της Πράξης, ο Δικαιούχος θα πρέπει να 
έχει προβεί στην πρόσληψη του συνόλου του προβλε−
πόμενου από το σχέδιο προσωπικού.

Άρθρο 16
Δημοσιονομικές Διορθώσεις – Ανακτήσεις

Σε περίπτωση διαπίστωσης παρατυπίας, από τα αρμό−
δια όργανα Επαλήθευσης, Πιστοποίησης ή/και Ελέγχου, 
ή παράβασης των αναφερόμενων του προηγούμενου 
άρθρου, εφαρμόζονται οι διαδικασίες δημοσιονομι−
κής διόρθωσης και η ανάκτηση των αχρεωστήτως ή 
παρανόμως καταβληθέντων ποσών σύμφωνα με την 
αριθμ. 2058/23−7−2008 (ΦΕΚ 1563/Β/2008) Κοινή Υπουρ−
γική Απόφαση, «Σύστημα Δημοσιονομικών Διορθώσεων 
και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως 
καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προ−
ϋπολογισμού για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Αλιείας 2007−2013», όπως τροποποιείται 
και ισχύει.

Άρθρο 17
Ανωτέρα Βία και Έκτακτα Γεγονότα

1. Σε περίπτωση γεγονότων ανωτέρας βίας ή άλλων 
γεγονότων τα οποία σαφώς και αποδεδειγμένα βρί−
σκονται υπεράνω του ελέγχου και της ευθύνης του 
Δικαιούχου της ενίσχυσης, τότε αναστέλλεται η εκπλή−
ρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σχετική 
Απόφαση Ένταξης − Χρηματοδότησης της Πράξης και 
του αντίστοιχου σχετικού Συμφώνου αποδοχής όρων 
της Απόφασης Ένταξης − Χρηματοδότησης, στο μέτρο 
και στο χρόνο που αυτά τα γεγονότα ή περιστατικά 
παρεμποδίζουν την εκπλήρωσή τους.

2. Προς τούτο, ο επικαλούμενος περιστατικό της πα−
ραπάνω κατηγορίας, υποχρεούται να το γνωστοποιήσει 
εγγράφως στην κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας, 
υποβάλλοντας και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας διαβιβάζει την 
αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά στην ΕΥ ΕΦΔ 
Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ, με την αιτιολογημένη άποψή της.

3. Η ΕΥ ΕΦΔ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ, εξετάζει τα επικαλούμενα 
περιστατικά «ανωτέρας βίας και έκτακτων γεγονότων» 
και εισηγείται αρμοδίως και κατά περίπτωση, για την 
αδυναμία ή μη τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων 
από τον Δικαιούχο.

 Άρθρο 19
Λεπτομέρειες εφαρμογής 

1. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας, οι οποίες δύνανται να 
ταυτίζονται με τις Προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων, 
καθορίζονται λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας 
καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τυπο−
ποιημένα έντυπα. 

2. Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού − Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων, ύψους 33.265.000 € στα πλαί−
σια του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 − 
2013 με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Αλιείας.
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3. Η παρούσα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής 
της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και μέχρι την λήξη 
της περιόδου εφαρμογής του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ Προγραμμα−
τικής Περιόδου 2007−2013.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

F
Αριθμ. 3135 (2)
    Καθορισμός διαδικασιών υπαγωγής πράξεων και κατα−

βολής των οικονομικών ενισχύσεων στους Δικαιού−
χους για το Μέτρο 2.1 “Υδατοκαλλιέργεια” του Άξονα 
Προτεραιότητας 2, του Επιχειρησιακού Προγράμμα−
τος Αλιείας 2007−2013. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη: 
1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 

27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας» 
και ειδικότερα τα άρθρα 28 , 29, 30, 31, 32 και 53.

2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 498/2007 της Επιτροπής της 
26ης Μαρτίου 2007 «για τη θέσπιση λεπτομερών κανό−
νων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 του 
Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας.

3. Την αριθμ. 361/06.05.2003 Σύσταση της Επιτροπής 
σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων.

4. Την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Αλιείας 2007−2013 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την 
αριθμ. Ε(2007)6402/11−12−2007 απόφασή της όπως τρο−
ποποιείται και ισχύει.

5. Τα άρθρα 13 έως και 29 του Ν. 2637/98 (200 A) «Σύ−
σταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών 
Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων» όπως 
αυτά τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 
4 του Ν. 2732/99 (154 A), το άρθρο 24 του Ν. 2945/01 
(223 A) «Εθνικό Σύστημα Προστασίας της Αγροτικής 
Δραστηριότητας» και το άρθρο 3 του Ν. 3508/06 (249 A) 
«Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Tροφίμων».

6. Το Νόμο 3614/2007 «Διαχείριση, Έλεγχος και 
Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την προ−
γραμματική περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ Α 267/3−12−2007) 
και ειδικότερα τα άρθρα 4, 9, 19, 36, 37, 38, 41 και 46, 
παρ. 3. 

7. Το Νόμο 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και 
ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών 
του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 
2007−2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 53/31−03−2010), 
και ειδικότερα το άρθρο 10, παράγραφος 22. 

8. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98/22−4−2005).

9. Το Π.Δ. 96/2010 (ΦΕΚ/Α/170/2010) «Σύσταση Υπουρ−
γείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, κα−

θορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρ−
μοδιοτήτων Υπουργείων»

10. Το Π.Δ. 127/2010 (ΦΕΚ/Α/214/2010) «Ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων Εσωτερικών, Αποκέ−
ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Αγροτικής 
ανάπτυξης και Τροφίμων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Προστασίας του Πολίτη και 
Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και αλιείας» και ειδικό−
τερα η παρ. 2, του άρθρου 2, περί μεταφοράς αρμο−
διοτήτων, θέσεων και προσωπικού από το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

11. Το Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α/2011) «Διάσπαση του 
Υπουργείου Εσωτερικών, ... συγχώνευση των Υπουρ−
γείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
και Θαλάσσιων Υποθέσεων , Νήσων και Αλιείας στο 
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι−
λίας, ……», και ειδικότερα το άρθρο 4 για τη συγχώνευση 
των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων Νήσων και Αλι−
είας, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας.

12. Το Π.Δ. 66/2011 (ΦΕΚ 148/Α/2011) «Διορισμός Υπουρ−
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

13. Την αριθμ. 263857/21−12−2000 (ΦΕΚ Β 1639/29−12−00) 
Κοινή Υπουργική Απόφαση «Σύστασης στο Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ειδικής υπηρεσίας 
με τίτλο «Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προ−
γράμματος Αλιεία», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

14. Την αριθμ. 282966/09−07−2007 (ΦΕΚ 1205/Β/2007) 
Κοινή Υπουργική Απόφαση «Έγκριση του Κανονισμού 
Διαδικασίας Πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία 
Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύ−
σεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) 
των ενισχύσεων που βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό 
Εγγυήσεων Γεωργικών προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ)»

15. Την αριθμ. 341509/26.11.2008 κοινή υπουργική από−
φαση (ΦΕΚ 2437/Β/01.12.2008) «Αναδιάρθρωση, αρμοδι−
ότητες και κατανομή προσωπικού Ειδικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΛΙΕΙΑ».

16. Την αριθμ. 2058/23−7−2008 (ΦΕΚ Β 1563/6−8−2008) 
Κοινή Υπουργική Απόφαση για το σύστημα Δημοσιονομι−
κών Διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστή−
τως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους 
του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007−2013.

17. Την αριθμ. 37501/04−03−2009 Κοινή Υπουργική Απόφα−
ση «Μεταφορά της Δημόσιας Δαπάνης στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 
για την πληρωμή των μέτρων του ΠΑΑ και του ΕΠΑΛ 
2007−2013 και της Δράσης 1 «Πρόωρη Συνταξιοδότηση 
Αλιέων», του μέτρου 4.2. του ΕΠΑΛ περιόδου 2000−2006 
από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)».

18. Την αριθμ. 1676/2009 κοινή υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 1867/Β/03.09.2009) «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων δια−
χείρισης για Πράξεις του ΕΠΑΛ στην Ειδική Υπηρεσία 
Εφαρμογής Δράσεων του Ε.Π. Αλιείας».

19. Την αριθμ. 1871/2010 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 
1741/Β/05.11.2010) «Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου με 
την επωνυμία ΕΝΑΛΙΟ».

20. Την αριθμ. 2925/13−10−2008 (ΦΕΚ Β 2178/23−10−2008) 
Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
«Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Αλιείας 2007−2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 



37086 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

21. Την αριθμ. 656/12−3−08 απόφαση του Ειδικού Γραμ−
ματέα Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδο−
μών για την κατανομή Δημόσιας Δαπάνης στα μέτρα 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007−2013 
όπως τροποποιείται και ισχύει.

22. Τα κριτήρια επιλογής πράξεων στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα όπως αυτά εγκρίνονται και ισχύουν κάθε 
φορά από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. ΑΛΙ−
ΕΙΑΣ 2007 – 2013.

23. Το αριθμ. 1300/31.05.2011 έγγραφο της Ειδικής 
Υπηρεσίας Εφαρμογής Δράσεων ΕΠΑΛ, «Διαβούλευση 
σχεδίου κοινή υπουργική απόφαση Μέτρου 2.1−Υδατοκα−
λιέργεια του ΕΠΑΛ 2007−2013», καθώς και τα σχόλια−πα−
ρατηρήσεις των διάφορων φορέων επί του αναρτημένου 
κειμένου του σχεδίου κοινή υπουργική απόφαση. 

24. Την αριθμ. 744/08.07.2011 έγκριση της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. 
Αλιείας.

25. Την αριθμ. Υ350/08.07.2011 Απόφαση Πρωθυπουρ−
γού (ΦΕΚ/Β/1603/2011), «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των 
αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχι−
νίδη και Παντελή Οικονόμου.

26. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται δημόσια δαπάνη ύψους 44.730.145 € στα πλαίσια του 
Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007−2013 με συγχρηματοδότηση από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ) και το ΠΔΕ (ΣΑΕ 086/8), 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ορισμοί

Για την εφαρμογή της παρούσας νοούνται ως :
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας (Ε.Π.ΑΛ.): έγγρα−

φο το οποίο υποβλήθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων και εγκρίθηκε από την Ευρω−
παϊκή Επιτροπή και το οποίο καθορίζει μία αναπτυξια−
κή στρατηγική µε τη χρήση ενός συνεκτικού συνόλου 
προτεραιοτήτων, που θα επιτευχθεί µε τη συνδροµή 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας (ΕΤΑ).

Άξονας Προτεραιότητας 2: «Υδατοκαλλιέργεια, αλιεία 
εσωτερικών υδάτων, μεταποίηση και εμπορία προϊόντων 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» του Επιχειρησιακού Προ−
γράμματος Αλιείας 2007−2013: Η προτεραιότητα στρατηγι−
κής που έχει επιλεγεί στο Ε.Π.ΑΛ. 2007−2013 για την αειφόρο 
ανάπτυξη του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας, την ανάπτυ−
ξη βιώσιμων επιχειρήσεων στο κλάδο της μεταποίησης και 
εμπορίας αλιευτικών προϊόντων και την ενίσχυση της αντα−
γωνιστικότητας των επιχειρησιακών δομών προς επίτευξη 
των στόχων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής.

Μέτρο 2.1 του Άξονα Προτεραιότητας 2: «Υδατοκαλ−
λιέργεια». H υποστήριξη της υδατοκαλλιέργειας μπορεί 
να παρέχεται με τα εξής: α) μέτρα για παραγωγικές 
επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια, β) υδατοπεριβαλ−
λοντικά μέτρα, γ) μέτρα για τη δημόσια υγεία, δ) μέτρα 
για την υγεία των ζώων.

Πράξη: Έργο ή ομάδα έργων που επιλέγονται από 
τη Διαχειριστική Αρχή του επιχειρησιακού προγράμ−
ματος ή με ευθύνη της, (μέσω Ενδιάμεσου Φορέα Δια−
χείρισης), σύμφωνα µε κριτήρια που καθορίζονται από 
την Επιτροπή Παρακολούθησης και υλοποιούνται από 
έναν ή περισσότερους Δικαιούχους, προκειμένου να 
επιτευχθούν οι στόχοι του άξονα προτεραιότητας µε 
τον οποίο σχετίζονται.

Δικαιούχος: φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι ο 
τελικός αποδέκτης της δημόσιας ενίσχυσης.

Διαχειριστική Αρχή (ΔΑ): εθνική δημόσια αρχή η οποία 
είναι υπεύθυνη για την διαχείριση και την εφαρμογή του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007−2013. Ως 
Διαχειριστική αρχή έχει οριστεί η Ειδική Υπηρεσία Δια−
χείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας.

Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ): κάθε δημόσιος 
ή ιδιωτικός φορέας ή υπηρεσία ο/η οποίος/α ενεργεί 
υπό την ευθύνη της διαχειριστικής αρχής ή αρχής πι−
στοποίησης ο/η οποίος/α εκτελεί καθήκοντα για λογα−
ριασμό μιας τέτοιας αρχής σε σχέση µε Δικαιούχους 
που υλοποιούν Πράξεις. 

Αρχή Πιστοποίησης (ΑΠ): εθνική, περιφερειακή ή τοπι−
κή δημόσια αρχή ή φορέας, που ορίζεται από το κράτος 
µέλος για την πιστοποίηση καταστάσεων δαπανών και 
αιτήσεων πληρωμής πριν διαβιβαστούν στην Επιτροπή. 
Για το ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007−2013 έχει οριστεί ως Αρχή Πι−
στοποίησης ο ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Φορέας Πληρωμής (ΦΠ): φορέας υπεύθυνος για την 
είσπραξη των πληρωμών από την Επιτροπή και τη διε−
νέργεια πληρωμών στους Δικαιούχους. Ο διαπιστευμέ−
νος Οργανισμός πληρωμής ΟΠΕΚΕΠΕ έχει οριστεί ως 
φορέας πληρωμής για το ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007−2013. 

Αρχή Ελέγχου: εθνική, περιφερειακή ή τοπική δημόσια 
αρχή ή οντότητα, λειτουργικά ανεξάρτητη από τη δια−
χειριστική αρχή και την αρχή πιστοποίησης, ο οποίος 
ορίζεται από το κράτος µέλος για κάθε Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα και είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της 
ουσιαστικής λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης 
και ελέγχου. Για το ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007−2013 έχει οριστεί 
ως Αρχή Ελέγχου η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου 
(ΕΔΕΛ) του Υπουργείου Οικονομικών.

Δημόσια Ενίσχυση: η οικονομική ενίσχυση που χορη−
γείται σε φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις του αλιευτικού 
τομέα για Πράξεις που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Αλιείας 2007 – 2013.

Ιδιωτική συμμετοχή: το ποσό που καταβάλλει ο Δι−
καιούχος συνολικά για την υλοποίηση μιας Πράξης και 
υπολογίζεται ως το άθροισμα ίδιας συμμετοχής και 
δανεισμού.

Ίδια συμμετοχή: Το ποσό που καταβάλλει εξ ιδίων 
(χωρίς δανεισμό) πόρων ο Δικαιούχος για την υλοποί−
ηση μιας Πράξης.

Αίτηση υπαγωγής επενδυτικού σχεδίου/Αίτηση ενί−
σχυσης: η αίτηση που υποβάλλει ο Δικαιούχος για μεμο−
νωμένη Πράξη προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα 
και να λάβει δημόσια ενίσχυση.

Αίτηση επαλήθευσης/πληρωμής: η αίτηση που υπο−
βάλει ο Δικαιούχος στην ΕΥ ΕΦΔ ΕΠΑΛ ή στις Υπηρε−
σίες Αλιείας των Περιφερειακών Ενοτήτων οι οποίες 
λειτουργούν ως όργανα της Δ.Α. ή του ΕΦΔ, συνοδευ−
όμενη με τα αναγκαία πληροφοριακά στοιχεία και δι−
καιολογητικά, προκειμένου με επιτόπια επαλήθευση να 
πιστοποιηθεί η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου της 
Πράξης που αφορά και αποτελεί την εν λόγω αίτηση 
πληρωμής ενίσχυσης του Δικαιούχου προκειμένου να 
πραγματοποιηθεί η πληρωμή των ενδιάμεσων δόσεων 
ή της τελικής κατά την ολοκλήρωση της Πράξης.

Παρατυπία: κάθε παράβαση διάταξης του Κοινοτικού 
δικαίου η οποία προκύπτει από ενέργεια ή παράλειψη 
του Δικαιούχου της ενίσχυσης ή οικονομικού φορέα και 
η οποία ζημιώνει ή ενδέχεται να ζημιώσει το γενικό προϋ−
πολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τον καταλογι−
σμό στον προϋπολογισμό αδικαιολόγητης δαπάνης. 
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Δημοσιονομική Διόρθωση: η ακύρωση του συνόλου ή 
μέρους της Κοινοτικής ή και Εθνικής συμμετοχής σε ένα 
έργο ή Πράξη, στο πλαίσιο της συγχρηματοδότησής του 
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας της περιό−
δου 2007−2013, η οποία είναι ανάλογη της παράτυπης 
δαπάνης που διαπιστώνεται.

Αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό: κάθε δαπάνη στην 
οποία δεν αντιστοιχεί ίσης αξίας παραδοθέν προϊόν, 
έργο ή υπηρεσία, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής 
σύμβασης ή απόφασης με την οποία αναλήφθηκε η 
υποχρέωση της δαπάνης.

Ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέ−
ντος ποσού: η επιστροφή αχρεωστήτως ή παρανόμως 
καταβληθέντος ποσού από τον λαβόντα για μη νόμιμη 
αιτία.

Πολύ μικρές επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που απασχο−
λούν λιγότερους από 10 εργαζομένους και των οποίων 
ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου 
ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ, 
σύμφωνα με τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, 
της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ 
μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων. 

Μικρές επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που απασχολούν 
λιγότερους από 50 εργαζομένους και των οποίων ο 
ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου 
ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ, 
σύμφωνα με τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, 
της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ 
μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που απασχολούν 
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο 
ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκα−
τομμύρια ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού 
δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με 
τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Μαΐ−
ου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων.

Στόχος Σύγκλισης: ο στόχος της δράσης των λιγότερο 
ανεπτυγμένων κρατών μελών και περιφερειών σύμφω−
να με τον Καν. (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου, 
της 11ης Ιουλίου 2006, για τον καθορισμό των γενικών 
διατάξεων σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερει−
ακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 
το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του Καν (ΕΚ) 
αριθ. 1260/1999. Ο στόχος της «Σύγκλισης», αποβλέπει 
στην επιτάχυνση της σύγκλισης των Περιφερειών αυτών 
µέσω της βελτίωσης των συνθηκών για την οικονοµική 
μεγέθυνση και την απασχόληση µε την αύξηση και τη 
βελτίωση της ποιότητας των επενδύσεων σε φυσικό και 
ανθρώπινο κεφάλαιο, στην ανάπτυξη της καινοτομίας 
και της κοινωνίας της γνώσης, στην προσαρμοστικότητα 
στις οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές, στην προστα−
σία και στη βελτίωση του περιβάλλοντος, καθώς και 
στην ενίσχυση της διοικητικής αποτελεσματικότητας.

Περιφέρειες Στόχου Σύγκλισης: οι διοικητικές Περι−
φέρειες της χώρας των οποίων το κατά κεφαλήν ακα−
θάριστο εγχώριο προϊόν, είναι μικρότερο από το 75% 
του κοινοτικού µέσου όρου, σύμφωνα με τον Καν (ΕΚ) 
αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, 
για τον καθορισμό των γενικών διατάξεων σχετικά με 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευ−
ρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και 
την κατάργηση του Καν (ΕΚ) αριθ. 1260/1999.

Περιφέρειες εκτός στόχου σύγκλισης: οι διοικητικές 
Περιφέρειες της χώρας που δεν καλύπτονται από το 
στόχο της «Σύγκλισης». Οι Περιφέρειες αυτές ανήκουν 
στο στόχο «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απα−
σχόληση», που αποβλέπει, στην ενίσχυση της ανταγω−
νιστικότητας και της ελκυστικότητας των Περιφερειών 
καθώς και στην απασχόληση, προβλέποντας τις οικο−
νομικές και κοινωνικές αλλαγές, µέσω της καινοτομίας, 
της επιχειρηματικότητας, της προστασίας και της βελ−
τίωσης του περιβάλλοντος, καθώς και της βελτίωσης 
της προσβασιμότητας και της προσαρμοστικότητας 
των εργαζομένων και των επιχειρήσεων. 

Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά: τα νησιά της Ελ−
ληνικής επικράτειας τα οποία μειονεκτούν λόγω της 
απόμακρης θέσης τους, σύμφωνα με το Παράρτημα II 
«ένταση ενίσχυσης» και τη παράγραφο 9 του Άρθρου 
53 του Καν.(ΕΚ) 1198/2006.

Υδατοκαλλιέργεια: η εκτροφή ή η καλλιέργεια υδρό−
βιων οργανισμών με τη χρήση τεχνικών, που έχουν 
ως στόχο την αύξηση της παραγωγής των εν λόγω 
οργανισμών πέραν της φυσικής ικανότητας του περι−
βάλλοντος. Οι οργανισμοί παραμένουν στην κυριότητα 
φυσικού ή νομικού προσώπου καθ’ όλη τη διάρκεια της 
φάσης εκτροφής ή καλλιέργειας, έως και τη στιγμή της 
συλλογής τους.

Άρθρο 2
Υπαγόμενες Πράξεις

1. Στην παρούσα απόφαση υπάγονται οι Πράξεις που 
εντάσσονται στο Μέτρο 2.1 «Υδατοκαλλιέργεια» του 
Άξονα Προτεραιότητας 2 του ΕΠΑΛ 2007 – 2013 και 
στις ακόλουθες Δράσεις: 

Δράση 1: Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας λόγω 
κατασκευής νέων μονάδων.

Δράση 2: Μεταβολή της παραγωγής λόγω επέκτασης 
ή του εκσυγχρονισμού υφιστάμενων μονάδων.

Δράση 3: Αύξηση της ποσότητας γόνου που παρά−
χθηκε σε Ιχθυογεννητικούς Σταθμούς.

Δράση 4: Υδατοπεριβαλλοντικά μέτρα.
Δράση 5: Μέτρα για τη δημόσια υγεία.
2. Ειδικότερα οι υπαγόμενες Πράξεις αφορούν:
(i) Στην κατασκευή, στην επέκταση, στον εξοπλισμό 

και στον εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων παραγωγής, 
κυρίως, προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες εργα−
σίας, η υγιεινή, η υγεία των ανθρώπων ή των ζώων και 
η ποιότητα των προϊόντων, να μειωθούν οι αρνητικές 
επιπτώσεις ή να ενισχυθούν οι θετικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον (Δράσεις 1,2 και 3). 

(ii) Στη χρήση παραγωγικών μεθόδων υδατοκαλλιέρ−
γειας που συμβάλλουν στην προστασία και στη βελτί−
ωση του περιβάλλοντος καθώς και στη διαχείριση της 
φύσης (Δράση 4).

(iii) Στην αποζημίωση σε οστρακοκαλλιεργητές για 
την προσωρινή αναστολή της συλλογής εκτρεφόμενων 
Μαλακίων, σε περίπτωση που αυτή καθίσταται αναγκαία 
από τη μόλυνση των Μαλακίων, λόγω του πολλαπλασι−
ασμού τοξινογόνου πλαγκτού ή της παρουσίας βιοτο−
ξινούχου πλαγκτού (Δράση 5).

Άρθρο 3
Δικαιούχοι

1. Οι Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων του Μέ−
τρου 2.1. είναι : φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις 
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αυτών, συλλογικοί φορείς ή φορείς Αυτοδιοίκησης και 
λοιπές Οργανώσεις, καθώς επίσης και Ανώτατα Εκπαι−
δευτικά ή Ερευνητικά Ιδρύματα, που έχουν την ευθύνη 
υλοποίησης και τελικά επιβαρύνονται με το κόστος της 
πραγματοποίησης της υποβαλλόμενης προς ενίσχυση 
Πράξης και θα εξειδικεύονται στις προσκλήσεις κάθε 
δράσης. 

2. Ειδικότερα, για πράξεις που αφορούν σε παραγωγι−
κές επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια, (Δράσεις 1, 2 και 
3), οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις απολαμβάνουν 
προτεραιότητας έναντι των μεσαίων επιχειρήσεων, ενώ 
με μειωμένα ποσοστά χρηματοδότησης θα εντάσσονται 
επιχειρήσεις που απασχολούν 250 ή περισσότερους 
εργαζομένους και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών άνω 
των 50 εκατομμυρίων ευρώ ή/και σύνολο ετήσιου ισο−
λογισμού που υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ, αλλά 
απασχολούν λιγότερους από 750 εργαζομένους ή έχουν 
κύκλο εργασιών κάτω από 200 εκατομμύρια ευρώ.

 Δεν εφαρμόζονται οι ανωτέρω περιορισμοί για τις 
επιχειρήσεις, όταν ο τόπος πραγματοποίησης της υπο−
βαλλόμενης προς ενίσχυση πράξης αφορά σε περιοχή 
που εμπίπτει στην κατηγορία «απομακρυσμένα ελληνικά 
νησιά». 

Άρθρο 4
Περιοχές Εφαρμογής 

1. Το Μέτρο 2.1: «Υδατοκαλλιέργεια» του ΕΠΑΛ 2007−
2013, εφαρμόζεται σε ολόκληρη την Ελληνική επικρά−
τεια.

2. Οι περιοχές της επικράτειας κατηγοριοποιούνται 
ως εξής:

i. Περιφέρειες που καλύπτονται από το στόχο σύγκλι−
σης (Περιφέρειες Στόχου Σύγκλισης).

ii. Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά.
iii. Περιφέρειες που δεν καλύπτονται από το στόχο 

σύγκλισης (Περιφέρειες εκτός Στόχου Σύγκλισης).
3. Οι επιμέρους περιοχές που εντάσσονται στις κα−

τηγορίες της παραγράφου 2 ορίζονται στο Κεφάλαιο 1 
του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007−2013, όπως αυτό τροποποιείται 
και ισχύει.

Άρθρο 5
Είδος ενισχύσεων – Υπαγόμενα Επενδυτικά Σχέδια − 

Προϋποθέσεις χορήγησης

Α. Δημόσιες, οικονομικές ενισχύσεις, ως ποσοστό του 
συνολικού επιλέξιμου κόστους ή ως αποζημιώσεις κατά 
περίπτωση, για Πράξεις που εντάσσονται στο Μέτρο 2.1 
όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας.

Β. Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατά−
ξεις της παρούσας για το ποσό που προβλέπεται να 
καλυφθεί με τραπεζικό δανεισμό, δύναται να χρηματο−
δοτούνται με δάνεια χαμηλού κόστους από τα χρημα−
τοπιστωτικά ιδρύματα που συνεργάζονται με το Ταμείο 
ΕΝΑΛΙΟ.

Γ. Προϋποθέσεις χορήγησης οικονομικών ενισχύσε−
ων: 

1. Οι ενισχυόμενες Πράξεις των Δράσεων 1, 2 και 3 θα 
έχουν τους εξής στόχους:

(i) Διαφοροποίηση προς νέα είδη και παραγωγή ειδών 
με καλές προοπτικές εμπορίας.

• Ως «νέα είδη» μπορεί να θεωρηθούν όλα τα είδη 
υδρόβιων οργανισμών εκτός από τσιπούρα (Sparus 
aurata), λαβράκι (Dicentrarchus labrax), μύδια (Mytilus 

galloprovincialis), πέστροφα (Οncohrynchus mykiss) και 
κυπρίνο (Cyprinus carpio), εφόσον πληρούν ορισμένες 
προϋποθέσεις, όπως:

− Ύπαρξη τεχνογνωσίας σχετικά με την εντατική 
εκτροφή. 

− Κατάλληλες βιολογικές παραμέτρους σε ελεγχόμε−
νες συνθήκες (ταχεία ανάπτυξη, ικανοποιητικά ποσοστά 
επιβίωσης, κ.λ.π.).

− Σίτιση με τροφές που καλύπτουν τις διατροφικές 
απαιτήσεις ανά στάδιο εκτροφής και που εξασφαλίζουν 
την υγιεινή και την υγεία των ζώων ή των ανθρώπων.

− Δυνατότητα αναπαραγωγής σε ελεγχόμενες συνθή−
κες και ικανοποιητική παραγωγή νεαρών ατόμων ή σε 
αντίθετη περίπτωση να υπάρχει η δυνατότητα αλίευ−
σης νεαρών ατόμων εφόσον δεν υπάρχουν αρνητικές 
επιπτώσεις στην πολιτική διατήρησης των αλιευτικών 
πόρων.

− Κόστος παραγωγής που να εξασφαλίζει την οικονο−
μική βιωσιμότητα των παραγωγικών επενδύσεων. 

• Τα «είδη με καλές προοπτικές εμπορίας» θα καθορί−
ζονται ανά διετία από την αρμόδια για την πολιτική υπη−
ρεσία (Διεύθυνση Υδατοκαλλιεργειών και Εσωτερικών 
Υδάτων) κατόπιν αξιολόγησης των απαιτούμενων στοι−
χείων (παραγωγής, οικονομικής βιωσιμότητας, κόστους 
παραγωγής, τιμών πώλησης στην αγορά, κερδοφορίας, 
καταναλωτικής ζήτησης, ή κατόπιν ανάθεσης διεξαγω−
γής έρευνας αγοράς, ή συνεργασίας με συλλογικούς 
φορείς κ.λπ.) ανά είδος.

(ii) Εφαρμογή μεθόδων υδατοκαλλιέργειας οι οποίες 
μειώνουν τις αρνητικές επιπτώσεις ή βελτιώνουν τις 
ωφέλειες στο περιβάλλον σε σύγκριση με τις συνήθεις 
πρακτικές στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας.

(iii) Στήριξη παραδοσιακών δραστηριοτήτων υδατοκαλ−
λιέργειας, οι οποίες είναι σημαντικές για τη διατήρηση 
και την ανάπτυξη τόσο του οικονομικού και κοινωνικού 
ιστού όσο και του περιβάλλοντος.

(iv) Στήριξη για την αγορά εξοπλισμού για την προ−
στασία των εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέργειας από 
άγριους θηρευτές.

(v) Βελτίωση των συνθηκών εργασίας και ασφάλειας 
των εργαζομένων στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας, 
ειδικότερα:

α. Όσον αφορά στη Δράση 1, οι Πράξεις αφορούν:
(i) Στην ίδρυση νέων μονάδων, ειδών εμπορικής αξίας 

εδώδιμων και μη.
(ii) Στην αύξηση της δυναμικότητας υφιστάμενων μο−

νάδων στην ίδια έκταση.
β. Όσον αφορά στη Δράση 2, οι Πράξεις αφορούν 

σε:
(i) Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενων μονά−

δων σε νέα έκταση.
(ii) Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενων μονά−

δων με νέες εγκαταστάσεις στην ίδια έκταση.
(iii) Εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων υδατοκαλλι−

έργειας, ιδίως, με την εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας 
και εξοπλισμών, την αναπροσαρμογή των διαχειριστικών 
μεθόδων και πρωτοκόλλων παραγωγής, την αναβάθμιση 
της εταιρικής οργάνωσης με ανασχεδιασμό της οργα−
νωτικής και διοικητικής τους δομής με στόχο:

− Τη βελτίωση και διασφάλιση της ποιότητας των 
παραγόμενων προϊόντων.

− Τη διατήρηση του κόστους παραγωγής σε ανταγω−
νιστικά επίπεδα.
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− Τη μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον σε σύ−
γκριση με τις συνήθεις πρακτικές.

− Τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και ασφάλειας 
των εργαζομένων στον τομέα.

− Τη βελτίωση της υγιεινής, της υγείας των ανθρώπων 
ή των ζώων.

(iv) Μετεγκατάσταση των υφιστάμενων μονάδων πά−
χυνσης με πλωτές εγκαταστάσεις σε νέες θέσεις (κυ−
ρίως έξω από κλειστούς κόλπους, «ανοιχτή θάλασσα» 
κ.λ.π.), προκειμένου να επιτευχθεί η βελτίωση των όρων 
παραγωγής, η προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος 
και να αποφευχθούν ενδεχόμενες συγκρούσεις με άλλες 
παρακείμενες δραστηριότητες.

(v) Εκσυγχρονισμό υφιστάμενων δομών των ιχθυοτρο−
φικών εκμεταλλεύσεων εσωτερικών υδάτων (λιμνοθά−
λασσες), όπου χρησιμοποιούνται παραδοσιακοί μέθοδοι 
υδατοκαλλιέργειας.

(vi) Στήριξη για την αγορά εξοπλισμού για την προ−
στασία των εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέργειας από 
αγρίους θηρευτές.

(vii) Στήριξη της απευθείας πώλησης στις μονάδες 
υδατοκαλλιέργειας όταν η δραστηριότητα αυτή απο−
τελεί τμήμα της επιχείρησης.

(viii) Εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών. 
(ix) Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
(x) Χρήση σύγχρονων μεθόδων και εξοπλισμών για τη 

συλλογή και επεξεργασία δεδομένων που συμβάλλουν 
στην παρακολούθηση και στον έλεγχο της παραγωγής 
και των περιβαλλοντικών παραμέτρων.

(xi) Εγκατάσταση συστημάτων διασφάλισης ποιότη−
τας, ασφάλειας τροφίμων, περιβαλλοντικής διαχείρισης, 
υγείας και ασφάλειας εργαζομένων, κοινωνικής μέρι−
μνας κλπ (ISO, HΑCCP, EMAS, OHSAS, CSR).

γ. Όσον αφορά στη Δράση 3 οι Πράξεις αφορούν: 
(i) Στην ίδρυση νέων σταθμών παραγωγής γόνου ειδών 

εμπορικής αξίας εδώδιμων και μη.
(ii) Στον εκσυγχρονισμό με ή χωρίς αύξηση της δυνα−

μικότητας υφιστάμενων σταθμών στην ίδια έκταση.
(iii) Στην επέκταση υφιστάμενων σταθμών σε νέα έκτα−

ση, με ή χωρίς αύξηση της δυναμικότητας.
Η αύξηση της παραγωγής θα προέρχεται αφενός από 

τη δημιουργία νέων σταθμών και από την αύξηση της 
δυναμικότητας μέσω της ολοκλήρωσης της απόδοσης 
των υφιστάμενων καθώς και από την επέκταση του χώ−
ρου και των εγκαταστάσεων αυτών. Επιπλέον, αναμένε−
ται και η δημιουργία σταθμών, οι οποίοι θα αφορούν σε 
παραγωγικές επενδύσεις ειδών εμπορικής αξίας, εκτός 
των προς κατανάλωση υδρόβιων οργανισμών, όπως δια−
κοσμητικά είδη ιχθύων, φύκια, σπόγγοι κ.λ.π., καθώς και 
βατράχων. Ορισμένα από τα είδη αυτά προσδιορίζονται 
με άλλους τρόπους πέραν της γνωστής μονάδας Kg ή 
τόνων (κύτταρα/ml ή lt, ξηρή βιομάζα, άτομα, κ.λ.π.).

2. Οι ενισχυόμενες Πράξεις των Δράσεων 4 και 5 θα 
έχουν ως στόχους τη στήριξη:

(i) χρήσης παραγωγικών μεθόδων υδατοκαλλιέργειας, 
που συμβάλλουν στην προστασία και στη βελτίωση του 
περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων και της γενετικής 
ποικιλότητας και της διαχείρισης του τοπίου και των 
παραδοσιακών χαρακτηριστικών των ζωνών υδατοκαλ−
λιέργειας,

(ii) της συμμετοχής των εντασσόμενων στο κοινοτικό 
σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγ−
χου που δημιουργήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ−
βουλίου, της 19ης Μαρτίου 2001, για την εκούσια συμ−
μετοχή οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής 
διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS),

(iii) της βιολογικής υδατοκαλλιέργειας κατά την έννοια 
του Καν (ΕΚ) 710/2009 της Επιτροπής της 5ης Αυγού−
στου 2009 για τη τροποποίηση του Καν (ΕΚ) 889/2008 
σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής 
του Καν (ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά στη 
θέσπιση λεπτομερών κανόνων για τη βιολογική παρα−
γωγή ζώων υδατοκαλλιέργειας και φυκιών,

(iv) της βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας η οποία είναι σύμ−
φωνη με τους περιβαλλοντικούς περιορισμούς που απορ−
ρέουν από τον ορισμό των περιοχών του NATURA 2000 
σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 
21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτό−
πων, καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας,

(v) των οστρακοκαλλιεργητών για την προσωρινή ανα−
στολή της συλλογής εκτρεφόμενων Μαλακίων.

3. Οι Δικαιούχοι αποζημίωσης στο πλαίσιο της Δράσης 
4 πρέπει να αναλαμβάνουν τη δέσμευση επί πέντε του−
λάχιστον έτη, να τηρούν υδατοπεριβαλλοντικές απαιτή−
σεις, πέραν της απλής εφαρμογής της συνήθους ορθής 
πρακτικής στον τομέα υδατοκαλλιέργειας. 

4. Για τη στήριξη που προβλέπεται στην παράγραφο 2 
στοιχείο (i), τα περιβαλλοντικά οφέλη των δεσμεύσεων 
αυτών πρέπει να αποδεικνύονται εκ των προτέρων με 
εκτίμηση που διενεργείται από αρμόδιους φορείς που 
ορίζονται από το κράτος μέλος.

5. Οι Δικαιούχοι Πράξεων της Δράσης 4 πρέπει να 
ελέγχονται ως προς τη συμμόρφωσή τους στις υδατο−
περιβαλλοντικές δεσμεύσεις το αργότερο τρία χρόνια 
από την έγκριση της Πράξης και κατά το πέρας της 
υλοποίησης της Πράξης.

6. Η στήριξη που παρέχεται σε Πράξεις στο πλαίσιο 
της Δράσης 4 χορηγείται μόνο για τη χρήση μεθόδων 
παραγωγής υδατοκαλλιέργειας στις εκμεταλλεύσεις 
υδατοκαλλιέργειας και όχι για τη βελτίωση του περι−
βάλλοντος εκτός των εκμεταλλεύσεων αυτών.

7. Στην περίπτωση που οι Πράξεις πραγματοποιούνται 
με σκοπό τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τα 
κοινοτικά πρότυπα για το περιβάλλον, την υγεία του 
ανθρώπου ή των ζώων, την υγιεινή ή τις συνθήκες δια−
βίωσης των ζώων, επιτρέπεται η χορήγηση ενίσχυσης 
έως την ημερομηνία κατά την οποία τα πρότυπα καθί−
στανται υποχρεωτικά για τις επιχειρήσεις.

8. Όσον αφορά στη Δράση 5, οι οικονομικές ενισχύσεις 
(αποζημιώσεις) στους οστρακοκαλλιεργητές χορηγού−
νται με την προϋπόθεση ότι: 

α. Η αναστολή συλλογής των εκτρεφόμενων Μαλακίων 
καθίσταται αναγκαία επί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο 
των τεσσάρων (συναπτών) μηνών.

β. Η ανώτατη διάρκεια προσωρινής αναστολής της 
συλλογής εκτρεφόμενων Μαλακίων είναι δώδεκα (12) 
μήνες κατά την περίοδο 2007 – 2013.

γ. Η απώλεια που προκλήθηκε λόγω της αναστολής 
της συλλογής ανέρχεται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 
35% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης 
επιχείρησης.

9. Οι ενισχυόμενες Πράξεις θα πρέπει να έχουν ολο−
κληρωθεί μέχρι την 31−12−2015.

10. Οι ενισχύσεις δεν παρέχονται σε «προβληματικές 
επιχειρήσεις» σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κατευθυ−
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ντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2008/C 
84/06 και σε επιχειρήσεις που δεν έχουν τις προβλε−
πόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία άδειες για τη 
λειτουργία τους. 

Άρθρο 6
 Ποσοστά Δημόσιας Ενίσχυσης

1. Το μέγιστο ποσοστό της χορηγούμενης ενίσχυσης 
για τις Δράσεις 1, 2, 3 καθορίζεται από: 

α) την κατηγοριοποίηση των δυνητικών Δικαιούχων, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα του άρθρου 3, και 

β) την περιοχή του τόπου υλοποίησης της προτεινό−
μενης Πράξης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα του άρ−
θρου 4.

2. Λαμβάνοντας υπόψη την παράγραφο 1, του πα−
ρόντος άρθρου, τα μέγιστα ποσοστά χορηγούμενης 
Δημόσιας Ενίσχυσης για Πράξεις που θα ενταχθούν 
για χρηματοδότηση στο πλαίσιο των Δράσεων 1,2 και 
3 της παρούσας, έχουν ως εξής: 

Περιφέρει−
ες Στόχου 
Σύγκλισης

Περιφέρειες 
εκτός Στόχου 
Σύγκλισης

Απομακρυ−
σμένα Ελλη−
νικά Νησιά

1
Πολύ μικρές, μι−
κρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις

Δ.E. ≤   60 % ≤   40 % ≤   60 %

Ι.Σ. ≥   40 % ≥   60 % ≥   40 %

2

Επ ιχε ιρήσε ις 
που απασχολούν 
από 250 έως 750 
εργαζομένους 
ή έχουν κύκλο 
εργασιών από 50 
έως 200 εκατομ−
μύρια ευρώ.

Δ.E. ≤   30 % ≤   20 % ≤   60 %

Ι.Σ. ≥   70 % ≥   80 % ≥   40 %

3

Επιχειρήσεις ανε−
ξαρτήτως αριθ−
μού απασχολού−
μενων, ετήσιου 
κύκλου εργασιών 
ή συνόλου του 
ετήσιου ισολογι−
σμού.

Δ.E. ≤   60 %

Ι.Σ. ≥   40 %

Δ.Ε.: Δημόσια Ενίσχυση, Ι.Σ.: Ιδιωτική Συμμετοχή
3. Τα ποσοστά της χορηγούμενης ενίσχυσης ανά κα−

τηγορία Δικαιούχου (μέγεθος επιχείρησης) και περιοχή 
υλοποίησης της προτεινόμενης επένδυσης, καθώς και η 
βαρύτητα εκάστου εκ των κριτηρίων προτεραιότητας 
καθορίζονται στη σχετική Πρόσκληση υποβολής αιτή−
σεων ενίσχυσης Πράξεων του Μέτρου 2.1. 

4. Η Ιδιωτική Συμμετοχή δύναται να αποτελείται από 
την Ίδια Συμμετοχή και Τραπεζικό Δανεισμό. Σε κάθε 
περίπτωση η Ίδια Συμμετοχή δεν μπορεί να είναι μικρό−
τερη του 5% του προϋπολογισμού της Πράξης.

5. Στα ποσά της παρ. 3. συμπεριλαμβάνονται και ενι−
σχύσεις που αφορούν σε μέσα χρηματοδοτικής τεχνι−
κής σύμφωνα με τα άρθρα 34 έως 37 του κανονισμού 
498/2007, με την προϋπόθεση της τήρησης του άρθρου 
53 του Καν 1198/2006, καθώς η εγγύηση και η επιδότηση 
δανείου ή/και επιτοκίου συνυπολογίζεται στη σώρευση 
ενισχύσεων.

6. Για Πράξεις που εντάσσονται στις Δράσεις 4 και 5 
της παρούσας, η Δημόσια Ενίσχυση καλύπτει το 100% 
του επιλέξιμου κόστους της Πράξης.

Άρθρο 7
Επιλέξιμες Δαπάνες – Αντισταθμίσεις− Αποζημιώσεις

1. Οι δαπάνες είναι για συνεισφορά του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Αλιείας (ΕΤΑ) εάν έχουν πραγματοποιηθεί με−
ταξύ της 01.01.2007 και της 31.12.2015. Οι προθεσμίες 
μπορεί να περιορίζονται σύμφωνα με την πρόσκληση 
υποβολής προτάσεων ή την απόφαση ένταξης. 

2. Για Πράξεις που αφορούν σε ενέργειες για τη δια 
βίου μάθηση προσωπικού των Δικαιούχων του Μέτρου 
2.1, η χορηγούμενη ενίσχυση για αγορές στοιχείων υπο−
δομής δεν δύναται να υπερβαίνει το 10% των συνολι−
κών επιλέξιμων δαπανών της εκάστοτε ενισχυόμενης 
Πράξης. 

Ι. Δράσεις 1, 2 και 3, για τις παραγωγικές επενδύσεις 
στην υδατοκαλλιέργεια

1. Για την υλοποίηση Πράξεων (επενδυτικών σχεδίων) 
που εντάσσονται στις Δράσεις 1, 2 και 3 της παρούσας 
θεωρούνται ως επιλέξιμες δαπάνες ιδίως οι εξής:

(i) Αγορά οικοπέδου, ανάλογη (ελάχιστη απαιτούμενη 
έκταση) για την ίδρυση ιχθυογεννητικού σταθμού ή χερ−
σαίας μονάδας πάχυνσης, μέχρι 10% επί του συνολικού 
επιλέξιμου κόστους της επένδυσης (πλην τεχνικών και 
απροβλέπτων). Η τιμή αγοράς της απαραίτητης εδαφι−
κής έκτασης προσδιορίζεται από ανεξάρτητο ορκωτό 
εκτιμητή και δεν υπερβαίνει την εμπορική της αξία ή 
την αντικειμενική της αξία για τις περιπτώσεις όπου 
εφαρμόζεται το σύστημα του αντικειμενικού προσδι−
ορισμού.

(ii) Οι δαπάνες για την καθαίρεση υπερκείμενων στην 
εδαφική έκταση κατασκευών−εγκαταστάσεων, είναι επι−
λέξιμες εφόσον είναι απαραίτητες για την εκτέλεση 
της πράξης και δεν μπορούν να υπερβούν το 5% των 
συνολικών επιλέξιμων δαπανών της πράξης (πλην τε−
χνικών και απροβλέπτων).

(iii) Η αγορά ακινήτων όπως κτίρια και τα γήπεδα, 
(ελάχιστη απαιτούμενη έκταση), επί των οποίων έχουν 
οικοδομηθεί, είναι επιλέξιμη, εφόσον η αγορά του ακι−
νήτου συνδέεται άμεσα με τους στόχους της σχετικής 
πράξης και με τις εξής προϋποθέσεις : 

− Η τιμή αγοράς του ακινήτου προσδιορίζεται από 
ανεξάρτητο ορκωτό εκτιμητή και δεν υπερβαίνει την 
εμπορική του αξία.

− Το ακίνητο δεν θα πρέπει να έχει αποτελέσει τα 
προηγούμενα δέκα (10) έτη αντικείμενο εθνικής ή κοι−
νοτικής επιχορήγησης.

− Το ακίνητο οφείλει να χρησιμοποιείται για το σκο−
πό και την περίοδο που περιγράφεται στην απόφαση 
ένταξης της πράξης.

− Το ακίνητο δε χρησιμοποιείται για κατοικία. 
(iv) Κατασκευή, επέκταση ή εκσυγχρονισμός κύριων ή 

βοηθητικών κτιριακών εγκαταστάσεων. 
(v) Ειδικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός για επιχει−

ρήσεις στα απομακρυσμένα νησιά.
(vi) Αγορά, μεταφορά και τοποθέτηση νέων εγκατα−

στάσεων και εξοπλισμού. 
(vii) Αγορά μέσων (οχημάτων και σκαφών υδατοκαλ−

λιέργειας) για:
− Την υγιεινή μεταφορά ζωντανών και νωπών ειδών 

με σκοπό την εκτροφή ή την εμπορία.
− Τη μεταφορά αναγκαίων εφοδίων τόσο στις χερσαίες 

όσο και στις πλωτές εγκαταστάσεις εκτροφής.
− Την ασφαλή και ταχεία μεταφορά του προσωπικού 

που απαιτείται λόγω θέσης της μονάδας, επί παραδείγ−
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ματι σε απομακρυσμένες περιοχές ή λόγω έλλειψης 
αλλού τρόπου πρόσβασης.

(viii) Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, σε ποσοστό 
έως 5% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επέν−
δυσης (πλην τεχνικών και απροβλέπτων).

(ix) Μελέτη, εφαρμογή και πιστοποίηση συστημάτων 
διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης, 
σήμανσης−πιστοποίησης προϊόντων, σύμφωνα με εθνικά 
ή διεθνή πρότυπα και σήματα ποιότητας. 

(x) Εξοπλισμός για την προστασία των εγκαταστάσε−
ων υδατοκαλλιέργειας από αγρίους θηρευτές.

(xi) Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός για το λιανικό 
εμπόριο εντός των μονάδων υδατοκαλλιέργειας όταν 
η δραστηριότητα αυτή αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 
της επιχείρησης.

(xii) Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός που χρησιμοποι−
ούνται για τη δια βίου μάθηση, για ποσό που δεν υπερ−
βαίνει το 10% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών (πλην 
τεχνικών και απροβλέπτων).

(xiii) Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο 
χρηματοδοτικής μίσθωσης εφόσον αιτιολογούνται για 
την υλοποίηση της πράξης και με τους εξής όρους :

− Ο μισθωτής είναι ο δικαιούχος της πράξης.
− Μετά τη λήξη της μίσθωσης η κυριότητα του πά−

γιου στοιχείου το οποίο αποτελεί το αντικείμενο της 
σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης περιέρχεται στο 
δικαιούχο. 

− Η διάρκεια της χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπο−
ρεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη.

− Οι επιλέξιμες δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης 
αφορούν μόνο την αξία κτήσης του παγίου η οποία 
αποδεικνύεται από εξοφλημένο τιμολόγιο ή λογιστικό 
έγγραφο ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας.

− Το συνολικό κόστος δεν μπορεί να υπερβαίνει την 
εμπορική αξία του παγίου στοιχεία. 

(xiv) Τεχνικά έξοδα και απρόβλεπτα, σε ποσοστό έως 
10% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους, των υπο−
λοίπων διακριτών της πράξης. 

2. Δεν είναι επιλέξιμες ιδίως οι δαπάνες που αφορούν: 
(i) Εργασίες επισκευής και συντήρησης υπαρχόντων 

εξοπλισμών και εγκαταστάσεων. 
(ii) Εργασίες πράσινου και διακόσμησης.
(iii) Αγορά ή εγκατάσταση μεταχειρισμένων υλικών, 

μηχανημάτων και εξοπλισμών. 
(iv) Λειτουργικά έξοδα.
(v) Η μεταβίβαση της κυριότητας μίας επιχείρησης.
(vi) Συμβολαιογραφικά έξοδα, τέλη, φόροι κ.λπ.
(vii) Χρηματοοικονομικά έξοδα (έξοδα συναλλάγματος, 

συναλλαγματικές διαφορές, προμήθειες χρηματοπιστω−
τικών συναλλαγών, χρεωστικοί τόκοι).

(viii) Πρόστιμα, χρηματοοικονομικές ποινές και δαπά−
νες δικαστικών διαδικασιών.

ΙΙ. Δράσεις 4 και 5, για Υδατοπεριβαλλοντικά μέτρα 
και μέτρα για τη δημόσια υγεία

Α. Δράση 4. Υδατοπεριβαλλοντικά μέτρα 
Για την υλοποίηση Πράξεων που εντάσσονται στη 

Δράση 4 της παρούσας παρέχονται αντισταθμίσεις/
αποζημιώσεις σύμφωνα με τα παρακάτω:

(i) Για Πράξεις που αφορούν στο σημείο (i) της παρα−
γράφου 2 του άρθρου 5, λαμβάνονται υπόψη οικονομικά 
κριτήρια βασιζόμενα στο μέσο εισόδημα των τοπικών 
εκμεταλλεύσεων υδατοκαλλιέργειας. Οι αποζημιώσεις 
μπορούν να καλύπτουν, ιδίως, τις ιδιαίτερα υψηλές ή συ−

χνές δαπάνες συντήρησης των κατασκευών εκτροφής, 
τις απώλειες που οφείλονται στην άγρα από άγρια είδη 
που προστατεύονται βάσει των οδηγιών 79/409/ΕΟΚ και 
92/43/EE του Συμβουλίου, την απουσία εσόδων λόγω 
της χαμηλής πυκνότητας εκτροφής κ.λπ.

(ii) Για Πράξεις που αφορούν στο σημείο (ii) της πα−
ραγράφου 2 του άρθρου 5, με βάση τις:

− δαπάνες συμβούλων για την αρχική κατάρτιση του 
συστήματος, 

− δαπάνες για την περιβαλλοντική μελέτη από ανε−
ξάρτητο σύμβουλο,

− δαπάνες για την επαλήθευση από ανεξάρτητο ειδικό 
− τέλη καταχώρισης. 
− άλλες δαπάνες, (πλην υλικών επενδύσεων), που σχε−

τίζονται με την εφαρμογή του EMAS.
(iii) Για Πράξεις που αφορούν στο σημείο (iii) της πα−

ραγράφου 2 του άρθρου 5, λαμβάνονται υπόψη α) η 
απώλεια εισοδήματος λόγω της μείωσης του όγκου 
της παραγωγής από την εφαρμογή χαμηλότερης πυ−
κνότητας εκτροφής, και των χαμηλότερων πωλήσεων 
που ενδέχεται να πραγματοποιηθούν στη διάρκεια της 
περιόδου μετατροπής, β) η απώλεια εισοδήματος λόγω 
των αυξημένων δαπανών παραγωγής, και γ) οι δαπάνες 
επιθεώρησης και πιστοποίησης. 

(iv) Για Πράξεις που αφορούν στο σημείο (iv) της 
παραγράφου 2 του άρθρου 5, λαμβάνονται υπόψη: α) 
οι δαπάνες μείωσης χρήσης φυτοφαρμάκων και αντι−
βιοτικών, χρήσης κόπρου (σε περιπτώσεις εκτατικής 
ιχθυοκαλλιέργειας), β) οι δαπάνες για την τροποποίηση 
ή μετατόπιση κατασκευών, συμπεριλαμβανομένης της 
βλάστησης, γ) οι υποχρεωτικές δαπάνες για αγορά νέου 
εξοπλισμού, δ) η απώλεια εισοδήματος λόγω της μειω−
μένης πυκνότητας εκτροφής ή άλλων περιορισμών σε 
ουσιαστικές οικονομικές δραστηριότητες (π.χ. χρονικός 
ή/και χωρικός περιορισμός στις αλλαγές της στάθμης 
των υδάτων, περιορισμός της απομάκρυνσης δένδρων 
/ θάμνων, χρονικός περιορισμός ουσιαστικής κοπής), ε) 
οι οικονομικές ζημίες λόγω παρατεταμένης αποστράγ−
γισης ή πλημμυρών, στ) οι δαπάνες αγοράς εξοπλισμού 
για την προστασία από άγριους θηρευτές, ζ) η απώλεια 
εισοδήματος λόγω της άγρας από άγρια είδη, η) οι 
δαπάνες διαχείρισης καλαμιών (δένδρων/θάμνων), θ) οι 
δαπάνες για τη διαμόρφωση τεχνητών λιμνών, ι) οι σχε−
τικές δαπάνες με ειδικές απαιτήσεις για αποξήρανση, 
πλήρωση και διακύμανση του όγκου του ύδατος (κατά 
την περίοδο της αναπαραγωγής) και ια) οι δαπάνες 
κατάρτισης και εκπαίδευσης των εργαζομένων.

Β. Δράση 5. Μέτρα για τη δημόσια υγεία 
Για την υλοποίηση Πράξεων που εντάσσονται στη 

Δράση 5 της παρούσας οι χορηγούμενες αποζημιώ−
σεις υπολογίζονται με βάση ένα ή περισσότερα από 
τα εξής κριτήρια εκτίμησης της απώλειας του εισο−
δήματος, όπως αναλυτικότερα θα εξειδικεύεται στις 
Προσκλήσεις:

(i) πραγματικές απώλειες της παραγωγής, σε περί−
πτωση διακοπών λειτουργίας της μονάδας,

(ii) χαμηλότερη αξία των Μαλακίων στην αγορά λόγω 
αυξημένου μεγέθους,

(iii) χαμηλότερες αγοραίες τιμές τη στιγμή της επα−
νάληψης της συλλογής,

(iv) χρηματοοικονομικές απώλειες, λόγω ανάγκης κά−
λυψης λειτουργικών δαπανών σε περιόδους αναστολής 
της συλλογής.
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Άρθρο 8
Όρια προϋπολογισμού

1. Ο προϋπολογισμός του Μέτρου 2.1.: «Υδατοκαλλιέρ−
γεια» ανέρχεται σε 44.730.145 €. 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Οικονομικών, ο προ−
ϋπολογισμός του Μέτρου δύναται να τροποποιείται, 
εντός του προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας 
2 του ΕΠΑΛ 2007 − 2013 όπως καθορίζεται με το άρ−
θρο 6 της αριθμ. 1676/26.06.2009 Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης (ΦΕΚ 1867/Β/2009), προκειμένου για την κα−
λύτερη εξυπηρέτηση των στόχων του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Αλιείας 2007−2013, μετά από εισήγηση 
της αρμόδιας Υπηρεσίας.

Άρθρο 9
Αρμόδιες Αρχές

1. Η αρμοδιότητα διαχείρισης του Μέτρου 2.1 του ΕΠΑΛ 
2007 – 2013 έχει εκχωρηθεί με την 1676/26.06.2009 Κοινή 
Υπουργική Απόφαση, στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής 
Δράσεων Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας (ΕΥ 
ΕΦΔ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ), η οποία λειτουργεί ως Ενδιάμεσος 
Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ).

2. Ως Αρμόδιες Υπηρεσίες για την παραλαβή των 
αιτήσεων και τον έλεγχο πληρότητας των, εκάστοτε 
απαιτούμενων, δικαιολογητικών των δυνητικών Δικαιού−
χων και των Δικαιούχων για τις ανάγκες της παρούσας 
ορίζονται: 

οι κατά τόπους Υπηρεσίες Αλιείας ή η ΕΥ ΕΦΔ Ε.Π. 
ΑΛΙΕΙΑΣ, με αρμοδιότητες όπως αυτές καθορίζονται 
στην παρούσα και στις εκάστοτε σχετικές Προσκλήσεις 
υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης Πράξεων. 

Άρθρο 10
Υποβολή Αιτήσεων ενίσχυσης

1. Η ΕΥ ΕΦΔ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ εκδίδει Προσκλήσεις υπο−
βολής αιτήσεων ενίσχυσης Πράξεων που αναφέρονται 
στα άρθρα 2 και 5 της παρούσας προς τους δυνητικούς 
Δικαιούχους, οι οποίες εγκρίνονται με αποφάσεις του 
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι−
λίας.

2. Το περιεχόμενο των Προσκλήσεων περιλαμβάνει 
όλα τα απαραίτητα στοιχεία ενημέρωσης των δυνητι−
κών Δικαιούχων σχετικά με τις δυνατότητες και τους 
όρους χρηματοδότησης καθώς και τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις τους. Ειδικότερα, στο πλαίσιο των Προ−
σκλήσεων, η αρμόδια υπηρεσία παρέχει στους δυνητι−
κούς Δικαιούχους σαφείς και λεπτομερείς πληροφορίες 
τουλάχιστον σχετικά με:

(i) τις υπαγόμενες κατηγορίες ενισχύσεων 
(ii) τις προϋποθέσεις και τους όρους επιλεξιμότητας, 

τους οποίους πρέπει να πληρούν οι δυνητικοί Δικαιούχοι 
προκειμένου να επιλεγούν για χρηματοδότηση

(iii) το είδος των παρεχόμενων ενισχύσεων 
(iv) το περιεχόμενο του φακέλου υποψηφιότητας και 

του επενδυτικού σχεδίου, όπου απαιτείται.
(v) τις διαδικασίες για την εξέταση των προτάσεων 

και τις σχετικές χρονικές περιόδους 
(vi) τα κριτήρια για την ένταξη των προς χρηματοδό−

τηση Πράξεων 
(vii) τους αρμόδιους σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό 

επίπεδο, οι οποίοι μπορούν να παρέχουν πληροφορίες 
σχετικά με τις προκηρυσσόμενες Δράσεις

(viii) τις υποχρεώσεις των Δικαιούχων στην περί−
πτωση έγκρισης της αίτησης ενίσχυσης και ιδίως τις 
υποχρεώσεις τήρησης στοιχείων και αποδοχής ελέγ−
χων και επιτόπιων ή/και διοικητικών επαληθεύσεων 
και επιθεωρήσεων από όλα τα εθνικά και κοινοτικά 
όργανα.

3. Οι κατά τόπους αρμόδιες Υπηρεσίες Αλιείας ή η ΕΥ 
ΕΦΔ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ, όπως θα καθορίζεται στην εκάστο−
τε Πρόσκληση, παραλαμβάνουν και πρωτοκολλούν τις 
υποβαλλόμενες αιτήσεις. 

Άρθρο 11
Διαδικασία ελέγχου πληρότητας αιτήσεων − 

Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων

Ι. Δράσεις 1, 2 και 3, για τις παραγωγικές επενδύσεις 
στην υδατοκαλλιέργεια

1. Ο έλεγχος πληρότητας, η αξιολόγηση και η έγκριση 
προς ένταξη και χρηματοδότηση των αιτήσεων ενίσχυ−
σης, ολοκληρώνεται με τη διαδικασία των διαδοχικών 
και διακριτών σταδίων της επόμενης παραγράφου και 
γίνεται με βάση τα εκάστοτε εγκεκριμένα από την Επι−
τροπή Παρακολούθησης κριτήρια ένταξης Πράξεων ανά 
Δράση.

2. Η διαδικασία ελέγχου πληρότητας, αξιολόγησης και 
επιλογής των Πράξεων περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

Α. Έλεγχος πληρότητας των υποβληθέντων στοιχείων 
της αίτησης από τις κατά τόπους αρμόδιες Υπηρεσίες 
Αλιείας.

(i) Η κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας ή η ΕΥ 
ΕΦΔ ΑΛΕΙΑΣ εντός 20 ημερολογιακών ημερών από 
την παραλαβή της αίτησης ελέγχει την πληρότητα 
των δικαιολογητικών, την ακρίβεια των δηλούμενων 
στοιχείων και την τήρηση των καθορισθεισών προϋ−
ποθέσεων. 

(ii) Ο έλεγχος πληρότητας των στοιχείων διενεργείται 
με βάση τη σχετική Λίστα Εξέτασης Πληρότητας Στοι−
χείων Πρότασης που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης του Προγράμματος. Εφόσον κριθεί 
αναγκαίο, η Υπηρεσία δύναται να ζητήσει την υποβο−
λή συμπληρωματικών στοιχείων από τον αιτούντα της 
ενίσχυσης, τα οποία πρέπει να υποβληθούν εντός 15 
ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής 
του σχετικού εγγράφου της Υπηρεσίας. Με την υποβολή 
των συμπληρωματικών στοιχείων η αίτηση ελέγχεται 
εκ νέου ως προς την πληρότητά της. Εάν παρέλθει η 
προθεσμία που έχει χορηγηθεί και δεν υποβληθούν τα 
πρόσθετα δικαιολογητικά, η αίτηση επιστρέφεται και 
θεωρείται ως μηδέποτε υποβληθείσα. 

(iii) Οι αιτήσεις που κρίνονται πλήρεις, διαβιβάζονται 
με συνημμένη τη συμπληρωμένη Λίστα Εξέτασης Πλη−
ρότητας Στοιχείων της κάθε προτεινόμενης Πράξης και 
σχετικό εισηγητικό σημείωμα, στην Ειδική Υπηρεσία 
Εφαρμογής Δράσεων Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Αλιείας εντός 20 ημερολογιακών ημερών από την ημε−
ρομηνία παραλαβής της αίτησης ή των σχετικών συ−
μπληρωματικών στοιχείων που υποβλήθηκαν. Το σχετικό 
διαβιβαστικό έγγραφο κοινοποιείται στον αιτούντα της 
ενίσχυσης. 

Β. Αξιολόγηση των Αιτήσεων Ενίσχυσης−Χρηματοδό−
τησης από την ΕΥ ΕΦΔ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ.

(i) Η ΕΥ ΕΦΔ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ, εντός 20 ημερολογιακών 
ημερών από την παραλαβή της αίτησης προβαίνει σε 
αξιολόγηση και βαθμολόγηση αυτής με βάση:
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− Τα Κριτήρια Επιλογής Πράξεων, όπως αυτά εγκρί−
νονται και ισχύουν από την Επιτροπή Παρακολούθησης 
και 

− Τα Κριτήρια Προτεραιότητας των Πράξεων, που εξει−
δικεύονται στην εκάστοτε σχετική Πρόσκληση.

(ii) Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η ΕΥ ΕΦΔ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 
δύναται να ζητήσει την υποβολή συμπληρωματικών 
στοιχείων τόσο από τον αιτούντα της ενίσχυσης όσο 
και από την κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας. Τα 
αιτούμενα συμπληρωματικά στοιχεία πρέπει να υπο−
βληθούν εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την ημε−
ρομηνία παραλαβής του σχετικού εγγράφου της Υπη−
ρεσίας. Εάν παρέλθει η προθεσμία που έχει χορηγηθεί 
και δεν υποβληθούν τα πρόσθετα δικαιολογητικά, η 
αίτηση επιστρέφεται στην αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας, 
με έγγραφη αιτιολόγηση (με συστημένη επιστολή) ή 
οποία κοινοποιείται και στον αιτούντα.

(iii) Στο τέλος κάθε κύκλου αξιολόγησης, η Μονάδα Β 
της ΕΥ ΕΦΔ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ καταρτίζει πίνακα στον οποίο 
κατατάσσονται σε φθίνουσα σειρά με βάση τη βαθμο−
λογία τους, οι αιτήσεις που προτείνονται για ένταξη 
προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο των Δράσεων 1, 2 
και 3 του Μέτρου 2.1.

Επίσης, η Μονάδα Β της ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ καταρτί−
ζει πίνακα των μη προτεινόμενων προς ένταξη πράξεων 
με σχετική αιτιολόγηση.

(iv) Οι πίνακες του ανωτέρω σημείου (iii), τίθενται υπό−
ψη της Επιτροπής Προέγκρισης Αιτήσεων Ενίσχυσης 
(Ε.Π.Α.Ε.) του σημείου I−Γ του παρόντος άρθρου. 

Γ. Επιτροπή Προέγκρισης Αιτήσεων Ενίσχυσης
i. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγω−

νιστικότητας και Ναυτιλίας συστήνεται και ορίζεται η 
διαδικασία λειτουργίας της Επιτροπής Προέγκρισης 
Αιτήσεων Ενίσχυσης (Ε.Π.Α.Ε.) Πράξεων του ΕΠΑΛ 2007−
2013, έργο της οποίας είναι η γνωμοδότηση επί των 
αιτήσεων ενίσχυσης και η προέγκριση αυτών.

ii. Στη σύνθεση της Ε.Π.Α.Ε. συμμετέχουν :
α. Ο Προϊστάμενος της ΕΥ ΕΦΔ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ή ο ανα−

πληρωτής του.
β. Ο Προϊστάμενος της Μονάδας Α της ΕΥ ΕΦΔ Ε.Π. 

ΑΛΙΕΙΑΣ ή ο αναπληρωτής του. 
γ. Ο Προϊστάμενος της Μονάδας Β της ΕΥ ΕΦΔ Ε.Π. 

ΑΛΙΕΙΑΣ ή ο αναπληρωτής του.
iii. Η Ε.Π.Α.Ε. συνεδριάζει για γνωμοδότηση επί των αι−

τήσεων ενίσχυσης, μετά από πρόσκληση του Προέδρου 
της, τακτικά τρεις (3) φορές εντός του έτους. Η πρώτη 
(1η) τακτική συνεδρίαση του έτους πραγματοποιείται 
έως την 30η Απριλίου, η δεύτερη έως την 31η Αυγούστου 
και η τρίτη έως την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους. 
Έκτακτες συνεδριάσεις πραγματοποιούνται σε όλη τη 
διάρκεια του έτους μετά από πρόσκληση του Προέδρου 
της Επιτροπής.

iv. Η συνεδρίαση της Ε.Π.Α.Ε. μπορεί να συνεχίζεται και 
τις επόμενες, της καθορισμένης ημερομηνίας ημέρες, 
έως ότου η Επιτροπή ολοκληρώσει τις εργασίες του 
εκάστοτε κύκλου συγκριτικής αξιολόγησης.

v. Η Ε.Π.Α.Ε. μπορεί να αναβάλλει την εξέταση αιτή−
σεων ενίσχυσης για επόμενη συνεδρίαση, όταν διαπι−
στώσει ότι συντρέχουν λόγοι διερεύνησης ορισμένων 
στοιχείων που καλείται να προσκομίσει ο αιτών και τα 
οποία χρήζουν περαιτέρω εξέτασης.

vi. Η προέγκριση αιτήσεων ενίσχυσης από την Ε.Π.Α.Ε. 
δεν αποτελεί ανάληψη δέσμευσης για το Υπουργείο 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Η δέ−
σμευση πραγματοποιείται με την έκδοση της σχετικής 
Απόφασης Χρηματοδότησης−Ένταξης της Πράξης. 

Δ. Προέγκριση των Αιτήσεων Ενίσχυσης−Χρηματοδό−
τησης Πράξεων από την Ε.Π.Α.Ε. 

(i) Στις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις της Ε.Π.Α.Ε. 
εξετάζονται οι Αιτήσεις για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί 
η διαδικασία βαθμολόγησης και συγκριτικής αξιολό−
γησης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα της παρ. Ι. 2 του 
παρόντος άρθρου, τουλάχιστον δέκα (10) ημερολογιακές 
ημέρες πριν την καθοριζόμενη ημερομηνία συνεδρία−
σης.

(ii) Η Ε.Π.Α.Ε. εξετάζει τα στοιχεία που υποβάλλονται 
σύμφωνα με το σημείο Β (iv) και συντάσσει πρακτικό 
με το οποίο γνωμοδοτεί για την προέγκριση αιτήσεων 
ενίσχυσης που κρίνεται ότι έχουν ολοκληρώσει επιτυ−
χώς τις διαδικασίες ελέγχου και αξιολόγησης.

(iii) Το πρακτικό προέγκρισης Πράξεων προς ένταξη 
και χρηματοδότηση συντάσσεται, τηρώντας σειρά προ−
τεραιότητας, σύμφωνα με τη βαθμολόγησή τους και 
μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού της σχετικής 
Πρόσκλησης.

(iv) Το πρακτικό του προηγούμενου σημείου (iii) υπο−
βάλλεται στη Μονάδα Β της ΕΥ ΕΦΔ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ και 
αποτελεί μέρος των δικαιολογητικών για την έκδοση 
της Απόφασης Χρηματοδότησης – Ένταξης των Πρά−
ξεων.

(v) Επίσης, η Ε.Π.Α.Ε. συντάσσει και υποβάλει στην 
Μονάδα Β της ΕΥ ΕΦΔ Ε.Π. ΑΛΕΙΑΣ πρακτικό με τις 
προτεινόμενες για μη ένταξη Πράξεις. 

Ε. Ολοκλήρωση διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής 
Πράξεων – Ένταξη Πράξεων στο Πρόγραμμα

i. Η ΕΥ ΕΦΔ Ε.Π.ΑΛΕΙΑΣ με την παραλαβή των Πρα−
κτικών της Ε.Π.Α.Ε. :

α. Ενημερώνει με συστημένη επιστολή τους αιτού−
ντες για τις Πράξεις που προτείνονται προς ένταξη για 
χρηματοδότηση από το Ε.Π.ΑΛ., τόσο όσον αφορά στον 
επιλέξιμο προϋπολογισμό της Πράξης, όσο και για τις 
επί μέρους επιλέξιμες δαπάνες. Οι ενδιαφερόμενοι με 
την παραλαβή του εγγράφου της ΕΥ ΕΦΔ Ε.Π. ΑΛΕΙΑΣ, 
θα πρέπει εντός 10 ημερολογιακών ημερών να δηλώ−
σουν στην Υπηρεσία ότι αποδέχονται να εκτελέσουν 
το προτεινόμενο έργο με τις προϋποθέσεις που προ−
κύπτουν από την αξιολόγησή του.

 Σε περίπτωση μη αποδοχής ή μη τήρησης της παρα−
πάνω προθεσμίας, το προτεινόμενο σχέδιο απορρίπτε−
ται οριστικά και επιστρέφεται ο φάκελος στην αρμόδια 
Υπηρεσία Αλιείας με κοινοποίηση του διαβιβαστικού και 
στον αιτούντα.

β. Επιστρέφει τους φακέλους των απορριπτόμενων 
προς ένταξη σχεδίων στις αρμόδιες Υπηρεσίες Αλιείας 
με κοινοποίηση των διαβιβαστικών στους ενδιαφερό−
μενους.

γ. Ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους των σχεδίων 
των οποίων αναβλήθηκε η εξέτασή τους για την επό−
μενη συνεδρίαση της Ε.Π.Α.Ε., καθώς και τις αρμόδιες 
Υπηρεσίες Αλιείας.

ii. Με την παραλαβή της επιστολής «αποδοχής» από 
τον αιτούντα, εκδίδεται η σχετική Απόφαση Χρηματο−
δότησης – Ένταξης Πράξης από τον Υπουργό Ανάπτυ−
ξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην υπ’ αριθμ 2925/13.10.2008 απόφαση του 
ΥΠΑΑΤ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
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195/28.02.2011 (ΦΕΚ/Β/399/2011) Απόφαση του Υπουργού 
Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας. Ταυτόχρο−
να, αποστέλλεται στο Δικαιούχο της ενίσχυσης Σχέδιο 
Σύμβασης, (Σύμφωνο Αποδοχής Όρων της Απόφασης 
Χρηματοδότησης – Ένταξης Πράξης), σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην προαναφερθείσα Απόφαση, με οδηγίες 
συμπλήρωσης, αναλυτική ενημέρωση για τη διαδικασία 
και το χρονοδιάγραμμα υπογραφής της σύμβασης και 
τις σχετικές ενέργειες, στις οποίες θα πρέπει να προβεί 
ο Δικαιούχος της ενίσχυσης.

ΙΙ. Δράσεις 4 και 5, για Υδατοπεριβαλλοντικά μέτρα 
και μέτρα για τη δημόσια υγεία

1. Ο έλεγχος, η αξιολόγηση και η έγκριση προς ένταξη 
και χρηματοδότηση των Αιτήσεων Ενίσχυσης ολοκλη−
ρώνεται με τη διαδικασία των διαδοχικών και διακριτών 
σταδίων της επόμενης παραγράφου και γίνεται με βάση 
τα εκάστοτε εγκεκριμένα από την Επιτροπή Παρακο−
λούθησης κριτήρια ένταξης Πράξεων.

2. Κάθε Αίτηση Ενίσχυσης Πράξης αξιολογείται αυτο−
τελώς με σειρά χρονικής προτεραιότητας με βάση την 
ημερομηνία υποβολής της Αίτησης και των σχετικών 
δικαιολογητικών και στοιχείων, που ορίζει η παρούσα 
και η οικεία Πρόσκληση. Ως ημερομηνία υποβολής, για 
την κατάταξη σε σειρά προτεραιότητας, λογίζεται η: 

(i) ημερομηνία και ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτη−
σης προς την ΕΥ ΕΦΔ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ή την αρμόδια τοπική 
Υπηρεσία Αλιείας, κατά περίπτωση και σύμφωνα με 
την εκάστοτε Πρόσκληση και εφόσον τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά και στοιχεία κρίθηκαν πλήρη και δεν 
ζητήθηκαν συμπληρωματικά σε επόμενο στάδιο,

(ii) ημερομηνία και ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτη−
σης υποβολής των τελικών συμπληρωματικών στοιχείων 
ή/και δικαιολογητικών, που ζητήθηκαν εγγράφως από 
τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

3. Σε κάθε κύκλο αξιολόγησης εξετάζονται αιτήσεις, 
οι οποίες υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα σύμφωνα με τους 
όρους της σχετικής Πρόσκλησης.

4. Οι διαδικασίες για την υποβολή αιτήσεων, έλεγ−
χο πληρότητας, αξιολόγηση, επιλογή και ένταξη των 
Πράξεων, καθώς και ο ορισμός των αρμοδίων οργάνων 
διεκπεραίωσής τους, θα καθορίζονται αναλυτικά στις 
εκάστοτε Προσκλήσεις ανάλογα με το περιεχόμενο και 
τις απαιτήσεις της κάθε δράσης.

Άρθρο 12
Διαδικασία Τροποποίησης Ενταγμένων Πράξεων

1. Για οποιαδήποτε αλλαγή/μεταβολή της ενταχθείσας 
Πράξης, υποβάλλεται από το Δικαιούχο αίτηση τροπο−
ποίησης : 

στην κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας ή στην ΕΥ 
ΕΦΔ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ, κατά περίπτωση.

2. Η αίτηση τροποποίησης συνοδεύεται από τα δικαι−
ολογητικά που ορίζονται στη Πρόσκληση και υποβάλ−
λεται εντός των ορίων του χρονοδιαγράμματος, που 
ορίζει η σχετική Απόφαση Ένταξης – Χρηματοδότησης 
της Πράξης και το αργότερο 2 μήνες πριν από τη λήξη 
αυτού. Σε διαφορετική περίπτωση δε θα γίνεται απο−
δεκτή και ενέχει τον κίνδυνο ανάκλησης της Απόφασης 
Ένταξης – Χρηματοδότησης της Πράξης και ακύρωσης 
του Συμφώνου αποδοχής όρων της Απόφασης Ένταξης 
– Χρηματοδότησης.

3. Η αίτηση τροποποίησης υποβάλλεται πριν από την 
έναρξη πραγματοποίησης των ενεργειών − εργασιών 

στις οποίες αναφέρεται. Ο Δικαιούχος με δική του ευθύ−
νη μπορεί να προβεί σε εργασίες που περιλαμβάνονται 
στην προτεινόμενη τροποποίηση, προ της λήψης της 
απάντησης για έγκρισή της, όχι όμως πριν από την 
ημερομηνία πρωτοκόλλησης της σχετικής αίτησης στην 
κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας, ή στην ΕΥ ΕΦΔ 
Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα στοιχεία 
(i) και (ii) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

4. Στις περιπτώσεις των στοιχείων (i) και (ii) της παρα−
γράφου 1 του παρόντος άρθρου, η κατά τόπο αρμόδια 
Υπηρεσία Αλιείας, εντός 5 ημερολογιακών ημερών από 
την παραλαβή του αιτήματος τροποποίησης και των 
σχετικών δικαιολογητικών, τα διαβιβάζει μαζί με την 
αιτιολογημένη άποψή της στην ΕΥ ΕΦΔ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ.

5. Η ΕΥ ΕΦΔ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ προκειμένου να αποδεχτεί ή 
να απορρίψει αίτημα τροποποίησης Πράξης το εξετάζει 
με βάση τους όρους της παρούσας, της οικείας Πρό−
σκλησης και των οριζόμενων στην Απόφαση Ένταξης 
– Χρηματοδότησης της Πράξης και στο σχετικό Σύμ−
φωνο αποδοχής όρων της Απόφασης Ένταξης – Χρη−
ματοδότησης.

6. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η ΕΥ ΕΦΔ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 
δύναται να ζητήσει την υποβολή συμπληρωματικών 
στοιχείων από την αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας ή τον 
Δικαιούχο, κατά περίπτωση. Τα συμπληρωματικά στοι−
χεία πρέπει να υποβληθούν εντός 15 ημερολογιακών 
ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του σχετικού 
εγγράφου της Υπηρεσίας. Με την υποβολή των συμπλη−
ρωματικών στοιχείων η αίτηση τροποποίησης επανεξε−
τάζεται. Εάν παρέλθει η προθεσμία, που έχει χορηγηθεί 
και δεν υποβληθούν τα πρόσθετα δικαιολογητικά, η 
αίτηση επιστρέφεται στον αιτούντα με έγγραφη αιτιο−
λόγηση (με συστημένη επιστολή), η οποία κοινοποιείται 
και στην κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας κατά 
περίπτωση.

7. Η ΕΥ ΕΦΔ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ, εντός 15 ημερολογιακών 
ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήμα−
τος τροποποίησης ή την ημερομηνία παραλαβής των 
συμπληρωματικών στοιχείων που ζητήθηκαν σύμφωνα 
με τη διαδικασία της ανωτέρω παραγράφου:

(i) εκδίδει εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με τις παρα−
γράφους 8 και 9 του παρόντος άρθρου, τροποποιημέ−
νη Απόφαση Χρηματοδότησης – Ένταξης Πράξης, στην 
περίπτωση αποδοχής του αιτήματος τροποποίησης 
της Πράξης, η οποία κοινοποιείται στο Δικαιούχο της 
ενίσχυσης.

(ii) ενημερώνει εγγράφως το Δικαιούχο για τη μη 
αποδοχή του αιτήματος τροποποίησης με σχετική 
αιτιολόγηση. Στην περίπτωση αυτή αναφέρεται ότι 
ο Δικαιούχος υποχρεούται να υλοποιήσει την Πράξη, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αρχική απόφαση 
χρηματοδότησης.

Η μη αποδοχή του αιτήματος τροποποίησης της Πρά−
ξης, δύναται να οδηγήσει και σε ανάκληση της Απόφα−
σης Χρηματοδότησης – Ένταξης Πράξης και σε ανάκτη−
ση των ενισχύσεων που έχουν χορηγηθεί.

8. Ανάλογα με την έκταση και τη φύση τους, οι τρο−
ποποιήσεις διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες:

(i) τροποποιήσεις που εγκρίνονται από την ΕΥ ΕΦΔ Ε.Π. 
ΑΛΙΕΙΑΣ, ως απλές προσαρμογές και ως εκ τούτου δεν 
απαιτείται τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης – Χρη−
ματοδότησης της Πράξης και του Συμφώνου αποδοχής 
όρων της Απόφασης Ένταξης − Χρηματοδότησης
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(ii) τροποποιήσεις που εγκρίνονται από τον Υπουργό 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, μετά 
από εισήγηση της ΕΥ ΕΦΔ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ, με τροποποίηση 
της Απόφασης Ένταξης – Χρηματοδότησης της Πράξης 
και του Συμφώνου αποδοχής όρων της Απόφασης Έντα−
ξης − Χρηματοδότησης.

9. Στις σχετικές Προσκλήσεις καθορίζονται αναλυτι−
κά οι περιπτώσεις τροποποίησης ανά κατηγορία της 
ανωτέρω παραγράφου 8 και κάθε άλλη λεπτομέρεια 
σχετική με το θέμα.

Άρθρο 13
Παρακολούθηση − Επαλήθευση Πράξεων

Ι. Δράσεις 1, 2 και 3, για τις παραγωγικές επενδύσεις 
στην υδατοκαλλιέργεια

1. Η παρακολούθηση της υλοποίησης των Πράξεων που 
υπάγονται στις Δράσεις 1, 2 και 3 γίνεται από την Ειδική 
Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος Αλιείας, τις κατά τόπους Υπηρεσίες Αλιείας και 
από τα Όργανα Επιτόπιας Επαλήθευσης (Ο.Ε.Ε), τα οποία 
λειτουργούν ως όργανα της ΕΥ ΕΦΔ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ. 

2. Το Όργανο Επιτόπιας Επαλήθευσης (Ο.Ε.Ε.) συγκρο−
τείται μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας 
στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης με μέριμνα της κατά 
τόπο Υπηρεσίας Αλιείας και με απόφαση του οικείου 
αιρετού Περιφερειάρχη και λειτουργεί για το σύνολο 
των εγκεκριμένων πράξεων σε χωρικό επίπεδο αρμο−
διότητας για Πράξεις που ολοκληρώνουν το φυσικό 
αντικείμενο εντός χωρικής αρμοδιότητας.

3. Στη σύνθεση του Ο.Ε.Ε. που αποτελείται από τρία 
τουλάχιστον μέλη, μετέχουν υπάλληλοι με τις παρακά−
τω ειδικότητες, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη :

α. Ιχθυολόγος ΠΕ ή Ιχθυολόγος ΤΕ ή Γεωτεχνικός 
άλλου κλάδου σε περίπτωση έλλειψης αυτών.

β. Οικονομικός των κλάδων ΠΕ10 ή ΤΕ6 ή ΔΕ4 
γ. Πολιτικός Μηχανικός και κατά περίπτωση και ενδει−

κτικά Κτηνίατρος, Μηχανολόγος, Ναυπηγός ή Λιμενικός 
Αξιωματικός. 

Ρόλος συντονιστή ανατίθεται στον ιχθυολόγο ή στον 
υπάλληλο γεωτεχνικού κλάδου.

Η επιτόπια επαλήθευση – πιστοποίηση πραγματοποιείται 
μετά από αίτηση επαλήθευσης−πληρωμής του Δικαιούχου 
στον τόπο υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου, σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 14 της παρούσας 
και μπορεί να συνίσταται στην πιστοποίηση μέρους ή του 
συνόλου του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 
ενίσχυσης, σύμφωνα µε τους όρους που περιλαμβάνονται 
στην Απόφαση Χρηματοδότησης − Ένταξης Πράξης. 

4. Το Ο.Ε.Ε. οφείλει εντός 30 ημερολογιακών ημερών 
από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος επαλή−
θευσης του Δικαιούχου να συντάξει την Έκθεση Επα−
λήθευσης – Πιστοποίησης της εξεταζόμενης Πράξης. 
Εφόσον κριθεί αναγκαίο, το Ο.Ε.Ε. δύναται να ζητήσει 
εγγράφως την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων 
από το Δικαιούχο, τα οποία πρέπει να υποβληθούν εντός 
15 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παρα−
λαβής του σχετικού εγγράφου. 

5. Το κόστος της επιτόπιας επαλήθευσης των Πράξεων 
από τα Ο.Ε.Ε., αποτελεί δαπάνη του προγράμματος στα 
πλαίσια του μέτρου 5.1 «Τεχνική Βοήθεια» του Επιχειρη−
σιακού Προγράμματος Αλιείας 2007 − 2013. 

6. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας, μετά από πρόταση της ΕΥ 

ΕΦΔ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ συγκροτείται, στη Μονάδα Γ της ΕΥ 
ΕΦΔ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ, Επιτροπή Επιτόπιας Επαλήθευσης με 
αρμοδιότητες άσκησης των εργασιών των Ο.Ε.Ε. :

− σε περιπτώσεις που αυτά δεν έχουν συγκροτηθεί
− σε περιπτώσεις που για διαφόρους λόγους δεν λει−

τουργούν
− σε περιπτώσεις που δεν έχει διενεργηθεί επιτόπια 

επαλήθευση ή δεν έχει συνταχθεί έκθεση του Ο.Ε.Ε. 
εντός 30 ημερολογιακών ημερών από το αίτημα επι−
τόπιας επαλήθευσης του Δικαιούχου και εφόσον δεν 
απαιτείται η προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων

− σε ειδικές περιπτώσεις που θα κρίνει ο Υπουργός 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 

− σε περιπτώσεις διαφωνίας του Δικαιούχου επί της 
έκθεσης επαλήθευσης−πιστοποίησης του Ο.Ε.Ε. 

7. Με βάση την Έκθεση Επαλήθευσης – Πιστοποίησης και 
μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών, η ΕΥ ΕΦΔ Ε.Π. ΑΛΙ−
ΕΙΑΣ προβαίνει, εντός 20 ημερολογιακών ημερών από την 
παραλαβή της έκθεσης στην έκδοση Απόφασης − Βεβαίω−
σης Ολοκλήρωσης μέρους / του συνόλου των εργασιών και 
μερικής / ολικής Πληρωμής Πράξης, με την οποία:

• βεβαιώνεται η παραλαβή μέρους ή του συνόλου 
της Πράξης 

• ορίζεται και εγκρίνεται προς πληρωμή το κατα−
βλητέο ποσό της δημόσιας οικονομικής ενίσχυσης που 
αντιστοιχεί στο μέρος των εργασιών που έχουν επα−
ληθευτεί – πιστοποιηθεί. 

8. Εκτός της Επιτόπιας Επαλήθευσης για κάθε Πρά−
ξη, η οποία διενεργείται υποχρεωτικά, δύναται να δι−
ενεργούνται επιτόπιες επαληθεύσεις, από την Ειδική 
Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛ, από την Ειδική Υπηρεσία 
Εφαρμογής Δράσεων του ΕΠΑΛ, καθώς επίσης και επι−
τόπιοι έλεγχοι από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την Αρχή Ελέγχου 
(ΕΔΕΛ) και από όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

9. Σε περιπτώσεις διαπίστωσης αναγκαιότητας ανά−
κλησης της Απόφασης Χρηματοδότησης − Ένταξης 
Πράξης, όπως ενδεικτικά:

• παραίτησης του Δικαιούχου της ενίσχυσης για δι−
άφορους λόγους, πριν τη λήξη του εγκεκριμένου χρο−
νοδιαγράμματος υλοποίησης,

• διαπίστωσης προβλημάτων κατά το χρόνο υλοποίη−
σης, από την ΕΥ ΕΦΔ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ και αδυναμίας του Δι−
καιούχου να συμμορφωθεί με τις σχετικές συστάσεις,

• παρέλευσης του χρόνου υλοποίησης, χωρίς ο Δικαιού−
χος να έχει προβεί στην υποβολή δήλωσης παραίτησης, 
την υποβολή αίτησης τροποποίησης ή ολοκλήρωσης 

• κατόπιν πορίσματος / συστάσεων διοικητικής ή επι−
τόπιας επαλήθευσης ή ελέγχου της ΕΥ ΕΦΔ Ε.Π. ΑΛΙ−
ΕΙΑΣ ή των Ο.Ε.Ε. ή άλλης εθνικής ή κοινοτικής αρχής, 
εκδίδεται σχετική Απόφαση του αρμόδιου Υπουργού 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 

ΙΙ. Δράσεις 4 και 5, για Υδατοπεριβαλλοντικά μέτρα 
και μέτρα για τη δημόσια υγεία

Οι μέθοδοι, οι προϋποθέσεις καθώς και τα αρμόδια 
όργανα και οι Υπηρεσίες για την παρακολούθηση−επα−
λήθευση πράξεων των δράσεων 4 και 5, θα εξειδικεύο−
νται στις εκάστοτε Προσκλήσεις.

Άρθρο 14
Διαδικασία καταβολής των ενισχύσεων 

στους Δικαιούχους

1. Για τη μερική πληρωμή (Α’ Δόση) η οποία θα πρέπει 
να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% των εγκεκριμένων 
δαπανών της πράξης, την αποπληρωμή (Β’ Δόση) ή την 
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Ολική Πληρωμή και τη διαπίστωση ολοκλήρωσης των 
Πράξεων, οι Δικαιούχοι υποβάλλουν :

(i) στην κατά τόπο Υπηρεσία Αλιείας, για Πράξεις που 
υπάγονται στις Δράσεις 1, 2 και 3, του Μέτρου 2.1.

(ii) στην κατά τόπο Υπηρεσία Αλιείας ή στην ΕΥ ΕΦΔ 
Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ, κατά περίπτωση, για Πράξεις που υπάγο−
νται στις Δράσεις 4 και 5 του Μέτρου 2.1.

αίτημα επαλήθευσης – πληρωμής, σε δύο (2) αντίγρα−
φα, που συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
και θα εξειδικεύονται στις σχετικές Προσκλήσεις. 

Με την ολοκλήρωση της διενέργειας της επαλήθευσης 
και προκειμένου να καταβληθεί η δημόσια ενίσχυση 
στους Δικαιούχους το αρμόδιο όργανο συντάσσει Έκ−
θεση Επαλήθευσης − Πιστοποίησης στην οποία προσ−
διορίζονται το φυσικό αντικείμενο που έχει επαληθευ−
τεί – πιστοποιηθεί, καθώς και το αντίστοιχο οικονομικό 
αντικείμενο. Η Έκθεση Επαλήθευσης – Πιστοποίησης 
(σε 2 αντίγραφα) και τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
διαβιβάζονται από την κατά τόπο Υπηρεσία Αλιείας 
στην ΕΥ ΕΦΔ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ.

2. Για την καταβολή της ενίσχυσης, σύμφωνα με την 
αριθμ. 282966/9−7−2007 Κοινή Υπουργική Απόφαση, απαι−
τείται εγγραφή του Δικαιούχου στο μητρώο συναλλασ−
σόμενων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

3. H ΕΥ ΕΦΔ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ, μετά την αξιολόγηση του 
αιτήματος πληρωμής και τον έλεγχο της επιλεξιμότητας 
των δαπανών, εκδίδει την απόφαση οικονομικής ενίσχυ−
σης και σχηματίζει φάκελο πληρωμής με τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά και τον διαβιβάζει στον ΟΠΕΚΕΠΕ. 

4. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά το διοικητικό έλεγχο του φακέ−
λου, την επιβεβαίωση της έγκρισης πληρωμής και τους 
απαραίτητους λογιστικούς ελέγχους, εκδίδει εντολή 
πληρωμής προς το τραπεζικό ίδρυμα που τηρείται ο 
Ειδικός Λογαριασμός Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων 
(ΕΛΕΓΕΠ), για να μεταφερθεί το ποσό στο λογαριασμό 
του Δικαιούχου.

5. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ως φορέας πληρωμών, είναι υπεύθυ−
νος για: α) την είσπραξη των πληρωμών που πραγμα−
τοποιούνται από την Επιτροπή (κοινοτική συμμετοχή) 
και το Κράτος (δημόσια δαπάνη), β) τη διενέργεια των 
πληρωμών, το συντομότερο δυνατό. στο ακέραιο και 
αποκλειστικά στον τραπεζικό λογαριασμό του αιτού−
ντος, χωρίς κανένα ποσό να αφαιρείται, ούτε να πα−
ρακρατείται, ούτε να εισπράττεται, το οποίο θα είχε 
ως αποτέλεσμα τη μείωση των ποσών της δημόσιας 
συνεισφοράς στους Δικαιούχους. Η δημόσια ενίσχυση 
δεν εκχωρείται σε τρίτους. 

Η καταβολή του εγκεκριμένου ποσού στο ακέραιο 
γίνεται από το Τραπεζικό ίδρυμα, εντός τριών ημερών 
από την παραλαβή της εντολής πληρωμής

Άρθρο 15
Υποχρεώσεις Δικαιούχων οικονομικών ενισχύσεων

1. Πλέον των υποχρεώσεων που αναφέρει η Πρόσκλη−
ση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης Πράξεων, σύμφωνα με 
το σημείο (viii) της παρ. 2 του άρθρου 10 του παρόντος, 
ισχύουν και τα εξής: 

(i) Σε περίπτωση που έχει εκπνεύσει η προθεσμία ολο−
κλήρωσης της Πράξης όπως ορίζεται στην Απόφαση 
Ένταξης –Χρηματοδότησης και έχει παρέλθει εξάμηνη 
αποκλειστική προθεσμία κατά την οποία ο Δικαιούχος 
δεν ενημερώνει το αρμόδιο Ο.Ε.Ε. και την κατά τόπο 
αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας, για την πορεία εξέλιξης της 

Πράξης, τους λόγους της καθυστέρησης υλοποίησης και 
δεν αιτείται παράταση δεόντως αιτιολογημένη, η Πράξη 
θεωρείται ότι εγκαταλείφθηκε και οι τυχόν καταβληθεί−
σες ενισχύσεις καθίστανται απαιτητές ως αχρεωστήτως 
καταβληθείσες. 

(ii) Τα πάγια στοιχεία των Πράξεων που ενισχύονται 
δια της παρούσας απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται 
για δραστηριότητες άλλες από αυτές που αναφέρονται 
στην Απόφαση Ένταξης – Χρηματοδότησης για χρονικό 
διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ολοκλή−
ρωση της Πράξης. 

(iii) Απαγορεύεται η πώληση ή αντικατάσταση του 
εξοπλισμού που ενισχύθηκε, χωρίς την έγκριση της ΕΥ 
ΕΦΔ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ, πριν από τη συμπλήρωση πέντε (5) 
ετών από την ολοκλήρωση της Πράξης.

(iv) Η αλλαγή φορέα ενταγμένης Πράξης πριν από 
την παρέλευση πενταετίας. επιτρέπεται μόνο μετά από 
έγκριση της ΕΥ ΕΦΔ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ και υπό την προϋπό−
θεση της ανάληψης από το νέο φορέα όλων των υπο−
χρεώσεων που απορρέουν από την ισχύουσα Απόφαση 
Ένταξης – Χρηματοδότησης και τη σχετική Σύμβαση, με 
προσθήκη και αποδοχή σχετικού όρου στη σύμβαση 
μεταβίβασης.

(v) Για τον υπολογισμό των πέντε (5) ετών, από την 
ολοκλήρωση της Πράξης, λαμβάνεται υπόψη η ημερο−
μηνία της σχετικής Έκθεσης Επαλήθευσης – Πιστοποίη−
σης στην οποία συγκαταλέγεται το συγκεκριμένο πάγιο 
στοιχείο. 

(vi) Με τη συμπλήρωση της πρώτης παραγωγικής δια−
δικασίας και όχι αργότερα από δύο (2) έτη από την 
ολοκλήρωση της Πράξης, ο Δικαιούχος θα πρέπει να 
έχει προβεί στην πρόσληψη του συνόλου του προβλε−
πόμενου από το σχέδιο προσωπικού.

2. Για Πράξεις που υπάγονται στη Δράση 4, οι Δικαι−
ούχοι αποζημίωσης δεσμεύονται επί πέντε τουλάχιστον 
έτη, να τηρούν υδατοπεριβαλλοντικές απαιτήσεις, πέραν 
της απλής εφαρμογής της συνήθους ορθής πρακτικής 
στον τομέα υδατοκαλλιέργειας.

Άρθρο 16
Δημοσιονομικές Διορθώσεις – Ανακτήσεις

Σε περίπτωση διαπίστωσης παρατυπίας, από τα αρμό−
δια όργανα Επαλήθευσης, Πιστοποίησης ή/και Ελέγχου, 
ή παράβασης των αναφερόμενων του προηγούμενου 
άρθρου, εφαρμόζονται οι διαδικασίες δημοσιονομικής 
διόρθωσης και η ανάκτηση των αχρεωστήτως ή παρανό−
μως καταβληθέντων ποσών σύμφωνα με την αριθμ. 2058/ 
23−7−2008 (ΦΕΚ 1563/Β/6−8−2008) Κοινή Υπουργική Απόφα−
ση «Σύστημα Δημοσιονομικών Διορθώσεων και διαδικα−
σίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέ−
ντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού 
για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Αλιείας 2007−2013», όπως τροποποιείται και ισχύει.

Άρθρο 17
Ανωτέρα Βία και Έκτακτα Γεγονότα

1. Σε περίπτωση γεγονότων ανωτέρας βίας ή άλλων 
γεγονότων τα οποία σαφώς και αποδεδειγμένα βρί−
σκονται υπεράνω του ελέγχου και της ευθύνης του 
Δικαιούχου της ενίσχυσης, τότε αναστέλλεται η εκπλή−
ρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σχετική 
Απόφαση Ένταξης−Χρηματοδότησης της Πράξης και 
του αντίστοιχου σχετικού Συμφώνου αποδοχής όρων 
της Απόφασης Ένταξης − Χρηματοδότησης, στο μέτρο 
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και στο χρόνο που αυτά τα γεγονότα ή περιστατικά 
παρεμποδίζουν την εκπλήρωσή τους.

2. Προς τούτο, ο επικαλούμενος περιστατικό της πα−
ραπάνω κατηγορίας, υποχρεούται να το γνωστοποιήσει 
εγγράφως: 

(i) στην κατά τόπο Υπηρεσία Αλιείας, για Πράξεις που 
υπάγονται στις Δράσεις 1, 2 και 3, του Μέτρου 2.1.

(ii) στην κατά τόπο Υπηρεσία Αλιείας ή στην ΕΥ ΕΦΔ 
Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ κατά περίπτωση, για Πράξεις που υπάγο−
νται στις Δράσεις 4 και 5 του Μέτρου 2.1.

υποβάλλοντας και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Η κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας διαβιβάζει την 

αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά στην ΕΥ ΕΦΔ 
Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ, με την αιτιολογημένη άποψή της.

3. Η ΕΥ ΕΦΔ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ, εξετάζει τα επικαλούμενα 
περιστατικά «ανωτέρας βίας και έκτακτων γεγονότων» 
και εισηγείται αρμοδίως και κατά περίπτωση, για την 
αδυναμία ή μη τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων 
από τον Δικαιούχο. 

 Άρθρο 18
Λεπτομέρειες εφαρμογής 

1. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας, οι οποίες δύνανται να 

ταυτίζονται με τις Προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων, 
καθορίζονται λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας 
καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τυπο−
ποιημένα έντυπα. 

2. Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού − Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων, ύψους 44.730.145 € στα πλαί−
σια του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 − 
2013 με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Αλιείας.

3. Η παρούσα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής 
της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και μέχρι την λήξη 
της περιόδου εφαρμογής του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ Προγραμμα−
τικής Περιόδου 2007−2013.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ   ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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