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Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 
που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98/22-4-2005) 

2. Το Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, Έλεγχος και Εφαρµογή Αναπτυξιακών Παρεµβάσεων για 
την προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ Α 267/3-12-2007)  

3. Το Ν. 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),  

4. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1198/2006 του Συµβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας» και ειδικότερα τα άρθρα 43, 44 και 45 

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

6. Το Π.∆. 402/88 (ΦΕΚ Α 187/1988) «Οργανισµός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίµων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

7. Την αριθµ. 263857/21-12-2000 (ΦΕΚ Β 1639/29-12-00) Κοινή Υπουργική Απόφαση 
«Σύστασης στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ειδικής υπηρεσίας µε τίτλο 
«Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος “Αλιεία”», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει 

8. Την Κ.Υ.Α. 341509/26-11-2008 (ΦΕΚ 2437/Β’/01-12-2008) αναδιάρθρωσης 
αρµοδιοτήτων και κατανοµής προσωπικού των Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑ» όπως 
τροποποιείται και ισχύει 

9. Την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
µε την αριθµ. Ε(2007)6402/11-12-2007 Απόφασή της όπως τροποποιείται και ισχύει  

10. Την αριθµ. 2925/13-10-2008 (ΦΕΚ Β 2178/23-10-2008) Απόφαση Υπ. Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων «Σύστηµα ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 
2007-2013»  

11. Το εγκεκριµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
Αλιείας 2007-2013 όπως αυτό ισχύει 

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

13. Την αριθµ. 2058/28-7-2008 (ΦΕΚ Β 1563/6-8-2008) Κοινή Υπουργική Απόφαση για το 
σύστηµα ∆ηµοσιονοµικών ∆ιορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή 
παρανόµως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισµού για την 
υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007-2013  

14. Την αριθ. 339621/7−12−2009 (ΦΕΚ 516/ΥΟ∆∆/10−12−2009 και 523/ΥΟ∆∆/11−12−2009) 
Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων, µε την οποία διορίζεται ο Ευάγγελος ∆ιβάρης του Πανογιώργη στη θέση του 
Ειδικού Γραµµατέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε βαθµό 2ο της 
κατηγορίας Ειδικών Θέσεων, ο οποίος θα προΐσταται των υπηρεσιών του ∆ιοικητικού 
Τοµέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδοµών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων. 

15. Την αριθµ. 2974/710/8-4-2009 (ΦΕΚ 670/τΒ/10-4-2009) κοινή Απόφαση των Υπουργών 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων και Τουριστικής Ανάπτυξης «Προσδιορισµός των 
λειτουργικών µορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυµάτων και λοιπών 
τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε προγράµµατα αρµοδιότητας του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων» όπως ισχύει κάθε φορά. 
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16. Την αριθµ. 2672/ 3-12-2009 (ΦΕΚ2408/ Β/ 3-12-2009) απόφαση του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Οικονοµικών «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονοµικών 
Φ. Σαχινίδη». 

17. Την αριθµ. 46500/ ∆ΙΟΕ 1914/ 13-10-2010 (ΦΕΚ1642/ Β/ 14-10-2010) απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και  Ναυτιλίας περί 
«Ανάθεσης αρµοδιοτήτων στον υφυπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας Παναγιώτη Ρήγα». 

18. Το Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων 
έργων» (ΦΕΚ 116/τΑ/18-6-2008) 

19. Τη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2003/361/ΕΚ σχετικά µε τον ορισµό των πολύ 
µικρών, των µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων.  

20. Το Π.∆. 185/2009 (ΦΕΚ Α 213/07.10.2009) «Ανασύσταση του Υπουργείο. Οικονοµικών, 
συγχώνευση του Υπουργείο. Οικονοµίας και Οικονοµικών µε τα Υπουργεία Ανάπτυξης 
και Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και µετονοµασία του σε 
«ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ», µετατροπή 
του ΥΠ. Μακεδονίας -Θράκης σε Γενική Γραµµατεία Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή 
στο ΥΠ. Εσωτερικών της Γενικής Γραµµατείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής 
Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής». 

21. Το Π.∆. 187/2009 (ΦΕΚ Α 214/07.10.2009) «∆ιορισµός Υπουργών και Υφυπουργών».  

22. Το Π.∆. 189/2009 (ΦΕΚ Α 221/05.11.2009) «Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων 
των Υπουργείων».  

23. Το Π.∆. 89/2010 (ΦΕΚ Α 154/07.09.2010) «∆ιορισµός Υπουργών και Υφυπουργών».  

24. Το Π.∆. 96/2010 (ΦΕΚ Α 170/28.09.2010) «Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων 
των Υπουργείων».  

25. Το γεγονός ότι από την παρούσα Απόφαση προκαλείται δηµόσια δαπάνη ύψους 60 εκατ. 
€ σύµφωνα µε τους κάθε φορά ισχύοντες χρηµατοδοτικούς πίνακες του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 
2007-2013, µε συγχρηµατοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας (ΕΤΑ). 

 

 

ΑΔΑ: 4Ι06Β-Ρ



   
  

4 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 

Άρθρο 1 

 

Ορισµοί, Αρχές και Φορείς Εφαρµογής του Άξονα Προτεραιότητας 4 "Αειφόρος 
Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών" του Ε.Π. Αλιεία (ΕΠΑΛ) 2007-2013 

 

Ο Άξονας 4 του Ε.Π. «Αλιεία 2007-2013» αφορά στην εφαρµογή τοπικών προγραµµάτων 
αειφόρου ανάπτυξης αλιευτικών περιοχών, τα οποία εφαρµόζονται σε συγκεκριµένες 
περιοχές παρέµβασης από Οµάδες Τοπικής ∆ράσης για τις Αλιευτικές Περιοχές (Ο.Τ.∆ 
Αλιείας), σύµφωνα µε το άρθρο 45 του Καν. (ΕΚ)1198/2006 του Συµβουλίου και το άρθρο 
36, παράγραφος 6γ, του Ν. 3614/2007, καθώς και το εγκεκριµένο από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας 2007-2013.  

 

1. Ορισµοί 

Για την εφαρµογή της παρούσας νοούνται ως: 

Σύστηµα ∆ιαχείρισης & Ελέγχου: εµπεριέχει πληροφορίες για όλους τους φορείς που 
εµπλέκονται στη διαχείριση του Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας καθώς και τις σχετικές 
διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται για τη διαχείριση των πράξεων, είτε κρατικών 
ενισχύσεων είτε όχι.  

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας 2007-2013 (Ε.Π.ΑΛ.): έγγραφο το οποίο υποβλήθηκε  
από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και το οποίο καθορίζει µία αναπτυξιακή στρατηγική µε τη χρήση ενός συνεκτικού 
συνόλου προτεραιοτήτων, που θα επιτευχθεί µε τη συνδροµή του Ευρωπαϊκού Ταµείου 
Αλιείας (ΕΤΑ) 

Άξονας Προτεραιότητας: µία από τις προτεραιότητες της στρατηγικής στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας που περιλαµβάνει οµάδα µέτρων τα οποία 
σχετίζονται µεταξύ τους και έχουν συγκεκριµένους µετρήσιµους στόχους. 

Άξονας Προτεραιότητας 4: «Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος Αλιείας 2007-2013: Η προτεραιότητα στρατηγικής που έχει επιλεγεί στο 
Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013 για την αειφόρο ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών που στηρίζεται στη 
δηµιουργία ενός προτύπου πολυαπασχόλησης και διασύνδεσης των τοµέων παραγωγής 
µεταξύ τους σε αυτές 

∆ράση: Σειρά πράξεων που έχουν ως στόχο την εφαρµογή ενός άξονα προτεραιότητας,  

Κατηγορία Πράξεων: Οµάδα πράξεων, οµαδοποιηµένα είτε ανά κατηγορία δικαιούχου, είτε 
ανάλογα τη φύση τους  

Πράξη: Έργο που επιλέγεται για συγχρηµατοδότηση από τη ∆ιαχειριστική Αρχή του 
επιχειρησιακού προγράµµατος ή µε ευθύνη της (µέσω Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης), 
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. 

∆ικαιούχος: φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που είναι ο τελικός αποδέκτης της δηµόσιας 
ενίσχυσης, 

Παρατυπία: κάθε παράβαση διάταξης του Κοινοτικού δικαίου η οποία προκύπτει από πράξη 
ή παράλειψη οικονοµικού φορέα και η οποία ζηµιώνει ή ενδέχεται να ζηµιώσει το γενικό 
προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τον καταλογισµό στον προϋπολογισµό 
αδικαιολόγητης δαπάνης.  
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∆ηµοσιονοµική ∆ιόρθωση: 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 περιόδου 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: Η επιστροφή των αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθέντων ποσών από τον 
λαβόντα για µη νόµιµη αιτία. 

Κρατικές Ενισχύσεις: Οι ατοµικές ενισχύσεις που χορηγούνται σε φυσικά πρόσωπα ή 
επιχειρήσεις του αλιευτικού τοµέα για πράξεις που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα Αλιείας 2007 – 2013. 

Αίτηση Ενίσχυσης: η αίτηση που υποβάλλει ο δικαιούχος για µεµονωµένη πράξη 
προκειµένου να ενταχθεί στο πρόγραµµα και να λάβει δηµόσια ενίσχυση. 

Αίτηση πληρωµής: η αίτηση που υποβάλλει ο δικαιούχος για την πληρωµή της δηµόσιας 
ενίσχυσης της πραγµατοποιηθείσας µεµονωµένης πράξης. 

∆ηµόσια ∆απάνη (∆.∆.): Το σύνολο της εθνικής και κοινοτικής ενίσχυσης που πληρώνεται 
ο δικαιούχος  

Τοπικό Πρόγραµµα: Ολοκληρωµένη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης σχεδιασµένη να 
υλοποιείται µέσω της «εκ των κάτω προς τα άνω προσέγγισης», πολυτοµεακού χαρακτήρα 
που θα στηρίζεται στη διασύνδεση και αλληλεπίδραση των τοµέων της τοπικής οικονοµίας 
και όχι µόνο στο άθροισµα σηµειακών παρεµβάσεων. 

Περιοχή Παρέµβασης: Περιοχή περιορισµένης έκτασης αλιευτικού χαρακτήρα, η οποία 
επιλέγεται για την παροχή συνδροµής προκειµένου να υλοποιηθεί το τοπικό πρόγραµµα 
αειφόρου ανάπτυξης. 

 

2.  Αρχές και Φορείς Εφαρµογής 

Για την εφαρµογή της παρούσας νοούνται ως: 

∆ιαχειριστική Αρχή (∆Α): εθνική δηµόσια αρχή η οποία είναι υπεύθυνη για την διαχείριση 
και την εφαρµογή του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007-2013. 

Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης (ΕΦ∆): κάθε δηµόσιος ή ιδιωτικός φορέας ή υπηρεσία η 
οποία ενεργεί υπό την ευθύνη της ∆ιαχειριστικής Αρχής ή Αρχής Πιστοποίησης ο οποίος 
εκτελεί καθήκοντα για λογαριασµό µιας τέτοιας αρχής σε σχέση µε δικαιούχους που 
υλοποιούν πράξεις.  

Αρχή Πιστοποίησης (ΑΠ): εθνική, περιφερειακή ή τοπική δηµόσια αρχή ή φορέας, που 
ορίζεται από το κράτος µέλος για την πιστοποίηση καταστάσεων δαπανών και αιτήσεων 
πληρωµής πριν διαβιβαστούν στην Επιτροπή. Για το Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 έχει οριστεί 
ως Αρχή Πιστοποίησης ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει οριστεί και ως φορέας υπεύθυνος 
για την είσπραξη των πληρωµών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για τη διενέργεια 
πληρωµών στους δικαιούχους. 

Αρχή Ελέγχου: εθνική, περιφερειακή ή τοπική δηµόσια αρχή ή οντότητα, λειτουργικά 
ανεξάρτητη από τη διαχειριστική 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 Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-
2013 έχει οριστεί ως Αρχή Ελέγχου η Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου του Υπουργείου 
Οικονοµικών (Ε∆ΕΛ) . 

  

Για την εφαρµογή του Άξονα 4 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007-2013 
αρµόδιοι είναι: 
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α) Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π.ΑΛΕΙΑΣ 2007 -2013 (Ε.Υ.∆. Ε.Π.ΑΛ.), η οποία 
σύµφωνα µε το Ν. 3614/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει είναι αρµόδια για τη διαχείριση 
και εφαρµογή του Ε.Π.ΑΛ µε αποδοτικό, αποτελεσµατικό και ορθό τρόπο. 

β) Ο Οργανισµός Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού 
και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), ο οποίος ενεργεί α) ως Φορέας Πληρωµής των δαπανών του 
ΕΤΑ (διαχείριση πιστώσεων ΕΤΑ και πληρωµή δικαιούχων) και β) ως Αρχή Πιστοποίησης, η 
οποία, εκτελώντας τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 60 του Καν. (ΕΚ)1198/2006 
και είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση των χρηµατοδοτικών ροών από το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Αλιείας (ΕΤΑ), και την πιστοποίηση των δηλώσεων δαπανών - αιτήσεων πληρωµής, πριν την 
διαβίβαση τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (άρθρο 58 του Καν. (ΕΚ)1198/2006). 

γ) Οι Οµάδες Τοπικής ∆ράσης για τις Αλιευτικές Περιοχές (Ο.Τ.∆. Αλιείας), οι οποίες 
είναι τοπικές εταιρικές σχέσεις δηµόσιου – ιδιωτικού τοµέα που σχεδιάζουν και υλοποιούν για 
σαφώς προσδιορισµένες αγροτικές περιοχές µε έντονη αλιευτική δραστηριότητα (εφεξής 
περιοχές παρέµβασης) τοπικά προγράµµατα µε ολοκληρωµένο και πολυτοµεακό χαρακτήρα 
στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 του Ε.Π.ΑΛ. 

 

Άρθρο 2 

Οµάδες Τοπικής ∆ράσης για τις Αλιευτικές Περιοχές 

 

1. Τα τοπικά προγράµµατα του Άξονα Προτεραιότητας 4 του Ε.Π.ΑΛ 2007 – 2013 
σχεδιάζονται και υλοποιούνται µέσω της «εκ των κάτω προς τα άνω προσέγγισης» από 
τοπικά εταιρικά σχήµατα δηµόσιου– ιδιωτικού τοµέα (Οµάδες Τοπικής ∆ράσης (Ο.Τ.∆) 
Αλιείας) που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριµένη περιοχή παρέµβασης, όπως ορίζονται 
στο Άρθρο 45 του Κανονισµού 1198/2006 και στο Άρθρο 23 του Κανονισµού 498/2007. 
Οι Ο.Τ.∆. Αλιείας αντιπροσωπεύουν δηµόσιους και ιδιωτικούς εταίρους από τους 
τοπικούς κοινωνικοοικονοµικούς τοµείς και σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, οι 
οποίοι διαθέτουν διοικητική και οικονοµική ικανότητα για να διαχειρίζονται την συνδροµή 
και εξασφαλίζουν ότι οι πράξεις θα ολοκληρωθούν µε επιτυχία.  

2.  Οι Ο.Τ.∆. Αλιείας υπό την έννοια του άρθρου 3 του Κανονισµού 1198/2006 αποτελούν 
«Ενδιάµεσους Φορείς ∆ιαχείρισης», οι οποίοι λειτουργούν υπό την ευθύνη της 
∆ιαχειριστικής Αρχής του Ε.Π., σε σχέση µε δικαιούχους που εκτελούν πράξεις. 

3. Το καταστατικό της Ο.Τ.∆. Αλιείας πρέπει, µεταξύ άλλων, να ορίζει ως σκοπό και 
αντικείµενο της δραστηριότητάς της την ανάπτυξη της συγκεκριµένης περιοχής 
παρέµβασης, να διασφαλίζει την εύρυθµη λειτουργία της, καθώς και την ικανότητα 
διαχείρισης δηµοσίων κονδυλίων.  

4.  Οι Ο.Τ.∆. Αλιείας πρέπει να ορίσουν επίπεδο λήψης αποφάσεων (υπεύθυνο για τις πράξεις 
που εντάσσονται), στο οποίο α) οι οικονοµικοί και κοινωνικοί εταίροι της περιοχής, καθώς και 
άλλοι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών της περιοχής (π.χ. ενώσεις αγροτών, αλιέων, 
γυναικών, νέων) πρέπει να αποτελούν τουλάχιστον το 50% περιλαµβανοµένων συλλογικών 
φορέων επαγγελµατιών αλιέων (τουλάχιστον 20% του επιπέδου λήψης απόφασης) που 
να εκπροσωπούν επαρκώς τα συµφέροντα των αλιέων της περιοχής παρέµβασης και β) 
φορείς που εξυπηρετούν συµφέροντα του δηµόσιου τοµέα της περιοχής, ανεξάρτητα από τη 
νοµική τους µορφή, πρέπει να αποτελούν τουλάχιστον το 30%. Οι φορείς αυτοί που 
συµµετέχουν στο επίπεδο λήψης αποφάσεων δεν είναι απαραίτητο να µετέχουν στο 
κεφάλαιο του φορέα. Ως επίπεδο λήψης απόφασης ορίζεται ειδικό όργανο (εφεξής 
«Επιτροπή ∆ιαχείρισης Τοπικού Προγράµµατος Αλιείας»- Ε..∆.Τ.Π. Αλιείας) µε απόφαση και 
έγκριση των αρµοδίων οργάνων στην οποία περιλαµβάνονται:  

� η σύνθεσή της Ε.∆.Τ.Π. Αλιείας µε βάση τα παραπάνω οριζόµενα. 

� οι αρµοδιότητες που µεταβιβάζονται στην Ε.∆.Τ.Π. Αλιείας, προκειµένου να 
επιτευχθεί η αποτελεσµατική υλοποίηση του τοπικού προγράµµατος, 
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� η υποχρέωση ότι τα φυσικά πρόσωπα που θα συµµετέχουν στην Ε.∆.Τ.Π. Αλιείας θα 
πρέπει να καθορίζονται µε αποφάσεις των αρµοδίων αποφασιστικών οργάνων των 
αντίστοιχων φορέων. 

 

Το επίπεδο λήψης αποφάσεων µπορεί να συµπίπτει µε το όργανο διοίκησης της Ο.Τ.∆. 
Αλιείας (π.χ. ∆.Σ.), εφόσον αυτό καλύπτει την αναγκαία σύνθεση. 

Η Ε.∆.Τ.Π. Αλιείας δεν µπορεί να εκχωρεί περαιτέρω τις αρµοδιότητές της σε άλλα 
πρόσωπα ή σε άλλα συλλογικά όργανα. Κάθε τροποποίηση της σύνθεσης της Ε.∆.Τ.Π. 
Αλιείας εγκρίνεται από την Ε.Υ.∆. Ε.Π.ΑΛ. 

 

Άρθρο 3 

Αρµοδιότητες ∆ιαχείρισης που Εκχωρούνται 

 

H Οµάδα Τοπικής ∆ράσης Αλιείας (O.T.∆. Αλιείας) αναλαµβάνει τις ακόλουθες βασικές 
αρµοδιότητες για δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο των εγκεκριµένων τοπικών 
προγραµµάτων του Άξονα 4 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007-2013:  

i. Προβαίνει, όπου απαιτείται, στην αναγκαία εξειδίκευση των κατηγοριών πράξεων που 
διαχειρίζεται µε τη σύµφωνη γνώµη της ∆ιαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος Αλιείας 2007-2013. 

ii. Λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για την αξιοποίηση των συµπερασµάτων των 
αξιολογήσεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007-2013.  

iii. Παρακολουθεί την πορεία εφαρµογής των δράσεων που διαχειρίζεται και ειδικότερα τη 
χρηµατοοικονοµική πρόοδό τους, τους ποσοτικοποιηµένους δείκτες και τις προοπτικές 
εξέλιξής τους. 

iv. Συντάσσει τις αναγκαίες αναφορές που ζητούνται από τη ∆ιαχειριστική Αρχή για την 
υποβολή των ετήσιων και τελικών εκθέσεων εκτέλεσης, την προετοιµασία της ετήσιας 
εξέτασης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, την προετοιµασία της Επιτροπής 
Παρακολούθησης του Προγράµµατος κλπ.  

v. Συνεργάζεται µε την ∆ιαχειριστική Αρχή και µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παρέχει σε 
αυτήν κάθε πληροφορία που ζητείται.  

vi. Μεριµνά για εξειδίκευση όπου απαιτείται των απαραίτητων εργαλείων, προτύπων και 
προδιαγραφών για τη σωστή άσκηση των αρµοδιοτήτων διαχείρισης που της έχουν 
εκχωρηθεί σε συµφωνία µε τη ∆ιαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού  Προγράµµατος 
Αλιείας 2007-2013.  

vii. Μεριµνά ώστε να διαδίδονται όσο το δυνατό ευρύτερα εντός περιοχής παρέµβασης οι 
πληροφορίες σχετικά µε τις ευκαιρίες χρηµατοδότησης για τις κατηγορίες πράξεων που 
διαχειρίζεται. Στο πλαίσιο αυτό:  

1. Εκδίδει τις προσκλήσεις των κατηγοριών πράξεων που διαχειρίζεται για την υποβολή 
προτάσεων από τις ιδιωτικές ή δηµόσιες επιχειρήσεις ή φορείς που αιτούνται τη λήψη 
δηµόσιας ενίσχυσης (δυνητικούς δικαιούχους) και παρέχει προς αυτές, σαφείς και 
λεπτοµερείς πληροφορίες τουλάχιστον σχετικά µε: 

� τους όρους επιλεξιµότητας τους οποίους πρέπει να πληρούν τα προτεινόµενα 
επενδυτικά σχέδια-πράξεις προκειµένου να ενταχθούν για χρηµατοδότηση στο 
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007-2013,  

� τις διαδικασίες για την εξέταση των αιτήσεων υπαγωγής και τις σχετικές 
χρονικές περιόδους,  

� τα κριτήρια για την επιλογή των προτεινόµενων αιτήσεων υπαγωγής και ένταξής 
τους στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας,  
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� τα αρµόδια στελέχη της, τα οποία µπορούν να παρέχουν πληροφορίες  

2. Έχει την υποχρέωση δηµοσιοποίησης εφόσον η αίτηση επιλεγεί, του τίτλου του 
επενδυτικού σχεδίου-πράξης, του δικαιούχου και του ποσού της δηµόσιας 
χρηµατοδότησης που χορηγείται. Συγκεντρώνει, αρχειοθετεί και καταχωρεί στο 
Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα όλες τις αιτήσεις υπαγωγής πράξεων που 
υποβάλλονται και ελέγχει την πληρότητα των στοιχείων τους. 

3. Αξιολογεί τις αιτήσεις υπαγωγής πράξεων που υποβάλλονται, εφαρµόζοντας το 
Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου, τα εγκεκριµένα από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης κριτήρια ένταξης καθώς και τα αναλυτικά κριτήρια επιλογής και 
ένταξης πράξεων που έχουν συµφωνηθεί µε την  ∆ιαχειριστική Αρχή.  

4. Εκδίδει τις αποφάσεις υπαγωγής/ χρηµατοδότησης των πράξεων (απόφαση ένταξης 
πράξης στο επιχειρησιακό πρόγραµµα). Ανάλογα µε τους ειδικότερους κανόνες που 
έχουν θεσπιστεί για το καθεστώτος ενίσχυσης η απόφαση απόφασης υπαγωγής/ 
χρηµατοδότησης δύναται να συνοδεύεται από σύµβαση η οποία συνάπτεται µεταξύ 
του φορέα χορήγησης της ενίσχυσης και του δικαιούχου.  

5. Εκδίδει τις τροποποιήσεις των αποφάσεων υπαγωγής – χρηµατοδότησης των 
πράξεων από τις δράσεις, µέτρα και άξονες προτεραιότητας του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος Αλιείας ή ανάκλησης αυτής και τη δηµοσιοποίησης των σχετικών 
αποφάσεων  στην ιστοσελίδα του Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης και της 
∆ιαχειριστικής Αρχής www.alieia.gr . 

6. Μεριµνά για τη συµµόρφωση των συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων µε τους 
ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες καθ’ όλη την περίοδο της υλοποίησης 
τους.  

7. ∆ιενεργεί επαληθεύσεις κατά τα προβλεπόµενα στα άρθρα 8 και 40 του Ν.3614/2007, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προκειµένου να επιβεβαιωθεί η παράδοση των 
συγχρηµατοδοτούµενων προϊόντων και υπηρεσιών και η πραγµατική 
πραγµατοποίηση των δαπανών που δηλώνουν οι δικαιούχοι καθώς και η 
συµµόρφωση των επενδυτικών σχεδίων-πράξεων προς τους εθνικούς και κοινοτικούς 
κανόνες. Στο πλαίσιο αυτό:   

� Συλλέγει τις αιτήσεις χορήγησης της δηµόσιας δαπάνης που υποβάλλονται από 
τους δικαιούχους τις καταχωρεί στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα ή 
στο πληροφοριακό σύστηµά του, µετά από πιστοποίηση του φυσικού 
αντικειµένου για κάθε αίτηση χορήγησης  της δηµόσιας δαπάνης, κατά την 
οποία επιβεβαιώνεται ότι:  

o ο δικαιούχος έχει πράγµατι καταβάλλει τις δαπάνες οι οποίες 
συµπεριλαµβάνονται στην αίτηση χορήγησης της επιχορήγησης/ της 
δηµόσιας δαπάνης,  

o το αντίστοιχο τµήµα του έργου έχει υλοποιηθεί σύµφωνα µε τους όρους 
και τις προϋποθέσεις της απόφασης υπαγωγής και τα προϊόντα ή οι 
υπηρεσίες έχουν παραδοθεί,  

o οι αιτήσεις των δικαιούχων είναι ακριβείς, 

o η χορηγούµενη ενίσχυση και η δαπάνη είναι σύµφωνες µε το εθνικό και 
κοινοτικό δίκαιο,  

o τηρήθηκαν οι κατάλληλες διαδικασίες για την αποφυγή διπλής 
χρηµατοδότησης της δαπάνης από άλλα κοινοτικά ή εθνικά χρηµατοδοτικά 
µέσα ή από άλλη προγραµµατική περίοδο. 

� και εκδίδει απόφαση καταβολής της ενίσχυσης (δηµόσια δαπάνη). 

8. Στην περίπτωση που σύµφωνα µε τους ειδικούς κανόνες του καθεστώτος ενίσχυσης 
παρέχεται η δυνατότητα προκαταβολής, ο Ο.Τ.∆. Αλιείας διενεργεί διοικητική 
επαλήθευση στην αίτηση του δικαιούχου (επενδυτή).  
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9. ∆ιασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι εισπράττουν το συντοµότερο δυνατόν και πλήρως το 
συνολικό ποσό της δηµόσιας συνεισφοράς. Κανένα ποσό δεν αφαιρείται ούτε 
παρακρατείται, ούτε εισπράττεται οποιαδήποτε ειδική επιβάρυνση ή άλλο τέλος 
ισοδύναµου αποτελέσµατος, το οποίο θα είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση των ποσών 
αυτών για τους δικαιούχους. 

10. Τηρεί αρχεία στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα για τις διοικητικές 
επαληθεύσεις και τις πιστοποιήσεις των πράξεων που πραγµατοποιούνται.  

11. Προβαίνει στην ακύρωση µέρους ή του συνόλου της δηµόσιας συνεισφοράς από το 
επιχειρησιακό πρόγραµµα, η οποία επιβάλλεται βάσει πορίσµατος επαλήθευσης  και 
πιστοποίησης καταχωρώντας τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές στο Ολοκληρωµένο 
Πληροφοριακό Σύστηµα.  

12. Σε περιπτώσεις που διαπιστωθεί βάσει των επαληθεύσεων, επιθεωρήσεων ή 
ελέγχων που διενεργούνται αχρεωστήτως καταβληθείσα δαπάνη, εφαρµόζει τις 
διαδικασίες για την ανάκτησή της σύµφωνα µε την αριθµ. 2058/23-7-2008 Κοινή 
Υπουργική Απόφαση  σχετικά µε το «Σύστηµα ∆ηµοσιονοµικών ∆ιορθώσεων και τις 
διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθέντων ποσών από 
πόρους του κρατικού προϋπολογισµού για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού 
προγράµµατος Αλιείας 2007-2013», όπως ισχύει κάθε φορά. 

13. Συνεργάζεται µε τα αρµόδια εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα και µεριµνά για την 
υποβολή στη ∆ιαχειριστική Αρχή των τεκµηριωµένων απαντήσεών του στα σχετικά 
πορίσµατα ελέγχου.  

14. Συλλέγει και καταχωρεί στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα τα στοιχεία 
παρακολούθησης εκτέλεσης των πράξεων. Οι αποφάσεις ένταξης πράξεων που 
ανακαλούνται δηµοσιεύονται στην κεντρική ιστοσελίδα του ΕΠΑΛ 2007-2013 
www.alieia.gr .  

15. Παρακολουθεί τους δικαιούχους σχετικά µε την τήρηση των υποχρεώσεων που έχουν 
αναλάβει, την πορεία των πράξεων που εκτελούν, τις υποχρεώσεις για τη 
δηµοσιότητα σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των άρθρων 32 και 33 του Καν.498/2007, 
την τήρηση χωριστής λογιστικής µερίδας ή επαρκούς λογιστικής κωδικοποίησης. 
Προτείνει µέτρα υποστήριξης των δικαιούχων προκειµένου να ανταποκριθούν στις 
υποχρεώσεις τους. 

viii) Εξειδικεύει όπου απαιτείται τις απαιτήσεις για τη διασφάλιση της τήρησης όλων των 
εγγράφων σχετικά µε τις δαπάνες και τους ελέγχους κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 87 του 
Κανονισµού (ΕΚ)1198/2006 σύµφωνα µε τους κανόνες του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και 
Ελέγχου(Σ∆Ε) του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας. 

ix) Παρέχει στη ∆ιαχειριστική Αρχή όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά µε τις 
διαδικασίες και τις επαληθεύσεις (διοικητικές και επιτόπιες) που πραγµατοποιεί για κάθε 
αίτηση χορήγησης της δηµόσιας δαπάνης των πράξεων που διαχειρίζεται, για σκοπούς 
πιστοποίησης τους. 

 

Άρθρο 4 

Περιοχές Εφαρµογής Προγραµµάτων Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών 

 

1. Τα Τοπικά Προγράµµατα Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών εφαρµόζονται σε 
συγκεκριµένες περιοχές, η επιλογή των οποίων στηρίζεται στα παρακάτω κριτήρια: 

• Μία αλιευτική περιοχή η οποία επιλέγεται για την παροχή συνδροµής είναι περιοχή 
περιορισµένης έκτασης και κατά κανόνα µικρότερη από µία περιοχή του επιπέδου 
NUTS III (Νοµός) του κοινού συστήµατος ταξινόµησης των περιφερειών που 
καθορίζεται µε τον Καν. (ΕΚ) 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 26 Μαΐου 2003, για τη θέσπιση κοινής ονοµατολογίας των εδαφικών 
στατιστικών µονάδων (NUTS).  
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• H περιοχή θα πρέπει να είναι επαρκώς συνεκτική από γεωγραφικής, οικονοµικής και 
κοινωνικής άποψης. Ο πληθυσµός της περιοχής παρέµβασης θα πρέπει να 
εξασφαλίζει αναγκαία κρίσιµη µάζα για την επίτευξη της επιλεγείσας στρατηγικής, 
όπως εξειδικεύεται κάθε φορά στο Ε.Π.ΑΛ.  

• Η συνδροµή χορηγείται, κατά προτεραιότητα, σε περιοχές: α) µε µικρές κοινότητες 
αλιέων, ή β) στις οποίες η αλιεία φθίνει, ή γ) µε χαµηλή πυκνότητα πληθυσµού. 

Τα κριτήρια αυτά εξειδικεύονται στο ΕΠΑΛ 2007-2013, όπως ισχύει κάθε φορά.  

Σε κάθε περίπτωση, η εφαρµογή των τοπικών προγραµµάτων θα γίνεται µε βάση τα 
ισχύοντα κριτήρια διαχωρισµού των ταµείων. 

 

Άρθρο 5 

Περιεχόµενο Τοπικών Προγραµµάτων 

 

Tα Τοπικά Προγράµµατα Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών αφορούν στην 
εφαρµογή του Μέτρου 4.1 του Ε.Π. Αλιεία 2007-2013 και των ∆ράσεων που αυτό 
περιλαµβάνει ως ακολούθως: 

 

Κωδικός Μέτρου / 
∆ράσης 

Τίτλος Μέτρου / ∆ράσης Νοµική Βάση 

4.1 Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών 
Περιοχών 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ.1198/2006, 
Κεφάλαιο IV, Άρθρα 43, 44, 45 και 
Κανονισµός (ΕΚ) αριθµ. 498/2007, 
Τµήµα 4, Άρθρα 21, 23, 23, 24, 25 

4.1.1 Ιδιωτικές Επενδύσεις για την 
Αειφόρο Ανάπτυξη Αλιευτικών 
Περιοχών 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθµ.1198/2006, 
Κεφάλαιο IV, Άρθρο 43, Άρθρο 44 
(1) και (3), Κεφάλαιο ΙΙ Άρθρο 35 
και Κεφάλαιο ΙΙΙ Άρθρο 40 (στ) και 
Παράρτηµα ΙΙ και Κανονισµός (ΕΚ) 
αριθµ. 498/2007, Τµήµα 4, Άρθρο 
21 

4.1.2 ∆ηµόσιες Επενδύσεις για την 
Αειφόρο Ανάπτυξη Αλιευτικών 
Περιοχών 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ.1198/2006, 
Κεφάλαιο IV, Άρθρο 43, Άρθρο 44 
(1) και (2) και Κανονισµός (ΕΚ) 
αριθ. 498/2007, Τµήµα 4, Άρθρο 
21 

 

∆ράση 4.1.1 Ιδιωτικές Επενδύσεις για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Αλιευτικών 
Περιοχών 

 

Κατηγορία Πράξεων 4.1.1.1: Ιδιωτικές Επενδύσεις εκσυγχρονισµού ή ίδρυσης νέων πολύ 
µικρών επιχειρήσεων σύµφωνα µε την Οδηγία 2003/361/ΕΚ σε 
επιλεγµένους τοµείς, που υλοποιούνται από αλιείς, µε στόχο τη 
διαφοροποίηση των οικονοµικών δραστηριοτήτων τους. 

Κατηγορία Πράξεων 4.1.1.2: Ιδιωτικές Επενδύσεις εκσυγχρονισµού ή ίδρυσης νέων πολύ 
µικρών επιχειρήσεων σύµφωνα µε την Οδηγία 2003/361/ΕΚ σε 
επιλεγµένους τοµείς, που υλοποιούνται από µη αλιείς. 

Κατηγορία Πράξεων 4.1.1.3: Λοιπές Ιδιωτικές επενδύσεις τοµέα αλιείας   
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∆ράση 4.1.2 ∆ηµόσιες Επενδύσεις για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Αλιευτικών 
Περιοχών 

 

Κατηγορία Πράξεων 4.1.2.1:  Υποδοµές για την ενθάρρυνση της τουριστικής 
δραστηριότητας 

Κατηγορία Πράξεων 4.1.2.2:  Υποδοµές και υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής 
στις αλιευτικές περιοχές 

Κατηγορία Πράξεων 4.1.2.3:  Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών 

Κατηγορία Πράξεων 4.1.2.4:  Εκσυγχρονισµοί και εξοπλισµοί λιµένων αλιείας και 
αλιευτικών καταφυγίων 

Κατηγορία Πράξεων 4.1.2.5:  Οργάνωση και λειτουργία των Οµάδων Τοπικής ∆ράσης 
Αλιείας 

Κατηγορία Πράξεων 4.1.2.6:  ∆ιατοπική– διακρατική συνεργασία µεταξύ παράκτιων 
περιοχών µέσω της δικτύωσης και διάδοσης βέλτιστων 
πρακτικών 

Επισηµάνεται ότι οι πράξεις που υλοποιούνται από τον ιδιωτικό τοµέα θα πρέπει να 
υπερτερούν τόσο σε αριθµό επενδύσεων όσο σε ποσοστό χορηγούµενης ∆ηµόσιας 
∆απάνης. 

 

Άρθρο 6 

“ Επενδύσεις Εκσυγχρονισµού ή Ίδρυσης Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων”  

(Κατηγορίες Πράξεων 4.1.1.1 και 4.1.1.2) 

 

1. Πλαίσιο Εφαρµογής 

Περιλαµβάνονται επενδύσεις για την ίδρυση ή και εκσυγχρονισµό πολύ µικρών επιχειρήσεων 
σε επιλεγµένους τοµείς, κατά την έννοια της Σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής που 
πληρούν ανάλογα µε τον τοµέα της επένδυσης τις ελάχιστες προϋποθέσεις σχετικά µε το 
περιβάλλον, την υγιεινή και κ.λπ. µε σκοπό την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων που δεν 
σχετίζονται µε τον τοµέα της αλιείας. ∆ύναται να είναι: 

• Επιχειρήσεις που συνδέονται µε την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που έχουν σχέση µε 
την αλιεία και το θαλάσσιο περιβάλλον ως άθληµα ή ψυχαγωγία. 

• Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του οικοτουρισµού, του 
αλιευτικού τουρισµού, του θαλάσσιου και καταδυτικού τουρισµού και γενικότερα του 
τουρισµού της υπαίθρου. 

• Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που συνδέονται µε την συντήρηση και επισκευή 
αλιευτικών σκαφών, µηχανών και γενικότερα εξοπλισµού αλιείας, την επισκευή ειδών 
ατοµικής και οικιακής χρήσης, τις υπηρεσίες τροφοδοσίας, τις υπηρεσίες 
φωτογραφικών τεχνών καθώς και την παροχή προσωπικών υπηρεσιών όπως αυτές 
που συνδέονται µε τη φύλαξη και απασχόληση παιδιών, τη λειτουργία κουρείων, 
κοµµωτηρίων κλπ 

• Επιχειρήσεις ίδρυσης και εκσυγχρονισµού µικρής δυναµικότητας υποδοµών 
διανυκτέρευσης, δυναµικότητας µέχρι 40 κλινών ανά κατάλυµα.  

• Επιχειρήσεις ίδρυσης χώρων εστίασης και αναψυχής 

• Επιχειρήσεις µετατροπής– εκσυγχρονισµού αλιευτικών σκαφών για την ανάπτυξη µη 
αλιευτικής δραστηριότητας. 
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• Επιχειρήσεις δραστηριοτήτων οικοτεχνίας – χειροτεχνίας ή βιοτεχνίας για την 
παραγωγή ειδών παραδοσιακής τέχνης και λοιπές βιοτεχνικές δραστηριότητες εκτός 
του τοµέα αλιείας.  

• Επιχειρήσεις παραγωγής παραδοσιακών ειδών διατροφής µετά την α’ µεταποίηση. 

• Επενδύσεις για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών πληροφόρησης και ενηµέρωσης. 

• Επενδύσεις για την προετοιµασία και εφαρµογή συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας.  

• Εκσυγχρονισµός υφιστάµενων επιχειρήσεων προς την κατεύθυνση της προστασίας 
του περιβάλλοντος, πέραν των ήδη προβλεπόµενων από τη σχετική νοµοθεσία 
(χρήση φωτοβολταϊκών, αξιοποίηση βιοµάζας και γεωθερµίας και λοιπές σχετικές 
πράξεις). 

• Άλλες επενδύσεις που συµβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής 
παρέµβασης. 

Όλες οι παρεµβάσεις, θα πρέπει να υλοποιούνται σύµφωνα µε ποιοτικά χαρακτηριστικά που 
αφορούν τη διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής και του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος, 
καθώς και µε την υφιστάµενη εθνική νοµοθεσία. Ο προϋπολογισµός των παρεµβάσεων είναι 
περιορισµένου ύψους το οποίο ορίζεται από το ΕΠΑΛ όπως ισχύει κάθε φορά. 

Προκειµένου για επενδύσεις οι οποίες αφορούν στην ίδρυση ή εκσυγχρονισµό υποδοµών 
διανυκτέρευσης, εφαρµόζονται υποχρεωτικά οι διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 
2974/08.04.2009 των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Τουριστικής 
Ανάπτυξης σχετικά µε τον «Προσδιορισµό των λειτουργικών µορφών και κατηγοριών των 
τουριστικών καταλυµάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε 
προγράµµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων», όπως 
κάθε φορά ισχύει.  

 

2. ∆ικαιούχοι της ενίσχυσης 

• Κατά κύριο επάγγελµα αλιείς κατά την έννοια του Άρθρου 3, σηµείο β, του Καν. (ΕΚ) 
1198/06 και όπως ορίζονται από την κείµενη νοµοθεσία, οι οποίοι 
δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στην περιοχή παρέµβασης (Κατηγορία Πράξεων 
4.1.1.1). 

• Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα τα οποία δεν εµπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία και, 
είναι κατά προτεραιότητα κάτοικοι των περιοχών παρέµβασης του Άξονα 
Προτεραιότητας 4, που δύναται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ µικρές 
επιχειρήσεις σύµφωνα µε τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ (Κατηγορία 
Πράξεων 4.1.1.2). 

Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης επιλέγονται σε συνέχεια πρόσκλησης για εκδήλωση 
ενδιαφέροντος, την αξιολόγηση και την επιλογή ενός καταρτισµένου επιχειρηµατικού 
σχεδίου, από την οικεία Οµάδα Τοπικής ∆ράσης Αλιείας, σύµφωνα µε τη στρατηγική και τις 
προτεραιότητες του τοπικού προγράµµατος.  

 

3. Είδος, ύψος και ένταση ενίσχυσης 

Οι ιδιωτικές επενδύσεις (κατηγορίες πράξεων 4.1.1.1 & 4.1.1.2) των εγκεκριµένων τοπικών 
προγραµµάτων, οι οποίες θα συµβάλουν στη βιώσιµη ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών, 
υπάγονται στην Οµάδα 3 του παραρτήµατος ΙΙ του Καν 1198/06 και καθορίζονται τα όρια της 
χορηγούµενης ∆ηµόσιας ∆απάνης ως εξής : 

• Περιφέρειες που καλύπτονται από το στόχο σύγκλισης: (όπως αυτά ορίζονται στο 
κεφ. 1.2 του εγκεκριµένου ΕΠΑΛ 2007-2013): µέχρι 65% των επιλέξιµων δαπανών 
της πράξης για επενδύσεις που υλοποιούνται από αλιείς και µέχρι 60% των 
επιλέξιµων δαπανών της πράξης για επενδύσεις που υλοποιούνται από µη αλιείς  
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• Περιφέρειες που δεν καλύπτονται από το στόχο σύγκλισης: µέχρι 60% των 
επιλέξιµων δαπανών της πράξης για επενδύσεις που υλοποιούνται από αλιείς και 
µέχρι 55% των επιλέξιµων δαπανών της πράξης για επενδύσεις που υλοποιούνται 
από µη αλιείς. 

Στα  ανωτέρω ποσοστά χρηµατοδότησης συµπεριλαµβάνονται και ενισχύσεις που αφορούν 
σε µέσα χρηµατοδοτικής τεχνικής σύµφωνα µε τα άρθρα 34 έως 37 του κανονισµού 
498/2007 «θέσπιση λεπτοµερειών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθµ.1198/2006 του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας. 

Το συνολικό ύψος του προϋπολογισµού κάθε επένδυσης που είναι επιλέξιµο προς 
χρηµατοδότηση στο πλαίσιο των παραπάνω Κατηγοριών Πράξεων, όπως ορίζεται κάθε 
φορά στο ΕΠΑΛ, δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 700.000 € προκειµένου για την κατηγορία των 
καταλυµάτων, τα 500.000 € προκειµένου για τις λοιπές επενδύσεις και τα 300.000€ σε 
περιπτώσεις εκσυγχρονισµού. Η χορήγηση των ενισχύσεων αυτών αφορά αποκλειστικά 
στον εκσυγχρονισµό ή στην ίδρυση νέων πολύ µικρών επιχειρήσεων σύµφωνα µε τη 
σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.  

 

4. Επιλέξιµες δαπάνες 

Στις δαπάνες οι οποίες θεωρούνται ως επιλέξιµες για τη χρηµατοδότησή τους στο πλαίσιο 
του καθεστώτος ενίσχυσης των παραπάνω κατηγοριών πράξεων, περιλαµβάνονται οι 
ακόλουθες κατηγορίες: 

• Κατασκευή νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, επέκταση ή βελτίωση και διαµόρφωση 
υφιστάµενων κτιριακών υποδοµών, του περιβάλλοντα χώρου, 
ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισµού. Στις δαπάνες 
κτιριακών εγκαταστάσεων περιλαµβάνονται δαπάνες οικοδοµικών εργασιών, 
υδραυλικών εργασιών, ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών, θέρµανσης κ.λπ. Στις 
δαπάνες για έργα υποδοµής και περιβάλλοντος χώρου περιλαµβάνονται 
ισοπεδώσεις, διαµορφώσεις, συνδέσεις µε δίκτυα κοινής ωφέλειας, περιφράξεις, 
φωτισµός, φυτεύσεις, κ.λπ. 

• ∆απάνες προµήθειας µηχανολογικού εξοπλισµού παραγωγής, στις οποίες 
περιλαµβάνονται οι δαπάνες για τη µεταφορά και εγκατάστασή του. Περιλαµβάνονται 
και δαπάνες για τη χρηµατοδοτική µίσθωση µηχανολογικού εξοπλισµού παραγωγής. 

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

• Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες κατά την εκτέλεση µιας πράξης προβλέπεται 
ιδιοπαραγωγή παγίων οι σχετικές δαπάνες που πραγµατοποιεί ο δικαιούχος είναι 
επιλέξιµες εφόσον τηρούνται τα προβλεπόµενα από τη φορολογική νοµοθεσία. Ως 
επιλέξιµες ορίζονται οι πραγµατικές δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται ο δικαιούχος. 
Σε περίπτωση που η λογιστική απεικόνιση των δαπανών είναι χαµηλότερου ύψους 
των πραγµατικών δαπανών, ως επιλέξιµες δαπάνες ορίζονται οι δαπάνες που 
προσδιορίζονται µε βάση τη λογιστική τους απεικόνιση. 

• ∆απάνες κατασκευών, προµήθειας και εγκατάστασης του αναγκαίου 
ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού για την αξιοποίηση ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιοµάζας, γεωθερµίας, κλπ µε σκοπό την 
ίδια κατανάλωση. 

• ∆απάνες για την αγορά ειδικού επαγγελµατικού εξοπλισµού µεταφοράς προϊόντων 
και πρώτων υλών εντός της επιχείρησης (όπως ανυψωτικών µηχανηµάτων), σε 
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περίπτωση που η χρήση τους είναι πλήρως αιτιολογηµένη από το είδος της 
επένδυσης. 

• ∆απάνες για τη βελτίωση της προσπελασιµότητας – σύνδεσης των επενδύσεων µε το 
υφιστάµενο οδικό δίκτυο, µε µικρές παρεµβάσεις αναβάθµισης του δικτύου 
πρόσβασης (πλακοστρώσεις, µικρά τεχνικά έργα). Οι δαπάνες αυτές δεν µπορούν να 
υπερβαίνουν το 10% του συνολικού επιλέξιµου κόστους της επένδυσης. 

• ∆απάνες έκδοσης των απαραίτητων αδειών (οικοδοµική άδεια κλπ), δαπάνες για 
µελέτες σκοπιµότητας και οικονοµοτεχνικές µελέτες για την εγκατάσταση ΑΠΕ κλπ., 
καθώς και την αµοιβή του µηχανικού επίβλεψης. Οι ανωτέρω δαπάνες δεν  µπορούν 
να υπερβαίνουν το 10% του συνολικού επιλέξιµου κόστους της επένδυσης. 

• ∆απάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφηµιστικών φυλλαδίων, η 
προβολή σε µέσα µαζικής ενηµέρωσης, η αξιοποίηση του διαδικτύου, η δηµιουργία 
ιστοσελίδων κλπ και µέχρι του 5% του συνολικού επιλέξιµου κόστους της επένδυσης. 

• ∆απάνες για την κάλυψη του κόστους µελέτης-εγκατάστασης συστηµάτων 
διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικών σηµάτων, καθώς επίσης και δαπάνες που 
καταβάλλονται από τους τελικούς αποδέκτες σε αναγνωρισµένους οργανισµούς 
πιστοποίησης για την αρχική πιστοποίηση των συστηµάτων αυτών. Οι ανωτέρω 
δαπάνες δεν  µπορούν να υπερβαίνουν το 3% του συνολικού επιλέξιµου κόστους της 
επένδυσης. 

• Όσον αφορά τις δαπάνες για την εκπόνηση µελετών όλων των παραπάνω 
κατηγοριών πράξεων, αυτές είναι επιλέξιµες και χρηµατοδοτούνται µόνο όταν 
υλοποιείται η κατασκευή των αντίστοιχων πράξεων. Μελέτες οι οποίες δεν 
εφαρµόστηκαν, ανεξαρτήτως αιτίας, δεν χρηµατοδοτούνται στα πλαίσια του παρόντος 
Μέτρου.  

 

Μη επιλέξιµες δαπάνες θεωρούνται : 

• Η απόκτηση οικοπέδων, εκτάσεων, κτιριακών εγκαταστάσεων (αγορά, µίσθωση κλπ)  

• ∆απάνες σύνταξης φακέλου υποψηφιότητας.  

• Η αγορά µεταχειρισµένου εξοπλισµού, καθώς και αναλωσίµων για τη λειτουργία της 
επιχείρησης. 

• Λειτουργικά έξοδα του δικαιούχου της επένδυσης και κάθε µορφή συνεισφοράς σε 
είδος. 

• Άλλες δαπάνες που συνδέονται µε σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης, όπως το 
περιθώριο κέρδους του εκµισθωτή, έξοδα αναχρηµατοδότησης τόκων, γενικά έξοδα, 
ασφάλιστρα κλπ. 

• ∆απάνες για πρόστιµα, χρηµατικές ποινές και έξοδα για την επίλυση διαφορών. 

• Οι χρεωστικοί τόκοι, οι προµήθειες χρηµατοπιστωτικών συναλλαγών, τα έξοδα 
συναλλάγµατος και οι χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές, καθώς και τα λοιπά 
καθαρά χρηµατοοικονοµικά έξοδα του αναδόχου. 

• Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) του δικαιούχου εφόσον αυτός έχει µε 
οποιονδήποτε τρόπο έσοδα υπαγόµενα σε ΦΠΑ, σύµφωνα µε το καθεστώς που έχει 
υπαχθεί στη µερίδα ΦΠΑ στην αρµόδια ∆ΟΥ, είτε υπόκειται σε καθεστώς κατ’ 
αποκοπή φόρου ή ποσοστού έκπτωσης. 
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Άρθρο 7 

“ Λοιπές Επενδύσεις Τοµέα Αλιείας” Κατηγορία Πράξεων 4.1.1.3. 

 

1. Πλαίσιο Εφαρµογής 

Στις επιλεγµένες περιοχές παρέµβασης είναι δυνατή η ενίσχυση δράσεων που προβλέπονται 
στο Τίτλο IV «Άξονες Προτεραιότητας» του Κανονισµού (ΕΚ) 1198/ 2006 για το Ε.Τ.Α  
Ειδικότερα, περιλαµβάνονται επενδύσεις οι οποίες εµπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες και 
οι οποίες συµβάλλουν στην ολοκληρωµένη ανάπτυξη της περιοχής παρέµβασης: Μέτρα για 
την µεταποίηση και την εµπορία αλιευτικών προϊόντων και προϊόντων 
υδατοκαλλιέργειας. Η κατηγορία πράξεων µπορεί να περιλάβει τη χρηµατοδότηση 
επενδύσεων από υφιστάµενες ή υπό ίδρυση πολύ µικρές επιχειρήσεις, σύµφωνα µε την 
Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής οι οποίες αφορούν: 

• Ίδρυση και µετεγκατάσταση επιχειρήσεων µεταποίησης στοχεύοντας ιδίως σε 
παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας και προστιθέµενης αξίας, βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας, διασφάλιση της υγιεινής και του περιβάλλοντος, παραγωγή ή 
εµπορία νέων προϊόντων, εφαρµογή νέων τεχνολογιών, ανάπτυξη καινοτόµων 
µεθόδων παραγωγής 

• Επέκταση, εξοπλισµός και εκσυγχρονισµός επιχειρήσεων µεταποίησης επιδιώκοντας 
ιδίως τη βελτίωση των εγκαταστάσεων, του εξοπλισµού, των αποθηκευτικών χώρων 
πρώτης ύλης και τελικού προϊόντος, το σύστηµα διακίνησης µε σύγχρονο 
απογραφικό έλεγχο και µηχανογραφική υποστήριξη για την ιχνηλασιµότητα του 
προϊόντος µέχρι τον τελευταίο καταναλωτή. 

Επισηµαίνεται ότι οι ανωτέρω παρεµβάσεις δεν αφορούν στη λιανική πώληση. 

 

Επιπλέον ενισχύονται οι παρακάτω κατηγορίες παρεµβάσεων: 

• Πιστοποίηση ποιότητας, περιλαµβανόµενης της δηµιουργίας σηµάτων και της 
πιστοποίησης προϊόντων που αλιεύονται ή εκτρέφονται µε µεθόδους παραγωγής 
φιλικές προς το περιβάλλον (Καν. (ΕΚ) 1198/ 2006 Αρθρ 40, 3στ) 

Οι δικαιούχοι των ενισχύσεων για τις Κατηγορίες Πράξεων του παρόντος Άρθρου, το είδος, 
το ύψος και η ένταση της ενίσχυσης, οι επιλέξιµες και µη επιλέξιµες δαπάνες και οι λοιπές 
διαδικασίες και προϋποθέσεις για την εφαρµογή τους θα προσδιορισθούν από τις Κοινές 
Υπουργικές Αποφάσεις που θα συνταχθούν για τον καθορισµό των διαδικασιών, 
προϋποθέσεων και δικαιολογητικών υπαγωγής των αντίστοιχων επενδυτικών σχεδίων στον 
Καν (ΕΚ) 1198/06, καθώς και καταβολής των οικονοµικών ενισχύσεων στους δικαιούχους. 
Στα  ποσοστά χρηµατοδότησης συµπεριλαµβάνονται και ενισχύσεις που αφορούν σε µέσα 
χρηµατοδοτικής τεχνικής σύµφωνα µε τα άρθρα 34 έως 37 του κανονισµού 498/2007 
«θέσπιση λεπτοµερειών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθµ.1198/2006 του 
Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας. 

 

Άρθρο 8 

∆ράση 4.1.2. ∆ηµόσιες Επενδύσεις 

 

“ Υποδοµές για την Ενθάρρυνση της Τουριστικής ∆ραστηριότητας” Κατηγορία 
Πράξεων 4.1.2.1. 

 

1.   Πλαίσιο Εφαρµογής  

Η κατηγορία πράξεων περιλαµβάνει: 
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• Υποδοµές µε στόχο την τουριστική αξιοποίηση των παράκτιων περιοχών, (όπως 
δηµιουργία παρατηρητηρίων, διευκόλυνση της διεξαγωγής δραστηριοτήτων 
κατάδυσης και παρατήρησης θαλάσσιου περιβάλλοντος και συναφείς παρεµβάσεις), 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

• ∆ηµιουργία τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης (όπως γραφεία τουριστικών 
πληροφοριών, τουριστικά περίπτερα και λοιπά σηµεία προβολής και προώθησης των 
συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των αλιευτικών περιοχών) 

• Υποδοµές µικρής κλίµακας για την ανάδειξη περιοχών φυσικού κάλλους και 
πολιτιστικής κληρονοµιάς, αξιοθέατων και µνηµείων της φύσης ή του πολιτισµού, 
εξαιρουµένων των µνηµείων που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα του Υπουργείου 
Πολιτισµού και Τουρισµού.  

Η υλοποίηση των προαναφερόµενων θα πρέπει να γίνει εντός της εγκεκριµένης περιοχής 
παρέµβασης κάθε τοπικού προγράµµατος, τα οποία να εξυπηρετούν την επίτευξη της 
ολοκληρωµένης ανάπτυξης της περιοχής παρέµβασης. Στην κατηγορία πράξεων 
εντάσσονται κατά κύριο λόγο δηµόσιες επενδύσεις οι οποίες θα έχουν ονοµατισθεί στο 
εγκεκριµένο τοπικό πρόγραµµα.  

 

2. ∆ικαιούχοι  

Η κατηγορία πράξεων περιλαµβάνει παρεµβάσεις δηµόσιου χαρακτήρα οι οποίες µπορούν 
να υλοποιηθούν από Νοµικά Πρόσωπα στον καταστατικό σκοπό των οποίων προβλέπεται η 
υλοποίηση έργων δηµόσιου χαρακτήρα . 

 

3. Είδος, ύψος και ένταση της ενίσχυσης 

Η κατηγορία πράξεων δεν υπόκειται σε καθεστώς κρατικών ενισχύσεων και υπάγεται στην 
Οµάδα 1 του παραρτήµατος ΙΙ του Καν 1198/06. Το συνολικό επιλέξιµο κόστος ανά πράξη 
για την Κατηγορία αυτή δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ, µη 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

 

4. Επιλέξιµες ∆απάνες 

Οι επιλέξιµες δαπάνες για την υλοποίηση των παρεµβάσεων της κατηγορίας πράξεων 
περιλαµβάνουν: 

• Εργασίες διαµόρφωσης θέσεων θέας και παρατήρησης και θέσεων καταδύσεων. 
Προµήθεια και τοποθέτηση µη µόνιµων κατασκευών από ξύλο (παρατηρητήρια, 
καθίσµατα, κάδοι, τραπεζόπαγκοι και λοιπές συναφείς δαπάνες). 

• Εργασίες διαµόρφωσης χώρων προκειµένου να λειτουργήσουν ως τοπικά κέντρα 
τουριστικής πληροφόρησης. 

• Εργασίες διαµόρφωσης υφιστάµενων µονοπατιών και διαµόρφωση πρόσβασης σε 
αξιόλογες θέσεις θέας – παρατήρησης της περιοχής. Ανακατασκευή λιθόστρωτων και 
λιθοδοµών, βελτίωση βατότητα µε κοπή παρασιτικής βλάστησης, µικρά 
χωµατουργικά έργα και συναφείς δαπάνες. 

• Εργασίες αναστήλωσης σηµαντικών µνηµείων της φύσης ή του πολιτισµού, 
εξαιρουµένων όσων εµπίπτουν στη δικαιοδοσία του Υπουργείου Πολιτισµού.  

• Εγκατάσταση µη µόνιµων κατασκευών προκειµένου να λειτουργήσουν ως σηµεία 
τουριστικής πληροφόρησης. 

• Προµήθεια εξοπλισµού για τη λειτουργία τοπικών κέντρων πληροφόρησης και 
σηµείων τουριστικής πληροφόρησης. 
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• Χειρονακτικοί καθαρισµοί περιοχών καταφυγίων, παρατηρητηρίων κλπ από 
υπάρχοντα απορρίµµατα κάθε µορφής, στο βαθµό που η προτεινόµενη πράξη 
συνοδεύεται και από επιπλέον έργο των λοιπών επιλέξιµων κατηγοριών δαπανών. 

• Παρεµβάσεις µικρής κλίµακας, διανοίξεις και καθαρισµοί, τεχνικά έργα, 
πλακοστρώσεις, προστατευτικά κιγκλιδώµατα, δεντροφυτεύσεις και συναφείς 
δαπάνες. 

• Φυτοτεχνικά έργα ανάταξης υποβαθµισµένων οικοτόπων. 

• Κατασκευή και τοποθέτηση πινακίδων (κατευθύνσεις διαδροµών, ερµηνείας του 
τοπίου, πληροφόρησης για τα οικοσυστήµατα της περιοχής) και συναφείς δαπάνες. 

• Σχεδιασµός και εκτύπωση τουριστικών οδηγών και εντύπων, διαφηµιστικών οδηγών 
και ηλεκτρονικής διαφήµισης 

• Χαρτογραφήσεις και παραγωγή θεµατικών χαρτών. 

• Κάλυψη του κόστους διαφηµιστικής καταχώρησης σε τουριστικούς οδηγούς για 3 έτη 
από την έγκριση της πράξης και όχι πέραν του έτους 2012 και µέχρι του 5% του 
συνολικού επιλέξιµου κόστους της πράξης. 

 

Μη επιλέξιµες δαπάνες αποτελούν: 

• Λειτουργικά Έξοδα των δικαιούχων (αµοιβές προσωπικού κλπ). Προκειµένου για 
πράξεις που εκτελούνται µε ίδια µέσα, οι πρόσθετες δαπάνες που πραγµατοποιεί ο 
δικαιούχος για την επίτευξη των στόχων της πράξης αποτελούν επιλέξιµες δαπάνες. 
Οι δαπάνες προσωπικού είναι επιλέξιµες µόνο για τις περιπτώσεις που το εν λόγω 
προσωπικό καλύπτεται από συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου ή συµβάσεις 
έργου στις οποίες εξειδικεύεται η φύση της προσφερόµενης εργασίας σε σχέση µε το 
συγχρηµατοδοτούµενο αντικείµενο. 

• Μετάδοση διαφήµισης σε ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά µέσα. 

• ∆απάνες για πρόστιµα, χρηµατικές ποινές και έξοδα για την επίλυση διαφορών. 

• Οι χρεωστικοί τόκοι, οι προµήθειες χρηµατοπιστωτικών συναλλαγών, τα έξοδα 
συναλλάγµατος και οι χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές, καθώς και τα λοιπά 
καθαρά χρηµατοοικονοµικά έξοδα του αναδόχου. 

• Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) του δικαιούχου εφόσον αυτός έχει µε 
οποιονδήποτε τρόπο έσοδα υπαγόµενα σε ΦΠΑ, σύµφωνα µε το καθεστώς που έχει 
υπαχθεί στη µερίδα ΦΠΑ στην αρµόδια ∆ΟΥ, είτε υπόκειται σε καθεστώς κατ’ 
αποκοπή φόρου ή ποσοστού έκπτωσης. 

 
 

Άρθρο 9 

«Υποδοµές Μικρής Κλίµακας και Υπηρεσίες για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στις 
Αλιευτικές Περιοχές» Κατηγορία Πράξεων 4.1.2.2. 

 

1. Πλαίσιο Εφαρµογής 

Η κατηγορία πράξεων περιλαµβάνει: 

• Παρεµβάσεις σε υφιστάµενα κτίρια για την µετατροπή τους σε µουσεία που 
σχετίζονται µε την αλιευτική, λαογραφική, πολιτιστική κληρονοµιά, κέντρα φροντίδας 
παιδιών προσχολικής ηλικίας, βιβλιοθήκες, ωδεία, χώρους άσκησης πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων (θέατρο ή κινηµατογράφος).  

• Παρεµβάσεις για την στήριξη πολιτιστικών φορέων για δηµιουργία υποδοµών µικρής 
κλίµακας και την προµήθεια εξοπλισµού, µουσικών οργάνων, στολών κλπ. Οι 
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συγχρηµατοδοτούµενες παρεµβάσεις δεν µπορούν να συνδέονται µε την άσκηση 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας.   

 

2. ∆ικαιούχοι 

Η κατηγορία πράξεων περιλαµβάνει παρεµβάσεις δηµόσιου χαρακτήρα οι οποίες µπορούν 
να υλοποιηθούν από Νοµικά Πρόσωπα, στον καταστατικό σκοπό των οποίων προβλέπεται η 
υλοποίηση έργων δηµόσιου χαρακτήρα.  

Στις περιπτώσεις όπου η επένδυση αφορά σε κτιριακές επεµβάσεις το καθεστώς ιδιοκτησίας 
πρέπει να είναι λυµένο, είναι δε δυνατή η παραχώρηση της χρήσης του για τους παρόντες 
σκοπούς. 

 

3. Είδος, ύψος και ένταση της ενίσχυσης 

Η κατηγορία πράξεων δεν υπόκειται σε καθεστώς κρατικών ενισχύσεων και υπάγεται στην 
Οµάδα 1 του παραρτήµατος ΙΙ του Καν 1198/06. Το µέγιστο κόστος ανά πράξη για την 
Κατηγορία αυτή δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ, µη συµπεριλαµβανοµένου του 
ΦΠΑ. 

 

4. Επιλέξιµες ∆απάνες 

(α) Προκειµένου για παρεµβάσεις σε υφιστάµενα κτίρια για την µετατροπή τους σε µουσεία 
που σχετίζονται µε την αλιευτική, λαογραφική, πολιτιστική κληρονοµιά, κέντρα 
φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, βιβλιοθήκες, ωδεία, χώρους άσκησης 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων επιλέξιµες θεωρούνται οι ακόλουθες  κατηγορίες 
δαπανών.  

• ∆απάνες για την εκπόνηση των απαιτουµένων µελετών για την ολοκληρωµένη 
αποκατάσταση και ανάδειξη των κτισµάτων και λοιπών αρχιτεκτονικών στοιχείων. Το 
κόστος των παραπάνω µελετών είναι επιλέξιµο µόνο στην περίπτωση υλοποίησης 
της κατασκευής του έργου την οποία καλύπτουν οι συγκεκριµένες µελέτες. Οι 
δαπάνες αυτές δεν µπορούν να υπερβαίνουν το 12% του συνολικού επιλέξιµου 
κόστους της επένδυσης. 

• ∆απάνες που αφορούν στην εκτέλεση εργασιών, στα πλαίσια υλοποίησης της 
αντίστοιχης εγκεκριµένης µελέτης καθώς και οι αντίστοιχες δαπάνες επίβλεψης των 
εργασιών αυτών. Περιλαµβάνονται οι δαπάνες για καθαιρέσεις, αποκατάσταση 
στατικής επάρκειας- ενίσχυση φέροντα οργανισµού, εξωτερικές τοιχοποιίες και 
επιχρίσµατα, αντικατάσταση στέγης, εξωτερικών κουφωµάτων, χρωµατισµοί των 
όψεων και γενικότερα το σύνολο των εργασιών αποκατάστασης των όψεων του 
κτιρίου, καθώς και οι δαπάνες που αφορούν στην αποκατάσταση του προαύλιου 
χώρου του κτιρίου.   

• ∆απάνες για υποδοµή µικρής κλίµακας; την προµήθεια καινούργιο εξοπλισµού 
γραφείου Η/Υ, fax και εποπτικού υλικού ανάλογα µε τη χρήση του κτιρίου. Οι δαπάνες 
µεταφοράς και εγκατάστασης του εξοπλισµού περιλαµβάνονται. 

• ∆απάνες προµήθειας καινούργιων επίπλων γραφείων, βιβλιοθηκών, βιβλίων και 
λοιπού εξοπλισµού ο οποίος θα βρίσκεται σε άµεση συσχέτιση µε τη νέα χρήση του 
κτιρίου. Οι δαπάνες µεταφοράς και εγκατάστασης περιλαµβάνονται. 

• Αγορά εκθεµάτων που σχετίζονται µε την τοπική αλιευτική – παραδοσιακή 
κληρονοµιά κάθε περιοχής (π.χ. παραδοσιακές στολές, εργαλεία που 
χρησιµοποιούνταν παλαιότερα, παραδοσιακά µουσικά όργανα, γραπτά κείµενα και 
άλλα ιστορικά ντοκουµέντα κλπ). 
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β)  Προκειµένου για τη στήριξη πολιτιστικών φορέων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής 
κληρονοµιάς, ως επιλέξιµες ορίζονται οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών 

• ∆απάνες για την κατασκευή- αγορά παραδοσιακών στολών, για την κατασκευή – 
αγορά παραδοσιακών µουσικών οργάνων για τις ανάγκες των εκδηλώσεών τους.  

• ∆απάνες για υποδοµή µικρής κλίµακας: την προµήθεια καινούργιου εξοπλισµού 
γραφείου και οπτικοακουστικών µέσων (Η/Υ fax, έπιπλα γραφείου βιβλιοθήκες) µόνο 
από συλλογικούς φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και µε την προϋπόθεση ότι ο 
φορέας έχει την έδρα του (µε βάση το καταστατικό του) στην περιοχή παρέµβασης. 

 

Μη επιλέξιµες δαπάνες 

• ∆απάνες οι οποίες συνδέονται µε την καθ’ αυτή διοργάνωση πολιτιστικών 
εκδηλώσεων και ανεξάρτητα από τον τόπο διεξαγωγής τους. 

• Λειτουργικά Έξοδα των δικαιούχων (αµοιβές προσωπικού κλπ). Προκειµένου για 
πράξεις που εκτελούνται µε ίδια µέσα, οι πρόσθετες δαπάνες που πραγµατοποιεί ο 
δικαιούχος για την επίτευξη των στόχων της πράξης αποτελούν επιλέξιµες δαπάνες. 
Οι δαπάνες προσωπικού είναι επιλέξιµες µόνο για τις περιπτώσεις που το εν λόγω 
προσωπικό καλύπτεται από συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου ή συµβάσεις 
έργου στις οποίες εξειδικεύεται η φύση της προσφερόµενης εργασίας σε σχέση µε το 
συγχρηµατοδοτούµενο αντικείµενο. 

• Μετάδοση διαφήµισης σε ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά µέσα. 

• ∆απάνες για πρόστιµα, χρηµατικές ποινές και έξοδα για την επίλυση διαφορών. 

• Οι χρεωστικοί τόκοι, οι προµήθειες χρηµατοπιστωτικών συναλλαγών, τα έξοδα 
συναλλάγµατος και οι χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές καθώς και τα λοιπά 
καθαρά χρηµατοοικονοµικά έξοδα του αναδόχου. 

• Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) του δικαιούχου εφόσον αυτός έχει µε 
οποιονδήποτε τρόπο έσοδα υπαγόµενα σε ΦΠΑ, σύµφωνα µε το καθεστώς που έχει 
υπαχθεί στη µερίδα ΦΠΑ στην αρµόδια ∆ΟΥ, είτε υπόκειται σε καθεστώς κατ’ 
αποκοπή φόρου ή ποσοστού έκπτωσης. 

 

 

Άρθρο 10 

«Ανακαίνιση και Ανάπτυξη Χωριών» (Κατηγορία Πράξεων 4.1.2.3). 

 

1. Πλαίσιο Εφαρµογής 

Η κατηγορία πράξεων περιλαµβάνει τη χρηµατοδότηση δράσεων για την αναβάθµιση 
νησιωτικών ή παράκτιων χωριών/ οικισµών µέχρι 3.000 κατοίκους (τελευταία απογραφή 
πραγµατικού πληθυσµού ).  

Βασική προϋπόθεση για την εφαρµογή της κατηγορίας πράξεων αποτελεί η σύνταξη µελέτης 
συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθµισης και ανάδειξης συνολικά του 
οικισµού, ή σύνταξη σχεδίου αναβάθµισης αυτού εγκεκριµένη από την αρµόδια υπηρεσία, η 
οποία περιλαµβάνει τα προς υλοποίηση έργα, τα οποία θα πρέπει να εντάσσονται στο 
πλαίσιο αυτής της αναβάθµισης και να µην αποτελούν αποσπασµατικές, σηµειακές 
παρεµβάσεις.  

Οι συγχρηµατοδοτούµενες παρεµβάσεις αφορούν στη: 

• Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων (διαµόρφωση υπαίθριων χώρων, 
πλακοστρώσεις, πεζοδροµήσεις, παρεµβάσεις σε καλντερίµια, φωτισµός και 
συναφείς παρεµβάσεις) 
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• Αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση και αποκατάσταση εξωτερικών όψεων 
κτισµάτων µε ιδιαίτερα στοιχεία αισθητικής και ιστορικής αξίας 

Στην κατηγορία πράξεων µπορούν να εντάσσονται έργα αποκατάστασης εξωτερικών όψεων 
κτισµάτων που ανήκουν στο δικαιούχο της παρέµβασης, τα οποία έχουν ιδιαίτερα στοιχεία 
αισθητικής και ιστορικής αξίας και τα οποία δεν έχουν εµπορική ή παραγωγική χρήση. 
Βασική προϋπόθεση για την αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτισµάτων είναι η 
αποκατάσταση αυτή να γίνει µε βάση ενιαίες προδιαγραφές που σαφώς καθορίζονται στην 
προβλεπόµενη από το παρόν άρθρο µελέτη συνολικής αισθητικής και λειτουργικής 
αναβάθµισης και ανάδειξης του οικισµού. 

Οι παρεµβάσεις ανακαίνισης και ανάπτυξης χωριών εφαρµόζονται κατά προτεραιότητα σε 
οικισµούς στους οποίους έχουν ολοκληρωθεί τα βασικά δίκτυα (αποχέτευσης, ύδρευσης κλπ) 

Οι παρεµβάσεις της κατηγορίας αυτής δεν είναι επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση από το 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας προκειµένου για εγκαταλελειµµένους οικισµούς. 

 

2. ∆ικαιούχοι 

Η κατηγορία πράξεων περιλαµβάνει παρεµβάσεις δηµόσιου χαρακτήρα οι οποίες µπορούν 
να υλοποιηθούν από Νοµικά Πρόσωπα στον καταστατικό σκοπό των οποίων προβλέπεται η 
υλοποίηση έργων δηµόσιου χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που η πράξη περιλαµβάνει παρεµβάσεις σε κτήρια, οι δικαιούχοι θα πρέπει 
να έχουν το υφιστάµενο ακίνητο στην ιδιοκτησία τους. 

Οι παρεµβάσεις οι οποίες θα ενισχυθούν θα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται στα εγκεκριµένα 
Τοπικά Προγράµµατα και σε µελέτη Ολοκληρωµένου Σχεδίου Ανάπλασης του οικισµού 
εγκεκριµένη από τους αρµόδιους φορείς. 

 

3. Είδος, ύψος και ένταση ενίσχυσης 

Η κατηγορία πράξεων δεν υπόκειται σε καθεστώς κρατικής ενίσχυσης και υπάγεται στην 
Οµάδα 1 του παραρτήµατος ΙΙ του Καν 1198/06. Το µέγιστο κόστος παρέµβασης ανά οικισµό 
δεν µπορεί να υπερβαίνει 1.000.000 ευρώ, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.. 

 

4. Επιλέξιµες ∆απάνες 

Στο πλαίσιο της κατηγορίας παρεµβάσεων για την ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών, ως 
επιλέξιµες ορίζονται οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών: 

• ∆απάνες κατασκευής, αναµόρφωσης και ανακαίνισης. 

• ∆απάνες προµήθειας και εγκατάστασης σχετικού εξοπλισµού. 

• ∆απάνες εκπόνησης απαιτούµενων µελετών. Οι δαπάνες αυτές δεν µπορούν να 
υπερβούν το 12% του συνολικού κόστους. 

• ∆απάνες κτηριακών εγκαταστάσεων, όπως δαπάνες οικοδοµικών εργασιών, 
υδραυλικών εργασιών και ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών, θέρµανσης κλπ 

• ∆απάνες διαµόρφωσης του περιβάλλοντας χώρου προκειµένου να ανταποκρίνεται 
στις απαιτήσεις λειτουργίας του έργου, όπως ισοπεδώσεις, διαµορφώσεις, συνδέσεις 
µε δίκτυα κοινής ωφέλειας, περιφράξεις, φωτισµός, φυτεύσεις κ.λπ. 

• ∆απάνες αγοράς καινούργιου µηχανολογικού, ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισµού, περιλαµβανοµένου του λογισµικού ηλεκτρονικών υπολογιστών. 
Περιλαµβάνονται και δαπάνες για τη χρηµατοδοτική µίσθωση µηχανολογικού 
εξοπλισµού παραγωγής καθώς και οι δαπάνες µεταφοράς και εγκατάστασης του 
εξοπλισµού. 
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Μη επιλέξιµες δαπάνες αποτελούν 

• Λειτουργικά Έξοδα των δικαιούχων (αµοιβές προσωπικού κλπ). Προκειµένου για 
πράξεις που εκτελούνται µε ίδια µέσα, οι πρόσθετες δαπάνες που πραγµατοποιεί ο 
δικαιούχος για την επίτευξη των στόχων της πράξης αποτελούν επιλέξιµες δαπάνες.  

• Μετάδοση διαφήµισης σε ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά µέσα. 

• ∆απάνες για πρόστιµα, χρηµατικές ποινές και έξοδα για την επίλυση διαφορών. 

• Οι χρεωστικοί τόκοι, οι προµήθειες χρηµατοπιστωτικών συναλλαγών, τα έξοδα 
συναλλάγµατος και οι χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές, καθώς και τα λοιπά 
καθαρά χρηµατοοικονοµικά έξοδα του αναδόχου. 

• Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) του δικαιούχου εφόσον αυτός έχει µε 
οποιονδήποτε τρόπο έσοδα υπαγόµενα σε ΦΠΑ, σύµφωνα µε το καθεστώς που έχει 
υπαχθεί στη µερίδα ΦΠΑ στην αρµόδια ∆ΟΥ, είτε υπόκειται σε καθεστώς κατ’ 
αποκοπή φόρου ή ποσοστού έκπτωσης. 

• Άλλες δαπάνες που συνδέονται µε σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης, όπως το 
περιθώριο κέρδους του εκµισθωτή, έξοδα αναχρηµατοδότησης τόκων, γενικά έξοδα, 
ασφάλιστρα κλπ. 

 

Άρθρο 11 

«Εξοπλισµοί Λιµένων Αλιείας και Βελτίωση Αλιευτικών Καταφυγίων» (Κατηγορία 
Πράξεων 4.1.2.4.) 

 

1. Πλαίσιο Εφαρµογής 

Μέσω της κατηγορίας παρεµβάσεων παρέχεται η δυνατότητα χρηµατοδότησης έργων που 
αφορούν στην προµήθεια εξοπλισµού, τον εκσυγχρονισµό και τη βελτίωση υφιστάµενων 
αλιευτικών καταφυγίων καθώς και την κατασκευή νέων µικρών αλιευτικών καταφυγίων µε 
δυνατότητα ελλιµενισµού µέχρι 50 θέσεων.  

Οι παρεµβάσεις µικρής κλίµακας οι οποίες θα χρηµατοδοτηθούν σε υφιστάµενους 
αλιευτικούς λιµένες µπορούν να αφορούν σε: 

• βελτίωση των όρων εκφόρτωσης στα καθορισµένα λιµάνια σύµφωνα µε το αρ. 22 του 
Καν. 1967/2006 για τα µέτρα διαχείρισης στη Μεσόγειο θάλασσα, 

• βελτίωση των συνθηκών εκφόρτωσης, µεταποίησης, υγιεινής, αποθήκευσης και 
δηµοπράτησης των προϊόντων αλιείας & υδατοκαλλιέργειας, 

• βελτίωση των συνθηκών επίβλεψης της εφαρµογής της Νοµοθεσίας στις 
εγκαταστάσεις διακίνησης και εµπορίας αλιευτικών προϊόντων. 

• προµήθεια καυσίµων, πάγου, νερού και ηλεκτρικής ενέργειας, 

• εγκαταστάσεις συντήρησης αλιευτικών σκαφών και την επισκευή του εξοπλισµού, 

• κατασκευή, εκσυγχρονισµό και επέκταση προβλητών µε στόχο τη βελτίωση της 
ασφάλειας κατά την εκφόρτωση ή τη φόρτωση, 

• µηχανογραφική διαχείριση αλιευτικών δραστηριοτήτων, 

• βελτίωση της ασφάλειας και των συνθηκών εργασίας, 

• αποθήκευση και επεξεργασία απορριµµάτων και µέτρα για τη µείωση των 
απορρίψεων, 

• επενδύσεις που σχετίζονται µε την ασφάλεια και αφορούν στην κατασκευή ή τον 
εκσυγχρονισµό µικρών αλιευτικών καταφυγίων.  
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2. ∆ικαιούχοι 

Η κατηγορία πράξεων περιλαµβάνει παρεµβάσεις δηµόσιου χαρακτήρα οι οποίες µπορούν 
να υλοποιηθούν από Νοµικά Πρόσωπα στον καταστατικό σκοπό των οποίων προβλέπεται η 
υλοποίηση έργων δηµόσιου χαρακτήρα που εντάσσονται στη συγκεκριµένη Κατηγορία 
Πράξεων. 

 

3.   Είδος, ύψος και ένταση ενίσχυσης 

Η κατηγορία πράξεων δεν υπόκειται σε καθεστώς κρατικής ενίσχυσης και υπάγεται στην 
Οµάδα 1 του παραρτήµατος ΙΙ του Καν 1198/06. 

 

4. Επιλέξιµες δαπάνες 

Ως επιλέξιµες και µη επιλέξιµες δαπάνες για την εφαρµογή της Κατηγορίας Πράξεων 
ορίζονται οι αντίστοιχες δαπάνες που διέπουν την εφαρµογή του Μέτρου 3.3 «Αλιευτικοί 
Λιµένες, Τόποι Εκφόρτωσης και Καταφύγια» του Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013, όπως αυτές ισχύουν 
κάθε φορά. Το µέγιστο κόστος παρέµβασης δεν µπορεί να υπερβαίνει 1.000.000 ευρώ, µη 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

 

Άρθρο 12 

«Οργάνωση και Λειτουργία των ΟΤ∆ Αλιείας» (κατηγορία πράξεων 4.1.2.5) 

 

1 Πλαίσιο εφαρµογής 

Στην κατηγορία περιλαµβάνονται ενέργειες µε στόχο τη στήριξη των Ο.Τ.∆. Αλιείας που 
αποτελούν τους φορείς σχεδιασµού και εφαρµογής της τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής 
στις επιλεγµένες αλιευτικές περιοχές.  

2 ∆ικαιούχοι 

Προκειµένου για παρεµβάσεις που αφορούν στην Οργάνωση και Λειτουργία των Ο.Τ.∆. 
Αλιείας δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι Ο.Τ.∆. Αλιείας  

 

3. Είδος, ύψος και ένταση της ενίσχυσης 

Η κατηγορία πράξεων δεν υπόκειται σε καθεστώς κρατικών ενισχύσεων και υπάγεται στην 
Οµάδα 1 του παραρτήµατος ΙΙ του Καν 1198/06. Η χρηµατοδότηση των δαπανών 
οργάνωσης και λειτουργίας των Ο.Τ.∆. Αλιείας µπορεί, κατά κανόνα να ανέλθει στο 10% της 
συνολικής υλοποιηµένης επιλέξιµης ∆ηµόσιας ∆απάνης κάθε Τοπικού Προγράµµατος.  

Σε ειδικές περιπτώσεις, το ποσοστό αυτό µπορεί να ανέλθει στο 15%, εφόσον η ανάγκη 
τεκµηριώνεται λόγω αποµακρυσµένων νησιών, προβληµάτων προσβασιµότητας κλπ. Σε 
κάθε περίπτωση, το ακριβές ποσοστό καθορίζεται στη σύµβαση του άρθρου 16 της 
παρούσας.  

 

4. Επιλέξιµες ∆απάνες 

Στο πλαίσιο της οργάνωσης και λειτουργίας των Ο.Τ.∆. Αλιείας, ως επιλέξιµες ορίζονται οι 
ακόλουθες κατηγορίες δαπανών: 

• Αµοιβές των στελεχών της υπηρεσιακής δοµής της Ο.Τ.∆. Αλιείας τα οποία 
απασχολούνται στην υλοποίηση του εγκεκριµένου τοπικού προγράµµατος σύµφωνα 
µε το καταµερισµό του χρόνου και αρµοδιοτήτων τους, συµπεριλαµβανοµένων και 
των επιβαρύνσεων κοινωνικής ασφάλισής τους. 
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• ∆απάνες µετακινήσεων των ανωτέρω στελεχών, καθώς και των µελών της Ε.∆.Τ.Π. 
που γίνονται µε σκοπό την εξυπηρέτηση αναγκών του τοπικού προγράµµατος, 
περιλαµβανοµένων των εξόδων χρήσης µεταφορικών µέσων τρίτων και µέχρι του 
20% του συνολικού κόστους οργάνωσης και λειτουργίας των Ο.Τ.∆. Αλιείας. Οι 
δαπάνες αυτές θεωρούνται επιλέξιµές εφόσον δεν ξεπερνούν τα αντίστοιχα πόσα 
όπως ορίζονται από τις κείµενες διατάξεις για το δηµόσιο τοµέα. 

• Αµοιβές εξωτερικών συµβούλων, σε εξαιρετικές και πλήρως τεκµηριωµένες 
περιπτώσεις και για τις ανάγκες του τοπικού προγράµµατος (νοµική, λογιστική και 
µηχανογραφική υποστήριξη και συναφείς δαπάνες). 

• Λειτουργικές δαπάνες της Ο.Τ.∆. Αλιείας (αναλώσιµα υλικά, γραφική ύλη και έντυπα, 
δαπάνες ενοικίασης χώρου γραφείων, διαµόρφωση και αναβάθµιση χώρων 
γραφείου, δαπάνες ∆ΕΚΟ, δαπάνες κινητής τηλεφωνίας µίας σύνδεσης για τον 
συντονιστή του τοπικού προγράµµατος έως 80€ µηνιαίως, δαπάνες θέρµανσης, 
δαπάνες καθαρισµού, ταχυδροµικές αποστολές κλπ) και µέχρι του 20% του 
συνολικού κόστους οργάνωσης και λειτουργίας της ΟΤ∆ Αλιείας. 

• Τραπεζικά έξοδα για το άνοιγµα και τη διαχείριση των λογαριασµών του τοπικού 
προγράµµατος και έξοδα εγγυήσεων. 

• ∆απάνες για την αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισµού, εξοπλισµού γραφείου και λοιπού 
εξοπλισµού, την αγορά λειτουργικών συστηµάτων, την αναβάθµιση υπάρχοντος 
ηλεκτρονικού εξοπλισµού και λειτουργικών συστηµάτων, την εγκατάσταση ή 
επέκταση Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστηµάτων. Οι δαπάνες αυτές δεν πρέπει 
να υπερβούν το 10% του συνολικού κόστους της Κατηγορίας Πράξης. 

• ∆απάνες οι οποίες συσχετίζονται µε τη διοργάνωση εκδηλώσεων προβολής, 
εκπόνησης µελετών και ενέργειες πληροφόρησης. Το σύνολο των δαπανών αυτών 
δεν µπορεί να ξεπεράσει το 1% της δηµόσιας δαπάνης του τοπικού προγράµµατος. 

 

Μη επιλέξιµες δαπάνες αποτελούν: 

• Αγορά µεταχειρισµένου ηλεκτρονικού και λοιπού εξοπλισµού. 

• Αγορά ή µακροχρόνια µίσθωση µεταφορικών µέσων. 

• Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) που η Ο.Τ.∆. Αλιείας έχει τη δυνατότητα να 
ανακτήσει. 

• Αγορά ακινήτου  

• Αµοιβές και έξοδα παράστασης της Ε.∆.Τ.Π. 

• Πρόσθετες αµοιβές (εκτός του σηµείου 1 της παρούσας παραγράφου) των στελεχών 
της ΟΤ∆ Αλιείας για τη συµµετοχή τους στις προβλεπόµενες Επιτροπές. 

 

Άρθρο 13 

«∆ιατοπική – ∆ιακρατική Συνεργασία µεταξύ Αλιευτικών Περιοχών µέσω της 
∆ικτύωσης και της ∆ιάδοσης Βέλτιστων Πρακτικών» (κατηγορία πράξεων 4.1.2.6) 

 

1. Πλαίσιο εφαρµογής 

Η κατηγορία παρεµβάσεων περιλαµβάνει δράσεις διατοπικής συνεργασίας (συνεργασία 
µεταξύ αλιευτικών περιοχών της χώρας) ή και διακρατικής συνεργασίας (συνεργασία 
µεταξύ αλιευτικών περιοχών της χώρας µε αλιευτικές περιοχές άλλων κρατών µελών ή 
τρίτων χωρών). Προϋπόθεση για τη χρηµατοδότηση τέτοιων συνεργασιών, στο βαθµό 
που αυτές περιλαµβάνονται στα τοπικά αναπτυξιακά προγράµµατα που υποβάλλονται 
από τις Ο.Τ.∆., είναι το αντικείµενο της συνεργασίας να αφορά στην υλοποίηση ενός 
κοινού έργου και να µη συνίσταται απλώς σε ανταλλαγή εµπειριών. Επιλέξιµες για 
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στήριξη σύµφωνα µε το άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο η) του κανονισµού ΕΤΑ είναι 
µόνο οι δαπάνες για την κοινή δράση, για τη λειτουργία της κοινής δοµής και για την 
προπαρασκευαστική τεχνική συνδροµή. Η διαχείριση του προϋπολογισµού των δράσεων 
αυτών µπορεί να γίνεται είτε κεντρικά είτε από τις οµάδες. 

 

2. ∆ικαιούχοι των ενισχύσεων 

Συνεργασίες µπορούν ν’ αναπτυχθούν µεταξύ των Οµάδων Τοπικής ∆ράσης, µία εκ των 
οποίων ορίζεται συντονίστρια. 

 

3. Είδος, ύψος και ένταση της ενίσχυσης 

Η κατηγορία πράξεων δεν υπόκειται σε καθεστώς κρατικών ενισχύσεων  και υπάγεται 
στην Οµάδα 1 του παραρτήµατος ΙΙ του Καν 1198/06.   

Τα σχέδια συνεργασιών υποβάλλονται στην Ε.Υ.∆. Ε.Π.ΑΛΙΕΙΑΣ προς έγκριση κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης του τοπικού προγράµµατος. Το µέγιστο επιλέξιµο κόστος των 
έργων που αφορούν στη δικτύωση και διατοπική συνεργασία των Ο.Τ.∆. Αλιείας, µπορεί 
να ανέλθει κατά κανόνα στο 10% της ∆ηµόσιας ∆απάνης του συνολικού 
προϋπολογισµού της Οργάνωσης και Λειτουργίας της κάθε Ο.Τ.∆. Αλιείας. 

 

4. Επιλέξιµες ∆απάνες 

Ως επιλέξιµες ορίζονται οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών: 

• ∆απάνες διοργάνωσης συνεδρίων, ηµερίδων και παρεµφερών εκδηλώσεων 
(µίσθωση χώρου και εποπτικών µέσων, αµοιβές και έξοδα µετακίνησης εισηγητών, 
αναπαραγωγή ενηµερωτικού υλικού/εισηγήσεων, ενέργειες δηµοσιότητας 
εκδηλώσεων, δαπάνες φιλοξενίας συµµετεχόντων κλπ) 

• Έξοδα ταχυδροµικών αποστολών  

• Έξοδα προβολής και διαφήµισης (τύπος, ραδιόφωνο, τηλεόραση και λοιπά µέσα 
ενηµέρωσης) 

• Κάλυψη κόστους συµµετοχής σε εκθέσεις – επιδείξεις του εσωτερικού (ή/και 
εξωτερικού προκειµένου για πρόγραµµα διακρατικής συνεργασίας) 

• Έξοδα εκτυπώσεων, φυλλαδίων και οδηγών ενηµέρωσης – ευαισθητοποίησης. 

• ∆ηµοσιεύσεις, προσκλήσεις, αγγελίες, ανακοινώσεις 

• ∆ηµιουργία ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων, ανάπτυξη συστηµάτων τηλεργασίας, 
τηλεαγοράς και ηλεκτρονικού εµπορίου. 

• Απόκτηση κοινών λογισµικών προγραµµάτων που εξυπηρετούν το συγκεκριµένο 
σχέδιο συνεργασίας. 

• Σχεδιασµός και προώθηση κοινών τουριστικών πακέτων. 

• ∆απάνες µετακινήσεων (εσωτερικού & εξωτερικού), δαπάνες διαµονής και εκτός 
έδρας αποζηµιώσεις στελεχών των Ο.Τ.∆. που είναι επιφορτισµένα µε την υλοποίηση 
των σχεδίων. 

• ∆απάνες συντονιστικών ενεργειών (εκτός λειτουργικών δαπανών της Ο.Τ.∆.) που 
µπορούν να αφορούν στο διακρατικό συντονιστή ή/και τον εθνικό συντονιστή ή/και 
τον διατοπικό συντονιστή ή/και την Ο.Τ.∆. εταίρο .Οι εν λόγω δαπάνες δεν µπορούν 
να υπερβαίνουν το 15% του συνολικού προϋπολογισµού για τα σχέδια διατοπικής 
συνεργασίας και το 15% του συνολικού προϋπολογισµού των ελληνικών Ο.Τ.∆. 
εταίρων για τα σχέδια διακρατικής συνεργασίας. 
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Μη επιλέξιµες δαπάνες αποτελούν: 

• Αµοιβές για συγγραφή κειµένων των εισηγήσεων, οι οποίες θεωρείται ότι 
περιλαµβάνονται στη δαπάνη αµοιβής εισηγητών. 

• Αγορά εποπτικού υλικού.  

• Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) του δικαιούχου εφόσον αυτός έχει µε 
οποιονδήποτε τρόπο έσοδα υπαγόµενα σε ΦΠΑ, σύµφωνα µε το καθεστώς που έχει 
υπαχθεί στη µερίδα ΦΠΑ στην αρµόδια ∆ΟΥ, είτε υπόκειται σε καθεστώς κατ’ 
αποκοπή φόρου ή ποσοστού έκπτωσης. 

 

Άρθρο 14 

Εξειδίκευση Έργου & Υποχρεώσεων των Ο.Τ.∆. Αλιείας 

 

1. Επιπρόσθετα των άρθρων 3 & 4 της παρούσας, η Ο.Τ.∆. Αλιείας είναι συνολικά 
υπεύθυνη για την ορθή και σύννοµη εφαρµογή του τοπικού προγράµµατος εντός των 
χρονικών πλαισίων υλοποίησης του Ε.Π.ΑΛ. Εφαρµόζει το τοπικό πρόγραµµα σύµφωνα 
µε τις διατάξεις της κοινοτικής και εθνικής νοµοθεσίας, τα προβλεπόµενα στο Ε.Π.ΑΛ 
όπως ισχύει κάθε φορά, τις διατάξεις του θεσµικού πλαισίου για το Ε.Π.ΑΛ, το 
εγκεκριµένο Σ.∆.Ε., τις αποφάσεις που λαµβάνει η Επιτροπή Παρακολούθησης του 
Ε.Π.ΑΛ, τις ειδικότερες διατάξεις της σύµβασης µεταξύ της Ο.Τ.∆. Αλιείας και του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, καθώς και τις οδηγίες και υποδείξεις της 
Ε.Υ.∆. Ε.Π.ΑΛ και των φορέων πιστοποίησης ,πληρωµών και ελέγχου.  

 

2. Oι υποχρεώσεις της Ο.Τ.∆. Αλιείας είναι, κυρίως, οι ακόλουθες: 

• Συγκρότηση και λειτουργία της Ε.∆.Τ.Π. Αλιείας για τη διαχείριση των θεµάτων που 
αφορούν στην εφαρµογή του τοπικού προγράµµατος. 

• Λειτουργία και επίβλεψη κατάλληλου υπηρεσιακού πυρήνα για την εφαρµογή του 
τοπικού προγράµµατος. 

• Υλοποίηση του εγκεκριµένου τοπικού προγράµµατος. 

• Συγκρότηση Επιτροπών αξιολόγησης, επαλήθευσης- πιστοποίησης πράξεων, 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Άρθρο 22 της παρούσας. 

• Πραγµατοποίηση ενεργειών ευρείας ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης του 
πληθυσµού, καθώς και προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε σκοπό την 
υποβολή προτάσεων από τους εν δυνάµει δικαιούχους, σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στο άρθρο 18 της παρούσας. 

• Αξιολόγηση των προτάσεων των υποψήφιων δικαιούχων, επιλογή των πράξεων που 
θα ενισχυθούν στα πλαίσια του τοπικού προγράµµατος και ενηµέρωση των 
υποψηφίων δικαιούχων για την έγκριση ή απόρριψη της πρότασής τους µε πλήρη 
τεκµηρίωση των λόγων απόρριψής τους, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 
19 της παρούσας. 

• Έκδοση Αποφάσεων Ένταξης των πράξεων οι οποίες επιλέγηκαν για ενίσχυση στα 
πλαίσια του τοπικού προγράµµατος. 

• Υπογραφή επιµέρους συµβάσεων µε τους δικαιούχους του τοπικού προγράµµατος. 

• Εξασφάλιση της ορθής και κανονικής εκτέλεσης των πράξεων του τοπικού 
προγράµµατος, της τήρησης της εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας που διέπει τους 
δικαιούχους κατά την ανάθεση εκτέλεσής τους, των συµβατικών υποχρεώσεων των 
δικαιούχων, καθώς και των χρονικών ορίων υλοποίησης. 
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• Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου 
κάθε πράξης και του χρονοδιαγράµµατός της, εξέταση τυχόν αποκλίσεων σε σχέση 
µε τον προγραµµατισµό, εντοπισµός προβληµάτων κατά την υλοποίηση και πρόταση 
µέτρων για επίλυσή τους, καθώς και έλεγχος και παραλαβή των πράξεων του 
τοπικού προγράµµατος.  

• Πραγµατοποίηση της πληρωµής της προβλεπόµενης ενίσχυσης προς τους 
δικαιούχους ανάλογα µε την πορεία υλοποίησης των πράξεών τους και αφού 
διενεργήσει όλες τις απαιτούµενες διοικητικές-επιτόπιες επαληθεύσεις  σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στο εγκεκριµένο Σ∆Ε και τα αναφερόµενα στο άρθρο 26 της παρούσας. 

• Καταχώριση στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα όλων των απαραίτητων 
στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν στην υλοποίηση του τοπικού 
προγράµµατος, όπως αυτά προσδιορίζονται στο εγκεκριµένο Σ∆Ε. 

• Τήρηση πλήρους αρχείου και φακέλων ανά δικαιούχο, καθώς και πλήρους αρχείου µε 
όλα τα έγγραφα της Ε.Υ.∆. Ε.Π.ΑΛ προς την Ο.Τ.∆. καθώς και τα κοινοποιηθέντα σε 
αυτήν έγγραφα. Το εν λόγω αρχείο µε την παραλαβή του τοπικού προγράµµατος 
τίθεται στη διάθεση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων. 

• Τήρηση βιβλίων λογιστικών καταχωρήσεων σύµφωνα µε τον Κ.Β.Σ. και το Ε.Γ.Λ.Σ. 
και ειδικών τραπεζικών λογαριασµών για το τοπικό πρόγραµµα. 

• Παροχή στην Ε.Υ.∆. Ε.Π.ΑΛ, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στην Ε.∆.ΕΛ και σε κάθε άλλο 
αρµόδιο όργανο κάθε απαιτούµενου στοιχείου σχετικά µε την εφαρµογή του τοπικού 
προγράµµατος, καθώς και των απαιτούµενων στοιχείων για την παράλληλη 
αξιολόγηση που διενεργείται στο πλαίσιο του Ε.Π.ΑΛ και αφορά τον Άξονα 4. 

• Αποδοχή και διευκόλυνση των ελέγχων όλων των αρµοδίων οργάνων και 
συµµόρφωση στα αποτελέσµατα αυτών. 

• Σε περίπτωση που κατά την υλοποίηση του τοπικού προγράµµατος ανακύψουν 
θέµατα αρµοδιότητας δηµοσίων υπηρεσιών, διερεύνηση σε συνεργασία– επικοινωνία 
µε τις εκάστοτε αρµόδιες υπηρεσίες και σχετική έγγραφη ενηµέρωση της Ε.Υ.∆. 
Ε.Π.ΑΛ.  

• Τήρηση των οριζόµενων στην εθνική και κοινοτική νοµοθεσία  ως προς τη σύναψη 
συµβάσεων ανάθεσης έργων, προµηθειών, µελετών και υπηρεσιών βάσει 
κανονισµού. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει οι ανωτέρω αναθέσεις να διενεργούνται 
σύµφωνα µε τις αρχές της διαφάνειας, της ίσης µεταχείρισης, της αντικειµενικότητας 
και της προστασίας του ανταγωνισµού. 

• Τήρηση των προθεσµιών που προβλέπονται στην παρούσα, στο Ε.Π.ΑΛ, στο 
εγκεκριµένο τοπικό πρόγραµµα καθώς και στη σύµβαση µε το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίµων. Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται σχετική προθεσµία η 
ενέργεια συντελείται εντός εύλογου χρόνου, ο οποίος δεν µπορεί κατά κανόνα να 
υπερβαίνει το τρίµηνο. 

• Άµεση ενηµέρωση της Ε.Υ.∆. Ε.Π.ΑΛ αναφορικά µε αλλαγές, τροποποιήσεις που 
σχετίζονται µε τους όρους και κανόνες λειτουργίας της εταιρείας. 

• Συµµετοχή στις δραστηριότητες σχετικών Εθνικών και ευρωπαϊκών ∆ικτύων. 

3. Σε περίπτωση που η Ο.Τ.∆. Αλιείας δεν ολοκληρώσει το πρόγραµµά της λόγω 
αντικειµενικής αδυναµίας (π.χ. λύση, πτώχευση, θέση σε εκκαθάριση, λύση σύµβασης 
µετά από καταγγελία κ.λπ.), η Ε.Υ.∆. Ε.Π.ΑΛ αναλαµβάνει τη διεκπεραίωση των 
εκκρεµοτήτων του τοπικού προγράµµατος και των πληρωµών των δικαιούχων που έχουν 
ενταχθεί σ’ αυτό, µετά από σχετική απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίµων, µε την οποία καθορίζονται και οι λεπτοµέρειες των διαδικασιών κλεισίµατος του 
τοπικού προγράµµατος. Στην περίπτωση αυτή, πραγµατοποιείται κατάπτωση της 
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του άρθρου 16 παρ. 2 της παρούσας. Πιστώσεις 
του τοπικού προγράµµατος που δεν έχουν δεσµευθεί µε σχετικές συµβάσεις µε 
δικαιούχους τίθενται στη διάθεση του Άξονα 4 του Ε.Π.ΑΛ. Οι φάκελοι, τα υποστηρικτικά 
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προγράµµατα (βάσεις δεδοµένων, λογισµικό κ.λπ.), καθώς και όλα τα περιουσιακά 
στοιχεία (εξοπλισµός, κ.λπ.) που αποκτήθηκαν µε επιχορήγηση του Άξονα 4 τίθενται στη 
διάθεση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, το οποίο αποφασίζει σχετικά. 

 

Άρθρο 15 

Υποβολή, Αξιολόγηση και Επιλογή των Τοπικών Προγραµµάτων 

 

Σύµφωνα µε όσα προβλέπονται από το εγκεκριµένο Ε.Π.ΑΛ και τις διαδικασίες που 
απορρέουν από την Εθνική και Κοινοτική Νοµοθεσία σχετικά µε την εφαρµογή των 
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της προγραµµατικής περιόδου 2007– 2013 οι διαδικασίες 
υποβολής και έγκρισης των τοπικών προγραµµάτων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 
4 του Ε.Π.ΑΛ έχουν ως ακολούθως: 

 

1. Οι υποψήφιες Ο.Τ.∆. Αλιείας υποβάλλουν στην ΕΥ∆ Ε.Π.ΑΛ προτάσεις τοπικών 
προγραµµάτων για τις περιοχές παρέµβασής τους, στα πλαίσια σχετικής πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος και πρέπει να τηρούν τους κάτωθι όρους: 

• Πριν από την υπογραφή της σύµβασης να έχουν συσταθεί σε νόµιµη κοινή δοµή. 
Στην περίπτωση νοµικών προσώπων που διέπονται από το Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α 
114) πρέπει επιπλέον να τηρούνται τα οριζόµενα στις σχετικές διατάξεις του. Το ίδιο 
ισχύει και για το Π.∆. 30/1996 (ΦΕΚ Α 21).  

• Να µετέχουν σε αυτές δηµόσιοι και ιδιωτικοί φορείς όπως οι Ο.Τ.Α. ή και άλλοι φορείς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τ.Ε.∆.Κ., Σύνδεσµοι, Ανώνυµες Εταιρείες Ο.Τ.Α.), φορείς 
του ευρύτερου ∆ηµοσίου τοµέα, συνεταιρισµοί και ενώσεις αυτών, επιστηµονικοί 
φορείς, επιµελητήρια, φορείς συλλογικών, κοινωνικών και οικονοµικών συµφερόντων, 
καθώς και τράπεζες και πιστωτικά ιδρύµατα. Σε περίπτωση συµµετοχής ΟΤΑ θα 
πρέπει να τηρούνται οι σχετικές διατάξεις του Ν.3463/2006. Επιπλέον, στην 
περίπτωση συµµετοχής φυσικών προσώπων, το ποσοστό τους δεν πρέπει να 
υπερβαίνει συνολικά το 20%.  

• Το καταστατικό τους πρέπει να διασφαλίζει την εύρυθµη λειτουργία της εταιρικής 
σχέσης και την ικανότητα διαχείρισης δηµοσίων κονδυλίων και να ορίζει ως σκοπό και 
αντικείµενο δραστηριότητας την ανάπτυξη της προτεινόµενης περιοχής καθώς και να 
προβλέπει τη δυνατότητα εκχώρησης αρµοδιοτήτων του οργάνου διοικήσεως σε 
τρίτους, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία  

• Να ορίσουν επίπεδο λήψης αποφάσεων, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο Άρθρο 2, 
παράγραφος 4 της παρούσας Απόφασης. 

• Στην περίπτωση ανωνύµων εταιρειών οι µετοχές τους θα πρέπει να είναι 
υποχρεωτικά ονοµαστικές µέχρι φυσικού προσώπου κατά το χρόνο υποβολής των 
προτάσεών τους σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην κείµενη νοµοθεσία. 

• Να µην αποτελούν εξωχώρια εταιρεία κατά τα αναφερόµενα στην περίπτωση α΄ της 
παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005 όπως έχει τροποποιηθεί µε το άρθρο 
5 του Ν. 3414/2005. 

 

2.  Προκειµένου να υπογραφεί η σχετική σύµβαση µε κάθε έναν από τους φορείς που θα 
επιλεγούν, η Ε.Υ.∆. Ε.Π.ΑΛ. έχει το δικαίωµα να απαιτήσει από τον φορέα: 

• Να περιβληθεί τη νοµική µορφή της Ανώνυµης Εταιρείας, 

• Να έχει εξασφαλίσει την έγκριση του ανώτατου οργάνου διοίκησης του σχετικά µε τη 
σύνθεση της Ε.∆.Τ.Π. Αλιείας και τις αρµοδιότητες που µεταβιβάζονται σε αυτή.  

ΑΔΑ: 4Ι06Β-Ρ



   
  

28 

• Στην περίπτωση που τεκµηριωµένα δεν εξασφαλίζεται ευχερής καθηµερινή 
πρόσβαση προς και από την περιοχή παρέµβασης (σύνδεση µε Μέσα Μαζικής 
Μεταφοράς), να προβεί στην ίδρυση/εγκατάσταση τοπικού γραφείου στην περιοχή 
παρέµβασης. 

• Να έχει πιστοποιηθεί ως προς τη διαχειριστική επάρκεια σύµφωνα µε τον 
Ν.3614/2007 όπως κάθε φορά ισχύει. 

 

3. Στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 του Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013 θα 
συγχρηµατοδοτηθούν τοπικά προγράµµατα, σε περιοχές του στόχου σύγκλισης καθώς 
και περιοχές εκτός στόχου σύγκλισης, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται από το 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα.  

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των τοπικών προγραµµάτων 
εκδίδεται Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για την κατ’ 
αρχήν έγκριση του τοπικού προγράµµατος µε αντίστοιχη κατανοµή πιστώσεων, η οποία 
κοινοποιείται στην αρµόδια Ο.Τ.∆. Αλιείας, η οποία υποχρεούται να αναµορφώσει το 
πρόγραµµα της στο ύψος της εγκεκριµένης πίστωσης και σύµφωνα µε τυχόν 
παρατηρήσεις που θα δεχθεί. 

Κατά την αναµόρφωση του τοπικού προγράµµατος στο ύψος της εγκεκριµένης 
πίστωσης, το ποσοστό της δαπάνης για την Κατηγορία Πράξεων Οργάνωσης και 
Λειτουργίας των Ο.Τ.∆. Αλιείας παραµένει ίσο µε το αρχικά προτεινόµενο στο υποβληθέν 
σχέδιο του τοπικού προγράµµατος.  

 

Άρθρο 16 

Σύµβαση Υλοποίησης, Τροποποιήσεις και Παραλαβή Τοπικού Προγράµµατος 

 

1.  Για την υλοποίηση του τοπικού προγράµµατος υπογράφεται σύµβαση µεταξύ του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων και της Ο.Τ.∆. Αλιείας, για λογαριασµό 
της οποίας υπογράφει ο νόµιµος εκπρόσωπός της ή άλλο νοµίµως εξουσιοδοτηµένο 
πρόσωπο. Στη σύµβαση αποτυπώνονται οι υποχρεώσεις, οι όροι και οι διαδικασίες 
εφαρµογής του τοπικού προγράµµατος.  

Σε περίπτωση µη επιθυµίας ή αδυναµίας οποιασδήποτε από τις αρχικώς επιλεγείσες 
Ο.Τ.∆. Αλιείας να συνάψει σύµβαση, τότε αυτή κηρύσσεται έκπτωτη, καταπίπτει η 
κατατεθειµένη εγγυητική επιστολή συµµετοχής και η Ε.Υ.∆. Ε.Π.ΑΛ. δύναται κατά την 
κρίση της είτε να επιλέξει τον αµέσως επόµενο κατά σειρά φορέα, ο οποίος και 
υποχρεούται στην τήρηση της ως άνω διαδικασίας είτε να µειώσει αντίστοιχα τον 
εγκεκριµένο αριθµό των τοπικών προγραµµάτων. 

Στην σύµβαση που υπογράφεται µεταξύ των Ο.Τ.∆. Αλιείας και του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται: 

(α) Ο φορέας ο οποίος αναλαµβάνει το ρόλο Ο.Τ.∆. Αλιείας 

(β) Η σύνθεση της Ε.∆.Τ.Π. 

(γ) Οι δράσεις που αναλαµβάνονται στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράµµατος το 
χρονοδιάγραµµα υλοποίησής τους και ο αντίστοιχος προϋπολογισµός  

(δ) Οι δράσεις του Τοπικού Προγράµµατος στις οποίες συµµετέχει η ίδια η Ο.Τ.∆. 
Αλιείας (συνεργασία µεταξύ των οµάδων κλπ) 

        Το ακριβές ποσοστό επί της συνολικής επιλέξιµης ∆ηµόσιας ∆απάνης του τοπικού 
προγράµµατος, το οποίο αφορά στις δαπάνες οργάνωσης και λειτουργίας των 
Ο.Τ.∆. Αλιείας. 

(ε) Οι αρµοδιότητες διαχείρισης που ανατίθενται µε την αναγκαία εξειδίκευση ανάλογα 
µε το είδος των δράσεων  
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(στ) Οι υποχρεώσεις της Ο.Τ.∆. Αλιείας και της ∆ιαχειριστικής Αρχής 

(ζ) Το αρµόδιο για την ένταξη των πράξεων όργανο. 

Με την ίδια σύµβαση ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε την άσκηση των 
αρµοδιοτήτων που αναλαµβάνει η Ο.Τ.∆. Αλιείας ανάλογα µε τον τύπο και το είδος των 
κατηγοριών πράξεων, η οποία εξειδικεύεται εφόσον απαιτείται µε αποφάσεις του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Οι συµβάσεις για κάθε µία από τις 
επιλεγείσες Ο.Τ.∆. Αλιείας υπογράφονται από τον Υπουργό ΥΠ.Α.Α.Τ. 

2.  Οι επιλεγείσες Ο.Τ.∆. Αλιείας, υποχρεούνται να προσκοµίσουν, µε την υπογραφή της 
σχετικής σύµβασης, σαν εγγύηση για την τήρηση των όρων της σύµβασης, Εγγυητική 
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης αναγνωρισµένου ιδρύµατος ως ανωτέρω, ποσού ίσου µε το 
10% επί του συνολικού µέγιστου κόστους της Κατηγορίας Πράξεων Οργάνωσης και 
Λειτουργίας της Ο.Τ.∆. Αλιείας, χωρίς τον ΦΠΑ. Η ισχύς της Εγγυητικής Επιστολής 
Καλής Εκτέλεσης ισχύει µέχρι την επιστροφή της στο ίδρυµα που την εξέδωσε. Η 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται µε εντολή της Αναθέτουσας Αρχής, 
µετά την παραλαβή του τοπικού προγράµµατος, µε την προϋπόθεση ότι δεν εκκρεµούν 
έναντι της Αναθέτουσας Αρχής υποχρεώσεις εκ µέρους της Ο.Τ.∆. Αλιείας. 

3.  Η παραλαβή του τοπικού προγράµµατος πραγµατοποιείται µετά την ολοκλήρωση των 
πράξεων που έχουν ενταχθεί, τη διενέργεια των απαιτούµενων διαδικασιών 
επαληθεύσεων, επιθεωρήσεων και ελέγχου απ’ όλα τα αρµόδια όργανα, την επιστροφή 
τυχόν αδιάθετων κονδυλίων, καθώς και την υποβολή τελικής έκθεσης υλοποίησης.  

4.  Κατά τη διάρκεια εφαρµογής του Άξονα 4 του Ε.Π.ΑΛ. είναι δυνατή η τροποποίηση του 
τοπικού προγράµµατος µετά από σχετική έγκριση της Ε.Υ.∆. Ε.Π.ΑΛ. Σε κάθε περίπτωση 
θα πρέπει να τηρούνται οι επιµέρους περιορισµοί κάθε µέτρου, ενώ οι προτεινόµενες 
τροποποιήσεις δε θα πρέπει να επηρεάζουν την ολοκληρωµένη διάσταση του τοπικού 
προγράµµατος. 

5. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων µπορούν να 
κατανεµηθούν πρόσθετες πιστώσεις ή να πραγµατοποιηθούν ανακατανοµές των ήδη 
εγκεκριµένων πιστώσεων στα τοπικά προγράµµατα µε βάση τις ανάγκες και την πορεία 
υλοποίησής τους. 

 

Άρθρο 17 

∆ιαδικασία και προϋποθέσεις καταβολής επιχορήγησης στις Ο.Τ.∆. Αλιείας 

 

1.  Προκειµένου να καταστεί δυνατή η πληρωµή των δικαιούχων, η χρηµατοδότηση της 
Ο.Τ.∆. Αλιείας πραγµατοποιείται τµηµατικά και ανάλογα µε την πορεία υλοποίησης του 
τοπικού προγράµµατος, µε τη µορφή προκαταβολών και µερικών πληρωµών. 

2.  Οι προκαταβολές καταβάλλονται ως εξής: 

(α) Προκαταβολή έως 20% της ∆ηµόσιας ∆απάνης για τις κατηγορίες πράξεων 
4.1.2.5 & 4.1.2.6 του τοπικού προγράµµατος, µετά την υπογραφή της Σύµβασης 
της Ο.Τ.∆. Αλιείας µε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων. Για την 
καταβολή της τηρούνται τα ακόλουθα: 

• H Ο.Τ.∆. Αλιείας υποβάλει στην Ε.Υ.∆. Ε.Π.ΑΛ. αίτηµα λήψης προκαταβολής 
προσκοµίζοντας εγγυητική επιστολή τραπέζης ή άλλου χρηµατοπιστωτικού 
οργανισµού που έχει από το νόµο το δικαίωµα έκδοσης εγγυητικών 
επιστολών, 110% του ποσού της αιτούµενης προκαταβολής. Η εγγυητική 
επιστολή η οποία πρέπει να περιλαµβάνει τα στοιχεία του άρθρου 25, 
παράγραφος 3 και 5γ του Π.∆. 118/2007, εκδίδεται υπέρ του ΟΠΕΚΕΠΕ και 
έχει ισχύ αορίστου χρόνου. 

• Επί του αιτήµατος προκαταβολής η Ε.Υ.∆. Ε.Π.ΑΛ., διενεργεί σχετική 
διοικητική επαλήθευση. 
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• Η Ε.Υ.∆. Ε.Π.ΑΛ. διαβιβάζει στον ΟΠΕΚΕΠΕ Φάκελο Πληρωµής 
Προκαταβολής, σύµφωνα µε τις κάθε φορά ισχύουσες διαδικασίες. 

• Ο ΟΠΕΚΕΠΕ πιστώνει τον ειδικό τραπεζικό λογαριασµό που διατηρεί η 
Ο.Τ.∆. Αλιείας αποκλειστικά και µόνο για τις κατηγορίες πράξεων 4.1.2.5 & 
4.1.2.6 του τοπικού προγράµµατος. Η εκταµίευση από τον ειδικό λογαριασµό 
πραγµατοποιείται αποκλειστικά και µόνο µε τη διαδικασία που ορίζεται στο 
άρθρο 25, παράγραφος 3 της παρούσας. 

(β) Προκαταβολή έως 20% της ∆ηµόσιας ∆απάνης για τις υπόλοιπες κατηγορίες 
πράξεων, µετά την ολοκλήρωση ένταξης τουλάχιστον 20% του 
αποκηρυσσοµένου ποσού της 1ης Πρόσκλησης (σε όρους δηµόσιας δαπάνης) στο 
τοπικό πρόγραµµα. Για την καταβολή της ισχύουν τα αναφερόµενα στο σηµείο (α) 
ανωτέρω, µε τις εξής διαφοροποιήσεις: 

• H Ο.Τ.∆. Αλιείας υποβάλει στην Ε.Υ.∆. Ε.Π.ΑΛ αίτηµα λήψης προκαταβολής 
προσκοµίζοντας ισόποση εγγυητική επιστολή. 

• Η Ε.Υ.∆. Ε.Π.ΑΛ. διαβιβάζει στον ΟΠΕΚΕΠΕ Φάκελο Πληρωµής 
Προκαταβολής, σύµφωνα µε τις κάθε φορά ισχύουσες διαδικασίες. 

• Ο ΟΠΕΚΕΠΕ πιστώνει τον ειδικό τραπεζικό λογαριασµό που διατηρεί η 
Ο.Τ.∆. Αλιείας αποκλειστικά και µόνο για τις εν λόγω κατηγορίες πράξεων του 
τοπικού προγράµµατος. Η εκταµίευση από τον ειδικό λογαριασµό 
πραγµατοποιείται αποκλειστικά και µόνο µε τη διαδικασία που ορίζεται στο 
άρθρο 24. 

3. Για τη λήψη Μερικής Πληρωµής ∆απανών που έχουν πραγµατοποιηθεί από την Ο.Τ.∆. 
Αλιείας, τηρείται η ακόλουθη διαδικασία: 

• Η Ο.Τ.∆. Αλιείας υποβάλλει Αίτηµα Μερικής Πληρωµής ∆απανών των κατηγοριών 
πράξεων 4.1.2.5 & 4.1.2.6 στην Ε.Υ.∆. Ε.Π.ΑΛ. όταν το σύνολο των πληρωµών 
δαπανών του µέτρου ανέρχεται τουλάχιστον στο 80% της προκαταβολής που έχει 
καταβληθεί στην Ο.Τ.∆. Αλιείας σύµφωνα µε την παράγραφο 2 (α) ανωτέρω και εφ 
όσον έχει γίνει επαλήθευση των δαπανών από την Ε.Υ.∆. Αλιείας. 

• Η Ο.Τ.∆. Αλιείας υποβάλλει Αίτηµα Μερικής Πληρωµής ∆απανών για τις υπόλοιπες 
κατηγορίες πράξεων στην Ε.Υ.∆. Ε.Π.ΑΛ. όταν το σύνολο των δαπανών, στις οποίες 
θα έχουν γίνει επαληθεύεις από την Ο.Τ.∆. Αλιείας, ανέρχεται τουλάχιστον στο 80% 
της προκαταβολής που έχει καταβληθεί στην Ο.Τ.∆. Αλιείας σύµφωνα µε την 
παράγραφο 2 (β) ανωτέρω.  

• Η Ε.Υ.∆. Ε.Π.ΑΛ. διενεργεί τους κατάλληλους διοικητικούς ελέγχους σύµφωνα µε το 
άρθρο 22 ή/και το άρθρο 23, της παρούσας και στη συνέχεια διαβιβάζει στον 
ΟΠΕΚΕΠΕ φάκελο µερικής πληρωµής, σύµφωνα µε τις κάθε φορά ισχύουσες 
διαδικασίες. 

• Ο ΟΠΕΚΕΠΕ πιστώνει τους ειδικούς τραπεζικούς λογαριασµούς που διατηρεί η 
Ο.Τ.∆. Αλιείας αποκλειστικά και µόνο για τις αντίστοιχες κατηγορίες πράξεων του 
τοπικού προγράµµατος. 

4.  Σε περίπτωση µη ύπαρξης διαθέσιµων πιστώσεων στο Π∆Ε του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίµων, οι προκαταβολές και οι µερικές πληρωµές µπορούν να 
διαµορφωθούν σε ποσοστά και ποσά αντίστοιχα, χαµηλότερα των αιτούµενων. 

5.  Οι τόκοι που παράγονται από τις προκαταβολές του σηµείου 2 του παρόντος άρθρου 
κατατίθενται σε ετήσια βάση στον Ειδικό Λογαριασµό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων 
(ΕΛΕΓΕΠ). Η σχετική ενηµέρωση της τράπεζας συνεργασίας για το ποσό των τόκων και 
το αποδεικτικό κατάθεσης στον ΕΛΕΓΕΠ κοινοποιείται στην ΕΥ∆ ΕΠΑΛ και τον 
ΟΠΕΚΕΠΕ εντός του Ιανουαρίου κάθε έτους µέχρι και την παραλαβή του τοπικού 
προγράµµατος. 

6.  Η επιστροφή των εγγυητικών επιστολών των προκαταβολών της παραγράφου 2 
ανωτέρω πραγµατοποιείται µετά την ολοκλήρωση των διοικητικών επιθεωρήσεων 
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εποπτείας του ΟΠΕΚΕΠΕ στο τελευταίο αίτηµα Μερικής Πληρωµής ∆απανών και την 
επιστροφή τυχόν αδιάθετων υπολοίπων, συµπεριλαµβανοµένων των τόκων, στον 
ΕΛΕΓΕΠ, µε την αποπληρωµή της Ο.Τ.∆. Αλιείας. Σε περίπτωση µη επιστροφής των 
αδιάθετων καταπίπτει µερικώς η εγγυητική επιστολή προκαταβολής κατά το ποσό που 
αντιστοιχεί σε αυτά.  

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο υπάρχουν ποσά προκαταβολών που δεν 
µπορούν να διατεθούν στο συγκεκριµένο πρόγραµµα, η τελική αίτηση της Ο.Τ.∆. για 
αποπληρωµή του προγράµµατός της θα πρέπει να περιλαµβάνει και τη δήλωση του µη 
διατεθέντος υπολοίπου µε τη σχετική τεκµηρίωση. 

7.  Η αποπληρωµή του τοπικού προγράµµατος πραγµατοποιείται κατόπιν της παραλαβής 
του από την Ε.Υ.∆. Ε.Π.ΑΛ. Προϋπόθεση για την παραλαβή του τοπικού προγράµµατος 
είναι η ολοκλήρωση και παραλαβή από την Ο.Τ.∆. Αλιείας όλων των πράξεων, η 
υποβολή τελικής έκθεσης υλοποίησης, η υποβολή των ενδιάµεσων εκθέσεων 
αξιολόγησης, καθώς και η τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων και επιπλέον το 
σύνολο της επιχορήγησης που έχει διατεθεί στην Ο.Τ.∆. Αλιείας θα πρέπει να έχει 
πληρωθεί στους τελικούς αποδέκτες των πράξεων/δράσεων του τοπικού προγράµµατος.  

 

 

Άρθρο 18 

Πρόσκληση για την επιλογή πράξεων και δικαιούχων στο πλαίσιο του Μέτρου 4.1 
(εξαιρουµένων των κατ. Πράξεων 4.1.2.5 & 4.1.2.6) 

 

1.  Για την επιλογή των πράξεων που εντάσσονται στο πλαίσιο του µέτρου 4.1 
(εξαιρουµένων των Κατηγοριών Πράξεων 4.1.2.5 & 4.1.2.6), η Ο.Τ.∆. Αλιείας προβαίνει 
σε προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις δράσεις που περιλαµβάνονται στο 
εγκεκριµένο τοπικό πρόγραµµα, στις οποίες δίδει τη µεγαλύτερη δυνατή δηµοσιότητα. 

2. Το περιεχόµενο της πρόσκλησης πρέπει να είναι συµβατό µε τα προβλεπόµενα στο 
Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (Σ∆Ε) του Ε.Π.ΑΛ. και να περιλαµβάνει όλες τις 
δυνατότητες και τους όρους επιλογής και χρηµατοδότησης των πράξεων.  

Επιπλέον, η πρόσκληση συνοδεύεται από τυποποιηµένο έντυπο υποβολής αίτησης 
ενίσχυσης, καθώς και από υπόδειγµα φακέλου υποψηφιότητας, τα οποία καλείται ο 
δυνητικός δικαιούχος να συµπληρώσει και να υποβάλει στην Ο.Τ.∆. Αλιείας. 

Υποδείγµατα της πρόσκλησης και του φακέλου υποψηφιότητας καθορίζονται από την 
Ε.Υ.∆. Ε.Π.ΑΛ.  

Η τήρηση των κανόνων δηµοσιότητας αποτελεί αντικείµενο επαλήθευσης, επιθεώρησης 
και ελέγχου. 

Η διάθεση της πρόσκλησης στους ενδιαφερόµενους γίνεται σε έντυπη και ηλεκτρονική 
µορφή, χωρίς αµοιβή. 

3.  Εντός 90 ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης της Ο.Τ.∆. µε το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων  η ΟΤ∆ οφείλει να προβεί στη δηµοσίευση 
προσκλήσεων για δράσεις, η ∆ηµόσια ∆απάνη των οποίων ανέρχεται τουλάχιστον στο 
60% της ∆ηµόσιας ∆απάνης των ανωτέρω αναφερόµενων στην παράγραφο 1 
Κατηγοριών Πράξεων. 

4. Η δηµοσίευση της πρόσκλησης γίνεται µετά τη σύµφωνη γνώµη της Ε.Υ.∆. Ε.Π.ΑΛ, η 
οποία δίνεται το αργότερο εντός 20 ηµερών από την παραλαβή του σχετικού αιτήµατος 
της Ο.Τ.∆ Αλιείας. Η εξέταση της πρόσκλησης συνίσταται στη συµβατότητα αυτής µε τα 
αναφερόµενα στο Ε.Π.ΑΛ και στο εγκεκριµένο τοπικό πρόγραµµα. Στο πλαίσιο αυτό 
εξετάζονται: 

• το περιεχόµενο και οι περιορισµοί των προκηρυσσόµενων δράσεων σύµφωνα µε το 
τοπικό πρόγραµµα και το Ε.Π.ΑΛ., 
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• τα χρηµατοδοτικά τους στοιχεία, 

• οι περιοχές εφαρµογής τους, 

• τα ποσοστά ενίσχυσης, 

• οι κατηγορίες των εν δυνάµει δικαιούχων, 

• η συµπλήρωση των κριτηρίων επιλεξιµότητας και επιλογής σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης. 

• η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προτάσεων 

• η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής των έργων µε την αντίστοιχη βαρύτητα 

• η διαδικασία υλοποίησης των έργων και καταβολής επιχορήγησης προς τους τελικούς 
αποδέκτες.  

• οι αρµόδιοι για την παροχή πληροφοριών σχετικά µε τις δράσεις που 
προκηρύσσονται. 

5. Η δηµοσίευση της πρόσκλησης γίνεται κατ΄ ελάχιστον µέσω του τύπου και ηλεκτρονικά. 
Ειδικότερα, περίληψη της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρέπει κατ΄ ελάχιστον 
να δηµοσιευθεί από δύο φορές σε δύο εφηµερίδες (σε διαφορετικές ηµεροµηνίες, δηλαδή 
τουλάχιστον τέσσερις δηµοσιεύσεις), οι οποίες κυκλοφορούν ευρέως στην περιοχή 
παρέµβασης του τοπικού προγράµµατος, ενώ θα πρέπει να είναι διαθέσιµη και στην 
ιστοσελίδα της Ο.Τ.∆. Αλιείας και στην ιστοσελίδα της ∆ιαχειριστικής Αρχής. Η προθεσµία 
υποβολής των προτάσεων των δυνητικών δικαιούχων δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 
60 ηµερών από την τελευταία δηµοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η 
ανωτέρω προθεσµία είναι δυνατόν να παρατείνεται σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Στην 
περίπτωση αυτή τηρείται και για την παράταση ο ως άνω τρόπος δηµοσίευσης. 

6.  Η Ο.Τ.∆. Αλιείας, κατά την 1η δηµοσίευση της πρόσκλησης, αποστέλλει σχετική 
ενηµέρωση στην Ε.Υ.∆. Ε.Π.ΑΛ, στο πλαίσιο της οποίας αναφέρονται οι 
προκηρυσσόµενες δράσεις, η περιοχή παρέµβασής τους, η µορφή των δυνητικών 
δικαιούχων, τα αντίστοιχα ποσά ∆ηµόσιας ∆απάνης ανά δράση και η προθεσµία 
υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης. 

7.  Στις περιπτώσεις ονοµατισµένων δηµοσίων έργων συγκεκριµένων δικαιούχων σύµφωνα 
µε το εγκεκριµένο τοπικό πρόγραµµα η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
απευθύνεται στους συγκεκριµένους δικαιούχους . 

8.  Η Ο.Τ.∆. Αλιείας απευθύνει εκ νέου πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, µε τη 
σύµφωνη γνώµη της Ε.Υ.∆. Ε.Π.ΑΛ. σε περίπτωση που έχει διαθέσιµες πιστώσεις και 
εφόσον : 

α) δεν έχει συγκεντρώσει αξιόλογες προτάσεις από δυνητικούς δικαιούχους ή 

β) εκτιµά ότι έχει µεταβληθεί το επενδυτικό ενδιαφέρον στην περιοχή. 

Οι Ο.Τ.∆. Αλιείας σε συνεργασία µε την Ε.Υ.∆ Ε.Π.ΑΛ αναλαµβάνουν την υποχρέωση 
∆ηµοσιοποίησης και Πληροφόρησης για τους όρους και προϋποθέσεις παροχής των 
ενισχύσεων και τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον Καν 1198/2006 και τον 
Καν. 498/2007 όπως ισχύουν κάθε φορά. 

 

Άρθρο 19 

Αξιολόγηση προτάσεων στο πλαίσιο του Μέτρου 4.1 (εξαιρουµένων των Κατηγοριών 
Πράξεων 4.1.2.5 & 4.1.2.6) 

 

1.  Η αξιολόγηση των προτάσεων των δυνητικών δικαιούχων γίνεται από επιτροπή που 
συγκροτείται µε απόφαση της Ε.∆.Τ.Π. Αλιείας. Η σύνθεση της επιτροπής θα πρέπει να 
πληροί τα οριζόµενα στο άρθρο 20 παρα. 6 της παρούσας. 
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2. Στις υποβαλλόµενες προτάσεις διενεργείται καταρχήν έλεγχος πληρότητας και µετά 
αξιολογούνται µε βαθµολογούµενα κριτήρια σύµφωνα µε το εγκεκριµένο Σ∆Ε. Ειδικότερα, 
τα κριτήρια µε τα οποία αξιολογούνται οι προτάσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο του 
τοπικού προγράµµατος είναι αυτά που εγκρίνονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης 
του Ε.Π.ΑΛ., σύµφωνα µε το άρθρο 65(α) του Καν. 1198/2006 και εξειδικεύονται από την 
Ε.Υ.∆. Ε.Π.ΑΛ. και τις Ο.Τ.∆. Αλιείας. 

3.  Στην περίπτωση που το φυσικό αντικείµενο υποψήφιας πρότασης περιλαµβάνει 
ενέργειες διαφορετικών Κατηγοριών Πράξεων, αυτή αξιολογείται και εντάσσεται στη 
Κατηγορία Πράξεων εκείνη, στην οποία αντιστοιχεί η µεγαλύτερη χρηµατοδοτική 
βαρύτητα της πρότασης (εξαιρουµένων των επενδύσεων του άρθρου 7 της παρούσας). 

4.  Για κάθε προκηρυσσόµενη Κατηγορία Πράξεων, η επιτροπή αξιολόγησης εξετάζει τις 
υποβληθείσες προτάσεις σύµφωνα µε τα κριτήρια επιλεξιµότητας και επιλογής, 
καταγράφει σε ∆ελτίο Αξιολόγησης το αποτέλεσµα της αξιολόγησης µε σχετική αναλυτική 
τεκµηρίωση ανά κριτήριο και συντάσσει πρακτικό, στο οποίο περιλαµβάνεται πίνακας 
κατάταξης των υποβληθεισών προτάσεων, µε συνηµµένα τα σχετικά ∆ελτία Αξιολόγησης. 
Επισηµαίνεται ότι στις περιπτώσεις των ιδιωτικών επενδύσεων, ακολουθείται ο τύπος της 
συγκριτικής αξιολόγησης. 

5.  Στη συνέχεια, η Ε.∆.Τ.Π. Αλιείας αποφασίζει επί της αξιολόγησης βάσει της ως άνω 
γνωµοδότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης. Σε περίπτωση που η Ε.∆.Τ.Π. Αλιείας 
αποκλίνει από τη γνώµη της επιτροπής η σχετική της απόφαση πρέπει να αιτιολογείται 
ειδικά. 

6.  Στη συνέχεια η Ο.Τ.∆. Αλιείας κοινοποιεί µε συστηµένη επιστολή στον κάθε υποψήφιο 
την απόφαση της Ε.∆.Τ.Π Αλιείας συµπεριλαµβανοµένου του πίνακα κατάταξης, καθώς 
και το αναλυτικό δελτίο αξιολόγησης της πρότασής του. Στην επιστολή αναφέρεται και η 
προθεσµία υποβολής ενστάσεων. Η απόφαση της Ε.∆.Τ.Π. Αλιείας και ο πίνακας 
κατάταξης των υποβληθεισών προτάσεων αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Ο.Τ.∆ 
Αλιείας, τοιχοκολλούνται στην έδρα της και, δηµοσιεύονται σε δύο τοπικές εφηµερίδες, 
εφόσον υπάρχουν. 

7. Η προθεσµία υποβολής των ενστάσεων είναι 15 ηµέρες από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης και δηµοσίευσης των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης. Κατ' εξαίρεση, η 
προθεσµία αυτή µπορεί να µην τηρηθεί, εφόσον όλοι οι ενδιαφερόµενοι για τη 
συγκεκριµένη δράση δηλώσουν υπεύθυνα στην Ο.Τ.∆. Αλιείας ότι δεν προτίθενται να 
υποβάλουν ένσταση. 

8. Οι ενστάσεις των υποψηφίων δικαιούχων εξετάζονται από επιτροπή ενστάσεων, που 
συγκροτείται µε απόφαση της Ε.∆.Τ.Π. Αλιείας. Η εν λόγω επιτροπή συντάσσει πρακτικό 
στο οποίο περιλαµβάνεται αναλυτικά η αιτιολογηµένη γνωµοδότησή της επί όλων των 
αιτιάσεων των υποβληθεισών ενστάσεων. 

9. Μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων από την επιτροπή, η Ε.∆.Τ.Π. Αλιείας 
αποφασίζει επί των ενστάσεων µε βάση τη γνωµοδότηση της επιτροπής ενστάσεων. Σε 
περίπτωση που η Ε.∆.Τ.Π. Αλιείας αποκλίνει από τη γνώµη της επιτροπής, η σχετική της 
απόφαση πρέπει να αιτιολογείται ειδικά. 

10. Η Ο.Τ.∆. Αλιείας κοινοποιεί µε συστηµένη επιστολή την ως άνω απόφαση της Ε.∆.Τ.Π. 
Αλιείας, καθώς και τα πρακτικά της επιτροπής ενστάσεων στους ενδιαφερόµενους της 
δράσης στην οποία εντάσσεται η πρόταση. Η απόφαση της Ε.∆.Τ.Π. Αλιείας και ο 
πίνακας κατάταξης των υποβληθεισών προτάσεων, όπως διαµορφώνεται µετά την 
εξέταση των ενστάσεων, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Ο.Τ.∆. Αλιείας και 
τοιχοκολλούνται στην έδρα της. 

11. Η Ο.Τ.∆. Αλιείας (όργανα της εταιρείας, επιτροπές και µέλη αυτών, στελέχη της εταιρείας) 
δεν µπορεί να απαιτήσει οποιαδήποτε αµοιβή από τους υποψήφιους δικαιούχους για την 
αξιολόγηση και επιλογή των προτάσεών τους. Σε αντίθετη περίπτωση εφαρµόζονται τα 
οριζόµενα στο άρθρο 28 της παρούσας. Η απαγόρευση αυτή αναγράφεται υποχρεωτικά 
στην πρόσκληση του άρθρου 18 της παρούσας. 
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12. Μετά την οριστικοποίηση των προς ένταξη πράξεων, η Ο.Τ.∆. Αλιείας συντάσσει Τεχνικό 
∆ελτίο για κάθε Πράξη και εκδίδει Απόφαση Ένταξης/ Χρηµατοδότησης των πράξεων 
στον Άξονα 4 του Ε.Π.ΑΛ. και καταχωρεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία στο ολοκληρωµένο 
πληροφοριακό σύστηµα. 

13. Μετά την έκδοση της ανωτέρω Απόφασης Ένταξης/ Χρηµατοδότησης, η Ο.Τ.∆. Αλιείας 
καλεί τους δικαιούχους που περιλαµβάνονται σε αυτήν για υπογραφή σύµβασης 
αποστέλλοντάς τους σχετικό σχέδιο. Σε κάθε περίπτωση η σύµβαση υπογράφεται εντός 
60 ηµερών από την έκδοση της ανωτέρω Απόφασης Ένταξης / Χρηµατοδότησης 
κοινοποιείται στην Ε.Υ.∆. Ε.Π.ΑΛ. Σε περίπτωση µη τήρησης του ανωτέρω χρονικού 
διαστήµατος για την υπογραφή της σύµβασης, το έργο απεντάσσεται. 

14.Το συνολικό διάστηµα από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προτάσεων έως 
την ηµεροµηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης της πράξης στο Ε.Π.ΑΛ., δεν µπορεί να 
υπερβαίνει τις 90 ηµέρες. 

15. Κατά την αξιολόγηση της πρότασης του δυνητικού δικαιούχου από την Ο.Τ.∆. Αλιείας 
εξετάζεται ο προτεινόµενος προϋπολογισµός σε σχέση µε τα αντίστοιχα κριτήρια, ενώ για 
πράξεις για τις οποίες δεν απαιτείται σύµφωνα µε τη νοµοθεσία η εφαρµογή επίσηµων 
αναλυτικών τιµολογίων λαµβάνονται υπόψη τα ακόλουθα: 

α) Για κατασκευαστικές εργασίες, η Ο.Τ.∆. Αλιείας καταρτίζει πίνακα τιµών µονάδας ανά 
είδος εργασίας, ο οποίος εγκρίνεται από την Ε.∆.Τ.Π. Αλιείας. Ο πίνακας αυτός 
περιλαµβάνεται στο πλαίσιο της πρόσκλησης του άρθρου 18 της παρούσας και 
κοινοποιείται στην Ε.Υ.∆. Ε.Π.ΑΛ. Τυχόν αποκλίσεις των τιµών αυτών σε έργα του 
τοπικού προγράµµατος µπορούν να δικαιολογηθούν µόνο σε πλήρως αιτιολογηµένες 
περιπτώσεις. 

β) Για όλες τις λοιπές ενέργειες η Ο.Τ.∆. Αλιείας συγκεντρώνει τουλάχιστον τρεις (3) 
σχετικές προσφορές, εκτός από τις περιπτώσεις που τεκµηριώνεται η µοναδικότητα 
του προϊόντος, µε βάση τις οποίες καθορίζει το σχετικό κόστος. 

γ) Για να γίνουν αποδεκτές περιπτώσεις ιδιοκατασκευών θα πρέπει να τεκµηριώνεται η 
αναγκαιότητα, το εύλογο κόστος σε σχέση µε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους και τις 
συνθήκες της αγοράς. Επιπλέον, θα πρέπει να τηρείται η νοµοθεσία που σχετίζεται 
µε την κατασκευή και τη διάθεση στην αγορά µηχανολογικού εξοπλισµού. 

Σε κάθε περίπτωση τυχόν περικοπές από την Ο.Τ.∆. Αλιείας επί του προτεινόµενου 
προϋπολογισµού του δυνητικού δικαιούχου θα πρέπει να είναι πλήρως τεκµηριωµένες 
και να αποτυπώνονται στο σχετικό ∆ελτίο αξιολόγησης. 

16. Ο προϋπολογισµός που διαµορφώνεται µετά την ανωτέρω εξέταση αποτελεί τον εγκεκριµένο 
προϋπολογισµό της πράξης, ο οποίος αναφέρεται στην απόφαση έγκρισης της Ο.Τ.∆. 
Αλιείας και στη σύµβαση της µε τον δικαιούχο. ∆εν µπορεί να δικαιολογηθεί οποιαδήποτε 
αύξηση του εγκεκριµένου προϋπολογισµού της πράξης. Οποιαδήποτε σχετική αύξηση 
βαρύνει αποκλειστικά και µόνο το δικαιούχο. Για τις περιπτώσεις δηµοπράτησης ο 
εγκεκριµένος προϋπολογισµός της πράξης που αναφέρεται στην απόφαση έγκρισης και στη 
σχετική σύµβαση (εφόσον αυτή έχει υπογραφεί) τροποποιείται αφού αφαιρεθεί το ποσό της 
έκπτωσης. 

17. Στην περίπτωση που στο πλαίσιο της πρότασης περιλαµβάνονται κατασκευαστικές 
εργασίες η αρµόδια για την αξιολόγηση επιτροπή µπορεί, εφόσον η Ο.Τ.∆. Αλιείας το 
κρίνει σκόπιµο, να πραγµατοποιήσει επιτόπια επίσκεψη στον προτεινόµενο χώρο 
υλοποίησης της πράξης προκειµένου να διαπιστωθεί η υφιστάµενη κατάσταση. Τα 
αποτελέσµατα της επιτόπιας επίσκεψης αποτυπώνονται σε έκθεση αυτοψίας. 
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Άρθρο 20 

Κανόνες για τον ορισµό, τη σύνθεση και τη λειτουργία των επιτροπών 

 

1. Οι επιτροπές που σχετίζονται µε την υλοποίηση του τοπικού προγράµµατος  
συγκροτούνται µε πράξη των αρµοδίων οργάνων της Ο.Τ.∆. Αλιείας σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο, το καταστατικό της Ο.Τ.∆. Αλιείας και τους 
κανονισµούς λειτουργίας των επιτροπών. Τα οριζόµενα στις κατωτέρω παραγράφους 
ισχύουν αν δεν αντιτίθενται σε ρητές νοµοθετικές διατάξεις. 

2. Ο ορισµός του ίδιου προσώπου µε περισσότερες από µία ιδιότητες στην ίδια επιτροπή δεν 
επιτρέπεται. 

3. Οι επιτροπές συγκροτούνται από τρία (3) τουλάχιστον µέλη. Η ψήφος των µελών των 
επιτροπών είναι ισοδύναµη. 

4. Η Ο.Τ.∆. Αλιείας γνωρίζει στην Ε.Υ.∆. Ε.Π.ΑΛ τη σύνθεση και το αντικείµενό της κάθε 
επιτροπής που συστήνει. 

5.  Στην Ε.∆.Τ.Π. Αλιείας ορίζονται τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη. Επισηµάνεται ότι η 
απαιτούµενη σύνθεση πρέπει να εξασφαλίζεται σε κάθε συνεδρίαση. 

6.  Η επιτροπή αξιολόγησης των προτάσεων των δυνητικών δικαιούχων συγκροτείται µε 
απόφαση της Ε.∆.Τ.Π. Αλιείας και αποτελείται αποκλειστικά από προσωπικό που 
απασχολείται στην Ο.Τ.∆. Αλιείας µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή σχετική σύµβαση 
έργου. Κατ’ εξαίρεση µπορεί να αποτελείται και από πρόσωπα που παραχωρούνται στην 
Ο.Τ.∆. Αλιείας από φορείς όπως υπηρεσιακές µονάδες του ∆ηµοσίου, Επιµελητήρια 
κ.λπ., σε περιπτώσεις που για την αξιολόγηση απαιτείται εξειδικευµένη γνώση 
συγκεκριµένης ειδικότητας.  

Σε κάθε περίπτωση, η σύνθεση της επιτροπής θα πρέπει να ανταποκρίνεται στο είδος και 
τις απαιτήσεις των προκηρυσσόµενων δράσεων, ενώ είναι δυνατή η συγκρότηση 
περισσότερων της µιας επιτροπών αξιολόγησης για διαφορετικές δράσεις. 

7.  Η σύνθεση της επιτροπής ενστάσεων των δυνητικών δικαιούχων είναι αντίστοιχη µε αυτή 
της επιτροπής αξιολόγησης. Τα µέλη της επιτροπής ενστάσεων δεν µπορούν να έχουν 
συµµετάσχει στην αξιολόγηση της πρότασης του συγκεκριµένου δυνητικού δικαιούχου. 

8. Τα πρακτικά των επιτροπών αξιολόγησης και ενστάσεων περιλαµβάνουν αναλυτική 
τεκµηρίωση µε αναφορά σε συγκεκριµένα στοιχεία του φακέλου της πρότασης και σε 
συγκεκριµένα σηµεία της σχετικής προκήρυξης. 

9.  Οι επιτροπές που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του τοπικού προγράµµατος 
πρέπει να παρέχουν εγγυήσεις αµερόληπτης κρίσης. Τα µέλη τους οφείλουν να απέχουν 
από κάθε ενέργεια ή διαδικασία που συνιστά συµµετοχή σε λήψη απόφασης ή 
διατύπωση γνωµοδότησης εφόσον: 

• η ικανοποίηση προσωπικού συµφέροντός τους συνδέεται µε την έκβαση της 
υπόθεσης για την οποία καλούνται να αποφασίσουν/γνωµοδοτήσουν ή 

• είναι ενδιαφερόµενοι (υποψήφιοι, δικαιούχοι, ανάδοχοι κ.λπ.), οι ίδιοι ή παρένθετα 
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα αυτών ή 

• είναι σύζυγοι ή συγγενείς εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία µεν γραµµή 
απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και δευτέρου βαθµού, µε κάποιον από τους 
ενδιαφερόµενους (υποψήφιους, δικαιούχους, αναδόχους κ.λπ.), ή µε παρένθετα 
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα αυτών ή 

• έχουν ιδιαίτερο δεσµό ή ιδιάζουσα σχέση ή εχθρότητα µε τους ενδιαφερόµενους 
(υποψήφιους, δικαιούχους, αναδόχους κ.λπ.) ή 

• καλούνται να αποφασίσουν/γνωµοδοτήσουν επί υποθέσεως παρένθετων φυσικών ή 
νοµικών προσώπων αυτών ή 
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• έχουν καταρτίσει ή συµµετέχουν στην κατάρτιση φακέλων υποψηφιότητας έργων που 
έχουν ήδη υπαχθεί ή υποβάλλουν αίτηση για να υπαχθούν στο τοπικό πρόγραµµα. 

10. Η κατά την παράγραφο (9) του παρόντος άρθρου εξαίρεση µέλους επιτροπής δύναται να 
ζητηθεί µε πρωτοβουλία είτε της επιτροπής είτε των ενδιαφεροµένων είτε του ίδιου του 
µέλους είτε της Ο.Τ.∆. Αλιείας, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. 

11. Μέλη των επιτροπών της παραγράφου (9) του παρόντος άρθρου τα οποία είναι σύζυγοι 
ή συνδέονται µεταξύ τους µε συγγένεια έως και δευτέρου βαθµού εξ αίµατος ή αγχιστείας 
δεν επιτρέπεται να µετάσχουν σ’ αυτές. 

12. Τα µέλη της Ε.∆.Τ.Π Αλιείας και του ∆.Σ της εταιρείας δεν πρέπει να µετέχουν στον 
υπηρεσιακό πυρήνα της Ο.Τ.∆. Αλιείας καθώς και στις ανωτέρω επιτροπές που 
συγκροτούνται και λειτουργούν στα πλαίσια της Ο.Τ.∆. Αλιείας και σχετίζονται µε την 
υλοποίηση του τοπικού προγράµµατος (αξιολόγησης, ενστάσεων, πιστοποίησης έργων, 
επιλογής αναδόχων της Ο.Τ.∆. Αλιείας). 

13. Στην περίπτωση που η Ο.Τ.∆. Αλιείας είναι και δικαιούχος πράξεων των οποίων η 
διαχείριση της έχει ανατεθεί στο πλαίσιο ολοκληρωµένης στρατηγικής τοπικής 
ανάπτυξης, οι ρυθµίσεις για τις διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις πρέπει να 
διασφαλίζουν επαρκή διάκριση αρµοδιοτήτων στο εσωτερικό της. 

 

Άρθρο 21 

Όροι και προϋποθέσεις υλοποίησης πράξεων 

 

1.  Η υλοποίηση των πράξεων του τοπικού προγράµµατος πραγµατοποιείται µε διαφάνεια 
και µε τους ευνοϊκότερους δυνατούς όρους και διέπεται από τη σχετική µε το είδος της 
πράξης και τη φύση του δικαιούχου νοµοθεσία, τα προβλεπόµενα στο Ε.Π.ΑΛ. και το 
θεσµικό πλαίσιο που διέπει την εφαρµογή του Άξονα 4, το εγκεκριµένο Σ∆Ε καθώς και τις 
ειδικότερες διατάξεις των συµβάσεων του υπογράφονται µεταξύ Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίµων και Ο.Τ.∆. Αλιείας και µεταξύ των Ο.Τ.∆. Αλιείας και των 
δικαιούχων. 

2.  Η Ο.Τ.∆. Αλιείας δεν µπορεί να είναι δικαιούχος πράξης που εντάσσεται στο µέτρο 4.1 
του τοπικού προγράµµατος, µε εξαίρεση τις κατηγορίες πράξεων 4.1.2.5 & 4.1.2.6.  

3.  Τα πρόσωπα που απασχολεί η Ο.Τ.∆. Αλιείας µε σύµβαση εργασίας ή έργου δεν 
δύνανται να συµµετέχουν στην προετοιµασία ή/και υλοποίηση του συνόλου ή µέρους 
χρηµατοδοτούµενης πράξης 

4.  Οι µέτοχοι της Ο.Τ.∆. Αλιείας –φυσικά πρόσωπα ή/ και ιδιωτικοί φορείς έχουν δυνατότητα 
ένταξης πράξεων στην Κατηγορία Πράξεων 4.1.1, η συνολική δηµόσια δαπάνη των 
οποίων δεν µπορεί να υπερβαίνει το 30% της δηµόσιας δαπάνης της αντίστοιχης 
κατηγορίας πράξεων . 

5.  Η ηµεροµηνία έναρξης εργασιών και αντίστοιχων δαπανών για τη Κατηγορία Πράξεων 
4.1.2 συµπίπτει µε αυτή της έγκρισης του τοπικού προγράµµατος από τον Υπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων. Για τη Κατηγορία Πράξεων 4.1.1 ηµεροµηνία έναρξης 
εργασιών και αντίστοιχων δαπανών θεωρείται η ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης 
ενίσχυσης του δικαιούχου στην Ο.Τ.∆. Αλιείας.  

6.  Στην περίπτωση που, κατά την υλοποίηση, υπάρξει αναγκαιότητα τροποποίησης της 
πράξης πρέπει, προκειµένου να συνεχιστεί η καταβολή της ενίσχυσης, να εγκριθεί 
προηγουµένως από την Ο.Τ.∆. Αλιείας η σχετική τροποποίηση µε την προϋπόθεση ότι 
αυτή δεν επηρεάζει τους στόχους, το χαρακτήρα, τη λειτουργικότητα, την 
αποτελεσµατικότητα της πράξης, καθώς και τα στοιχεία που ελήφθησαν υπόψη κατά τη 
διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής της. 

Η Απόφαση Τροποποίησης της πράξης κοινοποιείται  στην Ε.Υ.∆. Ε.Π.ΑΛ. 
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Μείωση των προβλεπόµενων βασικών µεγεθών του επενδυτικού σχεδίου (εµβαδά, όγκοι, 
δυναµικότητες) επιφέρει αναλογική µείωση των ποσών ενίσχυσης. Ο περιορισµός αυτός 
ισχύει ανεξάρτητα αν ο προϋπολογισµός διαµορφώνεται σε επίπεδα ανώτερα από τα 
προβλεπόµενα (εγκριθέντα). 

7.  Οι ενισχυόµενες πράξεις πρέπει, σύµφωνα µε το άρθρο 56 παρ. 1 του Καν (ΕΚ) 
1198/2006 και την Υ.Α. 2925/13-10-2008, άρθ. 8 πάρα. 3,  

(i)  µην υποστούν σηµαντική τροποποίηση και να διατηρηθούν στην περιοχή 
παρέµβασης για διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την αποπληρωµή τους, 

Προκειµένου να διαπιστωθεί αν η ενδεχόµενη τροποποίηση εντάσσεται στο πλαίσιο 
του σηµείου (i) ανωτέρω, το σχετικό αίτηµα, µε εξαίρεση την τροποποίηση της 
πράξης της παραγράφου 6 ανωτέρω, υποβάλλεται προς εξέταση στην Ε.Υ.∆. 
Ε.Π.ΑΛ. Σε κάθε περίπτωση το οποιασδήποτε φύσης οικονοµικό όφελος 
προσπορίζεται ο δικαιούχος από τις εν λόγω τροποποιήσεις δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το ποσό της ίδιας συµµετοχής του. Σε περίπτωση µεταβίβασης παγίων 
περιουσιακών στοιχείων της πράξης που έχουν επιχορηγηθεί, θα πρέπει αυτά να 
αντικαθίστανται άµεσα από άλλα τουλάχιστον ισοδύναµου αποτελέσµατος. Επίσης, 
για το ίδιο χρονικό διάστηµα δε δικαιολογείται η εκµίσθωση παγίων στοιχείων της 
πράξης. 

ii)  να µην έχουν χρηµατοδοτηθεί παράτυπα από δυο διαφορετικές εθνικές ή κοινοτικές 
πηγές. 

Στις περιπτώσεις µη τήρησης των ανωτέρω επιβάλλεται ολική ή µερική επιστροφή 
της καταβληθείσας επιχορήγησης σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 

8.  Οι δικαιούχοι υποχρεούνται για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 2 ετών από την 
ηµεροµηνία αποπληρωµής της πράξης να διατηρήσουν τις θέσεις απασχόλησης που 
προβλέπονται στη σύµβαση µε την Ο.Τ.∆. Αλιείας. Σε αντίθετη περίπτωση, επιβάλλεται 
αναλογική επιστροφή της επιχορήγησης σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 

9. Για τα έργα που υλοποιούνται µε τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων τηρούνται τα 
προβλεπόµενα στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (Σ∆Ε) ως προς την προέγκριση 
δηµοπράτησης, προέγκριση σύµβασης και προέγκριση τροποποίησης σύµβασης – ΑΠΕ. 

10. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης δύναται να ανακληθεί η απόφαση έγκρισής της 
και η σύµβαση µεταξύ Ο.Τ.∆. Αλιείας και δικαιούχου σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο 
Σ.∆.Ε του Ε.Π.ΑΛ.  

11. Για επενδύσεις συνολικού κόστους µεγαλύτερου των €50.000 ο δικαιούχος τοποθετεί 
επεξηγηµατική πινακίδα. Στους τόπους εκτέλεσης έργων υποδοµής, το συνολικό κόστος 
των οποίων υπερβαίνει τις €500.000 τοποθετούνται διαφηµιστικά πλαίσια. 
Επεξηγηµατικές πινακίδες τοποθετούνται επίσης στις εγκαταστάσεις των Ο.Τ.∆. Αλιείας 
(άρθρο 32 Καν 498/2007). 

12. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να τηρούν πλήρη φάκελο του έργου στον οποίο να 
περιέχονται: 

• η αίτηση ενίσχυσης, ο φάκελος υποψηφιότητας, η απόφαση έγκρισης της Ο.Τ.∆ 
Αλιείας και η σύµβαση µε αυτήν.  

• οι εγκεκριµένες µελέτες, 

• οι βεβαιώσεις και άδειες νοµιµότητας υλοποίησης και λειτουργίας, 

• τα έγγραφα που αφορούν τις διαδικασίες δηµοπράτησης και σύναψης συµβάσεων, 

• οι επιµετρήσεις από τον επιβλέποντα µηχανικό του έργου (ή τεχνική υπηρεσία), 
καθώς και αποδεικτικά στοιχεία υλοποίησης άυλων ενεργειών, 

• τα πρωτότυπα εξοφληθέντα δικαιολογητικά έγγραφα των δαπανών, τα οποία φέρουν 
υποχρεωτικά την ειδική σφραγίδα της ΟΤ∆, 
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• τα αιτήµατα πληρωµής του δικαιούχου και τα Πρακτικά ∆ιοικητικού Ελέγχου της 
Ο.Τ.∆. Αλιείας (προκαταβολών και δαπανών), 

• τα παραστατικά έγγραφα είσπραξης του ποσού της οικονοµικής ενίσχυσης 
(αθεώρητο τιµολόγιο), 

• οτιδήποτε άλλο σχετίζεται µε την υλοποίηση του έργου. 

13. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να τηρούν τα κατάλληλα παραστατικά προκειµένου να 
µπορεί να επαληθευτεί η ύπαρξη και η ακρίβεια των πληρωµών, να αποδέχονται τον 
έλεγχο προσκοµίζοντας οποιαδήποτε παραστατικά ζητηθούν από τα αρµόδια 
εντεταλµένα όργανα του Κράτους και της Ε.Ε. και να παρέχουν πρόσβαση στα λογιστικά 
τους βιβλία. Τα παραστατικά που αφορούν στις χρηµατοδοτούµενες δαπάνες θα πρέπει 
να φυλάσσονται στη διάθεση της Ε.Ε. τουλάχιστον επί 3 έτη µετά από το έτος κατά το 
οποίο πραγµατοποιήθηκε η τελική πληρωµή του Ε,Π,ΑΛ, 2007-2013 από τον Οργανισµό 
Πληρωµών και τουλάχιστον µέχρι το 2020 (σύµφωνα µε το σηµείο 2.5.2 του Σ∆Ε). 
Επιπλέον, σε περίπτωση παρατυπιών ή παραλείψεων, τα ανωτέρω παραστατικά πρέπει 
να φυλάσσονται στη διάθεση της Ε.Ε. τουλάχιστον επί 3 έτη µετά από το έτος κατά το 
οποίο τα ποσά ανακτώνται πλήρως από το δικαιούχο και πιστώνονται στο Ε.Τ.Α. ή κατά 
το οποίο καθορίζονται οι οικονοµικές επιπτώσεις της µη ανάκτησης βάσει του ΚΑΝ (ΕΚ) 
1198/2006. 

14. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να τηρούν τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από τον Κ.Β.Σ. 
και Ε.Γ.Λ.Σ σχετικά µε την τήρηση βιβλίων και στοιχείων σε µορφή ανάλογη µε την κατά 
περίπτωση ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία. Σε κάθε περίπτωση αποτυπώνουν 
καταχωρώντας τα στοιχεία των εγγράφων παραστατικών µε τέτοιο τρόπο, ώστε να 
προκύπτουν ευχερώς και διακριτά οι δαπάνες και οι αντίστοιχες επιχορηγήσεις που 
αφορούν το επενδυτικό σχέδιο. 

Εσφαλµένα ή και πλαστά λογιστικά στοιχεία ή η απουσία λογιστικών στοιχείων, 
συνιστούν, κατά περίπτωση, σηµαντικές παρατυπίες και επιφέρουν   δηµοσιονοµικές 
διορθώσεις και επιπτώσεις σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

 

 

Άρθρο 22 

Επαληθεύσεις επί των αιτήσεων πληρωµής των δικαιούχων και καταβολή της 
ενίσχυσης 

 

1.  Η παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων είναι καταρχήν αρµοδιότητα της Ο.Τ.∆. 
Αλιείας, η οποία πρέπει να συντονίζει το τοπικό πρόγραµµα και τους εµπλεκόµενους 
φορείς σε όλα τα επίπεδα. 

2.  Η Ο.Τ.∆. Αλιείας διενεργεί επαληθεύσεις (διοικητικές ή και επιτόπιες) σε όλα τα αιτήµατα 
πληρωµής δαπανών των δικαιούχων των κατηγοριών πράξεων 4.1.1, 4.1.2.1, 4.1.2.2., 
4.1.2.3 και 4.1.2.4 σύµφωνα µε τον Καν. (ΕΚ) 498/2007. Ο επαληθεύσεις (διοικητικές και 
επιτόπιες) που διενεργεί η Ο.Τ.∆. Αλιείας περιλαµβάνουν την επαλήθευση: της 
παράδοσης των συγχρηµατοδοτούµενων προϊόντων και υπηρεσιών, της αληθούς 
πραγµατοποίησης των δαπανών που περιλαµβάνει το αίτηµα πληρωµής, και της 
ολοκληρωµένης ενέργειας σε σχέση µε την ενέργεια για την οποία ζητήθηκε και 
χορηγήθηκε η ενίσχυση. Για το λόγο αυτό, στο πλαίσιο της Ο.Τ.∆. Αλιείας, συγκροτείται 
µε απόφαση της Ε.∆.Τ.Π. Αλιείας επιτροπή µε την ονοµασία: "Επιτροπή επαλήθευσης- 
πιστοποίησης πράξεων". 

Αρµοδιότητες της επιτροπής στο πλαίσιο αυτό είναι κυρίως: 

• η διοικητική επαλήθευση των αιτηµάτων προκαταβολών και αιτηµάτων επαλήθευσης- 
πιστοποίησης δαπανών & πληρωµής των δικαιούχων µε βάση τα πρωτότυπα 
παραστατικά, λοιπά δικαιολογητικά και στοιχεία τεκµηρίωσης, 
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• η επιτόπια επαλήθευση στο χώρο υλοποίησης του έργου σε κάθε αίτηµα πληρωµής 
δαπανών, εφόσον έχουν πραγµατοποιηθεί δαπάνες για κατασκευαστικές εργασίες, 
προµήθεια και εγκατάσταση µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού, 

• η σύνταξη των Εκθέσεων (∆ιοικητικών & Επιτόπιων) Επαλήθευσης προκαταβολών 
και πιστοποίησης δαπανών & πληρωµής, στις οποίες αποτυπώνονται τα 
αποτελέσµατα του διενεργηθέντος διοικητικής ή και της επιτόπιας επαλήθευσης, 

• η συµπλήρωση και καταχώρηση στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα των 
Εκθέσεων (∆ιοικητικών & Επιτόπιων) Επαλήθευσης και σχετικών στοιχειών. 

3.  Η Επιτροπή επαλήθευσης- πιστοποίησης πράξεων αποτελείται τουλάχιστον από τρία (3) 
στελέχη του υπηρεσιακού πυρήνα της Ο.Τ.∆. Αλιείας, πανεπιστηµιακής ή τεχνολογικής 
εκπαίδευσης. Προκειµένου για επαλήθευση- πιστοποίηση πράξεων που περιλαµβάνουν 
κατασκευαστικές εργασίες, το ένα µέλος της επιτροπής θα πρέπει να έχει ειδικότητα 
µηχανικού ΠΕ/ ΤΕ. 

Κατ' εξαίρεση, µπορεί να αποτελείται και από πρόσωπα που παραχωρούνται στην 
Ο.Τ.∆. Αλιείας από φορείς, όπως υπηρεσιακές µονάδες του ∆ηµοσίου, επιµελητήρια 
κ.λπ., σε περιπτώσεις που το υπάρχον προσωπικό της Αναπτυξιακής Εταιρείας δεν 
επαρκεί. 

4.  Η καταβολή της αναλογούσας ενίσχυσης στους δικαιούχους γίνεται από την Ο.Τ.∆. 
Αλιείας κατόπιν σχετικού αιτήµατος πληρωµής, τµηµατικά και ανάλογα µε τη φύση της 
πράξης, τον προϋπολογισµό της και το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης. Τα στάδια και ο 
τρόπος τµηµατικής καταβολής της αναλογούσας ενίσχυσης καθορίζονται στα πλαίσια της 
σύµβασης µεταξύ Ο.Τ.∆. Αλιείας και δικαιούχου. Η κατά τα ανωτέρω καταβολή της 
ενίσχυσης γίνεται εντός προθεσµίας δύο (2) µηνών από την υποβολή του σχετικού 
αιτήµατος πληρωµής και εφόσον υπάρχουν διαθέσιµες πιστώσεις στον τραπεζικό 
λογαριασµό που τηρεί η Ο.Τ.∆. Αλιείας.  

5.  Οι δικαιούχοι δύναται να υποβάλλουν ένα (1) έως πέντε (5) αιτήµατα πληρωµής 
δαπανών επιπλέον από την προκαταβολή, ανάλογα µε τη φύση της πράξης και τον 
προϋπολογισµό της. Το τελευταίο αίτηµα πληρωµής του δικαιούχου αφορά δαπάνες 
τουλάχιστον ίσες µε το 20% της αναλογούσας ενίσχυσης και η έγκριση πληρωµής του 
ισοδυναµεί µε αποπληρωµή και παραλαβή της πράξης. 

6.  Προκειµένου για παρεµβάσεις κρατικών ενισχύσεων (παρεµβάσεις ανάπτυξης 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας) είναι δυνατή, κατόπιν σχετικού αιτήµατος του 
δικαιούχου, η χορήγηση προκαταβολής, η οποία δε θα υπερβαίνει το 25% του συνολικού 
ποσού της ενίσχυσης, µε την προϋπόθεση προσκόµισης από το δικαιούχο ισόποσης 
εγγυητικής επιστολής.   

Το αίτηµα πληρωµής προκαταβολής συνοδεύεται επίσης από τις απαιτούµενες νόµιµες 
άδειες και βεβαιώσεις δηµοσίων αρχών που διέπουν, κατά περίπτωση, τη νοµιµότητα 
υλοποίησης και λειτουργίας του συγκεκριµένου έργου (όπως άδεια δόµησης, άδεια 
λειτουργίας για εκσυγχρονισµούς κ.λπ.). 

Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής εκδίδεται υπέρ του ΟΠΕΚΕΠΕ και επιστρέφεται 
µετά την έγκριση και εισαγωγή στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα το ∆ελτίο 
Παρακολούθησης της πράξης, µε το οποίο το σύνολο της δηµόσιας δαπάνης της πράξης 
που έχει πληρωθεί ανέρχεται σε ποσό τουλάχιστον ίσο µε το ποσό της προκαταβολής 
που έχει καταβληθεί στο δικαιούχο και, την ολοκλήρωση του Ελέγχου Εποπτείας του 
φακέλου από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Σε περίπτωση µη τήρησης των προϋποθέσεων της παραγράφου 7 κατωτέρω ή σε 
περίπτωση που δεν πραγµατοποιηθεί επαλήθευση/ πιστοποίηση για ποσό ∆ηµόσιας 
∆απάνης τουλάχιστον ίσο µε το ποσό της προκαταβολής καταπίπτει η εγγυητική 
επιστολή. 

7.  Ο δικαιούχος, το αργότερο εντός δώδεκα µηνών (12) από την υπογραφή της σύµβασής 
του µε την Ο.Τ.∆. Αλιείας, θα πρέπει να υποβάλλει στην Ο.Τ.∆. αίτηµα πληρωµής για 
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επιλέξιµες δαπάνες τουλάχιστον ίσες µε το 20% του εγκεκριµένου προϋπολογισµού. του 
συνολικού ποσού της ενίσχυσης (∆.∆.) 

Για τις πράξεις που υλοποιούνται µε τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων το ανωτέρω 
διάστηµα ισχύει από την ηµεροµηνία υπογραφής σύµβασης ανάθεσης µεταξύ δικαιούχου 
και αναδόχου. 

Σε εξαιρετικές και πλήρως τεκµηριωµένες περιπτώσεις, είναι δυνατή η παράταση του 
ανωτέρω διαστήµατος το πολύ για έξι (6) µήνες, µετά από σχετική έγκριση της Ε.Υ.∆. 
Ε.Π.ΑΛ. Η µη τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων επιφέρει αυτόµατα την απένταξη 
της πράξης. Ο δικαιούχος δεν έχει δικαίωµα να επανέλθει µε νέα αίτηση ενίσχυσης στην 
παρούσα προγραµµατική περίοδο. 

8. Το πρώτο αίτηµα πληρωµής δαπανών του δικαιούχου συνοδεύεται από τις απαιτούµενες 
νόµιµες άδειες και βεβαιώσεις δηµοσίων αρχών που διέπουν, κατά περίπτωση, τη 
νοµιµότητα υλοποίησης και λειτουργίας της συγκεκριµένης πράξης (όπως άδεια 
δόµησης, άδεια λειτουργίας για εκσυγχρονισµούς κ.λπ.), εφόσον αυτές δεν έχουν 
υποβληθεί στο πλαίσιο του αιτήµατός του. Για τις πράξεις που υλοποιούνται µε τη 
σύναψη δηµοσίων συµβάσεων το πρώτο αίτηµα πληρωµής, εκτός των ανωτέρω, 
συνοδεύεται από τα προβλεπόµενα κατά περίπτωση, δικαιολογητικά έγγραφα που 
αφορούν στις διαδικασίες δηµοπράτησης και σύναψης δηµοσίων συµβάσεων. 

Κάθε αίτηµα πληρωµής του δικαιούχου, πλην της προκαταβολής, συνοδεύεται κατ’ 
ελάχιστον από τα παρακάτω έγγραφα δικαιολογητικά: 

• επιµετρήσεις εργασιών και λογαριασµό υπογεγραµµένες από τον επιβλέποντα 
µηχανικό ή την τεχνική υπηρεσία, καθώς και αποδεικτικά στοιχεία υλοποίησης άϋλων 
ενεργειών, 

• εξοφληθέντα παραστατικά των δαπανών σε πρωτότυπο, 

• αντίγραφο του σχετικού λογιστικού βιβλίου από το οποίο προκύπτει η εγγραφή της 
επιχορήγησης, που έχει ήδη καταβληθεί, καθώς και των παραστατικών δαπανών. 

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να αναφέρονται σε κατάσταση 
επισυναπτόµενων δικαιολογητικών. 

Με το τελευταίο αίτηµα του δικαιούχου για τη χορήγηση της αποπληρωµής της πράξης 
υποβάλλονται, εκτός των άλλων, οι απαιτούµενες, κατά περίπτωση, άδειες των αρµόδιων 
αρχών που εξασφαλίζουν τη νοµιµότητα λειτουργίας, καθώς και τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά που τεκµηριώνουν την κάλυψη των δηλωθεισών θέσεων απασχόλησης. 

9. Η δήλωση– αίτηµα ενίσχυσης δαπανών του δικαιούχου (αίτηµα επαλήθευσης- 
πιστοποίησης δαπανών και πληρωµής) ελέγχεται από την Επιτροπή Επαλήθευσης- 
Πιστοποίησης Πράξεων, η οποία προβαίνει στη σύνταξη έκθεσης σύµφωνα µε την 
παράγραφο 2 ανωτέρω. Η έκθεση αυτή λαµβάνει αύξοντα αριθµό και ηµεροµηνία 
έκδοσης και τηρείται στο αρχείο του δικαιούχου και της Ο.Τ.∆ Αλιείας. 

Παράλληλα, η Επιτροπή Επαλήθευσης- Πιστοποίησης Πράξεων σφραγίζει όλα τα 
ελεγχθέντα και παραδεκτά πρωτότυπα εγγράφων δικαιολογητικών µε την ένδειξη: 
"ελέγχθηκε και επιχορηγήθηκε από την Ο.Τ.∆. Αλιείας …………………στα πλαίσια του 
Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013." και µεριµνά για τη συµπλήρωση του φακέλου της πράξης µε νόµιµα 
επικυρωµένα αντίγραφα των ανωτέρων. Τα πρωτότυπα των δικαιολογητικών 
επιστρέφονται στο δικαιούχο, ενώ στα αρχεία της Ο.Τ.∆. Αλιείας τηρούνται τα ανωτέρω 
επικυρωµένα αντίγραφα/φωτοτυπίες. 

Στην έκθεση επαλήθευσης δαπανών του τελευταίου αιτήµατος επαλήθευσης- 
πιστοποίησης δαπανών και πληρωµής θα πρέπει εκτός των άλλων να διαπιστώνεται ότι 
η πράξη είναι λειτουργική και αποδίδει το προγραµµατισµένο αποτέλεσµα, βάσει του 
οποίου αξιολογήθηκε και εγκρίθηκε και ότι έχουν τηρηθεί τα προβλεπόµενα σχετικά µε τις 
δηλωθείσες θέσεις απασχόλησης. 
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10. Η πληρωµή της ενίσχυσης υπολογίζεται µε βάση τις επιλέξιµες δαπάνες και το ποσοστό 
ενίσχυσης. Το υποβληθέν αίτηµα πληρωµής δαπανών του δικαιούχου εξετάζεται και 
καθορίζονται τα ποσά που είναι επιλέξιµα για ενίσχυση.  

Σηµειώνεται ότι το ποσοστό ενίσχυσης δεν αλλοιώνεται σε τυχόν τροποποιήσεις 
προϋπολογισµού. 

Επιπλέον, εφόσον διαπιστωθεί, ότι ο δικαιούχος έχει υποβάλει ψευδή στοιχεία, το έργο 
αποκλείεται από την ενίσχυση του Ε.Τ.Α. στα πλαίσια της παρούσας προγραµµατικής και 
ανακτάται η µέχρι στιγµής ενίσχυση που έχει καταβληθεί ως αχρεωστήτως καταβληθείσα 
δαπάνη 

11. Μετά τη σύνταξη της Έκθεσης Επαλήθευσης- Πιστοποίησης Αιτήµατος- ∆ήλωσης 
Προκαταβολής ή δαπανών και πληρωµής, η Ο.Τ.∆. Αλιείας καταβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση και χωρίς παρακράτηση ή οικονοµική επιβάρυνση την αναλογούσα 
δηµόσια δαπάνη στο δικαιούχο. Η τράπεζα συνεργασίας πιστώνει το λογαριασµό του 
δικαιούχου από τον ειδικό λογαριασµό που τηρεί η Ο.Τ.∆. Αλιείας µετά από σχετική 
εντολή της. 

Ο λογαριασµός του δικαιούχου δηλώνεται στη σύµβαση που έχει υπογράψει µε την 
Ο.Τ.∆ Αλιείας. 

12. Σε όλες τις περιπτώσεις, ο δικαιούχος µε την είσπραξη του ποσού της επιχορήγησης 
υποχρεούται να εκδώσει αθεώρητο τιµολόγιο είσπραξης του συγκεκριµένου ποσού και να 
το διαβιβάσει άµεσα στην Ο.Τ.∆. Αλιείας σύµφωνα µε το άρθρο 12, παρ. 3 του Π∆ 
186/1992 – ΚΒΣ. Στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι ΟΤΑ ακολουθούνται οι 
προβλεπόµενες νόµιµες διαδικασίες πληρωµής µε την προϋπόθεση ότι στην Ο.Τ.∆. 
Αλιείας κατατίθενται όλα τα παραστατικά που αποδεικνύουν τη χρήση της επιχορήγησης 
για το συγκεκριµένο έργο του ΟΤΑ. 

13. Στην περίπτωση που κατά την υλοποίηση της πράξης απαιτηθεί τροποποίηση των 
εγκεκριµένων από τις αρµόδιες αρχές αδειών, εγκρίσεων και βεβαιώσεων που διέπουν τη 
νοµιµότητα υλοποίησης, αναστέλλεται µέχρι την έκδοσή τους η καταβολή της 
αναλογούσας ενίσχυσης στο δικαιούχο. 

14. Η Ε.Υ.∆. Ε.Π.ΑΛ. διατηρεί το δικαίωµα να διενεργεί δειγµατοληπτική διοικητική 
επαλήθευση επί των διοικητικών επαληθεύσεων των αιτηµάτων επαλήθευσης- 
πιστοποίησης δαπανών και πληρωµών των δικαιούχων που έχει πραγµατοποιήσει η 
Ο.Τ.∆. Αλιείας όποτε κρίνει απαραίτητο.  

 

Άρθρο 23 

Επαληθεύσεις κατηγοριών πράξεων 4.1.2.5 και 4.1.2.6 

 

1. Για τις κατηγορίες πράξεων 4.1.2.5 και 4.1.2.6 του Άρθρου 5 της παρούσας οι 
επαληθεύσεις (διοικητικές και επιτόπιες) επί των δηλώσεων αιτηµάτων επαλήθευσης- 
πιστοποίησης δαπανών και πληρωµών πραγµατοποιούνται από την Ε.Υ.∆. Ε.Π.ΑΛ. Τα 
αποτελέσµατα της επαλήθευσης αποτυπώνονται σε Έκθεση ∆ιοικητικής Επαλήθευσης. 

2.  Για τα σχέδια διακρατικής – διατοπικής συνεργασίας της κατηγορίας πράξεων 4.1.2.6 
υποβάλλονται ένα (1) έως τρία (3) δηλώσεων αιτήµατα ενίσχυσης δαπανών, το τελευταίο 
εκ των οποίων αφορά δαπάνες τουλάχιστον 20% της αναλογούσας ενίσχυσης και η 
έγκριση πληρωµής του ισοδυναµεί µε αποπληρωµή και παραλαβή του σχεδίου. Μετά την 
ολοκλήρωση της διοικητικής επαλήθευσης κάθε δήλωση/ αιτήµατος επαλήθευσης- 
πιστοποίησης δαπανών και πληρωµών πιστώνεται ο ειδικός λογαριασµός του 
δικαιούχου.  

3. Ως προς την κατηγορία πράξεων 4.1.2.5, η Επιτροπή επαλήθευσης πιστοποίησης 
πράξεων της Ο.Τ.∆. Αλιείας συντάσσει σε µηνιαία βάση Βεβαίωση Υλοποίησης ∆απανών 
όπου αποτυπώνονται οι πληρωµές οι οποίες εκτελέστηκαν από τον ειδικό λογαριασµό. Η 
Βεβαίωση αποστέλλεται στην Ε.Υ.∆. Ε.Π.ΑΛ, για κάθε µήνα αναφοράς, εντός των 5 
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πρώτων εργάσιµων ηµερών του επόµενου, µαζί µε την κίνηση του ειδικού λογαριασµού 
για το µήνα αναφοράς. Στη συνέχεια η Ε.Υ.∆. Ε.Π.ΑΛ πραγµατοποιεί διοικητική 
επαλήθευση της παραγράφου 1 ανωτέρω. 

 

Άρθρο 24 

Ενηµέρωση δικαιούχων σχετικά µε τη δηµοσιοποίηση δεδοµένων τους 

 

1.  Η Ε.Υ.∆. Ε.Π.ΑΛ. έχει την υποχρέωση δηµοσιοποίησης δεδοµένων των δικαιούχων όλων 
των µέτρων του τοπικού προγράµµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 31 του Καν. 498/2007. 
Τα εν λόγω δεδοµένα ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείµενο επεξεργασίας από τις 
αρµόδιες εθνικές και κοινοτικές αρχές ελέγχου και διερεύνησης για τη διασφάλιση των 
οικονοµικών συµφερόντων των Κοινοτήτων. 

2.  Η Ο.Τ.∆. Αλιείας στο πλαίσιο της πρόσκλησης του άρθρου 18 της παρούσας ενηµερώνει 
τους ενδιαφερόµενους υποψήφιους δικαιούχους σχετικά µε τα αναφερόµενα στο σηµείο 1 
ανωτέρω. Σχετική αναφορά γίνεται και στο πλαίσιο της σύµβασης µεταξύ Ο.Τ.∆. Αλιείας 
και δικαιούχου. 

 

Άρθρο 25 

Πρόσβαση σε έγγραφα – Προϋποθέσεις 

 

1.  Κάθε ενδιαφερόµενος (υποψήφιος ή δικαιούχος της ιδίας πρόσκλησης) δύναται, ύστερα 
από γραπτή αίτησή του προς την Ο.Τ.∆. Αλιείας, να λαµβάνει γνώση των εγγράφων που 
τηρούνται στο αρχείο της Ο.Τ.∆. Αλιείας και έχουν σχέση µε τον ίδιο ή τους λοιπούς 
συνυποψήφιους/ συνδικαιούχους. 

2.  Συγκεκριµένα η Ο.Τ.∆. Αλιείας οφείλει να επιτρέπει την πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα, 
εφόσον: 

α) ο ενδιαφερόµενος αιτείται την πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα µε γραπτή αίτησή του, 
η οποία κοινοποιείται και στους τρίτους τους οποίους αφορά, 

β) έχει ειδικό έννοµο συµφέρον να λάβει γνώση των ως άνω εγγράφων, 

γ) το έγγραφο δεν αφορά την ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή τρίτων, 

δ) δεν παραβλάπτεται απόρρητο, το οποίο προβλέπεται από ειδικές διατάξεις και ιδίως 
από αυτές του Ν.2472/1997 για την προστασία από επεξεργασία δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα (π.χ. φυλετική ή εθνική προέλευση, υγεία, ποινικές διώξεις ή 
καταδίκες κ.λπ.), 

ε) δεν παραβιάζονται δικαιώµατα πνευµατικής ή βιοµηχανικής ιδιοκτησίας (π.χ. σε 
µελέτες κ.λπ.)  

3. Η κατά τα ανωτέρω πρόσβαση µπορεί να εξασφαλίζεται είτε µε µελέτη των σχετικών 
εγγράφων στα γραφεία της Ο.Τ.∆. Αλιείας είτε µε χορήγηση αντιγράφων, τα έξοδα της 
αναπαραγωγής και αποστολής των οποίων βαρύνουν τον ενδιαφερόµενο. 

4.  Η προθεσµία για τη χορήγηση των ως άνω εγγράφων από την Ο.Τ.∆. Αλιείας ή την 
αιτιολογηµένη απόρριψη της σχετικής αίτησης του ενδιαφερόµενου είναι πέντε (5) 
εργάσιµες ηµέρες από την υποβολή της γραπτής αίτησης. 

Σε περίπτωση που η εν λόγω αίτηση κατατέθηκε για την παροχή εγγράφων προκειµένου 
ο αιτών να ασκήσει στη συνέχεια προβλεπόµενη ένσταση, η τυχόν προθεσµία άσκησης 
αυτής αρχίζει µετά την κατά τα ανωτέρω απάντηση της Ο.Τ.∆ Αλιείας. 

5. Τα ανωτέρω πρέπει να αναγράφονται σε κάθε πρόσκληση της Ο.Τ.∆. Αλιείας. 
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Άρθρο 26 

Επαληθεύσεις/ Επιθεωρήσεις 

 

1. Για όλες τις κατηγορίες πράξεων του τοπικού προγράµµατος η Ε.Υ.∆. Ε.Π.ΑΛ. διενεργεί 
δειγµατοληπτικά επαληθεύσεις ή και επιθεωρήσεις στις Ο.Τ.∆. Αλιείας και στους 
δικαιούχους των πράξεων σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 59  του (ΕΚ) 
1198/2006 και το Σ∆Ε του Ε.Π.ΑΛ (άρθ. 5 παρά 33).  

2.  Οι δειγµατοληπτικές επαληθεύσεις ή και επιθεωρήσεις πραγµατοποιούνται προκειµένου 
να επιβεβαιωθεί η ορθή υλοποίηση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της 
πράξης, καθώς και η τήρηση κάθε αναληφθείσας υποχρέωσης και δέσµευσης της Ο.Τ.∆. 
Αλιείας και του δικαιούχου. Οι επαληθεύσεις ή και επιθεωρήσεις καλύπτουν όλες τις 
αναλήψεις υποχρεώσεων και τις δεσµεύσεις του δικαιούχου που µπορούν να ελεγχθούν 
τη στιγµή της επίσκεψης. 

3. Εκτός των ανωτέρω επαληθεύσεων/ επιθεωρήσεων, διενεργούνται στις Ο.Τ.∆. Αλιείας 
και στους δικαιούχους των πράξεων επιθεωρήσεις - έλεγχοι από τον Οργανισµό 
Πληρωµών (ΟΠΕΚΕΠΕ), την Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου (Ε.∆.ΕΛ.) καθώς, και 
από τα εντεταλµένα κοινοτικά όργανα. 

4.  Στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί αχρεώστητη ή παράνοµη καταβολή ποσών 
ενισχύσεων από τον έλεγχο των αρµόδιων εθνικών και κοινοτικών οργάνων, τα ποσά 
αυτά θα ανακτώνται σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και ενηµερώνονται ο 
Οργανισµός Πληρωµών και η Ε.Υ.∆. Ε.Π.ΑΛ. κατά περίπτωση.  

 

Άρθρο 27 

∆ιεκπεραίωση καταγγελιών – αναφορών 

 

1. Η Ε.Υ.∆. Ε.Π.ΑΛ στο πλαίσιο τήρησης της υποχρέωσής της που απορρέει από το άρθρο 
4 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, απευθύνει στην Ο.Τ.∆. Αλιείας ερώτηµα-αίτηµα για 
παροχή στοιχείων και απόψεων επί των υποβληθεισών σε αυτήν καταγγελιών, 
αναφορών, αιτήσεων πολιτών που σχετίζονται µε την υλοποίηση τοπικού προγράµµατος. 

2.  Η Ο.Τ.∆. Αλιείας οφείλει να απαντά στην Ε.Υ.∆. Ε.Π.ΑΛ. πλήρως, µε αποστολή όλων των 
σχετικών εγγράφων, επί όλων των αιτιάσεων της σχετικής καταγγελίας-αναφοράς εντός 
αποκλειστικής προθεσµίας 30 ηµερών από την παραλαβή του ως άνω ερωτήµατος της 
Ε.Υ.∆. Ε.Π.ΑΛ. Η ως άνω απάντηση της Ο.Τ.∆. Αλιείας δεν πρέπει να αποτελεί απλή 
διαβίβαση στοιχείων, αλλά πρέπει να περιέχει τις απόψεις της πλήρως και επαρκώς 
αιτιολογηµένες επί όλων των ισχυρισµών – αιτιάσεων της καταγγελίας-αναφοράς του 
ενδιαφεροµένου. 

3.  Με το ως άνω ερώτηµα-αίτηµα της Ε.Υ.∆. Ε.Π.ΑΛ. προς την Ο.Τ.∆. Αλιείας, αναστέλλεται 
υποχρεωτικά κάθε εκκρεµής διαδικασία (αξιολόγησης, διαγωνισµού, υπογραφής 
σύµβασης, πληρωµής κ.λπ.) που διενεργείται από την Ο.Τ.∆. Αλιείας ή από την Ε.Υ.∆. 
Ε.Π.ΑΛ. και σχετίζεται µε τη συγκεκριµένη καταγγελία. Οι εν λόγω διαδικασίες 
διενεργούνται και ολοκληρώνονται µετά το πόρισµα της Ε.Υ.∆. Ε.Π.ΑΛ. και τη σχετική 
απάντηση στον πολίτη κι εφόσον δεν προκύψουν ουσιώδεις πληµµέλειες της Ο.Τ.∆. 
Αλιείας και η καταγγελία δεν κριθεί βάσιµη ή εφόσον, µετά τη διαπίστωση πληµµελειών, η 
Ο.Τ.∆. Αλιείας συµµορφωθεί. Κατ’ εξαίρεση η Ε.Υ.∆. Ε.Π.ΑΛ. µπορεί, σε ειδικά 
αιτιολογηµένες περιπτώσεις, να αποφασίσει τη µη αναστολή των σχετικών διαδικασιών. 
Στην περίπτωση αυτή η προθεσµία της παραγράφου (2) για την απάντηση της Ο.Τ.∆. 
Αλιείας είναι δέκα (10) ηµέρες. 

4. Κατόπιν της απάντησης της Ο.Τ.∆. Αλιείας και της συγκέντρωσης όλων των 
απαιτούµενων στοιχείων, η Ε.Υ.∆. Ε.Π.ΑΛ, αφού τα εξετάσει, συντάσσει σχετικό πόρισµα 
σε σχέση µε όσα αναφέρονται στην καταγγελία – αναφορά και το κοινοποιεί στον 
καταγγέλλοντα και στην Ο.Τ.∆. Αλιείας. Σε περίπτωση που από την εξέταση της 
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υπόθεσης προκύψουν πληµµέλειες της Ο.Τ.∆. Αλιείας, αυτή υποχρεούται να 
συµµορφωθεί µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών µε ταυτόχρονη έγγραφη 
ενηµέρωση της Ε.Υ.∆. του Ε.Π.ΑΛ. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης της Ο.Τ.∆. Αλιείας, 
η σχετική καταγγελία-αναφορά θα αποτελέσει αντικείµενο ελέγχου από τους αρµόδιους 
φορείς και µε όλες τις νόµιµες συνέπειες. 

5.  Η κατά τα ανωτέρω δυνατότητα υποβολής καταγγελιών και η αντίστοιχη υποχρέωση της 
Ε.Υ.∆. Ε.Π.ΑΛ. προς εξέταση αυτών πρέπει να αναφέρονται ρητά στην πρόσκληση του 
άρθρου 18 καθώς και στη σύµβαση του άρθρου 16 της παρούσας. 

 

Άρθρο 28 

Επιβολή κυρώσεων στην Ο.Τ.∆. Αλιείας κατά την εφαρµογή του τοπικού 
προγράµµατος 

 

1.  Κατά τη διάρκεια εφαρµογής του τοπικού προγράµµατος επιβάλλονται κυρώσεις στην 
Ο.Τ.∆. Αλιείας ως ακολούθως: 

• Στην περίπτωση µη τήρησης των προθεσµιών και χρονικών ορίων που ορίζονται στο 
άρθρο 18 παρ.3, στο άρθρο 19, παρ. 13 και 14, στο άρθρο 22 παρ. 4, στο άρθρο 23 
παρ. 3, και στο άρθρο 27 παρ. 2, 3 και 4 της παρούσας, επιβάλλεται πρόστιµο ύψους 
εκατό (100) ΕΥΡΩ για κάθε ηµέρα καθυστέρησης. 

• Στην περίπτωση ουσιωδών πληµµελειών που θεραπεύονται µόνο µε επανάληψη της 
διαδικασίας και οι οποίες οφείλονται σε υπαιτιότητα/συνυπαιτιότητα της Ο.Τ.∆. 
Αλιείας, αναφορικά µε τη διαδικασία πρόσκλησης (όπως µη τήρηση των οδηγιών και 
υποδειγµάτων της Ε.Υ.∆. Ε.Π.ΑΛ. µη ορθή δηµοσίευση, δηµοσίευση χωρίς την 
προηγούµενη έγκριση της Ε.Υ.∆. Ε.Π.ΑΛ., σύνθεση επιτροπών αξιολόγησης και 
ενστάσεων που δεν πληροί τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 20 της 
παρούσας, µη ενηµέρωση των ενδιαφερόµενων για το δικαίωµα υποβολής 
ενστάσεων, µη τήρηση των προθεσµιών για την υποβολή ενδιαφέροντος από 
δυνητικούς δικαιούχους και υποβολής ενστάσεων από υποψήφιους), επιβάλλεται 
πρόστιµο ύψους 1% επί του προκηρυσσόµενου ποσού. 

• Στην περίπτωση επιβολής δηµοσιονοµικής διόρθωσης σε βάρος δικαιούχου των 
Κατηγόριων Πράξεων 4.1.1 ως αποτέλεσµα επαληθεύσεων- επιθεωρήσεων ή 
ελέγχων του άρθρου 26 της παρούσας, επιβάλλεται πρόστιµο στην Ο.Τ.∆. Αλιείας 
ύψους 10% επί του ποσού της δηµοσιονοµικής διόρθωσης. Η κύρωση αυτή δεν 
εφαρµόζεται στις περιπτώσεις που κοινοποιούνται στην Υπηρεσία προβλήµατα και 
παρατυπίες που διαπιστώνονται από την Ο.Τ.∆. Αλιείας ύστερα από δικό της 
επαλήθευσης- επιθεώρησης και αφορούν αποδεδειγµένα ενέργειες του δικαιούχου 
µετά την καταβολή της ενίσχυσης. Στις περιπτώσεις αυτές, η Ο.Τ.∆. Αλιείας 
ενηµερώνει εγγράφως την Υπηρεσία πριν την ηµεροµηνία διενέργειας του σχετικού 
ελέγχου της. 

• Σε περίπτωση λήψης από την Ο.Τ.∆. Αλιείας (όργανα της εταιρείας ή/και Επιτροπές 
ή/και µέλη αυτών ή/και στελέχη της εταιρείας) οποιασδήποτε φύσης ανταλλάγµατος 
(αµοιβής κ.λπ.) από υποψήφιους ή τους δικαιούχους για την αξιολόγηση και επιλογή 
των προτάσεών τους ή για την καταβολή ενίσχυσης σε αυτούς, καταγγέλλεται η 
σύµβαση µεταξύ Ο.Τ.∆. Αλιείας και Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων 
και καταπίπτει η εγγυητική καλής εκτέλεσης του άρθρου 16 της παρούσας. 

• Σε περίπτωση που συντρέχουν περισσότερες της µίας εκ των ανωτέρω 
περιπτώσεων, τα πρόστιµα επιβάλλονται σωρευτικά στην Ο.Τ.∆. Αλιείας για κάθε µία 
από αυτές. 

2.  Τα ανωτέρω διαπιστώνονται από την Ε.Υ.∆. Ε.Π.ΑΛ. σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα 
άρθρα 18, 19, 20, 22, 23, 26 και 27 της παρούσας. Εν συνεχεία, η Ε.Υ.∆. Ε.Π.ΑΛ καλεί 
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την Ο.Τ.∆. Αλιείας να διατυπώσει εντός αποκλειστικής προθεσµίας πέντε (5) ηµερών 
εγγράφως τις απόψεις και τυχόν αντιρρήσεις της.  

3.  Στην περίπτωση που η Ο.Τ.∆. Αλιείας δεν υποβάλει στην ως άνω προθεσµία τις σχετικές 
απόψεις της ή οι αιτιάσεις της Ο.Τ.∆. Αλιείας δεν κριθούν βάσιµες, η Ε.Υ.∆. Ε.Π.ΑΛ. 
προβαίνει σε τροποποίηση του τοπικού προγράµµατος, στο πλαίσιο της οποίας 
πραγµατοποιείται µείωση των εγκεκριµένων πιστώσεων της κατηγορίας πράξεων 
4.1.2.5, ανάλογα µε τα επιβληθέντα πρόστιµα κατά τα ανωτέρω. Οι σχετικές πιστώσεις 
που αφαιρούνται από την κατηγορία πράξεων 4.1.2.5 δύναται να µεταφερθούν σε άλλα 
κατηγοριών πράξεων του τοπικού προγράµµατος µετά από σχετικό αίτηµα της Ο.Τ.∆. 
Αλιείας. Σε περίπτωση µη ύπαρξης επαρκούς ύψους διαθέσιµων πιστώσεων στο πλαίσιο 
της κατηγορίας πράξεων 4.1.2.5, πραγµατοποιείται µερική κατάπτωση της εγγυητικής 
επιστολής καλής εκτέλεσης του άρθρου 16 της παρούσας. 

4.  Εκτός των ανωτέρω, σε τακτά χρονικά διαστήµατα, που κατ’ ελάχιστον ανέρχονται σε ένα 
έτος, επανεξετάζεται από την Ε.Υ.∆. Ε.Π.ΑΛ. το ποσό δηµόσιας δαπάνης της κατηγορίας 
πράξεων 4.1.2.5 του τοπικού προγράµµατος, το οποίο δύναται να µειωθεί στην 
περίπτωση διαπίστωσης αδικαιολόγητων καθυστερήσεων στην πορεία υλοποίησής του 
και στην απορρόφηση των πιστώσεων και µη συµµόρφωσης της Ο.Τ.∆. Αλιείας σε 
σχετικές συστάσεις που διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους από την Ε.Υ.∆. 
Ε.Π.ΑΛ. προς την Ο.Τ.∆. Αλιείας. 

 

Άρθρο 29 

∆ηµοσιονοµικές διορθώσεις και ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών 

 

Στην περίπτωση που από τις επαληθεύσεις – επιθεωρήσεις ή έλεγχους των αρµόδιων 
Εθνικών και Κοινοτικών οργάνων διαπιστωθεί παρατυπία κατά την υλοποίηση των 
προγραµµάτων και των πράξεων του Ε.Π.ΑΛ 2007-2013 οι αντίστοιχες αρµόδιες Υπηρεσίες 
προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες ∆ηµοσιονοµικών διορθώσεων. 

Η ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα 
καθοριζόµενα από τον Ν.3614/2007, την ΚΥΑ 2058/23-7-2008 «Σύστηµα δηµοσιονοµικών 
διορθώσεων & διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθέντων ποσών 
από πόρους του κρατικού προϋπολογισµού για την υλοποίηση του ΕΠΑΛ 2007-2013» και τα 
εγκεκριµένα από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Εγχειρίδια ∆ιαδικασιών 
∆ιαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων και Ελέγχου Πράξεων Κρατικών 
Ενισχύσεων, όπως κάθε φορά ισχύουν.  

 

Άρθρο 30 

Καταλογισµός ευθυνών 

 

Οποιαδήποτε απώλεια, ζηµία ή βλάβη υφίσταται η Ο.Τ.∆. Αλιείας, το προσωπικό της ή οι 
εκπρόσωποί της ή προκαλείται από αυτήν σε τρίτους κατά την εφαρµογή της σύµβασης που 
υπογράφεται µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων και της Ο.Τ.∆. 
Αλιείας για την εφαρµογή του τοπικού προγράµµατος στο πλαίσιο του Άξονα 4 του Ε.Π.ΑΛ., 
βαρύνει αποκλειστικά την Ο.Τ.∆. Αλιείας. 

 

Άρθρο 31 

Εξασφάλιση ∆ηµόσιας ∆απάνης 

 

Η δαπάνη που προκαλείται από την παρούσα ανέρχεται σε 60.000.000 ΕΥΡΩ, ποσό που 
αντιστοιχεί στη ∆ηµόσια ∆απάνη του Άξονα Προτεραιότητας 4 του Ε.Π.ΑΛ  όπως ισχύει κάθε 
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φορά και συµπεριλαµβάνει τόσο τις πιστώσεις που θα διατεθούν σε αλιευτικές περιοχές που 
εντάσσονται στο στόχο σύγκλισης και όσο και αυτές που θα διατεθούν σε αλιευτικές περιοχές 
εκτός στόχου σύγκλισης.  

Η ∆ηµόσια ∆απάνη που αντιστοιχεί στον Άξονα Προτεραιότητας 4 του Ε.Π.ΑΛ εγγράφεται 
στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων µε ένα κωδικό αριθµό για τα τοπικά προγράµµατα στις περιοχές σύγκλισης και ένα 
κωδικό για τα τοπικά προγράµµατα για τις περιοχές εκτός σύγκλισης  (για το σύνολο των 
πιστώσεων του Άξονα 4).  

 

Άρθρο 32 

Τελικές διατάξεις 

 

Εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων µε αποφάσεις του να 
καθορίζει τις λεπτοµέρειες εφαρµογής της παρούσας. 

 

Η παρούσα να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. 

 

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝ∆ΑΛΙ∆ΗΣ 

 

 

 

 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ 
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