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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 605
5 Μαρτίου 2012

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 433
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την ένταξη επενδυ−
τικών σχεδίων στο μέτρο 2.3 «Μεταποίηση και Εμπο−
ρία» Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007−
2013.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της
27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας»
και ειδικότερα τα άρθρα 28, 29, 30, 31, 32 και 53.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 498/2007 της Επιτροπής της
26ης Μαρτίου 2007 «για τη θέσπιση λεπτομερών κανό−
νων εφαρμογής» του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1198/2006
του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας, όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Την υπ’ αριθμ. 361/06.05.2003 Σύσταση της Επιτρο−
πής σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, μικρών
και μεσαίων επιχειρήσεων.
4. Την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Αλιείας 2007−2013 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την
αριθμ. Ε(2007)6402/11.12.2007 Απόφασή της όπως τρο−
ποποιείται και ισχύει.
5. Τα άρθρα 13 έως και 29 του Ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 200/
A΄/27.08.1998) «Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και
Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και
Εγγυήσεων» όπως αυτά τροποποιήθηκαν και συμπλη−
ρώθηκαν με το άρθρο 4 του Ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 154/
A΄/30.07.1999) «Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και ρύθ−
μιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας»,
το άρθρο 24 του Ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223/A΄/08.10.2001)
«Εθνικό σύστημα προστασίας της αγροτικής δραστηρι−
ότητας και άλλες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουρ−
γείου Γεωργίας» και το άρθρο 3 του Ν. 3508/2006 (ΦΕΚ
249/Α΄/16.11.2006) «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

6. Το ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α΄/03.12.2007) «Διαχείριση,
Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για
την προγραμματική περίοδο 2007−2013» και ειδικότερα
τα άρθρα 4, 9, 19, 36, 37, 38, 41 και 46, παρ. 3.
7. Το ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α΄/31.03.2010) «Αποκέντρω−
ση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας
των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου
Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013 και άλλες διατάξεις» και
ειδικότερα το άρθρο 10, παράγραφος 22.
8. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/
Α΄/22.04.2005).
9. Το Π.Δ. 96/2010 (ΦΕΚ 170/Α΄/28.09.2010) «Σύσταση
Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας,
καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή
αρμοδιοτήτων Υπουργείων».
10. Το Π.Δ. 127/2010 (ΦΕΚ 214/Α΄/20.12.2010) «Ανακατα−
νομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων Εσωτερικών, Απο−
κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Προστασίας του Πολίτη και
Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας» και ειδικό−
τερα η παρ. 2, του άρθρου 2, περί μεταφοράς αρμο−
διοτήτων, θέσεων και προσωπικού από το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
11. Το Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α΄/27.06.2011) «Διάσπα−
ση του Υπουργείου Εσωτερικών, ……, συγχώνευση των
Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι−
λίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλί−
ας, …….», και ειδικότερα το άρθρο 4 για τη συγχώνευση
των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων Νήσων και Αλι−
είας, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας.
12. Το Π.Δ. 110/2012 (ΦΕΚ 243/Α΄/11.11.2012) «Διορισμός
Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών».
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13. Την υπ’ αριθμ. 263857/21.12.2000 (ΦΕΚ 1639/
Β΄/29.12.2000) κοινή υπουργική απόφαση «Σύσταση στο
Υπουργείο Γεωργίας Ειδικής Υπηρεσίας με τίτλο “Υπη−
ρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλι−
εία”», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
14. Την υπ’ αριθμ. 282966/09.07.2007 (ΦΕΚ 1205/
Β΄/13.07.2007) κοινή υπουργική απόφαση «Έγκριση του
Κανονισμού Διαδικασίας Πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την
επωνυμία Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινο−
τικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) των ενισχύσεων που βαρύνουν τον Ειδικό
Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών προϊόντων (ΕΛΕ−
ΓΕΠ)».
15. Την υπ’ αριθμ. 2058/23.07.2008 (ΦΕΚ 1563/Β΄/
06.08.2008) κοινή υπουργική απόφαση «σύστημα Δη−
μοσιονομικών Διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης
αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών
από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την
υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας
2007−2013».
16. Την υπ’ αριθμ. 341509/26.11.2008 (ΦΕΚ 2437/Β΄/
01.12.2008) κοινή υπουργική απόφαση «Αναδιάρθρωση,
αρμοδιότητες και κατανομή προσωπικού Ειδικών Υπη−
ρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΛΙΕΙΑ».
17. Την υπ’ αριθμ. 37501/04.03.2009 (ΦΕΚ 485/Β΄/
17.02.2009) κοινή υπουργική απόφαση «Μεταφορά της
Δημόσιας Δαπάνης στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την πληρωμή
των μέτρων του Π.Α.Α. και του Ε.Π.ΑΛ. 2007−2013 και της
Δράσης 1 “Πρόωρη Συνταξιοδότηση Αλιέων”, του μέτρου
4.2. του Ε.Π.ΑΛ. περιόδου 2000−2006 από το πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)».
18. Την υπ’ αριθμ. 1676/26.06.2009 (ΦΕΚ 1867/Β΄/
03.09.2009) κοινή υπουργική απόφαση «Εκχώρηση αρ−
μοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Ε.Π.ΑΛ. στην
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. Αλιείας».
19. Την υπ’ αριθμ. 1871/25.10.2010 (ΦΕΚ 1741/Β΄/05.11.2010)
κοινή υπουργική απόφαση «Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυ−
λακίου με την επωνυμία ΕΝΑΛΙΟ».
20. Την υπ’ αριθμ. 3136/07.11.2011 (ΦΕΚ 2533/Β΄/07.11.2011)
κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός διαδικασιών
υπαγωγής πράξεων και καταβολής των οικονομικών
ενισχύσεων στους δικαιούχους για το Μέτρο 2.3 «Με−
ταποίηση και Εμπορία» του άξονα Προτεραιότητας 2
του Ε.Π.ΑΛ. 2007 – 2013.
21. Την υπ’ αριθμ. 2925/13.10.2008 (ΦΕΚ 2178/Β΄/23.10.2008)
Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
«Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος
Αλιείας 2007−2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
22. Την υπ’ αριθμ. 656/12.3.2008 Απόφαση του Ειδικού
Γραμματέα Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και
Υποδομών του ΥΠ.Α.Α.Τ. για την κατανομή Δημόσιας
Δαπάνης στα μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Αλιείας 2007−2013 όπως τροποποιείται και ισχύει.
23. Τα κριτήρια επιλογής πράξεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα όπως αυτά εγκρίνονται και ισχύουν κάθε
φορά από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. ΑΛΙ−
ΕΙΑΣ 2007 – 2013.
24. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται δημόσια δαπάνη ύψους 24.088.800,00 € στα πλαίσια
του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007−2013 με συγχρηματοδότηση από
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ) και το ΠΔΕ (ΣΑΕ
086/8).

ΚΑΛΕΙ:
Τους ενδιαφερομένους φορείς υλοποίησης επενδυ−
τικών σχεδίων για παραγωγικές επενδύσεις στη Με−
ταποίηση και Εμπορία, που δύνανται να υπαχθούν για
ενίσχυση –χρηματοδότηση στο Μέτρο 2.3: «Μεταποί−
ηση και Εμπορία» του Άξονα Προτεραιότητας 2, του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007−2013, για
την υποβολή Αιτήσεων Ενίσχυσης – Χρηματοδότησης
λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής – Υπαγόμενες Πράξεις
1. Στο πεδίο εφαρμογής και στο καθεστώς ενισχύσεων
της παρούσας απόφασης υπάγονται Πράξεις (επενδυτι−
κά σχέδια), που αφορούν στις παρακάτω Δράσεις, για
επενδύσεις στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας:
Δράση 1. Βελτίωση της επιχειρηματικής θέσης των
παραγωγικών μονάδων μεταποίησης.
Χορηγούνται ενισχύσεις σε επενδυτικά σχέδια που
αφορούν στον εκσυγχρονισμό, επέκταση ή ίδρυση μο−
νάδων και εγκαταστάσεων παραγωγής μεταποιημένων
ή μη αλιευτικών προϊόντων και στην ελαφριάς μορφής
μεταποίηση, τυποποίηση και εμπορία από αλιευτικά
σκάφη.
Δράση 2. Βελτίωση της επιχειρηματικής θέσης των
εγκαταστάσεων εμπορίας.
Χορηγούνται ενισχύσεις σε επενδυτικά σχέδια που
αφορούν στην ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό
εγκαταστάσεων εμπορίας.
2. Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται θα πρέπει να
συμβάλλουν στην επίτευξη ενός ή περισσότερων από
τους παρακάτω στόχους:
• βελτίωση των συνθηκών εργασίας,
• βελτίωση και παρακολούθηση των συνθηκών δημό−
σιας υγείας και υγιεινής ή ποιότητας των προϊόντων,
• παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας για τομείς
της αγοράς,
• μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλ−
λον,
• βελτίωση της χρήσης ειδών χαμηλής ζήτησης, πα−
ραπροϊόντων και υπολειμμάτων της μεταποιητικής δι−
αδικασίας,
• παραγωγή ή εμπορία νέων προϊόντων, εφαρμογή
νέων τεχνολογιών, ή ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων
παραγωγής,
• εμπορία προϊόντων, τα οποία προέρχονται κυρίως
από τοπικές εκφορτώσεις αλιείας και την υδατοκαλ−
λιέργεια.
3. Στα πλαίσια των πιο πάνω Δράσεων ενισχύονται
ενέργειες σχετικές με τα εξής:
• Ίδρυση και μετεγκατάσταση επιχειρήσεων παραγω−
γής μεταποιημένων ή μη αλιευτικών προϊόντων στοχεύ−
οντας ιδίως σε παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας
και προστιθέμενης αξίας, βελτίωση των συνθηκών εργα−
σίας, διασφάλιση της υγιεινής και του περιβάλλοντος,
παραγωγή ή εμπορία νέων προϊόντων, εφαρμογή νέων
τεχνολογιών, ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων παραγω−
γής.
• Επέκταση και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων μετα−
ποίησης επιδιώκοντας ιδίως τη βελτίωση των εγκατα−
στάσεων, του εξοπλισμού, των αποθηκευτικών χώρων
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πρώτης ύλης και τελικού προϊόντος, το σύστημα διακί−
νησης με σύγχρονο απογραφικό έλεγχο και μηχανογρα−
φική υποστήριξη για την ιχνηλασιμότητα του προϊόντος
μέχρι τον καταναλωτή.
• Επεξεργασία υπολειμμάτων αλιευτικών προϊόντων
και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, καθώς και η απομά−
κρυνση από τα ιχθυάλευρα ή τα ιχθυέλαια διοξίνης ή
άλλων επιβλαβών ουσιών για την ανθρώπινη υγεία.
• Ελαφριάς μορφής μεταποίηση, τυποποίηση και
εμπορία από αλιευτικά σκάφη, με την εγκατάσταση
κατάλληλου εξοπλισμού και εφαρμογή πρακτικής σύμ−
φωνα με τους κοινοτικούς κανονισμούς, αξιοποιώντας
τα στοιχεία φρεσκάδας των αλιευμάτων και εισάγοντας
στο κύκλωμα εμπορίας προϊόντα επεξεργασμένα και
με ταυτότητα.
• Ίδρυση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων εμπο−
ρίας προϊόντων προερχόμενων κυρίως από τοπικές εκ−
φορτώσεις αλιείας και την υδατοκαλλιέργεια (συσκευ−
αστήρια, κέντρα αποστολής ή εξυγίανσης οστράκων,
ψυκτικοί ή αποθηκευτικοί χώροι) για τη βελτίωση της
ποιότητας, της υγιεινής και της εμπορικής παρουσίασης
του προϊόντος.
• Εφαρμογή καινοτόμων διαδικασιών, ανάπτυξη νέων
προϊόντων και τρόπων συσκευασίας και αξιοποίηση πα−
ραδοσιακών συνταγών.
• Ανάπτυξη χώρων άμεσης εμπορίας για την πώληση
και ενημέρωση του καταναλωτή καθώς και για την εν−
θάρρυνση της κατανάλωσης συναφών προϊόντων.
4. Στην περίπτωση που τα επενδυτικά σχέδια πραγ−
ματοποιούνται με σκοπό τη διασφάλιση της συμμόρ−
φωσης προς τα Κοινοτικά πρότυπα για το περιβάλλον,
την υγεία του ανθρώπου ή των ζώων, την υγιεινή ή τις
συνθήκες διαβίωσης των ζώων, επιτρέπεται η χορήγηση
ενίσχυσης έως την ημερομηνία κατά την οποία τα πρό−
τυπα καθίστανται υποχρεωτικά για τις επιχειρήσεις.
5. Οι ενισχύσεις παρέχονται σε Δικαιούχους, όπως
αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας:
i. των οποίων μπορεί να καταδειχθεί η φερεγγυότητα
και η οικονομική βιωσιμότητα,
ii. που παρέχουν ασφαλείς εγγυήσεις για την εξασφά−
λιση της ιδίας τους συμμετοχής.
iii. που δεν έχουν υποβάλλει αίτηση ένταξης για χρη−
ματοδότηση σε άλλη Υπηρεσία ή φορέα για το σύνολο
ή μέρος του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου.
6. Οι ενισχύσεις παρέχονται σε υφιστάμενες επιχει−
ρήσεις που πληρούν, πέραν των προϋποθέσεων, που
αναφέρονται στο Άρθρο 2 της παρούσας και τις ακό−
λουθες προϋποθέσεις:
i. να μην είναι προβληματικές σύμφωνα με τα οριζό−
μενα στις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής 2008/C 84/06 και
ii. να διαθέτουν τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα
νομοθεσία άδειες για τη λειτουργία τους.
7. Η συνολική δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την
ένταξη επενδυτικών σχεδίων με την παρούσα πρόσκλη−
ση κατανέμεται ενδεικτικά ως ακολούθως:
Περιοχές εκτός στόχου
σύγκλισης

2.770.100 Ευρώ

Περιοχές στόχου σύγκλισης

21.318.700 Ευρώ

Σύνολο

24.088.800 Ευρώ
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8. Ο προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων που
θα ενισχυθούν πρέπει να είναι άνω των 20.000 ΕΥΡΩ
και κατ’ ανώτερο 5.000.000 ΕΥΡΩ για τις περιοχές εντός
στόχου σύγκλισης και 1.500.000 ΕΥΡΩ για τις περιοχές
εκτός στόχου σύγκλισης.
Το κατώτερο όριο για τα αλιευτικά σκάφη με σκο−
πό την ελαφριάς μορφής μεταποίηση, τυποποίηση και
εμπορία ορίζεται σε 5.000 €.
Άρθρο 2
Δικαιούχοι Αιτήσεων Ενίσχυσης− Χρηματοδότησης
1. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της κοινής υπουργικής
απόφασης 3136/07.11.2011, Δικαιούχοι των οικονομικών
ενισχύσεων του Μέτρου 2.3. είναι Ατομικές Επιχειρήσεις
και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ,
Προσωπικές εταιρείες του εμπορικού νόμου, Αγροτικές/
Αλιευτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμίδας,
Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Δημοτικές Επιχειρήσεις),
που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης
και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων και οι οποίες λει−
τουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της εμπορικής και
φορολογικής νομοθεσίας, που έχουν την ευθύνη υλο−
ποίησης και τελικά επιβαρύνονται με το κόστος της
πραγματοποίησης του υποβαλλόμενου προς ενίσχυση
επενδυτικού σχεδίου και ειδικότερα:
i. πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις,
ii. επιχειρήσεις που απασχολούν 250 ή περισσότερους
εργαζομένους και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών άνω
των 50 εκατομμυρίων ευρώ ή/και σύνολο ετήσιου ισο−
λογισμού που υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ, αλλά
απασχολούν λιγότερους από 750 εργαζομένους ή έχουν
κύκλο εργασιών κάτω από 200 εκατομμύρια ευρώ,
iii. επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αριθμού απασχολούμε−
νων, ετήσιου κύκλου εργασιών ή συνόλου του ετήσιου
ισολογισμού αυτών, εφόσον ο τόπος υλοποίησης του
υποβαλλόμενου προς ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου
βρίσκεται σε «Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά».
2. Για λόγους διαφάνειας, ο κατάλογος των Δικαιού−
χων της παρούσας πρόσκλησης θα δημοσιοποιείται
στην ιστοσελίδα www.alieia.gr (με αναφορά στην επω−
νυμία του Δικαιούχου, στην ονομασία του επενδυτικού
σχεδίου και στο ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης
που χορηγείται στο επενδυτικό σχέδιο).
Άρθρο 3
Περιοχές Εφαρμογής και Ποσοστά Ενίσχυσης –
Χρηματοδότησης
1. Το Μέτρο 2.3. «Μεταποίηση και Εμπορία» του ΕΠΑΛ
2007−2013, εφαρμόζεται σε ολόκληρη την Ελληνική Επι−
κράτεια, με διαφορετική όμως ένταση ενίσχυσης σύμ−
φωνα με το μέγεθος των Δικαιούχων και την περιοχή
του τόπου υλοποίησης του προτεινόμενου επενδυτικού
σχεδίου.
2. Για τους σκοπούς της παρούσας η κατηγοριοποί−
ηση των περιοχών της Ελληνικής Επικράτειας έχει ως
εξής:
i. Περιφέρειες που καλύπτονται από το στόχο σύγκλι−
σης (Περιφέρειες Στόχου Σύγκλισης):
• Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
• Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
• Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
• Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
• Περιφέρεια Ηπείρου
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• Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
• Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
• Περιφέρεια Πελοποννήσου
• Περιφέρεια Θεσσαλίας
• Περιφέρεια Αττικής
• Περιφέρεια Κρήτης
ii. Περιφέρειες που δεν καλύπτονται από το στόχο
σύγκλισης (Περιφέρειες εκτός Στόχου Σύγκλισης).
• Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και
• Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
— Σημειώνεται ότι επενδυτικά σχέδια στα απομακρυ−
σμένα Ελληνικά νησιά:
• της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου,
• της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,
• Σαμοθράκη,
• Θάσος,
• Βόρειες Σποράδες,
• Σκύρος και Σκυροπούλα,

1

Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις

2

Μεσαίες επιχειρήσεις

3

Επιχειρήσεις που απασχολούν από 250 έως 750
εργαζομένους ή έχουν κύκλο εργασιών από 50
έως 200 εκατομμύρια ευρώ.

4

Επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αριθμού απασχολού−
μενων, ετήσιου κύκλου εργασιών ή συνόλου του
ετήσιου ισολογισμού.

• Κύθηρα και Αντικύθηρα,
• Γαύδος, Γαυδοπούλα, Παξιμάδια, Χρυσή, Κουφονήσι,
Παξιμάδα,
Δραγονάδα, Διονυσάδες, Δία, Ελάσα,
• Οθωνοί, Ερεικούσα, Μαρθάκιον, Παξοί Αντίπαξοι,
• Στροφάδες,
• Σαπιέντζα, Σχίζα και
• Εχινάδες
χρηματοδοτούνται από το Ε.Π.ΑΛ. 2007−2013 με ευνοϊ−
κούς όρους και παράλληλα δεν ισχύουν οι περιοριστικές
διατάξεις της αριθμ. 361/06.05.2003 Σύστασης της Επι−
τροπής σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, μικρών
και μεσαίων επιχειρήσεων.
3. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, τα ποσοστά χο−
ρηγούμενης Δημόσιας Ενίσχυσης για επενδυτικά σχέδια
που θα ενταχθούν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της
παρούσας έχουν ως εξής:
Περιφέρειες
Στόχου
Σύγκλισης

Περιφέρειες
εκτός Στόχου
Σύγκλισης

Απομακρυσμένα
Ελληνικά
Νησιά

Δ.E.*

50%

40 %

60 %

Ι.Σ.**

50%

60 %

40 %

Δ.E.*

45%

35%

55%

Ι.Σ.**

55%

65%

45%

Δ.E.*

30 %

20%

50 %

Ι.Σ.**

70 %

80 %

50 %

Δ.E.*

40%

Ι.Σ.**

60%

*Δ.Ε.: Δημόσια Ενίσχυση, **Ι.Σ.: Ιδιωτική Συμμετοχή
4. Η Ιδιωτική Συμμετοχή δύναται να αποτελείται από
Ίδια Συμμετοχή (ίδια κεφάλαια) ή / και τραπεζικό δανει−
σμό σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5. Σε κάθε περίπτωση
τα ίδια κεφάλαια δε μπορεί να αντιπροσωπεύουν πο−
σοστό μικρότερο του 5% του συνολικού εγκεκριμένου
προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.
5. Στα ποσοστά της παραγράφου 3 συμπεριλαμβά−
νονται και ενισχύσεις που αφορούν σε μέσα χρηματο−
δοτικής τεχνικής σύμφωνα με τα άρθρα 34 έως 37 του
Κανονισμού 498/2007, με την προϋπόθεση της τήρησης
του άρθρου 53 του Καν 1198/2006, καθώς η εγγύηση και
η επιδότηση δανείου ή/και επιτοκίου συνυπολογίζεται
στη σώρευση ενισχύσεων.
6. Το ποσοστό της Ιδίας Συμμετοχής (ίδια κεφάλαια)
στο επενδυτικό σχέδιο, το οποίο έχει εγκριθεί με την
Απόφαση Ένταξης − Χρηματοδότησης Πράξης, δεν εί−

ναι δυνατόν να μειωθεί μετά την έκδοση της Απόφασης
αυτής.
7. Οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από 01.01.2007
και μέχρι την υποβολή της αίτησης στο πλαίσιο της
παρούσας απόφασης, μπορούν να προσμετρηθούν
στην απαιτούμενη Ιδία Συμμετοχή, εφόσον διαπιστώ−
νεται η εξόφλησή τους.
8. Σε περίπτωση δανεισμού, ο φορέας υποβολής του
επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να υποβάλει:
i. έγγραφο τραπεζικού ή άλλου χρηματοπιστωτικού
ιδρύματος για το θετικό ενδιαφέρον του για χορήγηση
δανείου
ή
ii. έγγραφο τραπεζικού ή άλλου χρηματοπιστωτικού
ιδρύματος για την πιστοληπτική ικανότητα του φο−
ρέα.
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Άρθρο 4
Καθορισμός Επιλέξιμων και Μη Επιλέξιμων Δαπανών
1. Για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων που
υπάγονται στην παρούσα θεωρούνται ως επιλέξιμες οι
δαπάνες που εμπίπτουν στις εξής κατηγορίες:
i Δαπάνες για την αγορά οικοπέδου.
ii Δαπάνες για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος
χώρου.
iii Δαπάνες για την κατασκευή, επέκταση και εκσυγ−
χρονισμό βιομηχανοστασίων, κτιριακών, ειδικών και βο−
ηθητικών εγκαταστάσεων.
iv Δαπάνες για την κατασκευή νέων αποθηκευτικών
ή ψυκτικών χώρων.
v Δαπάνες για την αγορά και εγκατάσταση καινούρ−
γιων σύγχρονων μηχανημάτων, εξοπλισμού.
vi Δαπάνες για την αγορά μέσων μεταφοράς.
vii Δαπάνες για την αγορά εργαστηριακού εξοπλι−
σμού.
viii Δαπάνες για την εγκατάσταση και εφαρμογή Συ−
στημάτων Διασφάλισης Ποιότητας.
ix Δαπάνες για μελέτες και αμοιβές συμβούλων.
x Δαπάνες για την προμήθεια λογισμικού καθώς και
λογισμικού αναβάθμισης.
xi Δαπάνες για επεξεργασία των απορριμμάτων των
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
xii Δαπάνες για εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλή−
των.
2. Ειδικότερα, επιλέξιμες θεωρούνται οι εξής δαπά−
νες:
i Αγορά οικοπέδου, ανάλογη (ελάχιστη απαιτούμενη
έκταση) για την ίδρυση νέας ή την επέκταση υφιστάμε−
νης μονάδας μεταποίησης, τυποποίησης, επεξεργασίας,
συσκευασίας, εμπορίας, μέχρι ποσοστού 10% επί του
συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης (πλην
τεχνικών και απρόβλεπτων), με την προϋπόθεση ότι το
οικόπεδο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για
τους σκοπούς του επενδυτικού σχεδίου. Η τιμή αγοράς
της απαραίτητης εδαφικής έκτασης προσδιορίζεται από
ανεξάρτητο ορκωτό εκτιμητή ή από αναγνωρισμένο
εγκεκριμένο επίσημο φορέα και δεν υπερβαίνει την
εμπορική της αξία ή την αντικειμενική της αξία για τις
περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται το σύστημα του αντι−
κειμενικού προσδιορισμού.
ii Οι δαπάνες για την καθαίρεση υπερκείμενων στην
εδαφική έκταση κατασκευών−εγκαταστάσεων, είναι επι−
λέξιμες εφόσον είναι απαραίτητες για την εκτέλεση
της Πράξης και δεν μπορούν να υπερβούν το 5% των
συνολικών επιλέξιμων δαπανών της Πράξης (πλην τε−
χνικών και απρόβλεπτων).
iii Η αγορά ακινήτων όπως κτίρια και τα γήπεδα, (ελά−
χιστη απαιτούμενη έκταση), επί των οποίων έχουν οικο−
δομηθεί, είναι επιλέξιμη, εφόσον η αγορά του ακινήτου
συνδέεται άμεσα με τους στόχους της σχετικής Πράξης
και με τις εξής προϋποθέσεις:
• Η τιμή αγοράς του ακινήτου προσδιορίζεται από
ανεξάρτητο ορκωτό εκτιμητή και δεν υπερβαίνει την
εμπορική του αξία.
• Το ακίνητο δεν θα πρέπει να έχει αποτελέσει τα
προηγούμενα δέκα (10) έτη αντικείμενο Εθνικής ή Κοι−
νοτικής επιχορήγησης.
• Το ακίνητο οφείλει να χρησιμοποιείται για το σκο−
πό και την περίοδο που περιγράφεται στην απόφαση
Ένταξης − Χρηματοδότησης της Πράξης.
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• Το ακίνητο δε χρησιμοποιείται για κατοικία.
iv Εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου
έως και 5% του συνολικού επιλέξιμου κόστους του
επενδυτικού σχεδίου (πλην τεχνικών και απρόβλεπτων
εξόδων). Στις εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλο−
ντος χώρου, δε συνυπολογίζονται εργασίες που πραγ−
ματοποιούνται σε αυτόν αλλά εξυπηρετούν υποδομές
των εγκαταστάσεων (έργα ύδρευσης, αποχέτευσης,
αποστραγγιστικά έργα κλπ).
v Εργασίες για την κατασκευή, επέκταση ή εκσυγχρο−
νισμό βιομηχανοστασίων, κτιριακών, ειδικών ή βοηθητι−
κών εγκαταστάσεων.
vi Εργασίες για την κατασκευή, την επέκταση και τον
εκσυγχρονισμό ψυκτικών χώρων αποθήκευσης αλιευτι−
κών προϊόντων καθώς και η αγορά, η μεταφορά και η
εγκατάσταση του εξοπλισμού τους.
vii Μελέτες και αμοιβές συμβούλων.
viii Ειδικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός για επιχει−
ρήσεις στα απομακρυσμένα νησιά.
ix Αγορά εξοπλισμού γραφείων και χώρων προσω−
πικού (αγορά επίπλων γραφείου και επίπλων χώρων
ενδιαίτησης και παραμονής προσωπικού βάρδιας στην
μονάδα / εγκατάσταση, φωτοαντιγραφικά, fax, τηλεφω−
νικά κέντρα, VHF, συστήματα ασφάλειας, ηλεκτρονικής
παρακολούθησης, κλπ).
x Αγορές, οι οποίες σχετίζονται με την προμήθεια
και εγκατάσταση του απαιτούμενου νέου (καινούργιου)
εξοπλισμού και μέσων για τη λειτουργία της επένδυ−
σης (παραγωγικός, ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός,
εξοπλισμός εργαστηρίων, κλπ).
xi Εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση με σύγχρονο εξο−
πλισμό του υφιστάμενου εξοπλισμού και των μέσων
μεταφοράς.
xii Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού
μηχανοργάνωσης των επιχειρήσεων (εξοπλισμός πλη−
ροφορικής, προμήθεια λογισμικού και λογισμικού ανα−
βάθμισης, μελέτες και συστήματα οργάνωσης και λει−
τουργίας συσκευαστηρίων & αποθηκών).
xiii Κατασκευές και εξοπλισμός για την επεξεργασία,
μεταποίηση και εμπορία των απορριμμάτων των προϊ−
όντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
xiv Υλικές επενδύσεις και μελέτες εφαρμογής και πι−
στοποίησης συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας,
περιβαλλοντικής διαχείρισης, εφαρμογής συστήματος
αυτοέλεγχου, καθώς και μελέτη σήμανσης και πιστο−
ποίησης των προϊόντων.
xv Έργα οδοποιίας, διάνοιξης δρόμων, επίστρωσης
και ασφαλτόστρωσης (εκτός του περιβάλλοντα χώρου).
Είναι επιλέξιμη μέγιστη δαπάνη μέχρι 100.000 € και σε
κάθε περίπτωση αυτή δε θα υπερβαίνει το 5% του συ−
νολικού επιλέξιμου κόστους της Πράξης (πλην τεχνικών
εξόδων και απρόβλεπτων).
xvi Τεχνικά έξοδα και απρόβλεπτα που δε ξεπερνούν
σε ποσοστό το 10% του συνόλου των επιλέξιμων δα−
πανών.
xvii Δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο
χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) εφόσον αιτιολο−
γούνται για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου
και με τους εξής όρους:
• Ο μισθωτής είναι ο Δικαιούχος του επενδυτικού
σχεδίου.
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• Μετά τη λήξη της μίσθωσης η κυριότητα του πά−
γιου στοιχείου το οποίο αποτελεί το αντικείμενο της
σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης περιέρχεται στο
Δικαιούχο.
• Η διάρκεια της χρηματοδοτικής μίσθωσης δε μπορεί
να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη.
• Οι επιλέξιμες δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης
αφορούν μόνο την αξία κτήσης του παγίου η οποία
αποδεικνύεται από εξοφλημένο τιμολόγιο ή λογιστικό
έγγραφο ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας.
• Το συνολικό κόστος δε μπορεί να υπερβαίνει την
εμπορική αξία του πάγιου στοιχείου.
3. Με τον όρο τεχνικά έξοδα εννοούνται οι δαπάνες
για ασφάλιση του εξοπλισμού, αμοιβές για τη σύνταξη
του φακέλου και αμοιβές για την εκπόνηση των μελετών
αδειοδότησης του έργου, μελέτες εφαρμογής, έκδοση
οικοδομικών αδειών, μελέτες επίβλεψης, εδαφοστατικές
μελέτες, μελέτες μηχανολογικού εξοπλισμού κλπ.
4. Με τον όρο απρόβλεπτα έξοδα εννοούνται οι δαπά−
νες για εργασίες ή εξοπλισμό κλπ, που δεν περιλαμβάνο−
νται στην αρχικώς εγκριθείσα αίτηση, αλλά προκύπτουν
κατά την πορεία εκτέλεσης του επενδυτικού σχεδίου (π.χ.
υπερβάσεις ποσοτήτων) και κρίνονται ως άκρως απα−
ραίτητες για την ολοκλήρωση της υλοποίησής του. Δε
θεωρούνται απρόβλεπτα έξοδα οι υπερβάσεις κόστους
και η ανάγκη αγοράς επιπλέον μέσων μεταφοράς.
5. Δικαιούχοι που έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες μετά
την 1η Ιανουαρίου 2007 και μέχρι την ημερομηνία υποβο−
λής της αίτησης ενίσχυσης, αυτές μπορούν να συμπερι−
ληφθούν και να θεωρηθούν επιλέξιμες, στο πλαίσιο της
παρούσας πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης
επενδυτικών σχεδίων και εφόσον το προτεινόμενο επεν−
δυτικό σχέδιο ενταχθεί στις διατάξεις της παρούσας.
6. Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε:
i Ανέγερση ή επέκταση κτηριακών εγκαταστάσεων
επί γηπέδου που δεν ανήκει κατά κυριότητα στο φορέα
της επένδυσης, εκτός εάν τούτο έχει παραχωρηθεί από
το δημόσιο ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή
έχει μισθωθεί για το σκοπό αυτό, για χρονικό διάστημα
τουλάχιστον δέκα (10) ετών. Η δεκαετής διάρκεια της
παραχώρησης ή μίσθωσης υπολογίζεται από την ημε−
ρομηνία υποβολής της αίτησης για τη χρηματοδότηση
του επενδυτικού σχεδίου. Σε περιπτώσεις μισθώσεων
δημόσιων εκτάσεων, αν η διάρκεια είναι δέκα (10) έτη ή
και μικρότερη, λαμβάνεται υπόψη ρήτρα αναμίσθωσης,
εφόσον περιλαμβάνεται στο συμβόλαιο. Σε περιπτώσεις
εμπορικών μισθώσεων λαμβάνεται υπόψη το ισχύον νο−
μικό καθεστώς των εμπορικών μισθώσεων. Σε περίπτω−
ση εγκατάστασης σε ΒΕ.ΠΕ. ως αποδεικτικό ύπαρξης
οικοπέδου γίνεται δεκτή η δέσμευση του οικοπέδου
από το φορέα ΒΕ.ΠΕ..
ii Ποσά για αγορά οικοπέδου, εργασίες διαμόρφω−
σης περιβάλλοντος χώρου, έργα οδοποιίας και τεχνικά
έξοδα και απρόβλεπτα, που υπερβαίνουν τα ποσοστά
επί του συνολικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου,
που έχουν προσδιορισθεί ως επιλέξιμες δαπάνες του
επενδυτικού σχεδίου.
iii Αγορά, κατασκευή και προμήθεια εξοπλισμού που
δεν είναι απαραίτητος για παραγωγικούς σκοπούς.
iv Εργασίες επισκευής και συντήρησης υφιστάμενων
εξοπλισμών και εγκαταστάσεων.
v Εργασίες πρασίνου (δενδροφύτευση, χλοοτάπητες,
κλπ) και έργα διακόσμησης.

vi Αγορά ή εγκατάσταση μεταχειρισμένων υλικών,
μηχανημάτων και εξοπλισμών.
vii Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για οποιαδήποτε
κατηγορία δαπάνης.
viii Άλλους φόρους, τέλη ή επιβαρύνσεις. Εξαιρούνται
και είναι επιλέξιμα, για τα μεταφορικά μέσα, τέλη ταξι−
νόμησης και δασμοί, ενσωματωμένα ή μη στα τιμολόγια
αγοράς τους.
ix Χρηματοοικονομικά έξοδα (χρεωστικοί τόκοι, προ−
μήθειες χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, έξοδα συναλ−
λάγματος, συναλλαγματικές διαφορές).
x Πρόστιμα, χρηματοοικονομικές ποινές και δαπάνες
δικαστικών διαδικασιών, απαλλοτριώσεων, εκκρεμότη−
τες, κλπ.
xi Αγορά επιβατικών αυτοκινήτων μέχρι επτά (7) θέ−
σεων.
xii Αγορά ή εγκατάσταση εξοπλισμού αναψυχής.
xiii Αγορά αναλώσιμων υλικών.
xiv Λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης.
xv Αμοιβές προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των
επιβαρύνσεων κοινωνικής ασφάλισης, εκτός αν αυτό
προσληφθεί ειδικά για εργασία αποκλειστικά για την
υλοποίηση της Πράξης και θα απολυθεί με την ολοκλή−
ρωση των εργασιών.
xvi Εργασίες που πραγματοποιήθηκαν από τον ίδιο
το φορέα.
xvii Έξοδα σύστασης της εταιρείας ή άλλου νομικού
προσώπου, έξοδα συμβολαιογράφου, έξοδα ταξιδιών.
xviii Έξοδα μεταβίβασης της κυριότητας της επιχεί−
ρησης.
xix Εργασίες των οποίων τα δικαιολογητικά έγγραφα
δεν επιτρέπουν επαλήθευση των δαπανών.
xx Έξοδα ενοικίασης υλικού−εξοπλισμού, εκτός των
περιπτώσεων ενοικίασης εξοπλισμού που χρησιμο−
ποιείται για τις εργασίες κατασκευής της μονάδας /
εγκατάστασης.
xxi Έξοδα κατασκευής προσωρινών έργων.
Άρθρο 5
Υποβολή Αιτήσεων Ενίσχυσης – Χρηματοδότησης
1. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς / δυνητικοί Δικαιούχοι
υποβάλλουν τις αιτήσεις για την υπαγωγή των επεν−
δυτικών τους σχεδίων και το σχετικό φάκελο, τόσο σε
έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή (CD/DVD ROM για
περιβάλλον WINDOWS, κείμενα σε MS WORD και πίνα−
κες σε MS EXCEL), από την ημερομηνία δημοσίευσης
της παρούσας και μέχρι την 31−07−2012.
2. Οι αιτήσεις για την υπαγωγή των επενδυτικών σχε−
δίων κατατίθενται στην ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ Αλιείας. Αντίγραφο
του πλήρους κατατεθειμένου φακέλου κατατίθεται και
στις κατά τόπο αρμόδιες Υπηρεσίες Αλιείας των εντός
της περιοχής αρμοδιότητας των οποίων πρόκειται να
υλοποιηθεί το επενδυτικό σχέδιο, προκειμένου να λά−
βουν γνώση για τη σχεδιαζόμενη επένδυση και να εκδώ−
σουν τη σχετική «Βεβαίωση Κατάστασης της Μονάδας»,
σύμφωνα με το υπόδειγμα 11 της παρούσας.
Άρθρο 6
Περιεχόμενο Φακέλου Ενίσχυσης−Χρηματοδότησης
1. Στην αρχή κάθε φακέλου θα υπάρχει πίνακας περι−
εχομένων καθώς και πλήρη στοιχεία του φορέα: επωνυ−
μία, έδρα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ, τηλέφωνα, FAX, e−mail.
Επίσης πρέπει να παρέχονται στοιχεία επικοινωνίας του
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υπεύθυνου κατά το Νόμο εκπροσώπου του φορέα και
του υπεύθυνου υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου με
τον οποίο θα έρχονται σε επαφή οι αρμόδιες Υπηρεσίες
καθώς και του νόμιμου εκπροσώπου του Δικαιούχου, ή
του εξουσιοδοτημένου προς τούτο πρόσωπο.
2. Ο φάκελος Αίτησης Ενίσχυσης−Χρηματοδότησης θα
πρέπει απαραίτητα και ανάλογα με την περίπτωση, να
περιλαμβάνει τα πιο κάτω δικαιολογητικά και τεχνοοι−
κονομικά στοιχεία:
i Αίτηση Ενίσχυσης−Χρηματοδότησης, σύμφωνα με
το Υπόδειγμα 2 της παρούσας, πλήρως συμπληρωμένη
που θα έχει τη θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και θα φέρει
πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα του φορέα,
ii Δήλωση με τα στοιχεία σχετικά με την ιδιότητα της επι−
χείρησης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2003/361/ΕΚ Σύσταση
της Επιτροπής (Υπόδειγμα 10) και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
iii Καταστατικό ή Εταιρικό (κατά περίπτωση) του φο−
ρέα, εκτός εάν η επιχείρηση είναι ατομική. ΦΕΚ δημο−
σίευσης σύστασης της εταιρείας καθώς και οι σχετικές
τροποποιήσεις που έγιναν μέχρι την ημερομηνία υπο−
βολής της αίτησης. Αιτήσεις εταιρειών υπό ίδρυση δε
θα λαμβάνονται υπόψη.
iv Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου αρ−
μόδιου οργάνου όπως προσδιορίζεται στο Καταστατικό
του φορέα για τον ορισμό του υπεύθυνου υλοποίησης
του επενδυτικού σχεδίου και τον αριθμό Τραπεζικού
Λογαριασμού (IBAN) στον οποίο θα καταβάλλονται οι
ενισχύσεις. Το ανωτέρω πρόσωπο είναι το μόνο αρμόδιο
για την υποβολή αιτήσεων πληρωμής, τροποποιήσεων,
παρατάσεων της αίτησης ενίσχυσης.
v Οικονομικά στοιχεία του φορέα: Ισολογισμοί και
αποτελέσματα χρήσης για τα τρία (3) προηγούμενα έτη
αυτού της αίτησης. Στην περίπτωση που οι Δικαιούχοι:
α) είναι υποχρεωμένοι να δημοσιεύουν ισολογισμό και
αποτελέσματα χρήσης, απαιτείται η προσκόμιση επί−
σημου αντίγραφου της δημοσίευσής του στον τύπο
ή στο αντίστοιχο ΦΕΚ, β) δεν είναι υποχρεωμένοι να
δημοσιεύουν ισολογισμό και αποτελέσματα, απαιτείται
η προσκόμιση αντίγραφου το οποίο πρέπει να είναι
θεωρημένο από τους διορισμένους ελεγκτές.
Εάν πρόκειται για νεοσύστατη εταιρία ή ατομική επι−
χείρηση υποβάλλονται μόνο τα εκκαθαριστικά σημει−
ώματα της Δ.Ο.Υ. των τριών (3) τελευταίων ετών, ενός
εκάστου των μετόχων που κατέχουν μερίδιο μεγαλύ−
τερο ή ίσο του 5% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου
ή του φυσικού προσώπου.
Οι φορείς που δεν είναι υποχρεωμένοι να συντάσ−
σουν και δημοσιεύουν ισολογισμό πρέπει υποχρεωτικά
να υποβάλλουν αντίγραφα των εντύπων φορολογίας
εισοδήματος Ε3 και Ε5 που υπέβαλλαν τα τρία (3) προ−
ηγούμενα έτη αυτού της αίτησης.
vi Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα που να
καλύπτουν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
vii Πιστοποιητικό μη πτώχευσης και μη υποβολής αί−
τησης για πτώχευση.
viii Πιστοποιητικό μη θέσης σε αναγκαστική διαχείρι−
ση και μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική
διαχείριση.
ix Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία ο εν−
διαφερόμενος θα δηλώνει:
— ότι το ίδιο αντικείμενο της επένδυσης δεν έχει προ−
ταθεί ή οριστικά υπαχθεί για ενίσχυση – επιχορήγηση σε
αναπτυξιακό νόμο ή σε άλλο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
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— ότι η λειτουργία της επένδυσης θα συνάδει με τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή των
Κοινοτικών και Εθνικών διατάξεων (Κ.Αλ.Π., ΚΟΑ, ΠΛΑ
ΑΛΙΕΙΑ, Σύστημα Ελέγχου Αλιευτικών Προϊόντων, κλπ)
που αφορούν στη διακίνηση, εμπορία, ιχνηλασιμότητα
των προϊόντων, την πρόληψη, αποτροπή και εξάλειψη
της ΠΛΑ ΑΛΙΕΙΑΣ και τη μέριμνα για την ενημέρωση
του καταναλωτή.
— τον απαιτούμενο χρόνο για ολοκλήρωση των εργα−
σιών του επενδυτικού σχεδίου (συγκεκριμένες ημερο−
μηνίες έναρξης και λήξης των εργασιών).
— τον αριθμό των νέων θέσεων εργασίας που θα δη−
μιουργηθούν.
— τον τρόπο και τη διαδικασία κάλυψης της Ιδίας
Συμμετοχής.
x Σε περίπτωση δανειοδότησης:
— έγγραφο τραπεζικού ή άλλου χρηματοπιστωτικού
Ιδρύματος για το θετικό ενδιαφέρον του για χορήγηση
δανείου στο οποίο θα αναφέρονται:
• το ύψος του δανείου, το συνολικό κόστος και το
είδος του επενδυτικού σχεδίου για το οποίο χορηγείται
το δάνειο,
• η διάρκεια του δανείου,
• το επιτόκιο,
• η περίοδος χάριτος,
ή
— έγγραφο τραπεζικού ή άλλου χρηματοπιστωτικού
ιδρύματος για την πιστοληπτική ικανότητα του φορέα,
όπου θα αναφέρεται η «σχέση» / θέση του φορέα με την
τράπεζα (π.χ. την ύπαρξη ή όχι γραμμών χρηματοδό−
τησης και το ύψος αυτής, την κατάσταση που υπάρχει
– ενδεχόμενα δυσμενή ή άλλα στοιχεία που επηρεάζουν
την πιστοληπτική ικανότητα του φορέα).
xi Αποδεικτικά στοιχεία που να πιστοποιούν τη δυ−
νατότητα του φορέα να καταβάλει τη συμμετοχή του
στην επένδυση με ίδια κεφάλαια σύμφωνα με το ΠΑ−
ΡΑΡΤΗΜΑ 5.
Στις περιπτώσεις σχεδίων της παραγράφου 7 του
άρθρου 3 που βάσει των εξοφλημένων τιμολογίων έχει
καλυφθεί το ποσοστό της Ιδίας Συμμετοχής δεν απαι−
τούνται τα παραπάνω.
xii Αναλυτική τεχνοοικονομική προμελέτη, που θα πε−
ριλαμβάνει:
• Εισαγωγή. Συνοπτική παρουσίαση του επενδυτικού
σχεδίου − σύνοψη των βασικών στοιχείων του επενδυτι−
κού σχεδίου (σύντομη περιγραφή αντικειμένου και χαρα−
κτηριστικών επενδυτικού σχεδίου, τόπος εγκατάστασης,
συνολικό κόστος, αναφορά της σκοπιμότητας και των
στόχων της επιχείρησης από την υλοποίηση αυτού).
• Ενότητα Α. Στοιχεία φορέα επενδυτικού σχεδίου
(στοιχεία ίδρυσης φορέα, μετοχική σύνθεση – μετοχικό
κεφάλαιο, στοιχεία μετόχων–εταίρων, δραστηριότητα
του φορέα, μέγεθος φορέα επενδυτικού σχεδίου).
• Ενότητα Β. Τεχνική περιγραφή επενδυτικού σχεδί−
ου: περιγραφή του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδί−
ου και της παραγωγικής διαδικασίας αυτού, στοιχεία
οικοπέδου και κυριότητας αυτού, περιγραφή κτιριακών
εγκαταστάσεων, τρόπος κατασκευής, επιφάνειες και
χρήσεις χώρων, περιγραφή παραγωγικής διαδικασί−
ας και τεχνική περιγραφή των βασικών εργασιών και
εξοπλισμού κατά κατηγορία δαπανών με αναφορά σε
επισυναπτόμενα δικαιολογητικά (προσφορές, σχέδια),
τεκμηρίωση δυναμικότητας.
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• Ενότητα Γ. Στοιχεία απασχόλησης και τεκμηρίω−
σης των υφιστάμενων και νέων θέσεων απασχόλησης.
Ειδικότερα:
— τεκμηρίωση του υπολογισμού των υφισταμένων θέσε−
ων απασχόλησης του φορέα του επενδυτικού σχεδίου σε
ΕΜΕ κατά τους 12 τελευταίους μήνες πριν την υποβολή
της αίτησης (τέσσερις τελευταίες υποβληθείσες Α.Π.Δ.).
— ανάλυση των δημιουργούμενων με το επενδυτικό
σχέδιο νέων θέσεων απασχόλησης και τεκμηρίωση του
υπολογισμού αυτών σε ΕΜΕ.
• Ενότητα Δ. Κόστος επενδυτικού σχεδίου και πηγές
χρηματοδότησης, παρουσίαση συγκεντρωτικού πίνακα
κόστους ανά κατηγορία δαπάνης, χρηματοδοτικό σχήμα
και ανάλυση των πηγών χρηματοδότησης.
• Ενότητα Ε. Στοιχεία Αγοράς (στοιχεία του κλάδου
βάσει διαθέσιμων στατιστικών στοιχείων).
• Ενότητα ΣΤ. Προβλέψεις βιωσιμότητας μετά την
υλοποίηση της επένδυσης (ανάλυση των παραδοχών
βιωσιμότητας, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3).
Η τεχνοοικονομική προμελέτη, με αριθμημένες σελίδες,
θα υπογράφεται και σφραγίζεται (με τα πλήρη στοιχεία
του υπογράφοντος) στην τελευταία σελίδα από Ιχθυο−
λόγο, από Οικονομολόγο όταν το προτεινόμενο κόστος
του επενδυτικού σχεδίου υπερβαίνει τα 500.000 € και
από Μηχανικούς για τα τεχνικά σχέδια της επένδυσης,
τις προμετρήσεις των εγκαταστάσεων και τις τεχνικές
προδιαγραφές των υλικών και εξοπλισμών. Επίσης υπο−
βάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση των μελετητών, στην οποία
θα δηλώνεται ότι: νόμιμα υπογράφουν και φέρουν την
ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων της ειδικότητάς
τους και την ορθότητα των σχετικών υπολογισμών.
xiii Τοπογραφικό διάγραμμα 1:500 ή 1:1000 του χώρου
όπου θα εγκατασταθεί η μονάδα μεταποίησης / εγκατά−
σταση εμπορίας, υπογεγραμμένο από τον αρμόδιο συ−
ντάξαντα και διάγραμμα κάλυψης θεωρημένο για τους
όρους δόμησης από την αρμόδια Υπηρεσία ή αντίγραφο
του εγκεκριμένου διαγράμματος σύμφωνα με την αδει−
οδότηση του έργου (ΑΕΠΟ, οικοδομική άδεια κλπ).
xiv Απόσπασμα χάρτη της ευρύτερης περιοχής (κλίμα−
κας 1:50.000 έως1:250.000) όπου θα σημειώνεται η θέση
της μονάδας μεταποίησης / εγκατάστασης εμπορίας.
xv Κυρωμένο αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας οικοπέδου
ή δεκαετούς τουλάχιστον συμβολαίου ενοικίασης με−
τεγγραμμένου στο οικείο Υποθηκοφυλακείο (αρθρ. 618
Α.Κ.). Σε περιπτώσεις μισθώσεων δημοσίων εκτάσεων, αν
η διάρκεια είναι δέκα (10) ή και μικρότερη, λαμβάνεται
υπόψη ρήτρα αναμίσθωσης, εφόσον περιλαμβάνεται
στο συμβόλαιο. Σε περιπτώσεις εμπορικών μισθώσε−
ων λαμβάνεται υπόψη το ισχύον νομικό καθεστώς των
εμπορικών μισθώσεων. Σε περίπτωση εγκατάστασης σε
ΒΕ.ΠΕ. ως αποδεικτικό ύπαρξης οικοπέδου γίνεται δεκτή
η δέσμευση του οικοπέδου από το φορέα ΒΕ.ΠΕ..
xvi Τεχνικά σχέδια (τοπογραφικό διάγραμμα κάλυψης,
κατόψεις, όψεις, τομές) σχέδια διάταξης μηχανολογικού
εξοπλισμού και γραμμών παραγωγής (lay out).
xvii Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.)
(όπου απαιτείται).
xviii Έγκριση ίδρυσης ή λειτουργίας της εγκατάστα−
σης από την κατά τόπο αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία
(όπου απαιτείται).
xix Έγκριση μελέτης διάθεσης αποβλήτων συνοδευ−
όμενη από κυρωμένο αντίγραφο της μελέτης, ή άδεια
διάθεσης αποβλήτων (όπου απαιτείται).

xx Άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας της μονάδας
μεταποίησης / εγκατάστασης εμπορίας ή αντίστοιχο
έγγραφο απαλλαγής που θα συνοδεύονται και με τα
θεωρημένα σχέδια διάταξης Η/Μ εξοπλισμού (όπου
απαιτείται).
xxi Άδεια χρήσης νερού και εκτέλεσης έργων αξιο−
ποίησης υδάτινων πόρων (για τις περιπτώσεις υδρο−
γεωτρήσεων).
xxii Άδεια χρήσης αιγιαλού και παραλίας (όπου απαι−
τείται).
xxiii Προσφορές αναλυτικές υπογεγραμμένες από τον
κατασκευαστή ή τον προμηθευτή (κτιριακά, μηχανήμα−
τα, εξοπλισμοί, μέσα μεταφοράς κλπ) με αντίστοιχες
προμετρήσεις, οι οποίες θα αποτελούν τη βάση για την
κατάρτιση του προϋπολογισμού (χωρίς Φ.Π.Α.), συνο−
δευόμενες από συγκεντρωτικό πίνακα και αντίστοιχα
προσπέκτους (μηχανήματα, εξοπλισμοί).
Στις περιπτώσεις της παραγράφου 7 του άρθρου
3 της παρούσας θα προσκομίζονται τα τιμολόγια, ο
τρόπος εξόφλησής τους και οι αντίστοιχες επιμετρή−
σεις, για εργασίες / ενέργειες που έχουν ολοκληρωθεί
κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. Για εργασίες /
ενέργειες που δεν έχουν ολοκληρωθεί απαιτούνται τα
παραπάνω.
xxiv Υπεύθυνη δήλωση του φορέα για επιδότηση ή
όχι της αρχικής μονάδας μεταποίησης / εγκατάστα−
σης εμπορίας ή του αλιευτικού σκάφους, στα πλαίσια
οποιουδήποτε Εθνικού ή Κοινοτικού Προγράμματος,
για επενδύσεις που αφορούν σε επέκταση ή εκσυγ−
χρονισμό υφιστάμενης μονάδας μεταποίησης / εγκατά−
στασης εμπορίας. Εάν η αρχική μονάδα/ εγκατάσταση
έχει επιδοτηθεί από Εθνικούς ή Κοινοτικούς πόρους:
θα δηλώνεται το Πρόγραμμα στο οποίο εντάχθηκε, η
ημερομηνία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου και
εφόσον πρόκειται για αντικατάσταση υπάρχουσας υπο−
δομής, αν έχει παρέλθει 5ετία από την προμήθεια και
εγκατάσταση του επιδοτημένου εξοπλισμού και 10ετία
από την κατασκευή των μόνιμων εγκαταστάσεων. Για
τον υπολογισμό της 5ετίας και 10ετίας αντίστοιχα, λαμ−
βάνεται υπόψη η ημερομηνία υπογραφής της βεβαίωσης
προόδου και κόστους από την αρμόδια Επιτροπή της
δόσης πληρωμής στην οποία αντιστοιχεί ο συγκεκριμέ−
νος εξοπλισμός ή η εκτελεσθείσα εργασία.
xxv Αναλυτική περιγραφή των υπαρχουσών εγκατα−
στάσεων και εξοπλισμού, όταν πρόκειται για επενδυτικά
σχέδια που αφορούν σε επέκταση ή εκσυγχρονισμό
υφιστάμενης μονάδας μεταποίησης / εγκατάστασης
εμπορίας.
3. Στις περιπτώσεις που οι άδειες των σημείων XVII
έως ΧΧΙ της προηγούμενης παραγράφου (και εφόσον
απαιτούνται) κατά την ημερομηνία υποβολής της αί−
τησης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου βρίσκονται
στη διαδικασία έκδοσης, ανανέωσης ή τροποποίησης,
υποβάλλονται οι προϊσχύουσες άδειες, εφόσον υπάρ−
χουν, και το αντίστοιχο αίτημα έκδοσης, ανανέωσης ή
τροποποίησης.
4. Οι μελέτες θα είναι δακτυλογραφημένες σε μέγεθος
Α4, δε θα είναι βιβλιοδετημένες και θα υποβάλλονται
σε ντοσιέ (κλασέρ).
5. Όσα εκ των υποχρεωτικών δικαιολογητικών προ−
σκομίζονται σε αντίγραφα πρέπει να είναι αρμοδίως
επικυρωμένα, ευκρινή και ευανάγνωστα.
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Άρθρο 7
Έλεγχος πληρότητας, αξιολόγηση, βαθμολόγηση
και επιλογή επενδυτικών σχεδίων
1. Η διαδικασία ελέγχου πληρότητας, αξιολόγησης
και επιλογής των επενδυτικών σχεδίων περιλαμβάνει
τα εξής στάδια:
i ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ εντός είκοσι (20) ημερολογι−
ακών ημερών από την υποβολή της Αίτησης ελέγχει
την πληρότητα των δικαιολογητικών, την ακρίβεια των
δηλούμενων στοιχείων, την τήρηση των καθορισθεισών
προϋποθέσεων.
ii Ο έλεγχος πληρότητας των στοιχείων διενεργείται
από την ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ με βάση τη σχετική Λίστα
Εξέτασης Πληρότητας (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1). Εφόσον κριθεί
αναγκαίο, η Υπηρεσία δύναται να ζητήσει την υποβο−
λή συμπληρωματικών στοιχείων από τον αιτούντα της
ενίσχυσης, τα οποία οφείλεται να υποβληθούν εντός
δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερο−
μηνία παραλαβής του σχετικού εγγράφου της Υπηρε−
σίας. Με την υποβολή των συμπληρωματικών στοιχείων
η Αίτηση ελέγχεται εκ νέου ως προς την πληρότητά
της. Αιτήσεις που παρουσιάζουν ελλείψεις και οι οποίες
δε συμπληρώθηκαν μετά την έγγραφη ενημέρωση της
Υπηρεσίας (ως ανωτέρω) και δεν πληρούν τα κριτήρια
της Λίστας Εξέτασης Πληρότητας θα τίθενται στο αρ−
χείο και θα θεωρούνται ως μηδέποτε υποβληθείσες, με
σχετική ενημέρωση του αιτούντα.
iii Η κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας, αποστέλ−
λει εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερο−
μηνία πρωτοκόλλησης του φακέλου σ΄ αυτή, συμπλη−
ρωμένο και υπογεγραμμένο το Υπόδειγμα 11 Βεβαίωση
Κατάστασης της Μονάδας στην ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ,
το οποίο αποτελεί στοιχείο για την πληρότητα του
φακέλου.
iv Για τις αιτήσεις που κρίνονται πλήρεις η ΕΥ ΕΦΔ
ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ προβαίνει, εντός είκοσι (20) ημερολογιακών
ημερών, από την ολοκλήρωση εξέτασης της πληρότητας
του φακέλου, σε αξιολόγηση και βαθμολόγηση αυτών
με βάση τα Κριτήρια Επιλογής Πράξεων, όπως αυτά
εγκρίνονται και ισχύουν από την Επιτροπή Παρακολού−
θησης και εξειδικεύονται στην παρούσα, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο Παράρτημα 1 και τους συνημμένους
πίνακες κριτηρίων (Α, Β, Γ).
v Εφόσον κριθεί αναγκαίο η ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ δύνα−
ται να ζητήσει την υποβολή συμπληρωματικών στοιχεί−
ων, τόσο από τον αιτούντα της ενίσχυσης, όσο και από
την κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας. Τα απαιτού−
μενα συμπληρωματικά στοιχεία θα πρέπει να υποβλη−
θούν εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία
παραλαβής του σχετικού εγγράφου της Υπηρεσίας. Με
την υποβολή των συμπληρωματικών στοιχείων, η αίτηση
αξιολογείται και βαθμολογείται ως προς τα κριτήρια
Επιλογής Πράξεων. Εάν παρέλθει η προθεσμία που έχει
χορηγηθεί και δεν υποβληθούν τα πρόσθετα δικαιολο−
γητικά, η αίτηση αξιολογείται και βαθμολογείται με τα
υπάρχοντα στοιχεία.
vi Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης
και βαθμολόγησης της κάθε αίτησης, η Υπηρεσία συ−
μπληρώνει το Δελτίο Αξιολόγησης του προτεινόμενου
επενδυτικού σχεδίου και επισυνάπτει πίνακα με τις προς
έγκριση εργασίες / ενέργειες και το αναλυτικό κόστος
αυτών.
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vii Η ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ καταρτίζει πίνακα στον οποίο
κατατάσσονται σε φθίνουσα σειρά με βάση τη βαθμο−
λογία τους οι αιτήσεις που προτείνονται για ένταξη
και χρηματοδότηση. Ο ανωτέρω πίνακας καθώς και
αντίγραφα των Δελτίων Αξιολόγησης των σχετικών
προς ένταξη − χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων,
με συνημμένους πίνακες με τις προς έγκριση εργασί−
ες/ενέργειες, και το αναλυτικό κόστος αυτών, τίθενται
υπόψη της Επιτροπής Προέγκρισης Αιτήσεων Ενισχύ−
σεων (Ε.Π.Α.Ε.) επενδυτικών σχεδίων του Μέτρου 2.3.
«Μεταποίηση και Εμπορία» σύμφωνα με το άρθρο 11 της
κοινής υπουργικής απόφασης 3136/07.11.2011.
Επίσης, στην Ε.Π.Α.Ε., η ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ υποβάλλει
και πίνακα με τις μη προτεινόμενες προς ένταξη – χρη−
ματοδότηση αιτήσεις, με σχετική αιτιολόγηση.
viii Η Ε.Π.Α.Ε. εξετάζει τα στοιχεία που υποβάλλο−
νται σύμφωνα με το ανωτέρω σημείο (vii) και συντάσ−
σει πρακτικό με το οποίο γνωμοδοτεί, τόσο για την
προέγκριση ενίσχυσης των αιτήσεων που κρίνεται ότι
έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη διαδικασία αξιολόγη−
σης, όσο και για τις απορριπτόμενες αιτήσεις. Κατά
τη διαδικασία της γνωμοδότησης για την προέγκρι−
ση των αιτήσεων από την Ε.Π.Α.Ε. και εφόσον αυτό
κριθεί αναγκαίο, δύναται να τροποποιηθεί με επαρκή
τεκμηρίωση, ο σχετικός πίνακας με τις προς έγκρι−
ση εργασίες/ενέργειες και το κόστος του εκάστοτε
εξεταζόμενου επενδυτικού σχεδίου, τροποποιώντας
αναλόγως τον πίνακα κατάταξης των υπό αξιολόγηση
επενδυτικών σχεδίων.
ix Το πρακτικό προέγκρισης επενδυτικών σχεδίων
προς ένταξη και χρηματοδότηση συντάσσεται τηρώ−
ντας σειρά προτεραιότητας κατά φθίνουσα σειρά βαθ−
μολόγησης και αποτελεί μέρος των δικαιολογητικών για
την έκδοση της Απόφασης Ένταξης – Χρηματοδότησης
των επενδυτικών σχεδίων. Στο πρακτικό συμπεριλαμβά−
νονται και τα προτεινόμενα για μη ένταξη επενδυτικά
σχέδια οι φάκελοι των οποίων τίθενται στο αρχείο και
ενημερώνονται οι αιτούντες και οι κατά τόπο αρμόδιες
Υπηρεσίες Αλιείας.
Άρθρο 8
Ένταξη Πράξεων – Αποδοχή της Απόφασης Ένταξης −
Χρηματοδότησης Πράξης από το Δικαιούχο
1. Η ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ με βάση το πρακτικό προ−
έγκρισης επενδυτικών σχεδίων της Επιτροπής, ενημε−
ρώνει με συστημένη επιστολή τους αιτούντες για τα
επενδυτικά σχέδια που προτείνονται προς Ένταξη και
Χρηματοδότηση από το Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ τόσο όσον αφορά
στον επιλέξιμο προϋπολογισμό όσο και στις επιμέρους
επιλέξιμες δαπάνες τους.
2. Οι ενδιαφερόμενοι με την παραλαβή του εγγράφου
της ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΕΙΑΣ, θα πρέπει εντός δέκα (10) ημε−
ρολογιακών ημερών να δηλώσουν στην Υπηρεσία ότι
αποδέχονται να εκτελέσουν το προτεινόμενο επενδυ−
τικό σχέδιο με τις προϋποθέσεις που προκύπτουν από
την αξιολόγησή του και σε περίπτωση δανειοδότησης
να επισυνάψουν τη σχετική τραπεζική σύμβαση. Σε πε−
ρίπτωση μη αποδοχής ή μη τήρησης της παραπάνω
προθεσμίας το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο απορ−
ρίπτεται οριστικά και ο φάκελος τίθεται στο αρχείο, με
ενημέρωση του αιτούντα και της κατά τόπο αρμόδιας
Υπηρεσίας Αλιείας.
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3. Με την παραλαβή της δήλωσης «αποδοχής» από
τον αιτούντα, η ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ μεριμνά για την
έκδοση της σχετικής Απόφασης Ένταξης − Χρηματοδό−
τησης Πράξης, η οποία αποστέλλεται στο Δικαιούχο της
ενίσχυσης και κοινοποιείται στην κατά τόπο αρμόδια
Υπηρεσία Αλιείας.
4. Αιτήσεις που δε δύναται να ενταχθούν στο Πρό−
γραμμα, λόγω οριστικής κάλυψης των πιστώσεων απορ−
ρίπτονται και ενημερώνονται οι αιτούντες και οι κατά
τόπο αρμόδιες Υπηρεσίες Αλιείας.
5. Στην Απόφαση Ένταξης − Χρηματοδότησης Πράξης
προσδιορίζονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
— Τα πλήρη στοιχεία του φορέα (επωνυμία, διακριτικός
τίτλος του δικαιούχου, ΔΟΥ, ΑΦΜ).
— Ο τίτλος του επενδυτικού σχεδίου.
— Ο Κωδικός ΟΠΣΑΑ.
— Η τοποθεσία του επενδυτικού σχεδίου (θέση – Δήμος
− Περιφερειακή Ενότητα – Περιφέρεια).
— Ο συνολικός προϋπολογισμός και το επιλέξιμο κό−
στος του επενδυτικού σχεδίου.
— Οι χορηγούμενες ενισχύσεις (Κοινοτικές και Εθνι−
κές)
— Η Ιδιωτική Συμμετοχή του Δικαιούχου και ο τρόπος
κάλυψής της (ίδια κεφάλαια – δανεισμός).
— Ο αριθμός των δόσεων καταβολής των ενισχύσεων
και οι προϋποθέσεις καταβολής.
— Ο αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο
θα κατατίθενται οι ενισχύσεις.
— Πίνακας εγκεκριμένων επιλέξιμων δαπανών, ανά κα−
τηγορία διακριτών τμημάτων φυσικού αντικειμένου και
ο προϋπολογισμός τους.
— Οι υποχρεώσεις των αρμόδιων Υπηρεσιών για την
παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχε−
δίου.
— Οι υποχρεώσεις των Δικαιούχων και ιδίως οι υπο−
χρεώσεις τήρησης στοιχείων και αποδοχής ελέγχων
και επιτόπιων ή/και διοικητικών επαληθεύσεων και επι−
θεωρήσεων από όλα τα αρμόδια Εθνικά και Κοινοτικά
όργανα.
6. Στην Απόφαση Ένταξης − Χρηματοδότησης ορίζεται,
επίσης, προθεσμία για την ολοκλήρωση του επενδυτικού
σχεδίου, η διάρκεια της οποίας (χρονοδιάγραμμα) συ−
ναρτάται από το κόστος και από ειδικά χαρακτηριστικά
που μπορούν να επηρεάσουν τη διάρκεια του χρόνου
υλοποίησης και δε μπορεί να υπερβαίνει τα τρία έτη
και σε κάθε περίπτωση την 31.12.2015.
7. Οποιαδήποτε αλλαγή επέλθει στην Αίτηση Ενίσχυ−
σης (επενδυτικό σχέδιο) μετά την έκδοση της σχετι−
κής Απόφασης Ένταξης – Χρηματοδότησης της Πρά−
ξης τόσο στα στοιχεία του Δικαιούχου ή της Πράξης
όσο και στο χρηματοδοτικό σχήμα αυτής, αποτελεί
αντικείμενο τροποποίησης της ανωτέρω Απόφασης,
η οποία θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με το άρθρο 10
της παρούσας.
Άρθρο 9
Έναρξη Υλοποίησης −
Διαδικασία Υλοποίησης Πράξεων
1. Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των
σχετικών δαπανών ορίζεται η 1η Ιανουαρίου 2007.

2. Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν μετά την 01−01−
2007 και πριν από την ημερομηνία της υποβολής της
Αίτησης Ενίσχυσης στην ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ και έχουν
εξοφληθεί μερικώς ή ολικώς κατά την ημερομηνία υπο−
βολής, δύνανται να θεωρηθούν επιλέξιμες, εφόσον τη−
ρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της κοινής υπουργικής
απόφασης αριθ. 3136/07−11−2011 και της παρούσας.
3. Έναρξη εργασιών στο πλαίσιο εφαρμογής της πα−
ρούσας θεωρείται η έναρξη ανάλωσης της Ιδιωτικής
Συμμετοχής και η ημερομηνία έκδοσης του σχετικού
τιμολογίου.
4. Το αργότερο εντός 8 μηνών από την ημερομηνία
έκδοσης της Απόφασης Χρηματοδότησης – Ένταξης
Πράξης, οι Δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλλουν στην
κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας και να κοινο−
ποιήσουν ένα αντίγραφο (μόνο της αίτησης) στην ΕΥ
ΕΦΔ ΕΠΑΛ, αίτημα επαλήθευσης – πληρωμής, που να
αντιπροσωπεύει δαπάνες (χωρίς ΦΠΑ) για εγκεκριμένες
εργασίες τουλάχιστον ίσες με το 30% του εγκεκριμένου
επιλέξιμου κόστους, αλλά πάντως όχι μικρότερο του
20% μετά την αφαίρεση τυχόν υπερβάσεων και των
μη επιλέξιμων δαπανών. Στις περιπτώσεις εφαρμογής
της παραγράφου 6 του άρθρου 13 της παραπάνω κοινή
υπουργική απόφαση το αίτημα επαλήθευσης – πληρω−
μής υποβάλλεται στην ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ.
5. Εξαίρεση της παραπάνω υποχρέωσης αποτελούν
οι Δικαιούχοι των επενδυτικών σχεδίων για τις οποίες
η καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων γίνεται σε μία
δόση και ο χρόνος καταβολής ορίζεται στην Απόφαση
Ένταξης − Χρηματοδότησης της Πράξης.
6. Σε περιπτώσεις πλήρως αιτιολογημένες και τεκμηρι−
ωμένες, μετά από αίτηση του Δικαιούχου, η ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ
ΑΛΙΕΙΑΣ, μπορεί να χορηγεί παράταση για την υποβολή
δικαιολογητικών πρώτης δόσης για διάστημα το πολύ
δύο (2) μηνών.
7. Με την παρέλευση των προθεσμιών των παραγρά−
φων 4 και 6 και εφ’ όσον ο Δικαιούχος δεν υπέβαλε
αίτημα επαλήθευσης – πληρωμής, η Πράξη ακυρώνεται,
ο φάκελος τίθεται στο αρχείο και ενημερώνεται σχετικά
ο Δικαιούχος και η αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας. Στην πε−
ρίπτωση αυτή ο φορέας έχει δικαίωμα να επανέλθει με
νέα αίτηση για ένταξη − χρηματοδότηση στο Μέτρο.
8. Ο Δικαιούχος οφείλει να τηρεί πιστά το χρονοδιά−
γραμμα εκτέλεσης της Πράξης, όπως αυτό αναφέρεται
στην Απόφαση Ένταξης – Χρηματοδότησης. Στην περί−
πτωση που αυτό παρεκκλίνει, οι λόγοι της καθυστέρη−
σης θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένοι.
9. Η προβλεπόμενη στην Απόφαση Ένταξης – Χρημα−
τοδότησης προθεσμία ολοκλήρωσης του επενδυτικού
σχεδίου μπορεί να παρατείνεται μέχρι ένα έτος κατ’
ανώτατο όριο και εφ’ όσον το σχετικό αίτημα υποβάλλε−
ται εντός του διαστήματος που ορίζεται στην Απόφαση
Ένταξης – Χρηματοδότησης και έχει υλοποιηθεί το 50%
τουλάχιστον του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου,
σύμφωνα με τις πιστοποιήσεις – επαληθεύσεις του σχε−
τικού Ο.Ε.Ε..
10. Η αίτηση τόσο για την παράταση υποβολής δικαι−
ολογητικών πρώτης δόσης (παράγραφος 6) όσο και για
την παράταση του χρονοδιαγράμματος (παράγραφος 9)
υποβάλλεται στην κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας
και κοινοποιείται στην ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ πριν τη λήξη
των αντίστοιχων προθεσμιών και συγκεκριμένα:
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• για την παράταση υποβολής των δικαιολογητικών
πληρωμής πρώτης δόσης, ένα μήνα πριν από τη συμπλή−
ρωση οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της
Απόφασης Ένταξης − Χρηματοδότησης της Πράξης,
• για την παράταση του χρονοδιαγράμματος, ένα μήνα
πριν από τη λήξη του, όπως αυτό ορίζεται στη σχετική
Απόφαση Ένταξης − Χρηματοδότησης της Πράξης.
11. Οι κατά τόπους αρμόδιες Υπηρεσίες Αλιείας απο−
στέλλουν τις αιτήσεις παράτασης στην ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙ−
ΕΙΑΣ εντός πέντε (5) ημερών από την υποβολή τους με
σχετικό ενημερωτικό σημείωμα και τις απόψεις τους.
Άρθρο 10
Τροποποίηση Πράξεων
1. Η διαδικασία τροποποίησης Πράξεων ορίζε−
ται στο άρθρο 12 της κοινής υπουργικής απόφασης
3136/07.11.2011.
2. Για οποιαδήποτε αλλαγή/μεταβολή της ενταχθείσας
Πράξης, υποβάλλεται από το Δικαιούχο αίτηση τρο−
ποποίησης στην ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ και κοινοποιείται
στην κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας.
3. Η αίτηση τροποποίησης υποβάλλεται πριν από την
έναρξη πραγματοποίησης των ενεργειών/εργασιών στις
οποίες αναφέρεται. Ο Δικαιούχος με δική του ευθύνη
μπορεί να προβεί σε εργασίες που περιλαμβάνονται
στην προτεινόμενη τροποποίηση, προ της λήψης της
απάντησης για έγκρισή της, όχι όμως πριν από την
ημερομηνία πρωτοκόλλησης της σχετικής αίτησης στην
ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ.
4. Η αίτηση τροποποίησης υποβάλλεται από τον Δι−
καιούχο εντός των ορίων του χρονοδιαγράμματος που
ορίζει η σχετική Απόφαση Ένταξης – Χρηματοδότησης
της Πράξης και το αργότερο 2 μήνες πριν από τη λήξη
αυτού, με συνημμένα τα ακόλουθα:
— Τεχνική έκθεση με πλήρη τεχνική και οικονομική αιτι−
ολόγηση των προτεινομένων αλλαγών, υπογεγραμμένη
και σφραγισμένη από τους συντάξαντες μελετητές κατά
περίπτωση, συνοδευόμενη από Υπεύθυνή τους Δήλωση
ότι: νόμιμα υπογράφουν και φέρουν την ευθύνη για την
ακρίβεια των στοιχείων της ειδικότητάς τους και την
ορθότητα των σχετικών υπολογισμών.
— Συγκριτικό πίνακα αρχικώς εγκεκριμένων και προ−
τεινόμενων εργασιών.
— Προμετρήσεις και προσφορές για τις νέες εργασίες
– εξοπλισμούς.
— Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης νέων εργασιών.
— Λοιπά δικαιολογητικά στοιχεία, ανάλογα με τη φύση
της τροποποίησης.
— Άδειες και εγκρίσεις που αφορούν στις προτεινόμε−
νες αλλαγές του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν αφορούν περίπτω−
ση αλλαγής Δικαιούχου ή νομικής μορφής αυτού ή του
καταστατικού του φορέα, πλην των αδειών και εγκρί−
σεων.
5. Ανάλογα με τη φύση και την έκτασή τους οι τροπο−
ποιήσεις διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες:
i Τροποποιήσεις που εγκρίνονται από την ΕΥ ΕΦΔ
ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση της
Απόφαση Ένταξης – Χρηματοδότησης της Πράξης, και
αφορούν σε:

11245

— Τροποποίηση του επενδυτικού σχεδίου που συνίστα−
ται σε καθαρά τεχνικές αλλαγές, απόλυτα αιτιολογημέ−
νες που δεν επηρεάζουν τη διαρθρωτική και οικονομική
πλευρά του (πχ μεταβολή της διαρρύθμισης των επί
μέρους χώρων των κτιριακών εγκαταστάσεων, χωρίς
μεταβολή της συνολικής εγκριθείσας καλυπτόμενης
έκτασης).
— Κάθε τεχνική μεταβολή που δεν επηρεάζει την πα−
ραγωγική διαδικασία που αναφέρεται στην εγκεκριμένη
Πράξη.
— Τεχνικές μετατροπές και γενικά τροποποιήσεις που
αφορούν σε καθαρά τεχνικές αλλαγές εγκαταστάσε−
ων (αλλαγή υλικών ή τρόπου / τύπου κατασκευής των
εγκαταστάσεων, κλπ), απόλυτα αιτιολογημένες, χωρίς
αύξηση του εγκριθέντος προϋπολογισμού και χωρίς αλ−
λαγή του αποτελέσματος και εφόσον είναι στα πλαίσια
των προβλεπομένων αδειών και εγκρίσεων.
— Μεταβολή των χαρακτηριστικών (τύπος, διάστα−
ση κλπ) των μεταφορικών μέσων, χωρίς αύξηση του
εγκριθέντος προϋπολογισμού και χωρίς αλλαγή του
αποτελέσματος.
— Αύξηση ή μείωση του κόστους των εργασιών, που
είχαν υπολογισθεί αρχικά, χωρίς όμως να τροποποιηθεί
ο στόχος παραγωγής, το είδος των εργασιών και με τον
όρο ότι εξασφαλίζεται το ίδιο αποτέλεσμα σε αποδοτι−
κότητα. Σε περίπτωση μείωσης του κόστους έχουμε και
μείωση της οικονομικής ενίσχυσης, ενώ η αύξηση του
κόστους επιβαρύνει αποκλειστικά το Δικαιούχο.
— Μεταβολή της καλυπτόμενης επιφάνειας, ύστερα
από έγκριση των αρμόδιων αρχών, των κτιριακών εγκα−
ταστάσεων, ή του όγκου των κτιριακών και ψυκτικών
εγκαταστάσεων χωρίς μείωση της δυναμικότητας πα−
ραγωγής. Σε περίπτωση μείωσης του κόστους λόγω
της μεταβολής της επιφάνειας έχουμε και μείωση της
οικονομικής ενίσχυσης, ενώ η αύξηση του κόστους επι−
βαρύνει αποκλειστικά το Δικαιούχο.
ii Τροποποιήσεις που εγκρίνονται από την ΕΥ ΕΦΔ
ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ και απαιτούν τροποποίηση της Απόφασης
Ένταξης – Χρηματοδότησης της Πράξης και αφορούν
σε:
— Αλλαγή του Δικαιούχου ή της νομικής μορφής αυ−
τού.
— Αλλαγή της τοποθεσίας υλοποίησης του επενδυ−
τικού σχεδίου, με την προϋπόθεση ότι έχουν εξασφα−
λισθεί όλες οι απαιτούμενες άδειες και προϋποθέσεις
για τη λειτουργία της μονάδας / εγκατάστασης στη
νέα θέση.
— Αλλαγή της παραγωγικής διαδικασίας ή / και των
τελικών προϊόντων.
— Αλλαγή του εγκεκριμένου χρηματοδοτικού σχήμα−
τος, εφόσον προσκομιστούν όλα τα απαιτούμενα δι−
καιολογητικά που αφορούν στην κάλυψη της Ιδιωτικής
Συμμετοχής, αποκλειόμενης της μείωσης του ποσοστού
των ιδίων κεφαλαίων.
— Τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης
του επενδυτικού σχεδίου που προβλέπεται στην Από−
φαση Ένταξης − Χρηματοδότησης.
6. Σε περίπτωση μείωσης, με την τροποποίηση, του
συνολικού επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου,
επέρχεται και μείωση της οικονομικής ενίσχυσης, ενώ
σε περίπτωση αύξησης του συνολικού εγκεκριμένου
προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου αυτή επι−
βαρύνει το Δικαιούχο.
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Άρθρο 11
Παραίτηση Δικαιούχου από την Υλοποίηση
του Επενδυτικού Σχεδίου
1. Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος αδυνατεί να υλο−
ποιήσει το εγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο, υποχρεούται
να προβεί σε παραίτηση υποβάλλοντας σχετικό αίτημα,
πλήρως αιτιολογημένο και συνοδευόμενο από υπεύθυνη
δήλωση του Ν. 1599/86, στην ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ.
2. Η παραίτηση μπορεί να αφορά στο σύνολο ή σε μέ−
ρος του επενδυτικού σχεδίου. Στη δεύτερη περίπτωση
και εφόσον το τμήμα του επενδυτικού σχεδίου που απο−
μένει προς υλοποίηση κριθεί ότι δε μπορεί να λειτουρ−
γήσει αυτόνομα, η Πράξη ακυρώνεται συνολικά, οι δε
ενισχύσεις που τυχόν έχουν καταβληθεί επιστρέφονται
ως αχρεωστήτως καταβληθείσες. Στην περίπτωση που
το μέρος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να λειτουρ−
γήσει αυτόνομα τηρείται η διαδικασία τροποποίησης
του άρθρου 10 της παρούσας.
3. Παραίτηση του Δικαιούχου θεωρείται και:
α) Η παρέλευση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης
της Πράξης, επί εξάμηνο χωρίς ο Δικαιούχος να έχει
προβεί στην υποβολή σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης
παραίτησης ή αίτησης τροποποίησης της Πράξης.
β) Η παρέλευση χρονικού διαστήματος οκτώ (8) μηνών
από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης
− Χρηματοδότησης της Πράξης στο οποίο ο Δικαιούχος
θα έπρεπε να είχε υποβάλλει στην κατά τόπο αρμό−
δια Υπηρεσία Αλιείας αίτημα επαλήθευσης – πληρωμής
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 του
άρθρου 9 της παρούσας ή αίτηση παράτασης αυτού.
4. Σε περίπτωση παραίτησης, η ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ
προβαίνει στις διαδικασίες ανάκλησης της Απόφασης
Ένταξης – Χρηματοδότησης Πράξης και ενημερώνει την
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π.ΑΛ. και την κατά
τόπο αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας.
5. Με την ανάκληση της Απόφασης Ένταξης – Χρη−
ματοδότησης της Πράξης (για οποιοδήποτε λόγο) ακυ−
ρώνεται η δέσμευση για τη χορήγηση οικονομικής ενί−
σχυσης και ο φορέας χάνει το δικαίωμα υποβολής νέας
αίτησης για την ίδια Πράξη στο ίδιο Μέτρο, πριν την
παρέλευση δυο (2) ετών από την ημερομηνία έκδοσης
της Απόφασης Ένταξης – Χρηματοδότησης Πράξης.
Άρθρο 12
Όροι και Προϋποθέσεις
Καταβολής Οικονομικών Ενισχύσεων
1. Για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης ο Δικαι−
ούχος υποβάλλει αίτημα επαλήθευσης – πληρωμής, με
τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στην κατά τόπο αρμόδια
Υπηρεσία Αλιείας και κοινοποιεί ένα αντίγραφο της αίτη−
σης στην ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ. Επίσης, μέσω της ΕΥ ΕΦΔ
ΕΠ ΑΛΕΙΑΣ καταθέτει αίτημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, Διεύθυνση
Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων – Τμήμα Λογιστηρίου,
για την εγγραφή του στο μητρώο συναλλασσομένων του
ΟΠΕΚΕΠΕ, με τα συνημμένα δικαιολογητικά τα οποία ο
Οργανισμός ορίζει κατά περίπτωση.
2. Η οικονομική ενίσχυση για κάθε ενταγμένη Πράξη,
αποδίδεται σε ισάριθμες δόσεις, όπως προσδιορίζε−
ται στη σχετική Απόφαση Ένταξης – Χρηματοδότησης
της Πράξης, απολογιστικά και ανάλογα με την πρόοδο
υλοποίησης αυτής. Ο αριθμός των δόσεων μπορεί να
κυμαίνεται από μία έως δύο (2) ανάλογα με τον προϋ−
πολογισμό του επενδυτικού σχεδίου.

3. Σε περίπτωση που υπάρχει μείωση του επιλέξιμου
τελικού κόστους, σε σχέση με το προβλεπόμενο αρχικό
επιλέξιμο κόστος, θα μειώνονται αναλογικά και τα ποσά
των ενισχύσεων.
4. Η καταβολή της 1ης ολικής ή της 2ης τελικής τμη−
ματικής δόσης της οικονομικής ενίσχυσης στο Δικαι−
ούχο, γίνεται μετά την έκδοση της σχετικής Απόφασης
– Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης της Πράξης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 15 της παρούσας.
5. Τα τιμολόγια με όλα τα συνοδεύοντα αυτών στοι−
χεία εξόφλησής τους και τα λοιπά νόμιμα παραστατικά
έγγραφα (με τη μορφή ακριβών αντιγράφων και υπό την
προϋπόθεση σφράγισης των πρωτοτύπων με την ένδει−
ξη «συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΠΑΛ 2007−2013»),
μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών επαλήθευσης
από το Ο.Ε.Ε., παραμένουν στις κατά τόπο αρμόδιες
Υπηρεσίες Αλιείας και φυλάσσονται για μια δεκαετία
από την ημερομηνία αποπληρωμής του επενδυτικού
σχεδίου.
6. Ο τρόπος εξόφλησης των τιμολογίων (αγοράς αγα−
θών ή λήψης υπηρεσιών) από το Δικαιούχο διέπεται,
σε κάθε περίπτωση, από τις ισχύουσες κατά το χρόνο
εξόφλησης διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας.
7. Δεν επιτρέπεται, μετά τη δημοσίευση της παρού−
σας πρόσκλησης, η εξόφληση τιμολογίων για αγορές
αγαθών και υπηρεσιών, από τους Δικαιούχους των ενι−
σχύσεων, με επιταγές τρίτων. Εξόφληση με μεταχρο−
νολογημένες επιταγές γίνεται δεκτή, εφόσον αυτή έχει
πραγματοποιηθεί κατά την πιστοποίηση του φυσικού
και οικονομικού αντικειμένου από το Ο.Ε.Ε. και εντός
του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του
επενδυτικού σχεδίου. Εάν κατά την τμηματική πληρωμή
διαπιστωθούν δαπάνες με μεταχρονολογημένες επιτα−
γές από το Ο.Ε.Ε., τότε αυτές οι δαπάνες κρατούνται
και δηλώνονται στην επόμενη τελική πληρωμή. Σε περί−
πτωση που διαπιστωθεί οικονομική ενίσχυση δαπανών
με μεταχρονολογημένες επιταγές που λήγουν μετά το
εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του εγκε−
κριμένου επενδυτικού σχεδίου, τότε αυτές οι δαπάνες
θεωρούνται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες, εφαρμό−
ζονται οι διαδικασίες δημοσιονομικής διόρθωσης και
επιστρέφονται οι αντίστοιχες οικονομικές ενισχύσεις
που έχουν καταβληθεί.
8. Η δημόσια ενίσχυση καταβάλλεται απευθείας στο
Δικαιούχο, στον τραπεζικό λογαριασμό που δηλώθηκε
στην Αίτηση Ενίσχυσης και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή
της σε τρίτους.
9. Η διαδικασία καταβολής των ενισχύσεων στους Δι−
καιούχους ορίζεται στο άρθρο 14 της κοινής υπουργικής
απόφασης 3136/07.11.2011.
Άρθρο 13
Περιεχόμενο Φακέλου
Αιτήματος Επαλήθευσης – Πληρωμής
1. Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν το αίτημα επα−
λήθευσης – πληρωμής περιλαμβάνουν:
I. Αντίγραφα εξοφλημένων τιμολογίων και λοιπών
νόμιμων παραστατικών εγγράφων ή εγγράφων ισοδύ−
ναμης αποδεικτικής ισχύος (σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις), που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις
του Κ.Β.Σ. στο όνομα του Δικαιούχου της Πράξης. Οι
αγορές αφορούν καινούργια και όχι μεταχειρισμένα
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υλικά. Σε περίπτωση που ο πωλητής ή κατασκευαστής
και ο αγοραστής δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του Κ.Β.Σ.
αντίγραφο εξοφλητικής απόδειξης νόμιμα χαρτοση−
μασμένης και θεωρημένης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Τα
παραπάνω θα συνοδεύονται από φωτογραφικό υλικό
των μόνιμων κατασκευών και λίστα με τα serial numbers
των μηχανημάτων και του εξοπλισμού.
II. Τιμολόγιο εξωτερικού (επίσημα μεταφρασμένο στην
Ελληνική), προκειμένου για προμήθεια που έγινε απ’
ευθείας από το εξωτερικό στο όνομα του Δικαιούχου
με αντίγραφο της σχετικής άδειας παράδοσης εκτελω−
νισθέντων ειδών (για χώρες εκτός Ε.Ε.).
III. Παραστατικά πληρωμής της τράπεζας (εντολή
είσπραξης / πληρωμής) μέσω της οποίας έγινε ο δια−
κανονισμός για το συγκεκριμένο τιμολόγιο (για χώρες
εκτός Ε.Ε.).
IV. Τα τιμολόγια θα πρέπει να αναφέρουν την ποσό−
τητα του προσφερόμενου είδους καθώς και την τιμή
μονάδας.
V. Τιμολόγια που αφορούν αγορά εξοπλισμού για την
κατοχή και χρήση του οποίου είναι απαραίτητη η έκ−
δοση ειδικής άδειας (π.χ. αγορά αυτοκινήτου, αγορά
μηχανοκίνητου κλαρκ που κινείται εκτός της μονάδας
κλπ), συνοδεύονται από τις απαιτούμενες άδειες που
θα πρέπει να έχουν εκδοθεί στο όνομα του Δικαιούχου
και θα προσκομίζονται το αργότερο μέχρι την υποβολή
της τελευταίας αίτησης πληρωμής.
VI. Στα παραστατικά πληρωμής της τράπεζας μέσω
της οποίας έγινε ο διακανονισμός για τιμολόγιο εξωτε−
ρικού, θα αναφέρεται σαφώς το τιμολόγιο και το είδος
του προϊόντος.
VII. Σε περιπτώσεις που απαιτείται συγχρόνως και η
έκδοση δελτίου αποστολής (μεταφορές υλικών), αυτό
θα πρέπει να επισυνάπτεται στο αντίστοιχο τιμολόγιο
(εφόσον δεν αποτελούν ενιαίο έγγραφο).
VIII. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 του Δικαιούχου
στην οποία θα δηλώνεται:
− Ότι όλα τα υλικά, μηχανήματα, προμήθειες κλπ χρη−
σιμοποιήθηκαν αποκλειστικά στην εγκατάσταση της
μονάδας / εγκατάστασης και είναι καινούργια και αμε−
ταχείριστα.
− Ότι δεν έχει χρηματοδοτηθεί από άλλη πηγή για τις
συγκεκριμένες εργασίες και εξοπλισμούς.
− Το υποκατάστημα της τράπεζας και ο αριθμός λο−
γαριασμού (και το ΙΒΑΝ) στον οποίο επιθυμεί να κατα−
τεθούν οι οικονομικές ενισχύσεις.
− Ότι τα παρεχόμενα στοιχεία στο αίτημα επαλήθευ−
σης – πληρωμής, είναι έγκυρα και πραγματικά.
IX. Βεβαίωση της τράπεζας, σε περίπτωση δανειοδό−
τησης του Δικαιούχου, για το εκταμιευθέν ποσό του
δανείου.
X. Αποδεικτικά στοιχεία για την πιστοποίηση κατα−
βολής της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, όπου απαι−
τείται.
XI. Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.
XII. Απόσπασμα πρακτικών συνεδρίασης του Δ.Σ. ή
άλλου αρμόδιου οργάνου (όταν πρόκειται για Δικαιούχο
Συνεταιριστικής Οργάνωσης, ΟΤΑ, Α.Ε., Ε.Π.Ε. κλπ) για
την εξουσιοδότηση του αρμοδίου προσώπου παραλα−
βής και υπογραφής κάθε απαραίτητου εγγράφου (σε
περίπτωση αλλαγής του αρχικά ορισθέντος).
XIII. Αντίγραφο πολεοδομικής άδειας.
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XIV. Επιμετρήσεις επιβλεπόντων μηχανικών για κτιρι−
ακές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
XV. Πρόσφατη βεβαίωση του Πρωτοδικείου της έδρας
της επιχείρησης περί µη πτώχευσης ή µη θέσης αυτής
σε εκκαθάριση.
XVI. Βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας περί µη τρο−
ποποίησης του καταστατικού της επιχείρησης, ή για τις
σχετικές τροποποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν μετά
την υποβολή της πρότασης.
XVII. Συμπληρωμένα τα υποδείγματα 5, 6 και 7.
2. Για την έκδοση της απόφασης πληρωμής της πρώ−
της δόσης υποβάλλονται υποχρεωτικά οι άδειες των
σημείων XVII έως ΧΧΙ (της παραγράφου 2 του άρθρου
6), με εξαίρεση των αδειών λειτουργίας, για τις οποίες
κατά την υποβολή της αίτησης ένταξης του επενδυτικού
σχεδίου δεν είχε ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία
(έκδοσης, ανανέωσης ή τροποποίησης). Επίσης απαι−
τείται για τα φυσικά πρόσωπα η προσκόμιση έναρξης
επιτηδεύματος με όλες της τροποποιήσεις της από την
αρμόδια Δ.Ο.Υ..
3. Για την έκδοση της απόφασης πληρωμής της τε−
λικής δόσης, πλέον των ανωτέρω υποβάλλονται και
τα εξής:
— Βεβαίωση έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας,
(σημείο iii, παράγραφος 1 άρθρο 14 της παρούσας).
— Βεβαίωση εγκατάστασης ή πιστοποίησης συστήμα−
τος αυτοελέγχων, συστήματος διαχείρισης ποιότητας,
συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ή/και σήμαν−
σης προϊόντων από αρμόδιο φορέα, εφόσον η εφαρμο−
γή τους περιλαμβάνεται στην Πράξη. Στην περίπτωση
εφαρμογής HACCP, η πιστοποίησή του μπορεί να προ−
κύπτει και από σχετική βεβαίωση από την αρμόδια Κτη−
νιατρική Υπηρεσία. Ειδικότερα για το ΕΜΑS απαιτείται
και η καταχώρηση στο Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής
Διαχείρισης Ελέγχου EMAS. Σε περίπτωση μη έγκαιρης
ολοκλήρωσης των σχετικών διαδικασιών, απαιτείται βε−
βαίωση προαξιολόγησης από τον φορέα πιστοποίησης
συνοδευόμενη από Υπεύθυνη Δήλωση του Δικαιούχου
στην οποία θα δηλώνεται η υποχρέωση προσκόμισης
εντός πέντε (5) μηνών της τελικής πιστοποίησης.
— Αντίγραφα των αδειών λειτουργίας.
Άρθρο 14
Έλεγχος των Δικαιολογητικών
του Αιτήματος Επαλήθευσης – Πληρωμής –
Διαδικασία Καταβολής Ενισχύσεων
1. Ο Δικαιούχος υποβάλλει στην κατά τόπο αρμόδια
Υπηρεσία Αλιείας, αίτημα επαλήθευσης−πληρωμής, που
συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως
αυτά περιγράφονται στο άρθρο 13 και προωθείται στο
αρμόδιο Όργανο Επιτόπιας Επαλήθευσης (Ο.Ε.Ε.), το
οποίο προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:
(i) Εξετάζει λεπτομερώς τα παραστατικά στοιχεία
και δικαιολογητικά που προσκόμισε ο Δικαιούχος, σε
σχέση με τις εκτελούμενες εργασίες του επενδυτικού
σχεδίου διενεργώντας επιτόπιο έλεγχο και πιστοποιεί
τις σχετικές δαπάνες.
Ειδικότερα αρμοδιότητες του Ο.Ε.Ε. είναι:
— η πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου του επεν−
δυτικού σχεδίου, σύμφωνα µε τους όρους που περιλαμ−
βάνονται στην ισχύουσα κάθε φορά Απόφαση Ένταξης
– Χρηματοδότησης,
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— η πιστοποίηση της πραγματοποίησης των δαπανών
οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στο αίτημα επαλήθευσης
– πιστοποίησης δαπανών και της επιλεξιµότητάς τους
µε βάση τα πρωτότυπα παραστατικά και τα λοιπά δι−
καιολογητικά και στοιχεία τεκμηρίωσης του Δικαιούχου.
Δεν γίνονται αποδεκτά παραστατικά τα οποία υποβάλ−
λονται σε αντίγραφα λόγω απώλειας των πρωτοτύ−
πων, εξαιρουμένων των αποδεδειγμένων περιπτώσεων
ανωτέρας βίας που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του
Δικαιούχου,
— η επιβεβαίωση της ορθότητας και ακρίβειας των
αιτημάτων επαλήθευσης – πιστοποίησης δαπανών του
Δικαιούχου και η ακύρωση των πρωτότυπων παραστα−
τικών εξόφλησης των δαπανών,
— η τεκμηρίωση της ύπαρξης επαρκούς διαδρομής
ελέγχου,
— η διασφάλιση της τήρησης των λοιπών όρων υλοποί−
ησης του επενδυτικού σχεδίου σύμφωνα με τα προβλε−
πόμενα στην Απόφαση Ένταξης – Χρηματοδότησης,
— η τήρηση των κανόνων δημοσιότητας.
(ii) Το Ο.Ε.Ε. οφείλει να θεωρήσει τις πιστοποιηθείσες
εργασίες και να ελέγξει τα δικαιολογητικά σε τριά−
ντα (30) ημερολογιακές ημέρες το αργότερο, από την
ημερομηνία παραλαβής του Αιτήματος Επαλήθευσης
– Πληρωμής του Δικαιούχου. Εφόσον κριθεί αναγκαίο,
το Ο.Ε.Ε. δύναται να ζητήσει την υποβολή συμπληρωμα−
τικών στοιχείων από το Δικαιούχο, τα οποία οφείλεται
να υποβληθούν εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών
ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του σχετικού
εγγράφου του Ο.Ε.Ε. Μετά την παρέλευση και αυτής
της προθεσμίας το Αίτημα Επαλήθευσης – Πληρωμής
θεωρείται ως μη υποβληθέν και επιστρέφεται στο Δι−
καιούχο.
(iii) Συντάσσει Έκθεση Επαλήθευσης – Πιστοποίησης
(Υπόδειγμα 3) της εξεταζόμενης Πράξης στην οποία
προσδιορίζεται το ποσοστό του εκτελεσθέντος επεν−
δυτικού σχεδίου, σε σχέση με το συνολικά εγκεκριμένο,
αναλυτικά και ανακεφαλαιωτικά κατά Έκθεση.
(iv) Βεβαιώνει με τη συμπλήρωση του Υποδείγματος 8
ότι όλα τα τιμολόγια είναι εξοφλημένα ολικά ή μερικά.
Σε περίπτωση μερικής εξόφλησης θα πρέπει να έχουν
πιστοποιηθεί και οι αντίστοιχες πραγματοποιηθείσες
εργασίες ή προμήθειες.
(v) Σε περίπτωση που το Αίτημα Επαλήθευσης−Πλη−
ρωμής αφορά στην αποπληρωμή (τελική πληρωμή) του
επενδυτικού σχεδίου, το Ο.Ε.Ε. συντάσσει την τελική
Έκθεση Επαλήθευσης – Πιστοποίησης της Πράξης στην
οποία διαπιστώνεται / επιβεβαιώνεται και η έναρξη της
παραγωγικής λειτουργίας του επενδυτικού σχεδίου.
(vi) Η Έκθεση Επαλήθευσης – Πιστοποίησης, υποβάλλε−
ται σε δύο (2) αντίγραφα, μέσω της αρμόδιας Υπηρεσίας
Αλιείας, στην ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ, με συνημμένα τα συ−
μπληρωμένα υποδείγματα 4 και 8 και τα θεωρημένα από
αυτή Υποδείγματα 5, 6 και 7 που υπέβαλλε ο Δικαιούχος
με το φάκελο αιτήματος επαλήθευσης − πληρωμής.
2. Η ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ, μετά από έλεγχο των δικαι−
ολογητικών και εντός είκοσι πέντε (25) ημερολογιακών
ημερών από την παραλαβή αυτών, προβαίνει:
i Στην έκδοση Απόφασης − Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης
μέρους / του συνόλου των εργασιών και ενδιάμεσης /
ολικής Πληρωμής Πράξης, με την οποία α) βεβαιώνεται

η ολοκλήρωση μέρους ή του συνόλου της Πράξης και β)
ορίζεται το καταβλητέο ποσό της δημόσιας οικονομικής
ενίσχυσης που αντιστοιχεί στο μέρος των εργασιών που
έχουν επαληθευτεί – πιστοποιηθεί. Επίσης συμπληρώνει
το χρηματοοικονομικό δελτίο (Υπόδειγμα 9).
ii Στη σύνταξη και υποβολή φακέλου πληρωμής του
Δικαιούχου προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αποτελούμενο από τα
παρακάτω δικαιολογητικά:
— Απόφαση − Βεβαίωσης μερικής/ολικής ολοκλήρω−
σης και ενδιάμεσης/ ολικής πληρωμής του επενδυτικού
σχεδίου.
— Αντίγραφο του αιτήματος επαλήθευσης−πληρωμής
του Δικαιούχου.
— Έκθεση Επαλήθευσης – Πιστοποίησης (Υπόδειγμα
3).
— Απόφαση ένταξης−χρηματοδότησης της Πράξης από
τον ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ.
— Απόσπασμα σχετικής με την Πράξη ΣΑΕ.
3. Για τον προσδιορισμό, από την ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ,
του καταβλητέου ποσού της Δημόσιας Δαπάνης που
αντιστοιχεί στο μέρος των εργασιών που έχουν επα−
ληθευθεί−πιστοποιηθεί, τηρούνται τα εξής:
i Οι επιλέξιμες δαπάνες κατά την πρώτη (σε περί−
πτωση 2 δόσεων) πληρωμή του επενδυτικού σχεδίου
υπολογίζονται, αφού αφαιρεθούν από τις πραγματο−
ποιηθείσες:
— οι δαπάνες των μη επιλέξιμων εργασιών – προμη−
θειών,
— οι υπερβάσεις κόστους των επιμέρους εκτελεσθει−
σών εργασιών σε σχέση με τις αντίστοιχες της εγκε−
κριμένης ή τροποποιημένης Πράξης,
— οι δαπάνες που αφορούν απρόβλεπτα.
ii Οι δαπάνες που αφορούν στη διαμόρφωση περι−
βάλλοντος χώρου, στην αγορά οικοπέδου, στα έργα
οδοποιίας θα πληρώνονται σύμφωνα με τα αντίστοιχα
ποσοστά που προκύπτουν από την Απόφαση Ένταξης
– Χρηματοδότησης της Πράξης και σύμφωνα με τον
τελικό προϋπολογισμό αυτής.
iii Οι επιλέξιμες δαπάνες κατά την τελική πληρωμή
υπολογίζονται αφού αφαιρεθούν από τις πραγματο−
ποιηθείσες:
— Οι δαπάνες των μη επιλέξιμων εργασιών – προμη−
θειών.
— Οι υπερβάσεις κόστους των επιμέρους κατηγοριών
εργασιών.
Στην κατηγορία «τεχνικά έξοδα − απρόβλεπτα», οι
επιλέξιμες δαπάνες δε δύναται να υπερβούν το αρχικά
εγκεκριμένο ποσοστό επί των εκτελεσθεισών δαπα−
νών.
iv Σε κάθε περίπτωση το τελικό ποσό πληρωμής δε
μπορεί να υπερβεί το συνολικό εγκεκριμένο προϋπο−
λογισμό του επενδυτικού σχεδίου.
v Δεν αναγνωρίζεται για ενίσχυση−χρηματοδότηση
σε κανένα στάδιο, το άνοιγμα πίστωσης σε δεσμευμέ−
νο λογαριασμό σε τράπεζα για την αγορά εξοπλισμού,
επειδή δεν αποτελεί καταβολή χρημάτων εκ μέρους
του Δικαιούχου με βάση εξοφλημένα μέσω τράπεζας
τιμολόγια εκδοθέντα για αντίστοιχη δαπάνη.
vi Το πληρωτέο ποσό της ενίσχυσης−χρηματοδότησης
προκύπτει από το πηλίκο των επιλέξιμων πραγματοποι−
ηθεισών δαπανών δια του επιλέξιμου προβλεπόμενου
κόστους των συνολικών εργασιών επί το ποσοστό %
της δημόσιας ενίσχυσης.
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4. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά το διοικητικό έλεγχο της πληρό−
τητας του φακέλου, την επιβεβαίωση της έγκρισης πλη−
ρωμής και τους απαραίτητους λογιστικούς ελέγχους,
εκδίδει εντολή πληρωμής προς το τραπεζικό ίδρυμα που
τηρείται ο Ειδικός Λογαριασμός Εγγυήσεων Γεωργικών
Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ), (εκτέλεση πληρωμής). Η πληρωμή
πραγματοποιείται, το συντομότερο δυνατό, στο ακέ−
ραιο και αποκλειστικά στον τραπεζικό λογαριασμό του
αιτούντος, χωρίς κανένα ποσό να αφαιρείται, ούτε να
παρακρατείται, ούτε να εισπράττεται, το οποίο θα είχε
ως αποτέλεσμα τη μείωση των ποσών της δημόσιας
συνεισφοράς στους Δικαιούχους. Η δημόσια ενίσχυση
δεν εκχωρείται σε τρίτους.
Η καταβολή του εγκεκριμένου ποσού στο ακέραιο
γίνεται από το Τραπεζικό Ίδρυμα, εντός τριών (3) ημερών
από την παραλαβή της εντολής πληρωμής.
Άρθρο 15
Έναρξη Παραγωγικής Λειτουργίας −
Ολοκλήρωση και Παραλαβή Πράξεων
1. Η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας διαπιστώνε−
ται κατά την Επιτόπια Επαλήθευση του αρμόδιου Ο.Ε.Ε.,
μετά την υποβολή από το Δικαιούχο του τελικού Αιτή−
ματος Επαλήθευσης – (απο)πληρωμής στην κατά τόπο
αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας.
Ως έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας θεωρείται
η πραγματοποίηση αγορών πρώτων υλών ή πωλήσεις
προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών, σε βαθμό που τεκμη−
ριώνουν την κανονική λειτουργία της μονάδας / εγκα−
τάστασης:
Σε ότι αφορά τις δημιουργούμενες θέσεις απασχό−
λησης, να έχουν καλυφθεί τουλάχιστον το 1/3 από τις
προβλεπόμενες.
2. Με βάση την τελική Έκθεση Επαλήθευσης – Πι−
στοποίησης του αρμόδιου Ο.Ε.Ε., και σύμφωνα με τα
οριζόμενα της παρ 7 του άρθρου 13 της κοινής υπουρ−
γικής απόφασης 3136/07.11.2011, η ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ
προβαίνει, στην έκδοση Απόφασης − Βεβαίωσης Ολο−
κλήρωσης της Πράξης.
Άρθρο 16
Παρακολούθηση Έργων (ολοκληρωμένων Πράξεων)
στο Στάδιο Λειτουργίας τους
1. Η κατά τόπο Υπηρεσία Αλιείας δια των αρμόδιων
οργάνων της παρακολουθεί το έργο (ολοκληρωμένη
Πράξη) και στο στάδιο λειτουργίας του και ενημερώνει
την ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ σε περιπτώσεις παρεκκλίσεων
της λειτουργίας ή άλλης χρήσης του επενδυτικού σχε−
δίου από το σκοπό για τον οποίο έχει ενισχυθεί, ή για
παύση της λειτουργίας του.
2. Για τις διαπιστούμενες παρεκκλίσεις ή την παύ−
ση της λειτουργίας του έργου, η ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ
προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την ανάκτη−
ση μέρους ή του συνόλου των ενισχύσεων που έχουν
καταβληθεί.
Άρθρο 17
Υποχρεώσεις Δικαιούχων Οικονομικών Ενισχύσεων
1. Πλέον των υποχρεώσεων των Δικαιούχων που ορίζο−
νται στη κοινή υπουργική απόφαση 3136/07.11.2011, και ιδί−
ως αυτών της τήρησης στοιχείων και αποδοχής ελέγχων
και επιτόπιων ή/και διοικητικών επαληθεύσεων από όλα
τα εθνικά και κοινοτικά όργανα, ισχύουν και τα εξής:
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i Ο Δικαιούχος υποχρεούται να υλοποιήσει την Πράξη
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην Απόφαση Ένταξης
– Χρηματοδότησής της.
ii Ο Δικαιούχος, υποχρεούται σε περίπτωση μη δα−
νειοδότησης, να καλύψει την Ιδιωτική Συμμετοχή του
αποκλειστικά με ίδια κεφάλαια.
iii Κατά την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου
ο Δικαιούχος είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλες
τις κατά περίπτωση απαιτούμενες γενικές και ειδικές
άδειες ή/και δικαιολογητικά, που αφορούν στην πραγ−
ματοποίηση της ενισχυόμενης Πράξης και τη νόμιμη
λειτουργία της επιχείρησης. Τα ανωτέρω έγγραφα επι−
δεικνύονται στα αρμόδια όργανα παρακολούθησης και
επαλήθευσης Πράξεων της κοινής υπουργικής απόφα−
σης 3136/07.11.2011. Η λήψη όλων των ανωτέρω αδειών
ή/και δικαιολογητικών αποτελεί προϋπόθεση για την
καταβολή της τελικής δόσης της δημόσιας ενίσχυσης.
iv Ο Δικαιούχος υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως
και έγκαιρα την κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας για
την ακριβή ημερομηνία έναρξης των εργασιών και για την
πρόοδο υλοποίησης του επενδυτικού του σχεδίου.
v Ο Δικαιούχος υποχρεούται, εφόσον ο προϋπολογι−
σμός του έργου υπερβαίνει τα 500.000 €, να αναρτά
κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του επενδυτικού σχε−
δίου πινακίδα στο χώρο πραγματοποίησης αυτής, όπου
θα φαίνεται η συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του
Ελληνικού Κράτους σ’ αυτό, σύμφωνα με τα προβλεπό−
μενα στον Καν. (ΕΚ) 498/2007, άρθρο 32, παρ. 2.
vi Τα πάγια στοιχεία των επενδυτικών σχεδίων που
ενισχύονται δια της παρούσας απαγορεύεται να χρησι−
μοποιούνται για δραστηριότητες άλλες από αυτές που
αναφέρονται στη Απόφαση Ένταξης – Χρηματοδότησης
για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 5 ετών από την βε−
βαίωση ολοκλήρωσης της Πράξης.
vii Απαγορεύεται η πώληση ή αντικατάσταση του εξο−
πλισμού που ενισχύθηκε, χωρίς την έγκριση της ΕΥ ΕΦΔ
ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ, πριν από τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών
από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου .
viii Για τον υπολογισμό των πέντε (5) ετών, από την ολοκλή−
ρωση του επενδυτικού σχεδίου λαμβάνεται υπόψη η ημερο−
μηνία της σχετικής Έκθεσης Επαλήθευσης – Πιστοποίησης
στην οποία αντιστοιχεί το συγκεκριμένο πάγιο στοιχείο.
ix Απαγορεύεται η μεταβίβαση εξοπλισμού κατά τη δι−
άρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, εκτός της
περίπτωσης που ο μεταβιβαζόμενος εξοπλισμός αντικατα−
σταθεί από άλλο ίσης τουλάχιστον αξίας και ίδιου είδους
το αργότερο εντός έξι (6) μηνών και μετά την έγκριση της
ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ. Το αυτό ισχύει και για εξοπλισμούς
που έχουν καταστραφεί και δε δύναται να χρησιμοποιη−
θούν επιτυχώς για τη λειτουργία του έργου.
x Απαγορεύεται η εκμίσθωση μέρος ή του συνόλου
των εγκαταστάσεων που αποτελούν αντικείμενο του
επενδυτικού σχεδίου χωρίς έγκριση της ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙ−
ΕΙΑΣ. Η έγκριση δίδεται πάντοτε με τον όρο της συνέχι−
σης της λειτουργίας του επενδυτικού σχεδίου στο ίδιο
παραγωγικό αντικείμενο και η ευθύνη για την τήρηση
των όρων υπαγωγής παραμένει στον εκμισθωτή.
xi Απαγορεύεται να συγχωνευθούν ή απορροφηθούν
από άλλη εταιρία ή αποσχίσουν κλάδο στον οποίο
εντάσσεται η Πράξη, χωρίς έγκριση της ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ
ΑΛΙΕΙΑΣ. Η έγκριση δίδεται πάντοτε με τον όρο της
συνέχισης της λειτουργίας της επένδυσης στο ίδιο πα−
ραγωγικό αντικείμενο.
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xii Δεν επιτρέπεται η αλλαγή φορέα υλοποίησης της
Πράξης πριν από τη συμπλήρωση πενταετίας . Κατ’
εξαίρεση επιτρέπεται η αλλαγή φορέα, πριν από την
πενταετία μόνο μετά από έγκριση της ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙ−
ΕΙΑΣ, υπό την προϋπόθεση της ανάληψης από το νέο
φορέα όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από την
ισχύουσα Απόφαση Ένταξης – Χρηματοδότησης, διατυ−
πούμενου σχετικού όρου στη σύμβαση μεταβίβασης με
αντίστοιχη αποδοχή του.
xiii Το αργότερα δύο (2) έτη από την έναρξη λειτουρ−
γίας της μονάδας / εγκατάστασης κατά την έννοια του
άρθρου 15 της παρούσας και του άρθρου 15 της υπ’ αριθμ.
3136/07.11.2011 Κ.Υ.Α., οι Δικαιούχοι των ενισχύσεων θα πρέ−
πει να έχουν προβεί στην πρόσληψη του συνόλου του
προβλεπόμενου από την εγκριθείσα Πράξη προσωπικού.
xiv Σε περίπτωση παράβασης των αναφερομένων
στις προηγούμενες παραγράφους, η ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙ−
ΕΙΑΣ δύναται να αποφασίζει την ανάκτηση μέρους ή
και του συνόλου των ενισχύσεων, όπως επίσης για τις
περιπτώσεις οικονομικής ενίσχυσης μεταχειρισμένου
εξοπλισμού, παράβασης ή αθέτησης όρων των προβλε−
πόμενων αδειών και μη συμμόρφωσης των φορέων της
επένδυσης στις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών εντός
των χρονοδιαγραμμάτων που θα τους τίθενται για την
έκδοση συμπληρωματικών αδειών κατά και μετά την
υλοποίηση της επένδυσης, καθώς και συμπλήρωσης
– επέκτασής τους ή σχετικής παράτασής τους.

ή παράβασης των αναφερόμενων του προηγούμενου άρ−
θρου, εφαρμόζονται οι διαδικασίες δημοσιονομικής διόρ−
θωσης και η ανάκτηση των αχρεωστήτως ή παρανόμως
καταβληθέντων ποσών σύμφωνα με την αριθμ. 2058/23−
07−2008 (ΦΕΚ 1563/Β΄/2008) Κοινή Υπουργική Απόφαση,
«Σύστημα Δημοσιονομικών Διορθώσεων και διαδικασίες
ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων
ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για
την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλι−
είας 2007−2013», όπως τροποποιείται και ισχύει.
2. Για τις διαδικασίες πρόληψης και αντιμετώπισης
απάτης ακολουθείται η Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία
όπως εξειδικεύεται και τροποποιείται κάθε φορά.

Άρθρο 18
Ανωτέρα Βία και Έκτακτα Γεγονότα

1. Η ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ οφείλει να δημοσιεύσει μέσω
του τύπου και ηλεκτρονικά την παρούσα πρόσκληση,
ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι δυνητικοί Δι−
καιούχοι θα λάβουν έγκαιρα γνώση για την ύπαρξη και
το περιεχόμενο της πρόσκλησης.
2. Το κείμενο που θα δημοσιευτεί μπορεί να αποτελεί
περίληψη της παρούσας πρόσκλησης και να παραπέμπει
σε αναλυτικό πληροφοριακό υλικό, το οποίο τίθεται
στη διάθεση των ενδιαφερομένων σε έντυπη και σε
ηλεκτρονική μορφή, είτε από την έδρα των αρμόδιων
αρχών, είτε μέσω του διαδικτύου.
3. Οι κατά τόπο αρμόδιες Υπηρεσίες Αλιείας ανα−
λαμβάνουν την υποχρέωση να δημοσιοποιήσουν την
παρούσα πρόσκληση στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας,
στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β΄
Βαθμού, στους Αλιευτικούς Συνεταιρισμούς, τα συλ−
λογικά όργανα υδατοκαλλιεργητών και μεταποίησης
αλιευτικών προϊόντων και σε λοιπούς φορείς της περι−
οχής ευθύνης τους, που μπορούν να συμβάλλουν στην
ευρύτερη δυνατή ενημέρωση του πληθυσμού και όλων
των δυνητικών Δικαιούχων, χωρίς διακρίσεις.
4. Οι εν λόγω ενέργειες δημοσιοποίησης α) κατα−
γράφονται λεπτομερώς από τις κατά τόπο αρμόδιες
Υπηρεσίες Αλιείας, οι οποίες οφείλουν να τηρούν σε
αρχείο όλα τα αποδεικτικά στοιχεία δημοσιοποίησής
της Πρόσκλησης και β) κοινοποιούνται στην ΕΥ ΕΦΔ
ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ.

1. Σε περίπτωση γεγονότων ανωτέρας βίας ή άλλων
γεγονότων τα οποία σαφώς και αποδεδειγμένα βρί−
σκονται υπεράνω του ελέγχου και της ευθύνης του
Δικαιούχου της ενίσχυσης, τότε αναστέλλεται η εκπλή−
ρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σχετική
Απόφαση Ένταξης−Χρηματοδότησης της Πράξης, στο
μέτρο και στο χρόνο που αυτά τα γεγονότα ή περιστα−
τικά παρεμποδίζουν την εκπλήρωσή τους.
2. Προς τούτο, ο επικαλούμενος περιστατικό της πα−
ραπάνω κατηγορίας, υποχρεούται να το γνωστοποιήσει
εγγράφως στην κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας,
υποβάλλοντας και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Η κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας διαβιβάζει την
αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά στην ΕΥ ΕΦΔ
ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ, με την αιτιολογημένη άποψή της.
Η ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ, εξετάζει τα επικαλούμενα πε−
ριστατικά «ανωτέρας βίας και έκτακτων γεγονότων»
και εισηγείται αρμοδίως και κατά περίπτωση, για την
αδυναμία ή μη τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων
από τον Δικαιούχο.
Άρθρο 19
Δημοσιονομικές Διορθώσεις – Ανακτήσεις
1. Σε περίπτωση διαπίστωσης παρατυπίας, από τα αρ−
μόδια όργανα Επαλήθευσης, Πιστοποίησης ή/και Ελέγχου,

Άρθρο 20
Επίσπευση πλειστηριασμού ή κάθε μορφής εκκαθάριση
επιχείρησης που υπάγεται στις διατάξεις της παρούσας
και μέχρι την παρέλευση 5ετίας ή του ελάχιστου χρόνου
από την ολοκλήρωση της Πράξης ή οποτεδήποτε πριν
από την ολοκλήρωσή της, είναι άκυρη, αν η σχετική
Πράξη κατασχέσεως και το πρόγραμμα πλειστηριασμού
ή η Πράξη διορισμού εκκαθαριστή δεν έχουν κοινοποι−
ηθεί εντός είκοσι (20) ημερών από της συντάξεως τους
στην ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ.
Άρθρο 21
Δημοσιοποίηση της Πρόσκλησης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Αξιολόγηση – βαθμολόγηση επενδυτικών σχεδίων
Η αξιολόγηση αφορά στον επενδυτικό φορέα, στην προτεινόμενη πράξη και στη συμβολή του
επενδυτικού σχεδίου στους στόχους ΕΠΑΛ 2007 – 2013, ενώ η βαθμολόγηση των κριτηρίων
γίνεται με ΝΑΙ ή ΟΧΙ, είτε με την αντίστοιχη τιμή για τα κριτήρια που έχουν ορισθεί κλίμακες τιμών,
σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες κριτηρίων (Α, Β και Γ), λαμβάνοντας υπόψη και τα
ακόλουθα:
1) Για το κριτήριο «Χαρακτηριστικά του Φορέα» (Α1)
α. Για την εμπειρία και την κλίμακα των δραστηριοτήτων του φορέα, λαμβάνεται υπόψη το χρονικό
διάστημα (διαχειριστικές περίοδοι) που ο φορέας έχει κατά το παρελθόν απασχοληθεί στην
παραγωγή προϊόντων, ανάλογων αυτού της προτεινόμενης επένδυσης, αλλά και η αποδεδειγμένη
γνώση σε τομείς σχετικούς με την επένδυση (ΠΙΝΑΚΑΣ Α / Κριτηρίων επιλογής Πράξεων).
β. Για τη φερεγγυότητα του φορέα, εξετάζονται:
x στοιχεία συναλλακτικής τάξης από υφιστάμενες δραστηριότητές του (φορολογική και
ασφαλιστική ενημερότητα - Τειρεσίας)
x μη ύπαρξη αποφάσεων ακούσιας ανάκλησης πράξεων υπαγωγής σε αναπτυξιακούς νόμους ή
/ και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας.
γ. Για τη βιωσιμότητα του φορέα εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 της παρούσας
πρόσκλησης.
2) Για το κριτήριο «Προοπτικές κερδοφορίας και βιωσιμότητας της επένδυσης» (Β3)
Το κριτήριο “προοπτικές κερδοφορίας και βιωσιμότητας της επένδυσης εξειδικεύεται στα ακόλουθα
κριτήρια (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3):
x Χρηματοοικονομική ανάλυση της επένδυσης (εσωτερικός συντελεστής απόδοσης) και
x Χρηματοοικονομική ανάλυση του φορέα - δείκτης κερδοφορίας.
Προκειμένου να υπολογισθούν οι δύο δείκτες του κριτηρίου βιωσιμότητας, (κριτήριο: Β3 Προοπτικές
κερδοφορίας και βιωσιμότητας της επένδυσης) στα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη (πωλήσεις,
κύκλος εργασιών πρώτες ύλες κλπ) θα καταγράφονται οι προβλέψεις των μεγεθών της επιχείρησης
(φορέα της επένδυσης) σε βάθος 5ετίας μετά την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, για τα
μεγέθη των προϊόντων και των υπηρεσιών που συνδέονται με το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου.
3) Για το κριτήριο «Εφαρμογή προηγμένης ή καινοτόμου Τεχνολογίας» (Β4)
Μία πράξη χαρακτηρίζεται ως καινοτόμος, είτε από τη χρήση μιας διαδικασίας που υιοθετεί νέες, ή
σημαντικά βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής που μπορεί να εμπεριέχουν αλλαγές στον εξοπλισμό
ή και την οργάνωση παραγωγής, ή συνδυασμό των παραπάνω, όπως και να προέρχονται από τη
χρήση νέας γνώσης, είτε από την παραγωγή ενός προϊόντος, του οποίου τα χαρακτηριστικά ή η
χρήση διαφέρουν σημαντικά των υπαρχόντων, ή το οποίο έχει βελτιωθεί μέσω ενίσχυσης, ή
αναβάθμισης της αποδοτικότητας.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, για την αξιολόγηση / βαθμολόγηση του επενδυτικού σχεδίου θα
ληφθούν υπόψη, αν:
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Το προϊόν της επένδυσης είναι πρωτότυπο / καινοτόμο με την έννοια ότι:
x δεν παράγεται στην Ελλάδα παρόμοιο προϊόν ή
x δεν παράγεται στην Ελλάδα το συγκεκριμένο προϊόν, αλλά θα υποκαταστήσει
παρόμοια προϊόντα που παράγονται εγχώρια για μια ή και περισσότερες
εφαρμογές, με ριζική όμως διαφοροποίηση λόγω των υλικών κατασκευής ή και
της ενσωματωμένης τεχνολογίας σε αυτό
x το προϊόν έχει ξεκινήσει να παράγεται ήδη στην Ελλάδα την τελευταία
πενταετία, θεωρείται όμως διεθνώς νέο και εξελισσόμενο



Το προϊόν της επένδυσης είναι ουσιωδώς διαφοροποιημένο σε σχέση με τα
αντίστοιχα προϊόντα / υπηρεσίες που ήδη παράγονται όσον αφορά:
x τις τεχνικές προδιαγραφές
x τα ποιοτικά χαρακτηριστικά
x το ενσωματωμένο λογισμικό
x τις προστιθέμενες χρήσεις
x τη φιλικότητα προς το χρήστη
x τη φιλικότητα προς το περιβάλλον



Δεν συντρέχει καμία από τις παραπάνω προϋποθέσεις

4) Για το κριτήριο «Παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας» (Β5)
Ως προστιθέμενη αξία προϊόντος θεωρείται η συναλλακτική ή/και αντιληπτή αξία που προστίθεται
σε ένα προϊόν μέσα από την επεξεργασία ή/και μεταποίηση του ή/ και από τη βελτίωση της εικόνας
του. Η προστιθέμενη αξία διαφοροποιεί το προϊόν και βελτιώνει την ελκυστικότητά του σε σχέση με
τα άμεσα ανταγωνιστικά και εναλλακτικά προσφερόμενα προϊόντα, και ειδικότερα για την εφαρμογή
της παρούσας:
Υψηλής προστιθεμένης αξίας θεωρούνται τα προϊόντα εγκαταστάσεων Α (Μεταποίηση
αλιευμάτων).
Μέσης προστιθεμένης αξίας θεωρούνται τα προϊόντα των εγκαταστάσεων ΚΝ, S και ΑΜ
(επεξεργασία – τυποποίηση νωπών – κατεψυγμένων αλιευμάτων, τυποποίηση (συσκευασία)
νωπών αλιευμάτων – Αποκελύφωση μυδιών) και
Χαμηλής προστιθεμένης αξίας θεωρούνται τα προϊόντα για τα οποία γίνεται χρήση
εγκαταστάσεων PS, KA, I (ψυκτικοί θάλαμοι αλιευμάτων, Κέντρα αποστολής οστρακοειδών,
ιχθυόσκαλες).
(οι συμβολισμοί και οι κατηγορίες των εγκαταστάσεων προβλέπονται από το Π.Δ. 412/94,
άρθρα 5 και 16).
5). Για το κριτήριο: Γ3 Συμβολή στην απασχόληση
Η βαθμολογία που αφορά στην απασχόληση (κριτήριο: Γ3 Συμβολή στην απασχόληση) θα
προκύπτει από σύγκριση των στοιχείων (έντυπο Ε7, θεωρημένες καταστάσεις επιθεώρησης,
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αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις κλπ) της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης πριν την έναρξη των
εργασιών με την επόμενη διαχειριστική χρήση μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου
Ειδικότερα η βαθμολογία του επενδυτικού σχεδίου υπολογίζεται από το άθροισμα των βαθμολογιών
των τριών κατηγοριών κριτηρίων (Α, Β και Γ) μετά τον πολλαπλασιασμό με τον αντίστοιχο
συντελεστή στάθμισης κάθε κατηγορίας και συγκεκριμένα:
-

ΣΒ=Α . 40% + Β . 30% + Γ . 30%

-

Όπου ΣΒ η συνολική βαθμολογία της Πράξης:

-

Όπου Α, Β, Γ η βαθμολογία των αντίστοιχων κατηγοριών της Πράξης.

Η συνολική βαθμολογία ΣΒ προσδιορίζεται με δεκαδικό αριθμό μέχρι και το δεύτερο δεκαδικό
ψηφίο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΕΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Η βιωσιμότητα του Φορέα εκτιμάται με βάση τις τιμές των κατωτέρω αριθμοδεικτών: περιθώριο μικτού
κέρδους, περιθώριο καθαρού κέρδους, αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων, κυκλοφοριακή ρευστότητα,
ανάπτυξη εργασιών της τελευταίας τριετίας.

Στους ανωτέρω δείκτες θα εφαρμοσθούν τα κριτήρια ως ακολούθως:
Για επιχειρήσεις που δημοσιεύουν ισολογισμό.
2008
1

Περιθώριο Μικτού Κέρδους

2

Περιθώριο (EBITDA)(1)

2009

2010

Μικτά Κέρδη Χ 100

Μ.Ο.
>8%

Πωλήσεις

>5%

EBITDA Χ 100
Πωλήσεις

3
4

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους
Αποδοτικότητα Ιδίων
Κεφαλαίων

Καθαρά Κέρδη Χ 100

>1,8%

Πωλήσεις
Καθαρά Κέρδη Χ 100

>1,0%

Ίδια Κεφάλαια
Κυκλοφορούν

5

Κυκλοφοριακή Ρευστότητα

ενεργητικό

>1

Βραχ/μες
Υποχρεώσεις

6

Ανάπτυξη Εργασιών

[(Κ.Ε. t / Κ.Ε. (t-1)] x
100

Μέσος όρος του
ρυθμού ανάπτυξης
των εργασιών της
τελευταίας
πενταετίας να είναι
θετικός

Ως βιώσιμος θεωρείται ο φορέας που εκπληρώνει τουλάχιστον 3 από τα 6 ανωτέρω κριτήρια.
Για τους φορείς, που λόγω της εταιρικής τους μορφής δεν υποχρεούνται να δημοσιεύουν ισολογισμό,
εξετάζονται τα κριτήρια 1, 2 και 5 και απαιτείται να εκπληρώνεται τουλάχιστον ένα από τα τρία κριτήρια

1

 ( )EBITDA: Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών
αποσβέσεων
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ƴƧƵƧƵƷƬưƧ 3

Κριτήρια Βιωσιμότητας του επενδυτικού σχεδίου και προοπτική κερδοφορίας του
Στην Ομάδα αυτή η βαθμολογία κυμαίνεται από 0-8 και εξειδικεύεται στα ακόλουθα κριτήρια:
1. Χρηματοοικονομική ανάλυση της επένδυσης (εσωτερικός συντελεστής απόδοσης).
Η βαθμολογία του κριτηρίου κυμαίνεται από 0-4 και προκύπτει από το δείκτη:
Εσωτερικός συντελεστής απόδοσης (IRR) επί του συνόλου των επενδυόμενων
κεφαλαίων με βάση τις εισροές – εκροές της επένδυσης για τα πρώτα 5 έτη λειτουργίας
μετά την ολοκλήρωσή της.
ƩİǁǉĲǆǐ

ƨĮǇǋǗǐ 0 - 4

IRR15%

4

15%> IRR10%

3

10%> IRR5%

2

5%> IRR

0

2. ƹǏǆǋĮĲǎǎǈǉǎǌǎǋǈǉǀ ĮǌƾǊǑıǆ ĲǎǑ ĳǎǏƿĮ - įİǁǉĲǆǐ ǉİǏįǎĳǎǏǁĮǐ.
ƩİǁǉĲǆǐ ǉİǏįǎĳǎǏǁĮǐ
ƩƮ = ĮȺǎĲİǊƿıǋĮĲĮ ȺǏǎ ĲǗǉǔǌ ǉĮǈ
ĳǗǏǔǌ/ǉǘǉǊǎǐ İǏǄĮıǈǙǌ (ǋƿıǎǐ ǗǏǎǐ ǃƾıİǈ
ƨĮǇǋǗǐ 0 - 4
Ĳǔǌ ȺǏǎǃǊƿǓİǔǌ ǄǈĮ ĲĮ ȺǏǙĲĮ 5 ƿĲǆ
ǊİǈĲǎǑǏǄǁĮǐ ǋİĲƾ Ĳǆǌ ǎǊǎǉǊǀǏǔıǆ Ĳǆǐ
İȺƿǌįǑıǆǐ)
ƩƮ20%

4

20%> ƩƮ 10%

3

10%> ƩƮ 5%

2

5%> ƩƮ

0

11256

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
Στοιχεία τεκμηρίωσης της ιδιότητας Μικρομεσαίας Επιχείρησης
1.

Αριθμός απασχολουμένων της επιχείρησης

Αντιστοιχεί στον αριθμό εργαζομένων μόνιμης και πλήρους απασχόλησης ή το ισοδύναμό τους σε
περίπτωση μερικής απασχόλησης με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την τελευταία κλεισμένη
διαχειριστική χρήση στην εξεταζόμενη επιχείρηση σύμφωνα με το τελευταίο υποβληθέν έντυπο Ε7 ή
την τελευταία θεωρημένη κατάσταση της Επιθεώρησης Εργασίας ή τις Αναλυτικές Περιοδικές
Δηλώσεις (ΑΠΔ ) του ΙΚΑ.
Επιπλέον των όσων ορίζονται ανωτέρω, σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν είναι ανεξάρτητη, αλλά
συνεργαζόμενη ή συνδεδεμένη σύμφωνα με τους ορισμούς που αναφέρονται στη σύσταση
2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, για τον υπολογισμό του αριθμού των
απασχολουμένων θα λαμβάνονται υπόψη και οι εργαζόμενοι που βρίσκονται ανάντη ή κατάντη της εν
λόγω επιχείρησης σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην ανωτέρω σύσταση 2003/361/ΕΚ.
Σημειώνεται ότι προκειμένου μια επιχείρηση να είναι ΜΜΕ ή μεγάλη, πρέπει να βρίσκεται κάτω ή άνω
του ορίου που ορίζεται στη σύσταση επί δύο διαδοχικά οικονομικά έτη (βλ. άρθρο 4, παρ. 2 του
παραρτήματος της σύστασης 2003/361/ΕΚ.
2.

Κύκλος εργασιών ή σύνολο ισολογισμού

Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των χρηματοοικονομικών μεγεθών είναι εκείνα
που αφορούν την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση και υπολογίζονται σε ετήσια βάση.
Λαμβάνονται υπόψη κατά την ημερομηνία κλεισίματος των λογαριασμών. Το ύψος του κύκλου
εργασιών υπολογίζεται χωρίς τον ΦΠΑ και χωρίς άλλους έμμεσους δασμούς.
Επιπλέον των όσων ορίζονται ανωτέρω, σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν είναι ανεξάρτητη, αλλά
συνεργαζόμενη ή συνδεδεμένη σύμφωνα με τους ορισμούς που αναφέρονται στη σύσταση
2003/361/ΕΚ στο Παράρτημα, άρθρο 3, για τον υπολογισμό του κύκλου εργασιών ή του συνόλου του
ισολογισμού θα λαμβάνονται υπόψη και τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων που βρίσκονται
ανάντη ή κατάντη της εν λόγω επιχείρησης σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην ανωτέρω
σύσταση. Σημειώνεται ότι προκειμένου μια επιχείρηση να είναι ΜΜΕ ή μεγάλη, πρέπει να βρίσκεται
κάτω ή άνω του ορίου που ορίζεται στη σύσταση, επί δύο διαδοχικά οικονομικά έτη (βλ. άρθρο 4, παρ.
2 του παραρτήματος της σύστασης 2003/361/ΕΚ.
Σε περίπτωση που ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου ανήκει σε όμιλο επιχειρήσεων
υποβάλλονται στοιχεία τεκμηρίωσης της συμμετοχής αυτού στον όμιλο, καθώς και τα στοιχεία
οικονομικών μεγεθών του ομίλου (δημοσιευμένοι ισολογισμοί) και τα στοιχεία τεκμηρίωσης της
απασχόλησης των εταιρειών του ομίλου (υποβληθείσες Α.Π.Δ. ή θεωρημένες καταστάσεις
προσωπικού από την Επιθεώρηση Εργασίας ή Υπεύθυνη Δήλωση εκάστης επιχείρησης όπου θα
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αναγράφονται οι απασχολούμενοι και οι αντίστοιχες ΕΜΕ) για τις δύο (2) τελευταίες κλεισμένες
διαχειριστικές χρήσεις.
Σε περίπτωση επιχείρησης που δεν έχει κλείσει ακόμη διαχειριστική χρήση, προσκομίζονται κατά
περίπτωση επίσημα στοιχεία τεκμηρίωσης του κύκλου εργασιών κατά την περίοδο λειτουργίας της
καθώς και του ενεργητικού αυτής. (βλ. άρθρο 4, παρ. 3 του παραρτήματος της σύστασης
2003/361/ΕΚ).
Σε περίπτωση που η τελευταία πλήρης διαχειριστική χρήση πριν την υποβολή της αίτησης δεν είναι
κλεισμένη, για την τεκμηρίωση της ιδιότητας ΜΜΕ προσκομίζονται αντίγραφο του βιβλίου απογραφών
και ισολογισμού της τελευταίας πλήρους διαχειριστικής χρήσης της επιχείρησης νομίμως
υπογεγραμμένο και οι τέσσερις τελευταίες υποβληθείσες Α.Π.Δ. της τελευταίας πλήρους διαχειριστικής
χρήσης. Με τη δημοσίευση του ισολογισμού η επιχείρηση υποχρεούται να τον υποβάλλει προκειμένου
να επανελεγχθούν τα στοιχεία.
Σε περίπτωση που το μέγεθος του φορέα του επενδυτικού σχεδίου διαφοροποιείται μεταξύ των δύο
τελευταίων χρήσεων, σύμφωνα με τη Δήλωση ΜΜΕ, τα προαναφερόμενα στοιχεία οικονομικών
μεγεθών και απασχόλησης υποβάλλονται και για τη χρήση που προηγήθηκε των δύο τελευταίων
καθώς και για όσες χρήσεις απαιτηθεί προκειμένου να ελεγχθεί η απόκτηση ή η απώλεια της ιδιότητας
της επιχείρησης ως μεσαίας, μικρής ή πολύ μικρής μόνον εάν το φαινόμενο επαναληφθεί επί δύο
διαδοχικά οικονομικά έτη. (βλ. άρθρο 4, παρ. 2 του παραρτήματος της σύστασης 2003/361/ΕΚ).
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Α.
Στοιχεία τεκμηρίωσης της δυνατότητας κάλυψης από το φορέα του επενδυτικού
σχεδίου της ιδίας συμμετοχής

1.
Σε περίπτωση που η ιδία συμμετοχή πρόκειται να καλυφθεί μέσω αύξησης μετοχικού-εταιρικού
κεφαλαίου από νέες εισφορές των μετόχων-εταίρων σε μετρητά:
α. Αν οι μέτοχοι-εταίροι είναι Φυσικά Πρόσωπα και δεν έχει ακόμα πραγματοποιηθεί η αύξηση
μετοχικού-εταιρικού κεφαλαίου για το επενδυτικό σχέδιο, υποβάλλονται για το καθένα:
i. αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων των τελευταίων τριών ετών,
ii. πρωτότυπα τραπεζικά παραστατικά ή ακριβή αντίγραφα τρίμηνης κατ’ ελάχιστον κίνησης
τραπεζικών λογαριασμών,
iii. πρωτότυπες βεβαιώσεις κατοχής κινητών αξιών, π.χ. ομολόγων, μετοχών εισηγμένων εταιρειών.
Σε περίπτωση που οι βεβαιώσεις προέρχονται από διαφορετικές τράπεζες, αυτές θα πρέπει να
φέρουν την ίδια ημερομηνία.
β. Αν οι μέτοχοι-εταίροι είναι Νομικά πρόσωπα και δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμα η αύξηση
μετοχικού-εταιρικού κεφαλαίου για το επενδυτικό σχέδιο, υποβάλλεται για το καθένα:
Τεκμηρίωση της δυνατότητας άντλησης των κεφαλαίων από διαθέσιμα της επιχείρησης, βάσει
επίσημων οικονομικών στοιχείων του μετόχου-εταίρου του φορέα του επενδυτικού σχεδίου (τελευταίος
δημοσιευμένος ισολογισμός και πρόσφατο δευτεροβάθμιο ισοζύγιο για εταιρείες που τηρούν βιβλία Γ
Κατηγορίας, και καταρτισθείς προς τούτο πρόσφατος ισολογισμός υπογεγραμμένος από το λογιστή
και το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, για αυτές που τηρούν βιβλία Β κατηγορίας).
γ. Σε περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί η αύξηση μετοχικού-εταιρικού κεφαλαίου για το
επενδυτικό σχέδιο, υποβάλλονται νομιμοποιητικά στοιχεία αύξησης και καταβολής του μετοχικού–
εταιρικού κεφαλαίου από τα οποία και να προκύπτει ότι αυτή πραγματοποιήθηκε για το σκοπό της
επένδυσης:
- Σε περίπτωση Α.Ε.: (1) Απόσπασμα απόφασης Γενικής Συνέλευσης Μετόχων (Γ.Σ.Μ.) σχετικό με
την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου για το σκοπό της προτεινόμενης επένδυσης (και απόφαση
Διοικητικού Συμβουλίου προσδιορισμού του σκοπού της αύξησης εφόσον αυτός δεν ορίζεται στην
απόφαση της Γ.Σ.Μ.). (2) Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης της εν λόγω απόφασης αύξησης. (3) Καταθετήρια του
εισφερόμενου ποσού από τους μετόχους όπου θα αναγράφεται η αιτιολογία καταβολής. (4) Φ.Ε.Κ.
δημοσίευσης της πιστοποίησης καταβολής της εν λόγω αύξησης ή αντίγραφο της σχετικής
καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.
- Σε περίπτωση Ε.Π.Ε., Ομόρρυθμης ή Ετερόρρυθμης εταιρείας: Πράξη τροποποίησης καταστατικού,
κατατεθειμένη στο Πρωτοδικείο ή Ειρηνοδικείο, αναφορικά με την πραγματοποιηθείσα αύξηση του
εταιρικού κεφαλαίου, όπου θα αναγράφεται ο σκοπός της.
Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου υφιστάμενων εταιριών μπορεί να γίνεται και πριν την υποβολή της
αίτησης υπαγωγής, υπό την προϋπόθεση ότι πραγματοποιήθηκε μέσα στους τελευταίους δώδεκα
μήνες ή στους είκοσι τέσσερις μήνες προκειμένου για εταιρίες που είναι εισηγμένες σε οργανωμένη
χρηματιστηριακή αγορά από την έναρξη των εργασιών. Στην περίπτωση αυτή, η αύξηση έχει ως
αποκλειστικό σκοπό την χρησιμοποίηση του νέου κεφαλαίου ως ίδια συμμετοχή στη συγκεκριμένη
επένδυση βάσει της σχετικής απόφασης των εταίρων ή της Γενικής Συνέλευσής τους κατά περίπτωση
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Ειδικά για τις εισηγμένες στο Χ.Α.Α. εταιρίες η υποχρεωτική συμμετοχή στην επένδυση με ίδια
κεφάλαια μπορεί να αποδεικνύεται με την υποβολή της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για
την έγκριση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ή και με αποφάσεις του Δ.Σ., που θα εγκρίνονται
από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις οποίες θα μεταφέρονται κεφάλαια από τα φορολογημένα
αποθεματικά σε «ειδικό αποθεματικό» με σκοπό την κεφαλαιοποίησή του το αργότερο σε τρία (3) έτη
από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ανεξάρτητα από το χρόνο υποβολής της αίτησης τελικής
πληρωμής.
2.
Σε περίπτωση που η ιδία συμμετοχή πρόκειται να καλυφθεί μέσω έκτακτων –με τις γενικές
φορολογικές διατάξεις- φορολογηθέντων αποθεματικών του φορέα της επένδυσης (για υφιστάμενες
εταιρείες με βιβλία Γ κατηγορίας), τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καλύπτονται από τα Οικονομικά
στοιχεία του φορέα που υποβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 σημείο v του άρθρου 6 της
Πρόσκλησης.
3.

Για τις ατομικές επιχειρήσεις υποβάλλονται:
x
αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων των τριών τελευταίων ετών από τα οποία να
προκύπτει κερδοφορία ικανή να καλύψει την ίδια συμμετοχή του προτεινόμενου χρηματοδοτικού
σχήματος της επένδυσης
x
πρωτότυπα τραπεζικά παραστατικά ή βεβαιώσεις μέσου διαθέσιμου υπολοίπου τρίμηνης
κατ΄ελάχιστον κίνησης προσωπικών τραπεζικών λογαριασμών
x
πρωτότυπες βεβαιώσεις κατοχής κινητών αξιών, π.χ. ομολόγων, μετοχών εισηγμένων
εταιρειών κλπ

Β.

Δικαιολογητικά και στοιχεία για την πιστοποίηση της καταβολής της ιδίας συμμετοχής

1.

στην περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί η αύξηση μετοχικού-εταιρικού κεφαλαίου για το
επενδυτικό σχέδιο υποβάλλονται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο σημείο Α1γ . Η
ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης της καταβολής του ποσού της αύξησης πρέπει να
γίνεται σύμφωνα με την πρόοδο του έργου και αναλογικά με τις εκταμιεύσεις των οικονομικών
ενισχύσεων, οπωσδήποτε όμως πριν από την υποβολή της αίτησης τελικής πληρωμής.

2.

Εφόσον τα φορολογηθέντα αποθεματικά (για τις εταιρίες που τηρούν Βιβλία Γ΄ κατηγορίας)
προβλέπονται στην εγκριτική απόφαση ως τρόπος κάλυψης της ίδιας συμμετοχής,
προσκομίζεται η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρίας με την οποία αποφασίσθηκε η
δέσμευση των αποθεματικών για την επένδυση επί μία πενταετία (5ετία) από την ολοκλήρωσή
της. Επίσης απαιτείται αντίγραφο αναλυτικού καθολικού του λογαριασμού «Φορολογηθέντα
Αποθεματικά» ή οι ισολογισμοί των σχετικών χρήσεων.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ƶƲƱƦƧƫƥƮƣ 1
ƭƫƴƵƣ ƧưƧƵƣƴƩƴ ƲƭƩƳƱƵƩƵƣƴ

ƥƫƣ ƧƯƵƣưƩ ƲƳƣưƩƴ
ƴǕǐ ƮƾǕǒǐ 2.3 «ƮǆǕǂǑǐǀǈǔǈ ǋǂǊ ƧǍǑǐǒǀǂ ƣǌǊǆǖǕǊǋǟǎ ǑǒǐǛǝǎǕǚǎ»
Ƨ.Ʋ.ƣƭ 2007 – 2013
(Συμπληρώνεται από τον υπάλληλο που πραγματοποιεί τον έλεγχο πληρότητας)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ
1. Η Αίτηση έχει υποβληθεί εντός της τεθείσας από την πρόσκληση
προθεσμίας.
Ημερομηνία Υποβολής: …………….
2. Η Αίτηση έχει υποβληθεί με συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα
τα σχετικά Υποδείγματα.
3. Ο αιτών εμπίπτει στους δυνητικούς Δικαιούχους του Μέτρου 2.3.
4. Ο προϋπολογισμός της αιτούμενης Πράξης εμπίπτει στα όρια
που τίθενται ί από την Πρόσκληση.
5. Όλα τα δικαιολογητικά που είναι σε αντίγραφα είναι αρμοδίως
επικυρωμένα και ευανάγνωστα.
6. Ο Φάκελος περιέχει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα:
- Υπεύθυνη δήλωση ότι το ίδιο αντικείμενο της προτεινόμενης
πράξης δεν έχει προταθεί ή υπαχθεί για ενίσχυση σε άλλο
πρόγραμμα Εθνικό ή Κοινοτικό.
- Δήλωση σχετικά με το μέγεθος της επιχείρησης σύμφωνα με
την αριθ.2003/361/ΕΚ σύσταση της Επιτροπής (Υπόδειγμα
11).
- Καταστατικό ή εταιρικό του φορέα και τυχόν τροποποιήσεις
σε περίπτωση νομικών προσώπων (ΦΕΚ δημοσίευσης,
κ.λπ.).
- Απόφαση Δ.Σ. ή άλλου αρμόδιου οργάνου για τον ορισμό του
υπεύθυνου υλοποίησης της πράξης.
-

Ισολογισμοί και αποτελέσματα χρήσης για τα τρία (3)
προηγούμενα έτη (επίσημα αντίγραφα δημοσίευση ή
αντίγραφο θεωρημένο από διορισμένους ελεγκτές).

-

Αντίγραφα εντύπων φορολογίας εισοδήματος Ε3 και Ε5 του
φορέα των τριών (3) τελευταίων ετών για φορείς που δεν
υποχρεούνται να συντάσσουν ισολογισμό.

-

Εκκαθαριστικό σημείωμα της Δ.Ο.Υ. των τριών (3) τελευταίων
ετών, όταν ο φορέας είναι φυσικό πρόσωπο,
Φορολογική ενημερότητα

-

Ασφαλιστική ενημερότητα
Πιστοποιητικό μη πτώχευσης και μη υποβολής αίτησης για
πτώχευση
Πιστοποιητικό μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και μη
υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του νόμιμου εκπροσώπου
για:
x τον απαιτούμενο χρόνο υλοποίησης της πράξης
(ημερομηνία έναρξης και λήξης)
x τον αριθμό των νέων θέσεων εργασίας
x τον τρόπο κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής και τη
διαδικασία κάλυψης των ιδίων κεφαλαίων

-

Σε περίπτωση δανειοδότησης τα δικαιολογητικά έγγραφα
σύμφωνα με την πρόσκληση

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Δ/Α*

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
-

-

-

-
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Αποδεικτικά στοιχεία που να πιστοποιούν τη δυνατότητα του
φορέα να καταβάλλει τη συμμετοχή του στην επένδυση με
ίδια κεφάλαια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση
Αναλυτική Τεχνικοοικονομική Προμελέτη, σύμφωνα με την
πρόσκληση, υπογεγραμμένη από ιχθυολόγο
Τοπογραφικό διάγραμμα 1:500 ή 1:1.000 του χώρου της
εγκατάστασης, υπογεγραμμένο από το συντάξαντα και
θεωρημένο αρμοδίως
Απόσπασμα χάρτη της ευρύτερης περιοχής 1: 50.000 έως
1:250.000, στο οποίο θα σημειώνεται η θέση της
εγκατάστασης
Κυρωμένο αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας του οικοπέδου ή
συμβολαίου ενοικίασης τουλάχιστον δεκαετούς διάρκειας
Σε περίπτωση μισθώσεων δημοσίων εκτάσεων και
εμπορικών μισθώσεων, λαμβάνονται υπόψη τα αναφερόμενα
στην πρόσκληση
Τεχνικά σχέδια (τοπογραφικό διάγραμμα κάλυψης, κατόψεις,
όψεις, τομές)
Σχέδια διάταξης μηχανολογικού εξοπλισμού και γραμμών
παραγωγής
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.)
Έγκριση ίδρυσης ή λειτουργίας της εγκατάστασης από την
αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία (όπου απαιτείται)
Έγκριση μελέτης διάθεσης αποβλήτων συνοδευόμενη από
κυρωμένο αντίγραφο της μελέτης, ή άδεια διάθεσης
αποβλήτων (όπου απαιτείται)
Άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας της μονάδας, ή αντίστοιχο
έγγραφο απαλλαγής, με τα θεωρημένα σχέδια διάταξης του
Η/Μ εξοπλισμού
Άδεια χρήσης νερού και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης
υδάτινων πόρων (όπου απαιτείται)
Άδεια χρήσης αιγιαλού (όπου απαιτείται)
Προσφορές
αναλυτικές
υπογεγραμμένες
από
τον
κατασκευαστή ή τον προμηθευτή σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην πρόσκληση.
Για τις περιπτώσεις δαπανών που πραγματοποιήθηκαν από
1-1-2007, τιμολόγια με τις αντίστοιχες επιμετρήσεις
Σε περιπτώσεις επέκτασης ή εκσυγχρονισμού υφιστάμενης
μονάδας:
x Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα για επιδότηση ή όχι της
αρχικής μονάδας στα πλαίσια οποιουδήποτε Εθνικού ή
Κοινοτικού Προγράμματος
x Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της
μονάδας από την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία

Αναλυτική περιγραφή των εγκαταστάσεων και εξοπλισμών που
υπάρχουν

Δ/Α : Δεν Απαιτείται

Η Αίτηση Ενίσχυσης – Χρηματοδότησης κρίνεται πλήρης
ΝΑΙ

ΟΧΙ

……………………………………………………
Ονοματεπώνυμο

Υπογραφή
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ƶƲƱƦƧƫƥƮƣ 2
ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(Να συμπληρωθεί από τον ενδιαφερόμενο)

ƮƧƵƳƱ 2.3 «ƮǆǕǂǑǐǀǈǔǈ ǋǂǊ ƧǍǑǐǒǀǂ ƣǌǊǆǖǕǊǋǟǎ ƲǒǐǛǝǎǕǚǎ»

ΔΡΑΣΗ

1.

ƦƫƬƣƫƱƶƸƱƴ

1.1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ

1.2

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Περιφέρεια

Δήμος

Οδός

Aριθμός ή ταχυδρομική θυρίδα

Ταχυδρομικός κώδικας
Τηλέφωνο
1.3

Fax

E-mail

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Φυσικό Πρόσωπο
Εταιρεία1 (Ο.Ε.-Ε.Ε.-Ε.Π.Ε.-Α.Ε)
Συνεταιριστική οργάνωση
Φορέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Άλλη
Ημερομηνία σύστασης (μόνο για τις εταιρείες)
Εταιρικό κεφάλαιο (μόνο για τις εταιρείες)

1.4.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :
Πολύ μικρή (<10 άτομα ή ≤ 2 εκατ. € κύκλ. εργασιών)
Μικρή (<50 άτομα ή ≤10 εκατ. € κύκλ. εργασιών)
Μεσαία (<250 άτομα ή ≤50 εκατ. € κύκλ. εργασιών)

Άτομα

Κύκλος
εργασιών

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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Άλλη (<750άτομα ή ≤200εκατ. € κύκλ.
εργασιών

1.5.

Α. ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ –
ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΗΣΙ
Περιφέρεια

Π.Ε.

Δήμος

Θέση

Β. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΟΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ

1.6

Περιφέρεια

Π.Ε.

Δήμος

Θέση

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΡΑΞΗΣ
Ονοματεπώνυμο (Υπεύθυνου κατά το νόμο)
Θέση του στον Φορέα Πρότασης
Ονοματεπώνυμο (Υπεύθυνου για την Πράξη)
Θέση του στον Φορέα Πρότασης
Ονοματεπώνυμο / Ειδικότητα υπεύθυνων για την σύνταξη της μελέτης

1.7

ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

1.8

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΥΠΟΔΟΜΗ & ΕΜΠΕΙΡΙΑ
(συνοπτική περιγραφή της υπάρχουσας υποδομής και εμπειρίας του Φορέα Πρότασης και των κύριων μετόχων)
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1.9

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ – ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΤΗ
-3ο
-2ο
-1ο
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (πωλήσεις)
Μείον : Κόστος πωληθέντων
ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛ/ΣΗΣ
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης
ΣΥΝΟΛΟ
Μείον : Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Έξοδα λειτουργίας – διάθεσης
Έξοδα ερευνών – ανάπτυξης
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Πλέον : Έσοδα συμμετοχών
Έσοδα χρεογράφων
Πιστωτικοί Τόκοι
Μείον : Λοιπές δαπάνες
Έκτακτα & ανόργανα έσοδα και
Πλέον : κέρδη
Έκτακτα & ανόργανα έξοδα και
Μείον:
ζημιές
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ, ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ
Μείον : Χρεωστικοί τόκοι
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ
Μείον:
Αποσβέσεις (χωρίς τις
ενσωματωμένες στο κόστος
παραγωγής)
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων
Πλέον/
Υπόλοιπο κερδών προηγουμένων
Μείον : χρήσεων
Μείον:
Φόρος εισοδήματος
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ
Τακτικό και λοιπά αποθεματικά
Αμοιβές & ποσοστά μελών Δ.Σ
Μερίσματα πληρωτέα
Υπόλοιπο κερδών εις νέο

1.9

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

2.
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Περιθώριο Μικτού Κέρδους ( = Μικτά Κέρδη χ 100 / Πωλήσεις )

%

Περιθώριο (EBITDA)

%

Περιθώριο καθαρού κέρδους ( = Καθαρά Κέρδη χ 100 / Πωλήσεις )

%

Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων = ( Καθαρά Κέρδη χ 100 / Ίδια κεφάλαια )

%

Κυκλοφοριακή ρευστότητα (= Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις)

%

Ανάπτυξη Εργασιών = [(Κ.Ε. t/ K.E. t-1) –1] X 100

%

ƵƳƣƲƧƨƣ ƥƫƣ ƵƩƯ ƬƣƵƣƤƱƭƩ ƵƩƴ ƱƫƬƱƯƱƮƫƬƩƴ ƧƯƫƴƸƶƴƩƴ ƵƱƶ ƦƫƬƣƱƶƸƱƶ
Ονομασία
Πρακτορείο ή υποκατάστημα
Δ/νση
Αριθμός λογαριασμού του ενδιαφερομένου στον εν λόγω οργανισμό

3.

ƥƧƯƫƬƧƴ ƲƭƩƳƱƷƱƳƫƧƴ ƵƩƴ ƲƳƣưƩƴ
Προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης εργασιών (μήνας/έτος)
Προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης εργασιών (μήνας/έτος)
Ο Δικαιούχος έχει τύχει οικονομικής ενίσχυσης την τελευταία πενταετία
για την ίδια μονάδα / εγκατάσταση
ΝΑΙ

4.

ƴƶƯƱƲƵƫƬƩ ƲƣƳƱƶƴƫƣƴƩ ƵƩƴ ƲƳƣưƩƴ

4.1

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ :

4.2

ΤΥΠΟΣ ΠΡΑΞΗΣ
Ίδρυση/Κατασκευή
Επέκταση
Εκσυγχρονισμός
Μετεγκατάσταση

4.3

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΤΑΣΗΣ

ΌΧΙ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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Ιδιόκτητη
Μισθωμένη
Ήμ/νια Έναρξης Μίσθωσης
Διάρκεια Μίσθωσης (σε έτη)
4.4

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ (ΣΕ ΤΟΝΟΥΣ)
Υφιστάμενη
Προτεινόμενη

4.5

Υφιστάμενη Προτεινόμενη

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ
Νωπά
Κατεψυγμένα
Κονσερβοποιημένα
Μεταποιημένα – Λοιπά

4.6

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

Φύση και σχέση (πχ συμβάσεις) με κύριους προμηθευτές / παραγωγούς α’ υλών

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

4.7

.

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΣΧΕΣΗ . ΣΧΟΛΙΑ

Υφιστάμενη Προτεινόμενη

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
Τοπική
Εθνική
Ε.Ε.
Εκτός Ε.Ε.

4.8

ΣΤΟΧΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΕΣ/ΕΤΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
ΕΙΣΡΟΕΣ
ΕΚΡΟΕΣ

4.9

ΕΛΕΓΧΟΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΝΑΙ

ΟΧΙ
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Εφαρμογή συστήματος διασφάλισης ποιότητας
Εφαρμογή συστήματος διασφάλισης αυτοελέγχων
Εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης
4.10

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ2 (σε ισοδύναμα ανθρωποέτη3 12μήνης διάρκειας)
Προσωπικό επιμορφωμένο σε πιστοποιημένα κέντρα
Άλλο Επιστημονικό προσωπικό
Διοικητικό
Τεχνικό
Εργατικό
Σύνολο

5.

ƸƳƩƮƣƵƱƱƫƬƱƯƱƮƫƬƩ ƣƯƣƭƶƴƩ ƲƳƱƵƧƫƯƱƮƧƯƩƴ ƲƳƣưƩƴ

5.1

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ
Ποσοστό
Ποσό
%
Αγορά οικοπέδου
Έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου

%

Κτιριακές εγκαταστάσεις

%

Έργα επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων

%

Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός μεταποίησης και συσκευασίας

%

Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός ψύξης και κατάψυξης

%

Λοιποί Εξοπλισμοί και μηχανήματα

%

Εξοπλισμός γραφείων και χώρων προσωπικού

%

Εργαστηριακός εξοπλισμός

%

Μεταφορικά μέσα

%

Μελέτες βελτίωσης ποιότητας

%

Απρόβλεπτες δαπάνες & Τεχνικά έξοδα
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

%
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5.2 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Ίδια συμμετοχή
Ξένα κεφάλαια (Δανειακά)
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΣΥΝΟΛΟ

%
%
%
%
%

5.3 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (για τρία έτη μετά την ολοκλήρωση της Πράξης)
1ο έτος

2ο έτος

3ο έτος

Κύκλος εργασιών
Καθαρά κέρδη προ φόρων
EBIDTA
Καθαρή Παρούσα Αξία

Συντελεστής Εσωτερικής Αποδοτικότητας
5.4 Υπαγωγή Πράξης με το ίδιο φυσικό αντικείμενο
σε άλλο Πρόγραμμα/ Μέσο Ενίσχυσης :
*Στην περίπτωση ΝΑΙ, να αναφερθεί, το
Πρόγραμμα (Εθνικό ή Κοινοτικό), τα στοιχεία
έγκρισης (αριθμός/προϋπολογισμός, κλπ και
η φάση υλοποίησης στην οποία βρίσκεται
σήμερα ή η ημερομηνία ολοκλήρωσής του.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Δηλώνω υπεύθυνα, γνωρίζοντας τις συνέπειες του νόμου περί ψευδούς δηλώσεως,
ότι όλα τα ανωτέρω συμπληρωθέντα στοιχεία είναι αληθή και ακριβή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
1

Συμπληρώνεται η εταιρική μορφή της εταιρείας (π.χ. Ο.Ε. ή Α.Ε. Κ.ΛΠ.).

2

Η απασχόληση υπολογίζεται την περίοδο που η επιχείρηση έχει επιτύχει την μέγιστη παραγωγική

()
()

δυναμικότητα σύμφωνα με το επιχειρησιακό πλάνο της εταιρείας.
3

()

Ανθρωποέτος = μήνες απασχόλησης/12 μήνες.
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ƶƲƱƦƧƫƥƮƣ 3
Έκθεση Επαλήθευσης – Πιστοποίησης Πράξης
Πρακτικό του Οργάνου Επιτόπιας Επαλήθευσης (Ο.Ε.Ε.) της Πράξης με Κωδ. Αριθ…………….. που εγκρίθηκε από το
Υπουργείο …………………………………………… με την αριθ. ……………………….. Απόφαση Χρηματοδότησης – Ένταξης
Πράξης σύμφωνα με την αριθ. ………………..Υ.Α.
Οι υπογράφοντες:
α)
β)
γ)
που αποτελούμε, σύμφωνα με την αριθμ. ……………….. ΚΥΑ, Όργανο Επιτόπιας Επαλήθευσης (Ο.Ε.Ε.) για την
παρακολούθηση και τον έλεγχο της εκτέλεσης της προς ενίσχυση-χρηματοδότηση Πράξης βάσει της αριθ.
……………………………. απόφασης του Περιφερειάρχη ………………… …….. μετά από επιτόπιους ελέγχους στην περιοχή
όπου εκτελείται η Πράξη αφού λάβαμε υπόψη μας:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Την υπ. αριθμ΄. …………………….. Απόφαση Χρηματοδότησης – Ένταξης Πράξης
Την τεχνικοοικονομική μελέτη
Τις επιμετρήσεις (κτιριακών - μηχανολογικών),
Τις πραγματοποιηθείσες εργασίες,
Τα υποδείγματα και τα παραστατικά πληρωμών (τιμολόγια, εντάλματα, εκκαθαρίσεις κ.λ.π.)
Την αριθ. …………….. οικοδομική άδεια, και λοιπές άδειες,
διαπιστώσαμε και βεβαιώνουμε τα κάτωθι:

Α. Έχουν εκτελεσθεί οι παρακάτω εργασίες (σε περίπτωση μερικής πληρωμής) :

………………………………………………………………………………………………………………………
……………………...………………………………………………………………………………………………
……………………………………………...………………………………………………………………………
Β. Το αναφερόμενο έργο έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με την ισχύουσα Απόφαση Ένταξης –Χρηματοδότησης της Πράξης
του Υπουργού ………………………………………., και οι εκτελεσθείσες εργασίες ολοκλήρωσης συνοψίζονται παρακάτω (σε
περίπτωση πληρωμής του συνόλου ή υπολοίπου οικονομικής ενίσχυσης) :

………………………………………………………………………………………………………………………
……………………...………………………………………………………………………………………………
Γ. Το κόστος των εργασιών είναι:
1.
Συνολικό ποσό που πληρώθηκε με Φ.Π.Α.:
2.
Συνολικό ποσό που πληρώθηκε χωρίς Φ.Π.Α.:
3.
Αντιστοιχούσα προβλεπόμενη δαπάνη (Στην εγκριθείσα μελέτη):
4.
Ποσοστό εκτελεσθέντος έργου:

Ημερομηνία ……………………….
ΤΟ Ο.Ε.Ε.
…………………………………………..
…………………………………………..

Ο Προϊστάμενος της Υπηρ. Αλιείας
Θεωρήθηκε
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ƶƲƱƦƧƫƥƮƣ 3ǂ
Έκθεση Επαλήθευσης – Πιστοποίησης Πράξης
Πρακτικό της Επιτροπής Επιτόπιας Επαλήθευσης (Ε.Ε.Ε.) της Πράξης με Κωδ. Αριθ…………….. που εγκρίθηκε από το
Υπουργείο …………………………………………… με την αριθ. ……………………….. Απόφαση Χρηματοδότησης – Ένταξης
Πράξης με την αριθ. ………………..Υ.Α.
Οι υπογράφοντες:
α)
β)
γ)
που αποτελούμε, σύμφωνα με την αριθμ. ………………..ΚΥΑ, Επιτροπή Επιτόπιας Επαλήθευσης (Ε.Ε.Ε.) για την
παρακολούθηση και τον έλεγχο της εκτέλεσής
της προς ενίσχυση-χρηματοδότηση Πράξης βάσει της αριθ.
……………………………. απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ………………… ……..
μετά από επιτόπιους ελέγχους στην περιοχή όπου εκτελείται η Πράξη αφού λάβαμε υπόψη μας:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Την υπ. αριθ. …………………….. Απόφαση Χρηματοδότησης – Ένταξης Πράξης
Την τεχνικοοικονομική μελέτη
Τις επιμετρήσεις (κτιριακών - μηχανολογικών),
Τις πραγματοποιηθείσες εργασίες,
Τα υποδείγματα και τα παραστατικά πληρωμών (τιμολόγια, εντάλματα, εκκαθαρίσεις κ.λ.π.)
Την αριθ. …………….. οικοδομική άδεια, και λοιπές άδειες,
διαπιστώσαμε και βεβαιώνουμε τα κάτωθι:

Α. Έχουν εκτελεσθεί οι παρακάτω εργασίες (σε περίπτωση μερικής πληρωμής) :

………………………………………………………………………………………………………………………
……………………...………………………………………………………………………………………………
……………………………………………...………………………………………………………………………
Β. Το αναφερόμενο έργο έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με την ισχύουσα Απόφαση Ένταξης –Χρηματοδότησης της Πράξης
του Υπουργού ………………………………………., και οι εκτελεσθείσες εργασίες ολοκλήρωσης συνοψίζονται παρακάτω (σε
περίπτωση πληρωμής του συνόλου ή υπολοίπου οικονομικής ενίσχυσης) :

………………………………………………………………………………………………………………………
……………………...………………………………………………………………………………………………
Γ. Το κόστος των εργασιών είναι:
5.
Συνολικό ποσό που πληρώθηκε με Φ.Π.Α.:
6.
Συνολικό ποσό που πληρώθηκε χωρίς Φ.Π.Α.:
7.
Αντιστοιχούσα προβλεπόμενη δαπάνη (Στην εγκριθείσα μελέτη):
8.
Ποσοστό εκτελεσθέντος έργου:

Ημερομηνία ……………………….
ΤΟ Ε.Ε.Ε.
…………………………………………..
…………………………………………..

Ο Προϊστάμενος της ΕΥ ΕΦΔ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ
Θεωρήθηκε
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ƶƲƱƦƧƫƥƮƣ 4
ȇȀȉȊȆȇȆȀǿȊȀȁȆ ĬȀǺ ȊǿȄ ȇȂǿȈȎȃǿ ǼȆȉǽȎȄ / ȉȋȄȆȂȆȋ
Ȋǿȉ ȆȀȁȆȄȆȃȀȁǿȉ ǽȄȀȉȌȋȉǿȉ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΣΗΣ/ΠΡΟΒΛ. ΔΟΣΕΙΣ

…./….

Αριθμός Πράξης (Κωδ. ΟΠΣΑΑ):.................................. Τίτλος Πράξης: …………………………………………………………….
Δικαιούχος: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Διεύθυνση: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Το Ο.Ε.Ε. …………………………………………………………. επιφορτισμένο με τον έλεγχο των δικαιολογητικών σύμφωνα με
την αριθμ ………… ΚΥΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ:
1. Όλα τα δικαιολογητικά που μνημονεύονται στο άρθρο …. της αριθ. ……………. ΥΑ , υποβλήθηκαν σε έλεγχο.
2. Η υλοποίηση των εργασιών συνεχίζεται / ολοκληρώθηκε στις ………………………………… .
3. Το ποσό του συνολικού κόστους που πληρώθηκε ανέρχεται σε ……………………………………. του οποίου

οι επιλέξιμες

δαπάνες, ανέρχονται, μη λαμβανομένου υπόψη του ανακτήσιμου τμήματος από το φόρο προστιθέμενης αξίας, σε
………………………………...
4. Το ποσό αυτό χρηματοδοτήθηκε όπως αναφέρεται στο συνημμένο Υπόδειγμα 5.
5. Το προαναφερόμενο ποσό δαπανών κατανέμεται μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών των προβλεπόμενων εργασιών, όπως
αναφέρεται στον κατάλογο όπου απαριθμούνται τα λογιστικά δικαιολογητικά της παρούσας αίτησης πληρωμής (υπόδειγμα
6).
6. Οι πραγματοποιηθείσες εργασίες είναι σύμφωνες με την αρ. ……………. Αίτηση Ενίσχυσης-Χρηματοδότησης Πράξης που
υποβλήθηκε στο Υπουργείο…………………………… και περιγράφονται στην Απόφαση Ένταξης-Χρηματοδότησης Πράξης
με εξαίρεση τις εργασίες που αφορούν τις κατηγορίες

……………………………………………………………… για τις

οποίες δίνονται εξηγήσεις στο υπόδειγμα 9.
7. Τηρήθηκαν οι ιδιαίτερες προϋποθέσεις που αναφέρονται στους όρους της Απόφασης Ένταξης – Χρηματοδότησης της
Πράξης
8. Τα δικαιολογητικά που ελέγχθηκαν φυλάσσονται

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………… ………………………….
(ΤΟΠΟΣ)

ΓΙΑ ΤΟ Ο.Ε.Ε.

(ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)
…………………………………………………………..

Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Αλιείας
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ƶƲƱƦƧƫƥƮƣ 5
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΔΟΣΕΩΝ/ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΣΗΣ/ΠΡΟΒΛ. ΔΟΣΕΙΣ

…./….

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. ΕΝΤΑΞΗΣ- ΧΡΗΜ/ΣΗΣ…………………………..
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣΑΑ. ……………………………………………
Χρηματοδότηση των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν από ………… έως ………… :
Δικαιούχος (οι) :
1. Ιδιωτική συμμετοχή:
- Ίδια κεφάλαια

…….………………………………………..

- Δάνεια

…….…………………………………………

(1)

- Άλλα

…….…………………………………………
Σύνολο 1 ……………………………………..

2. Συμμετοχή του κράτους μέλους:
- Ποσό από Π.Δ.Ε.
Σύνολο 2 ……………………………………..
3. Συμμετοχή ΕΕ
- Ποσό από Ε.Τ.Α.
Σύνολο 3

.………………………………

Γενικό Σύνολο: (1+2+3)………..…..………..


1.

Δικαιολόγηση προέλευσης ιδίων κεφαλαίων

2.

Ανάλυση δανείων
-

Ποσό:

-

Διάρκεια:

-

Επιτόκιο:

-

Αριθ. Σύμβασης/ημερομηνία

Ημερομηνία:
Το Ο.Ε.Ε.

…………………………………………………

Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

…………………………………………………
…………………………………………….
(Υπογραφή Δικαιούχου)

Αριθ.

Ημερομηνία
Έκδοσης

Αντικείμενο
(σύντομη
περιγραφή)

Ποσό χωρίς
ανακτήσιμο
ΦΠΑ

Τρόπος
πληρωμής
(2)

Δαπάνες
κατά την
παρούσα
αίτηση

Δαπάνες
προηγού
μενων
αιτήσεων

Ημερομηνία
πληρωμής
(3)

ΦΠΑ που
ανακτάται

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Υπογραφή του Δικαιούχου : ………………………

Ημερομηνία υπογραφή και σφραγίδα:

Το Ο.Ε.Ε.

……………………………………………………….

Θεώρηση της αρμόδιας Υπηρεσίας Αλιείας:

Ημερομηνία

Ποσό
χωρίς
ανακτήσι
μο ΦΠΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣΑΑ. ……………………………………………

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. ΕΝΤΑΞΗΣ- ΧΡΗΜ/ΣΗΣ………………………

ΠΕΡΙΟΧΗ ……………………… ……………………………..

Πρέπει να αναφερθούν όλα τα δικαιολογητικά τα σχετικά με την πραγματοποίηση του χρηματοδοτικού σχεδίου.
Τρόπος πληρωμής: 1. τράπεζα, 2. επιταγή, 3. τοις μετρητοίς.
Η ημερομηνία που πρέπει να αναφερθεί είναι εκείνη της πραγματικής πληρωμής και όχι η ημερομηνία λήξης της οφειλής π.χ. σε περίπτωση πληρωμής με συναλλαγματική

Κόστος

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ (1)

Ημερομηνία: ……………………………………………….

(1)
(2)
(3)

ΣΥΝΟΛΟ

Περιγραφή

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
Εκδότης

……………………………….

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : ……………………………….

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
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ƶƲƱƦƧƫƥƮƣ 7
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ - ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Πράξη :
Δικαιούχος :
Περιοχή:
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. ΕΝΤΑΞΗΣ- ΧΡΗΜ/ΣΗΣ…………………………..
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣΑΑ. ……………………………………………

ΑΡΙΘΜΟΣ
(ΕΜΒΑΔΑ-ΟΓΚΟΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ)

ΚΟΣΤΟΣ

ΚΟΣΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
(ΕΜΒΑΔΑ-ΟΓΚΟΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ)

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
( σύμφωνα με το αρχικό ή
τροποποιημένο
σχέδιο
της Πράξης )

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ

Το Ο.Ε.Ε. πιστοποιεί ότι μετά από επιτόπιες επισκέψεις και ελέγχους που πραγματοποίησε στις
…………………………...

διαπίστωσε ότι οι ενέργειες και οι εργασίες που είχαν αναληφθεί στα πλαίσια της

Πράξης …………………………………….. εκτελέστηκαν σύμφωνα με την ανωτέρω περιγραφή.

Ημερομηνία ………………………………………………………
ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΤΟ Ο.Ε.Ε.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ
………………/…………………/ 200…

ΒΕΒΑΙΩΣΗ
Το Ο.Ε.Ε.

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..
το οποίο έχει συσταθεί με την αριθ.

…………………………………………………………………………………

,……… και αποτελείται από τους: ...……………………………………………………………………………………….
α)

β)
γ)
μετά

από

λεπτομερή

έλεγχο

όλων

των

παραστατικών

εγγράφων

που

προβλέπονται

στην

με

αριθ…………………………………. Υ.Α.

Βεβαιώνει
ότι τα εκδοθέντα τιμολόγια και λοιπά παραστατικά στοιχεία που εκδόθηκαν και αφορούν τη Πράξη
……………………………………………………………………………………………………………………………………
.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
..με Κ.Α. ΟΠΣΑΑ. …………

και

φορέα

………………………………………………………………………………………..
είναι εξοφλημένα.

Το Ο.Ε.Ε.
…………………………………
…………………………………
…………………………………

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
O Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Αλιείας

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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Ƨƶ ƧƷƦ Ƨ.Ʋ. ƣƭƫƧƫƣƴ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Αριθμός έργου ΟΠΣΑΑ :

ΜΕΡΙΚΗ/ΟΛΙΚΗ

Αριθμός έργου ΠΔΕ:.......................................................... ΣΑΕ …………
………………………………………..
Ημ. Πρωτοκόλλησης Αίτησης

………………………………………..

Αριθ. Απόφασης Ένταξης – Χρηματοδότησης Πράξης :
………………………………………..
Τίτλος Πράξης : ………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
Δικαιούχος :

………………………………………………………………………………………………………..

Περιοχή εγκατάστασης

………………………………………………………………………………………………………..

Αίτηση πληρωμής ληφθείσα την

.….…………………………………………………………………………………………

Διαβιβάσθηκε από:

………………………………………………………...………………………………..

με αρ. πρωτ.:

………………………………………………………...………………………………..

Αριθ. λογαριασμού:

………………………………………………………...………………………………..

Τράπεζα:

………………………………………………………...………………………………..

Μεγ. αριθ. Δόσεων:

………………

Ζητούμενη δόση:

………………

Ήδη καταβληθείσα:

………………

Ολικός προϋπολογισμός: ..................................................................................................................................... .
Μη επιλέξιμο Κόστος: ........................................................................................................................................... .
Επιλέξιμος προϋπολογισμός:............................................................................................................................... .
Ενίσχυση Ε.Ε.: ..................................................................................................................................................... .
Εθνική Ενίσχυση : ................................................................................................................................................ .
Πηγή χρηματοδότησης: ΣΑΕ …….
Συμμετοχή Δικαιούχου :........................................................................................................................................ .
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Πραγματοποίηση Εργασιών
Ε.Ε.
1.

ΕΘΝΙΚΗ

Σύνολο

Έναρξη

Λήξη

…………………

……………………

……………………

……………………

…………………

……………………

………..…………

……………………

…………………

……….……………

……………………

……………………

……………….
2. ………………..
3. ………………..
ΥΠΟΛΟΙΠΟ: ………………..
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

1. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ (Π.Δ.Ε.) ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
α. Προβλεπόμενος προϋπολογισμός ........................................................................................................................................ .
β. Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την παρούσα πληρωμή: ……………………………………………………………….
Μη επιλέξιμο κόστος:
κατά την έγκριση
κατά την πληρωμή
………………………..

………………………….…..

………………………..

………………………….…..

Καθαρό επιλέξιμο κόστος : ………………………………………………………………………………………………………….
του οποίου το …. % από Ε.Ε. ............................................................................. ………………………….……………...
του οποίου το ….% από Κράτος - Μέλος ............................................................. ………………………….……………...

γ. Σύνολο δικαιούμενης ενίσχυσης ΕΕ ……………………………………………………………………………………….
Ήδη πληρωθέν: ……………………………………………………………………………………………………………....
Ποσό παρούσας πληρωμής:………………………………………………………………………………………………... (1)

δ. Σύνολο δικαιούμενης Εθνικής ενίσχυσης .. ………………………………………………………………………………….
Ήδη πληρωθέν:…………………………………………………………………………………………………..………....
Ποσό παρούσας πληρωμής: .............................................................................................. …………..…………. (2)

Συνολικό ποσό για πληρωμή (1) + (2) ………………………………………………………………………..……………….

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Μη επιλέξιμες δαπάνες κατά την Αίτηση Επαλήθευσης-Πληρωμής

Περιγραφή

Ποσό

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

των εργασιών

ΣΥΝΟΛΟ

θεωρήθηκε

………………………./…………………/200…

Ο Προϊστάμενος

Ο Συντάξας
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 10
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΜΕ
Σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ
Ακριβή στοιχεία της επιχείρησης
Επωνυμία ή εταιρική επωνυμία : …………………………………
Διεύθυνση της έδρας της εταιρείας : …………………………………..
Α.Φ.Μ. : …………………………………………………………….
ΑΡΜΑΕ : …………………………………………………………….
Δ.Ο.Υ. : ……………………………………………………………..
Ονοματεπώνυμο και τίτλος του ή των κύριων Διευθυντικών στελεχών.
(Πρόεδρος, Γενικός Διευθυντής ή αντίστοιχη θέση) : …………………..
Τύπος της επιχείρησης :
□ Ανεξάρτητη επιχείρηση
□ Συνεργαζόμενη επιχείρηση
□ Συνδεδεμένη επιχείρηση
Στοιχεία για τον προσδιορισμό της κατηγορίας επιχείρησης :
Τα στοιχεία υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 6 του παραρτήματος της σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ
σχετικά με τον ορισμό των ΜΜΕ.
Περίοδος αναφοράς
Αριθμός εργαζομένων (ΕΜΕ)

Κύκλος εργασιών

Σύνολο ισολογισμού

Όλα τα στοιχεία πρέπει να αφορούν την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση και να υπολογίζονται σε ετήσια
βάση. Στην περίπτωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη πρέπει να προκύπτουν
από αξιόπιστες εκτιμήσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.
Σε σχέση με την προηγούμενη διαχειριστική χρήση υπάρχει μεταβολή των στοιχείων η οποία ενδέχεται να επιφέρει
αλλαγή της κατηγορίας της αιτούσας επιχείρησης (πολύ μικρή, μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση) ;
□ ΟΧΙ

□ ΝΑΙ

(Στην περίπτωση ΝΑΙ να συμπληρωθεί και να επισυναφθεί δήλωση σχετικά με την προηγούμενη
διαχειριστική χρήση)
Υπογραφή
(Όνομα και ιδιότητα του προσυπογράφοντος, που είναι εξουσιοδοτημένος να εκπροσωπεί την επιχείρηση
:………………………………………………….
Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα στοιχεία της παρούσας δήλωσης καθώς και των ενδεχόμενων παραρτημάτων της είναι
ακριβή :
………….(τόπος)……………(ημερομηνία)
Υπογραφή :

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ……………………..
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ …………………………
ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΠΡΟΣ : Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής
Δράσεων Ε. Π. Αλιείας
Μιχαλακοπούλου 103
115 27 Αθήνα

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ 2007-2013
ΜΕΤΡΟ 2.3. Μεταποίηση και Εμπορία Αλιευτικών Προϊόντων
Βεβαιώνεται ότι, η μονάδα για την οποία έχει κατατεθεί επενδυτικό σχέδιο για την ένταξή της προς οικονομική
ενίσχυση, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013, με τα εξής χαρακτηριστικά στοιχεία :
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Επωνυμία Δικαιούχου και νομική μορφή
……………………………………………………………………………………………………..
Ημερομηνία υποβολής αίτησης
……………………………………………………………………………………………………..
Είδος Πράξης (ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός, μετεγκατάσταση)
……………………………………………………………………………………………………..
Περιοχή εγκατάστασης
Περιφέρεια
………………………………………….
Δήμος
………………………………………….
Θέση
………………………………………….
Ιδιοκτησιακό Καθεστώς χώρου εγκατάστασης (Ιδιόκτητη, Μισθωμένη, ΒEΠΕ)
……………………………………………………………………………………………………..
Παραγόμενα είδη (νωπά, αλίπαστα, κονσέρβα, καπνιστά, άλλα)
……………………………………………………………………………………………………..
α. Λειτουργεί κανονικά, (εφόσον πρόκειται για επέκταση ή εκσυγχρονισμό υφιστάμενης μονάδας) και με όλες
τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία άδειες.
Οι άδειες της μονάδας βρίσκονται σε ισχύ και είναι οι εξής :
-

Αριθμ. πρωτ./ημερομηνία …………………………………….
Αριθμ. πρωτ./ημερομηνία …………………………………….

β. Κατέχει, (εφόσον πρόκειται για ίδρυση νέας μονάδας,) όλες τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα
νομοθεσία άδειες για την εγκατάσταση και λειτουργία της και αναλυτικά :
-

Αριθμ. πρωτ./ημερομηνία …………………………………….
Αριθμ. πρωτ./ημερομηνία …………………………………….

Ημερομηνία :

…./…../……

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
(Όνομα, Υπογραφή, Σφραγίδα)

ƴİǏǈǄǏĮĳǀ ǉǏǈĲǆǏǁǎǑ

ƹĮǏĮǉĲǆǏǈıĲǈǉƾ ĲǎǑ ĳǎǏƿĮ

ƩǑǌĮĲǗĲǆĲĮ įǈƾǇİıǆǐ Ĳǔǌ
ǈįǁǔǌ ǉİĳĮǊĮǁǔǌ

Ƨ1

Ƨ2

2.3 ưİĲĮȺǎǁǆıǆ ǉĮǈ ƪǋȺǎǏǁĮ

ưƪƷƵƳ :

Ƨ/Ƨ

2 : ƸƩƧƷƳƮƧƯƯƭƪƵīƪƭƧ - ƧƯƭƪƭƧ ƪƶƻƷƪƵƭƮƻƱ ƸƩƧƷƻƱ- ưƪƷƧƴƳƭƬƶƬ &ƪưƴƳƵƭƧ ƴƵƳƭƳƱƷƻƱ
ƧƯƭƪƭƧƶ & ƸƩƧƷƳƮƧƯƯƭƪƵīƪƭƧƶ

ƧƲƳƱƧƶ ƴƵƳƷƪƵƧƭƳƷƬƷƧƶ :

ƧǍǈǎǊǎǄİǁĲĮǈ ǆ ǎǈǉǎǌǎǋǈǉǀ İȺǈĳƾǌİǈĮ, ǆ įǑǌĮĲǗĲǆĲĮ
įǈƾǇİıǆǐ Ĳǔǌ ǈįǁǔǌ ǉİĳĮǊĮǁǔǌ ǄǈĮ Ĳǆǌ ǉƾǊǑǓǆ Ĳǆǐ ǈįǁĮǐ
ıǑǋǋİĲǎǒǀǐ ıĲǎ İȺİǌįǑĲǈǉǗ ıǒƿįǈǎ ǉĮǈ ĲǎǑ ĮǌĮǄǉĮǁǎǑ
ǉİĳĮǊĮǁǎǑ ǉǁǌǆıǆǐ

īǈĮ Ĳǆǌ ĮǍǈǎǊǗǄǆıǆ ǊĮǋǃƾǌǎǌĲĮǈ ǑȺǗǓǆ ĲĮ ĮǌĮĳİǏǗǋİǌĮ
ıĲǎ ƴƧƵƧƵƷƬưƧ ƭ Ĳǆǐ ȺǏǗıǉǊǆıǆǐ.

ƧǍǈǎǊǎǄİǁĲĮǈ: ǆ İǋȺİǈǏǁĮ ĲǎǑ ĳǎǏƿĮ, ǆ ǉǊǁǋĮǉĮ Ĳǔǌ
įǏĮıĲǆǏǈǎĲǀĲǔǌ ĲǎǑ ĳǎǏƿĮ ıĲǎ ȺĮǏİǊǇǗǌ, ĲĮ
ĮȺǎĲİǊƿıǋĮĲĮ, ǆ ĳİǏİǄǄǑǗĲǆĲĮ ǉĮǈ ǆ ǃǈǔıǈǋǗĲǆĲƾ ĲǎǑ.

ƪǍİǈįǁǉİǑıǆ ǉǏǈĲǆǏǁǎǑ

8
6

40%> ƭƮ60%

Ƴƹƭ

ǃ. ƶİ ĮǌĲǁǇİĲǆ ȺİǏǁȺĲǔıǆ
ƭƮ60% ĲǎǑ ıǑǌǎǊǈǉǎǘ
ǉǗıĲǎǑǐ

ƱƧƭ

1

2

3

Ʒǈǋǀ

Į. ƪǉȺǊǀǏǔıǆ ĲǎǑ ǉǏǈĲǆǏǁǎǑ

2. ĭİǏİǄǄǑǗĲǆĲĮ ǉĮǈ
ǃǈǔıǈǋǗĲǆĲĮ ĲǎǑ ĳǎǏƿĮ

Ǆ. ǊǈǄǗĲİǏİǐ ĮȺǗ ǋǁĮ
įǈĮǒİǈǏǈıĲǈǉƿǐ ȺİǏǈǗįǎǑǐ

ǃ. 1-2 įǈĮǒİǈǏǈıĲǈǉƿǐ
ȺİǏǈǗįǎǑǐ ǋİ ȺĮǏĮǄǔǄǈǉǀ
ǊİǈĲǎǑǏǄǁĮ ıİ ĮǌƾǊǎǄǎ Ĳǆǐ
İȺƿǌįǑıǆǐ ȺǏǎǕǗǌ

1. ƪǋȺİǈǏǁĮ ǉĮǈ ǉǊǁǋĮǉĮ
Ĳǔǌ įǏĮıĲǆǏǈǎĲǀĲǔǌ ĲǎǑ
ĭǎǏƿĮ
Į.  3 įǈĮǒİǈǏǈıĲǈǉƿǐ
ȺİǏǈǗįǎǑǐ ǋİ ȺĮǏĮǄǔǄǈǉǀ
ǊİǈĲǎǑǏǄǁĮ ıİ ĮǌƾǊǎǄǎ Ĳǆǐ
İȺƿǌįǑıǆǐ ȺǏǎǕǗǌ

ƮĮĲƾıĲĮıǆ

ƨĮǇǋǗǐ

ƧǈĲǈǎǊǗǄǆıǆ

(ǉĮĲǆǄǎǏǁĮ ǉǏǈĲǆǏǁǔǌ ȺǎǑ įǘǌĮĲĮǈ ǌĮ ǒǏǆıǈǋǎȺǎǈǎǘǌĲĮǈ ıĲǆ ıǑǄǉǏǈĲǈǉǀ ĮǍǈǎǊǗǄǆıǆ ǋİ ıǑǌĲİǊİıĲǀ
ıĲƾǇǋǈıǆǐ 40%)

Ƨ. ƧƲƭƳƯƳīƬƶƬ ƷƳƸ ƪƴƪƱƩƸƷƭƮƳƸ ĭƳƵƪƧ

ƧƲƭƳƯƳīƬƶƬ ƶƪ ƪƴƭƴƪƩƳ ƮƧƷƬīƳƵƭƧƶ ƮƵƭƷƬƵƭƻƱ

ƧƯƭƪƭƧƶ

ƪƴƭƹƪƭƵƬƶƭƧƮƳ ƴƵƳīƵƧưưƧ
:

ƮƵƭƷƬƵƭƧ ƪƴƭƯƳīƬƶ ƴƵƧƲƪƻƱ

11282
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

1) ƧǊǈİǑĲǈǉǎǁ ıǑǌİĲĮǈǏǈıǋǎǁ / ıǘǊǊǎǄǎǈ, ĳǎǏİǁǐ ĲǎȺǈǉǀǐ
ĮǑĲǎįǈǎǁǉǆıǆǐ, 2) ƶǑǊǊǎǄǈǉǎǁ ĳǎǏİǁǐ (ǉǎǈǌǎȺǏĮǍǁİǐ,
İĲĮǈǏİǁİǐ ǋİ İĲĮǁǏǎǑǐ ǌǎǋǈǉƾ ȺǏǗıǔȺĮ, 3) ƾǊǊǎǈ ĳǎǏİǁǐ ǀ
ĳǑıǈǉƾ ȺǏǗıǔȺĮ)

ĭǎǏƿĮǐ ĲǎǑ İȺİǌįǑĲǈǉǎǘ
ıǒİįǁǎǑ

Ƨ3

Ƨ4

ƬǋİǏǎǋǆǌǁĮ:

ƸȺǎǄǏĮĳǀ:

ƴƵƳƽƴƳĬƪƶƬ ĬƪƷƭƮƬƶ ƧƲƭƳƯƳīƬƶƬƶ : ƶĲǎ ǉǏǈĲǀǏǈǎ Ƨ1 ƱƧƭ

ƧǍǈǎǊǎǄİǁĲĮǈ Ĳǎ ǋƿǄİǇǎǐ Ĳǆǐ İȺǈǒİǁǏǆıǆǐ : ȺǎǊǘ ǋǈǉǏƿǐ ǉĮǈ
ǋǈǉǏƿǐ İȺǈǒİǈǏǀıİǈǐ, ǋİıĮǁİǐ İȺǈǒİǈǏǀıİǈǐ , İȺǈǒİǈǏǀıİǈǐ ȺǎǑ
ĮȺĮıǒǎǊǎǘǌ ǊǈǄǗĲİǏǎǑǐ ĮȺǗ 750 İǏǄĮǅǗǋİǌǎǑǐ ǀ ƿǒǎǑǌ
ǉǘǉǊǎ İǏǄĮıǈǙǌ ǋǈǉǏǗĲİǏǎ Ĳǔǌ 50 İǉĮĲ.€.

ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ ǋİǄƿǇǎǑǐ Ĳǆǐ
İȺǈǒİǁǏǆıǆǐ ĲǎǑ ĳǎǏƿĮ Ĳǆǐ
ȺǏǗĲĮıǆǐ ( ıǘıĲĮıǆ
2003/361/ƪƮ)

Ƭ įǑǌĮĲǗĲǆĲĮ įǈƾǇİıǆǐ Ĳǔǌ ǈįǁǔǌ ǉİĳĮǊĮǁǔǌ ǉǏǈǌİĲĮǈ ǋİ
ǃƾıǆ ĲĮ ĮȺǎįİǈǉĲǈǉƾ ıĲǎǒİǁĮ ȺǎǑ ĮǌĮĳƿǏǎǌĲĮǈ ıĲǆǌ
ȺǏǗıǉǊǆıǆ.

ƪƮƴƯƬƵƻƶƬ ƮƵƭƷƬƵƭƻƱ
ƮƧƷƬīƳƵƭƧƶ Ƨ

ƟǊǊǎǈ ĳǎǏİǁǐ ǀ ĳǑıǈǉƾ
ȺǏǗıǔȺĮ

ƨĮǇǋǗǐ:

Ƴƹƭ

ƱƧƭ

2

3

1) ƧǊǈİǑĲǈǉǎǁ ıǑǌİĲĮǈǏǈıǋǎǁ /
ıǘǊǊǎǄǎǈ, ĳǎǏİǁǐ ĲǎȺǈǉǀǐ
ĮǑĲǎįǈǎǁǉǆıǆǐ, 2) ƶǑǊǊǎǄǈǉǎǁ
ĳǎǏİǁǐ (ǉǎǈǌǎȺǏĮǍǁİǐ,
İĲĮǈǏİǁİǐ ǋİ İĲĮǁǏǎǑǐ ǌǎǋǈǉƾ
ȺǏǗıǔȺĮ

4

ưİıĮǁİǐ İȺǈǒİǈǏǀıİǈǐ

1

6

ƴǎǊǘ ǋǈǉǏƿǐ ǉĮǈ ǋǈǉǏƿǐ
İȺǈǒİǈǏǀıİǈǐ

ƪȺǈǒİǈǏǀıİǈǐ ǋİ > 750
İǏǄĮǅǗǋİǌǎǑǐ ǉĮǈ > 200 İǉĮĲ
€

2

5%> ƭƮ20%

2

3

20%> ƭƮ30%

ƪȺǈǒİǈǏǀıİǈǐ ǋİ < 750
İǏǄĮǅǎǋƿǌǎǑǐ ǉĮǈ <200 İǉĮĲ.
€ ǉǘǉǊǎ İǏǄĮıǈǙǌ

4

30%> ƭƮ40%

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

11283

ƴİǏǈǄǏĮĳǀ ǉǏǈĲǆǏǁǎǑ

ƴǊǆǏǗĲǆĲĮ ȺİǏǈǄǏĮĳǀǐ Ĳǆǐ
ȺǏǗĲĮıǆǐ

ƵİĮǊǈıĲǈǉǗĲǆĲĮ ĲǎǑ
ȺǏǎǖȺǎǊǎǄǈıǋǎǘ Ĳǆǐ ȺǏƾǍǆǐ
ıİ ıǒƿıǆ ǋİ Ĳǎ ĳǑıǈǉǗ
ĮǌĲǈǉİǁǋİǌǎ

ƨ1

ƨ2

2.3 ưİĲĮȺǎǁǆıǆ ǉĮǈ ƪǋȺǎǏǁĮ

ưƪƷƵƳ :

Ƨ/Ƨ

2 : ƸƩƧƷƳƮƧƯƯƭƪƵīƪƭƧ - ƧƯƭƪƭƧ ƪƶƻƷƪƵƭƮƻƱ ƸƩƧƷƻƱ- ưƪƷƧƴƳƭƬƶƬ &ƪưƴƳƵƭƧ ƴƵƳƼƳƱƷƻƱ
ƧƯƭƪƭƧƶ & ƸƩƧƷƳƮƧƯƯƭƪƵīƪƭƧƶ

ƧƲƳƱƧƶ ƴƵƳƷƪƵƧƭƳƷƬƷƧƶ :

īǈĮ Ĳǆǌ İǉĲǁǋǆıǆ ǋȺǎǏǎǘǌ ǌĮ ǒǏǆıǈǋǎȺǎǈǆǇǎǘǌ Ⱥ/Ǒ ĮȺǗ ȺĮǏİǋĳİǏǀ
ƿǏǄĮ ȺǎǑ ƿǒǎǑǌ ǑǊǎȺǎǈǆǇİǁ İȺǈĲǑǒǙǐ, ǌǗǏǋİǐ ǉǎıĲǎǊǗǄǆıǆǐ,
ǉĲǈǏǈĮǉǙǌ ǉĮǈ ƾǊǊǔǌ ǉĮĲĮıǉİǑĮıĲǈǉǙǌ İǏǄĮıǈǙǌ ĮȺǗ İǉȺǎǌǆǇİǁıİǐ
ǋİǊƿĲİǐ ǀ Ĳǎ Ʒ.ƪ.ƪ. ȺǎǑ ǇĮ ǊĮǋǃƾǌǎǑǌ ǑȺǗǓǆ Ĳǆ ĳǘıǆ ǉĮǈ Ĳǎ İǁįǎǐ
Ĳǔǌ ıǑǄǉİǉǏǈǋƿǌǔǌ ǉĲǈǏǈĮǉǙǌ İǏǄĮıǈǙǌ.

ƪȺǈǋƿǏǎǑǐ ıĲǎǈǒİǁĮ ȺǎǑ ĮǍǈǎǊǎǄǎǘǌĲĮǈ ĮȺǎĲİǊǎǘǌ:
Į) ǆ ȺǊǆǏǗĲǆĲĮ ĲǎǑ ȺǏǎĲİǈǌǗǋİǌǎǑ Ⱥ/Ǒ (ȺİǏǈǊĮǋǃƾǌİǈ ǗǊĮ ĲĮ
ĮǌĮǄǉĮǁĮ ǉǗıĲǆ ǄǈĮ Ĳǆǌ ǑǊǎȺǎǁǆıǆ ĲǎǑ ĳǑıǈǉǎǘ ĮǌĲǈǉİǈǋƿǌǎǑ)
ǃ) Ĳǎ ǉĮĲƾ ȺǗıǎ ĲĮ ȺǏǎǃǊİȺǗǋİǌĮ ǋǎǌĮįǈĮǁĮ ǉǗıĲǆ İǁǌĮǈ ǏİĮǊǈıĲǈǉƾ
(ıĲǈǐ ȺİǏǈȺĲǙıİǈǐ ȺǎǑ ĮǑĲƾ įİǌ ȺǏǎǉǘȺĲǎǑǌ ĮȺǗ ǉĮǌǎǌǈıĲǈǉƿǐ
ȺǏƾǍİǈǐ)
Ǆ) ǆ ǎǏǇǀ ǉĮĲĮǌǎǋǀ ıĲǈǐ İȺǈǋƿǏǎǑǐ ǉĮĲǆǄǎǏǁİǐ įĮȺĮǌǙǌ ıİ ıǒƿıǆ
ǋİ Ĳǎ ȺǏǎĲİǈǌǗǋİǌǎ ĳǑıǈǉǗ ĮǌĲǈǉİǁǋİǌǎ, ĲǎǑǐ ǉĮǌǗǌİǐ
İȺǈǊİǍǈǋǗĲǆĲĮǐ ǀ ǉĮǈ ĲǎǑǐ İǈįǈǉǗĲİǏǎǑǐ ǗǏǎǑǐ Ĳǆǐ ȺǏǗıǉǊǆıǆǐ

1. ƧǍǈǎǊǎǄİǁĲĮǈ ǆ ȺǊǆǏǗĲǆĲĮ Ĳǆǐ ȺİǏǈǄǏĮĳǀǐ ĲǎǑ ĳǑıǈǉǎǘ
ĮǌĲǈǉİǈǋƿǌǎǑ Ĳǆǐ ȺǏƾǍǆǐ Ǘıǎǌ ĮĳǎǏƾ: Į) ĲĮ ǃĮıǈǉƾ Ĳİǒǌǈǉƾ
ǒĮǏĮǉĲǆǏǈıĲǈǉƾ ǉĮǈ ǃ) ĲĮ ǊİǈĲǎǑǏǄǈǉƾ ǒĮǏĮǉĲǆǏǈıĲǈǉƾ Ĳǆǐ, ǉĮǇǙǐ
ǉĮǈ ǎ ǎǊǎǉǊǆǏǔǋƿǌǎǐ ǒĮǏĮǉĲǀǏĮǐ Ĳǆǐ İȺƿǌįǑıǆǐ, 2) ƧǍǈǎǊǎǄİǁĲĮǈ ǆ
ǘȺĮǏǍǆ Ĳǔǌ ĮǌĮǄǉĮǁǔǌ ĮįİǈǙǌ ǄǈĮ Ĳǆǌ ǊİǈĲǎǑǏǄǁĮ Ĳǆǐ ǋǎǌƾįĮǐ
ǉĮǇǙǐ ǉĮǈ ĲĮ ĮȺĮǏĮǁĲǆĲĮ įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉƾ ǉĮǈ ƿǄǄǏĮĳĮ.

ƪǍİǈįǁǉİǑıǆ ǉǏǈĲǆǏǁǎǑ

ƶİ ĮǌĲǁǇİĲǆ ȺİǏǁȺĲǔıǆ

ƪǉȺǊǀǏǔıǆ ĲǎǑ ǉǏǈĲǆǏǁǎǑ
ǗȺǔǐ ƿǒİǈ İǍİǈįǈǉİǑĲİǁ

ƶİ ĮǌĲǁǇİĲǆ ȺİǏǁȺĲǔıǆ

ƪǉȺǊǀǏǔıǆ ĲǎǑ ǉǏǈĲǆǏǁǎǑ
ǗȺǔǐ ƿǒİǈ İǍİǈįǈǉİǑĲİǁ

ƮĮĲƾıĲĮıǆ

Ƴƹƭ

ƱƧƭ

Ƴƹƭ

ƱƧƭ

Ʒǈǋǀ

ƨĮǇǋǗǐ

ƧǈĲǈǎǊǗǄǆıǆ

(ǉĮĲǆǄǎǏǁĮ ǉǏǈĲǆǏǁǔǌ ȺǎǑ įǘǌĮĲĮǈ ǌĮ ǒǏǆıǈǋǎȺǎǈǎǘǌĲĮǈ ıĲǆ ıǑǄǉǏǈĲǈǉǀ ĮǍǈǎǊǗǄǆıǆ ǋİ ıǑǌĲİǊİıĲǀ ıĲƾǇǋǈıǆǐ
30%)

ƨ. ƧƲƭƳƯƳīƬƶƬ ƷƬƶ ƴƵƳƷƪƭƱƳưƪƱƬƶ ƴƵƧƲƬƶ

ƧƲƭƳƯƳīƬƶƬ ƶƪ ƪƴƭƴƪƩƳ ƮƧƷƬīƳƵƭƧƶ ƮƵƭƷƬƵƭƻƱ

ƧƯƭƪƭƧƶ

ƪƴƭƹƪƭƵƬƶƭƧƮƳ ƴƵƳīƵƧưưƧ
:

ƮƵƭƷƬƵƭƧ ƪƴƭƯƳīƬƶ ƴƵƧƲƪƻƱ

11284
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ƪĳĮǏǋǎǄǀ ȺǏǎǆǄǋƿǌǆǐ ǀ
ǉĮǈǌǎĲǗǋǎǑ ĲİǒǌǎǊǎǄǁĮǐ

ƴĮǏĮǄǔǄǀ ȺǏǎǕǗǌĲǔǌ
ǑǓǆǊǀǐ ȺǏǎıĲǈǇƿǋİǌǆǐ ĮǍǁĮǐ
ǀ ǌƿǔǌ ȺǏǎǕǗǌĲǔǌ

ƷǗȺǎǐ İǄǉĮĲƾıĲĮıǆǐ
İȺİǌįǑĲǈǉǎǘ ıǒİįǁǎǑ

ƵİĮǊǈıĲǈǉǗĲǆĲĮ
ǒǏǎǌǎįǈĮǄǏƾǋǋĮĲǎǐ
ǎǊǎǉǊǀǏǔıǆǐ Ĳǆǐ ȺǏƾǍǆǐ

ƨ4

ƨ5

ƨ6

ƨ7

(1)

ƴǏǎǎȺĲǈǉƿǐ ǉİǏįǎĳǎǏǁĮǐ ǉĮǈ
ǃǈǔıǈǋǗĲǆĲĮǐ Ĳǆǐ İȺƿǌįǑıǆǐ

ƨ3

Ƭ ǏİĮǊǈıĲǈǉǗĲǆĲĮ ĲǎǑ ǒǏǎǌǎįǈĮǄǏƾǋǋĮĲǎǐ İǍİĲƾǅİĲĮǈ ĲǎǑǊƾǒǈıĲǎǌ
ıİ ıǒƿıǆ ǋİ:
Į) Ĳǎ ĳǑıǈǉǗ ĮǌĲǈǉİǁǋİǌǎ, ǉĮǈ Ĳǆǌ İȺǈǊİǄǋƿǌǆ ǋƿǇǎįǎ ǑǊǎȺǎǁǆıǆǐ,
ǃ) ĲǎǑǐ İǌįİǒǗǋİǌǎǑǐ ǉǈǌįǘǌǎǑǐ ȺǎǑ ıǑǌįƿǎǌĲĮǈ ǋİ Ĳǆǌ ǑǊǎȺǎǁǆıǆ

ƧȺǎǋĮǉǏǑıǋƿǌĮ İǊǊǆǌǈǉƾ ǌǆıǈƾ ĲǎǑ ǉİĳĮǊĮǁǎǑ 1.2 ĲǎǑ ƪƴƧƯ,
ǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊ
ƴĮǏĮǋİǇǗǏǈİǐ ȺİǏǈǎǒƿǐ ǉĮǈ ƾǊǊĮ ǌǆıǈƾ Ĳǆǐ ǒǙǏĮǐ,
ǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊ
ƳǏǄĮǌǔǋƿǌǎǈ ǒǙǏǎǈ ǑȺǎįǎǒǀǐ
ǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊ
ƴİǏǈǎǒǀ İǌĲǗǐ ǀ İǉĲǗǐ ıĲǗǒǎǑ ıǘǄǉǊǈıǆǐ

(īǈĮ Ĳǆǌ ĮǍǈǎǊǗǄǆıǆ ǊĮǋǃƾǌǎǌĲĮǈ ǑȺǗǓǆ ĲĮ ĮǌĮĳİǏǗǋİǌĮ ıĲǎ
ƴƧƵƧƵƷƬưƧ 1 Ĳǆǐ ȺǏǗıǉǊǆıǆǐ)

ƧǍǈǎǊǎǄİǁĲĮǈ Įǌ ǆ ȺĮǏĮǄǔǄǀ Ĳǔǌ ȺǏǎǕǗǌĲǔǌ İǁǌĮǈ ǑǓǆǊǀǐ, ǋƿıǆǐ ǀ
ǒĮǋǆǊǀǐ ȺǏǎıĲǈǇƿǋİǌǆǐ ĮǍǁĮǐ.

(īǈĮ Ĳǈǐ ƿǌǌǎǈİǐ Ĳǆǐ ȺǏǎǆǄǋƿǌǆǐ ǀ ǉĮǈǌǎĲǗǋǎǑ ĲİǒǌǎǊǎǄǁĮǐ
ǊĮǋǃƾǌǎǌĲĮǈ ǑȺǗǓǆ ĲĮ ĮǌĮĳİǏǗǋİǌĮ ıĲǎ ƴƧƵƧƵƷƬưƧ 1 Ĳǆǐ
ȺǏǗıǉǊǆıǆǐ)

ƧǍǈǎǊǎǄİǁĲĮǈ ǆ İĳĮǏǋǎǄǀ ȺǏǎǆǄǋƿǌǆǐ ǀ ǉĮǈǌǎĲǗǋǎǑ ĲİǒǌǎǊǎǄǁĮǐ
ıĲǆǌ ȺĮǏĮǄǔǄǈǉǀ įǈĮįǈǉĮıǁĮ.

(Ƭ ĮǍǈǎǊǗǄǆıǆ ǄǁǌİĲĮǈ ıǘǋĳǔǌĮ ǋİ ĲĮ ĮǌĮĳİǏǗǋİǌĮ ıĲĮ
ƴƧƵƧƵƷƬưƧƷƧ 1 ǉĮǈ 3 Ĳǆǐ ȺǏǗıǉǊǆıǆǐ)

ƧǍǈǎǊǎǄİǁĲĮǈ ǆ ȺǏǎǎȺĲǈǉǀ ǉİǏįǎĳǎǏǁĮǐ ĲǎǑ İȺİǌįǑĲǈǉǎǘ ıǒİįǁǎǑ
ǉĮǇǙǐ ǉĮǈ ǆ ǃǈǔıǈǋǗĲǆĲƾ ĲǎǑ

4

ƧȺǎǋĮǉǏǑıǋƿǌĮ İǊǊǆǌǈǉƾ
ǌǆıǈƾ

ƱƧƭ

1

ƟǊǊİǐ

ƵİĮǊǈıĲǈǉǗĲǆĲĮ ĲǎǑ
ǒǏǎǌǎįǈĮǄǏƾǋǋĮĲǎǐ ǇİĲǈǉǀ

2

ƴİǏǈǎǒƿǐ İǌĲǗǐ ıĲǗǒǎǑ
ıǘǄǉǊǈıǆǐ ǉĮǈ ǎǏǄĮǌǔǋƿǌǎǈ
ǒǙǏǎǈ ǑȺǎįǎǒǀǐ (ƨƪƴƪ, Ʒİǒǌ.
ƴƾǏǉĮ, ƫǙǌİǐ ƮĮǈǌǎĲǎǋǁĮǐ,
ǉ.ǊȺ.)

3

1

ƹĮǋǆǊǀǐ ȺǏǎıĲǈǇƿǋİǌǆǐ ĮǍǁĮǐ

ƴĮǏĮǋİǇǗǏǈİǐ ȺİǏǈǎǒƿǐ ǉĮǈ
ƾǊǊĮ ǌǆıǈƾ Ĳǆǐ ǒǙǏĮǐ

2

3

ƸǓǆǊǀǐ ȺǏǎıĲǈǇƿǋİǌǆǐ ĮǍǁĮǐ

ưƿıǆǐ ȺǏǎıĲǈǇƿǋİǌǆǐ ĮǍǁĮǐ

1

2

Ʒǎ ȺǏǎǕǗǌ İǁǌĮǈ ǎǑıǈǔįǙǐ
įǈĮĳǎǏǎȺǎǈǆǋƿǌǎ ıİ ıǒƿıǆ ǋİ
ĲĮ ĮǌĲǁıĲǎǈǒĮ ȺǏǎǕǗǌĲĮ ȺǎǑ
ǀįǆ ȺĮǏƾǄǎǌĲĮǈ
ƶİ ĮǌĲǁǇİĲǆ ȺİǏǁȺĲǔıǆ

3

0-8

Ʒǎ ȺǏǎǕǗǌ İǁǌĮǈ ȺǏǔĲǗĲǑȺǎ /
ǉĮǈǌǎĲǗǋǎ

ǆ ǃĮǇǋǎǊǎǄǁĮ ǉǑǋĮǁǌİĲĮǈ ĮȺǗ
0-8 ǉĮǈ İǍİǈįǈǉİǘİĲĮǈ
ıǘǋĳǔǌĮ ǋİ Ĳǎ ȺĮǏƾǏĲǆǋĮ 3
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ƨĮǇǋǗǐ ȺǏǎǗįǎǑ
įǈǎǈǉǆĲǈǉǙǌ ǀ ƾǊǊǔǌ
İǌİǏǄİǈǙǌ

ƸȺǎǄǏĮĳǀ:

ƪƮƴƯƬƵƻƶƬ ƮƵƭƷƬƵƭƻƱ
ƮƧƷƬīƳƵƭƧƶ ƨ

ƨĮǇǋǗǐ:

Ƴƹƭ

ƱƧƭ

1

3

Ʃİǌ ƿǒǎǑǌ ǎǊǎǉǊǆǏǔǇİǁ, ĮǊǊƾ
įİǌ ĮǌĮǋƿǌİĲĮǈ ǌĮ
İȺǆǏİƾıǎǑǌ Ĳǆǌ ǑǊǎȺǎǁǆıǆ
Ĳǆǐ ȺǏƾǍǆǐ
Ʃİǌ ƿǒǎǑǌ ǎǊǎǉǊǆǏǔǇİǁ ǉĮǈ
İǌįƿǒİĲĮǈ ǌĮ İȺǆǏİƾıǎǑǌ Ĳǆǌ
ǑǊǎȺǎǁǆıǆ Ĳǆǐ ȺǏƾǍǆǐ

5

Ƴƹƭ

ƳǊǎǉǊǆǏǔǋƿǌİǐ

ƶİ ĮǌĲǁǇİĲǆ ȺİǏǁȺĲǔıǆ

(1) ƶİ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ȺǎǑ ǎ ĲǗȺǎǐ ĲǎǑ İȺİǌįǑĲǈǉǎǘ ıǒİįǁǎǑ ĮĳǎǏƾ ıİ ȺİǏǈııǗĲİǏİǐ Ĳǈǐ ǋǈĮǐ ǉĮĲǆǄǎǏǁİǐ (ıĲǀǊǆ ƮĮĲƾıĲĮıǆ), Ĳǎ İȺİǌįǑĲǈǉǗ ıǒƿįǈǎ ǃĮǇǋǎǊǎǄİǁĲĮǈ ǋİ Ĳǎ ǋƿıǎ ǗǏǎ Ĳǔǌ
ĮǌĲǁıĲǎǈǒǔǌ ĲǈǋǙǌ

ƬǋİǏǎǋǆǌǁĮ:

ƴƵƳƽƴƳĬƪƶƬ ĬƪƷƭƮƬƶ ƧƲƭƳƯƳīƬƶƬƶ : ƶĲĮ ǉǏǈĲǀǏǈĮ ƨ1, ƨ2, ƨ7 ƱƧƭ

ƨ8

ƪǊƿǄǒİĲĮǈ ǎ ǃĮǇǋǗǐ ȺǏǎǗįǎǑ ıǑǄǉİǉǏǈǋƿǌǔǌ įǈǎǈǉǆĲǈǉǙǌ ǀ ƾǊǊǔǌ
İǌİǏǄİǈǙǌ ǎǈ ǎȺǎǁİǐ İǁǌĮǈ ĮȺĮǏĮǁĲǆĲİǐ ǄǈĮ Ĳǆǌ ǑǊǎȺǎǁǆıǆ Ĳǆǐ
ȺǏǎĲİǈǌǗǋİǌǆǐ ȺǏƾǍǆǐ. Ƴǈ İǌƿǏǄİǈİǐ ĮǑĲƿǐ ǋȺǎǏİǁ ǌĮ ĮĳǎǏǎǘǌ İǁĲİ
ıİ İǌƿǏǄİǈİǐ ĲǎǑ ĳǎǏƿĮ ǑǊǎȺǎǁǆıǆǐ Ĳǆǐ ȺǏƾǍǆǐ ǀ ıİ İǌƿǏǄİǈİǐ
ĲǏǁĲǔǌ (ƿǉįǎıǆ ĮįİǈǙǌ, ĮȺǎĳƾıİǔǌ)

ĲǎǑ İȺİǌįǑĲǈǉǎǘ ıǒİįǁǎǑ
ƻǐ ǃƾıǆ ǋȺǎǏǎǘǌ ǌĮ ǒǏǆıǈǋǎȺǎǈǆǇǎǘǌ ǒǏǎǌǎįǈĮǄǏƾǋǋĮĲĮ
ıǑǌĮĳǙǌ İȺİǌįǑĲǈǉǙǌ ıǒİįǁǔǌ ȺǎǑ ƿǒǎǑǌ ǑǊǎȺǎǈǆǇİǁ İȺǈĲǑǒǙǐ.
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2 : ƸƩƧƷƳƮƧƯƯƭƪƵīƪƭƧ - ƧƯƭƪƭƧ ƪƶƻƷƪƵƭƮƻƱ ƸƩƧƷƻƱ- ưƪƷƧƴƳƭƬƶƬ &ƪưƴƳƵƭƧ
ƴƵƳƼƳƱƷƻƱ ƧƯƭƪƭƧƶ & ƸƩƧƷƳƮƧƯƯƭƪƵīƪƭƧƶ
2.3 ưİĲĮȺǎǁǆıǆ ǉĮǈ ƪǋȺǎǏǁĮ

ƧƲƳƱƧƶ ƴƵƳƷƪƵƧƭƳƷƬƷƧƶ :

ưƪƷƵƳ :

ƧǍǈǎǊǎǄİǁĲĮǈ ǆ ĮǌĲĮǄǔǌǈıĲǈǉǗĲǆĲĮ Ĳǔǌ
ȺǏǎǕǗǌĲǔǌ ǀ Ĳǔǌ ǑȺǆǏİıǈǙǌ ȺǎǑ ǇĮ
ȺĮǏĮǒǇǎǘǌ ǉĮǇǙǐ ǉĮǈ ǆ ȺǎǈǗĲǆĲĮ ĲǎǑǐ

ƧǍǈǎǊǎǄİǁĲĮǈ ǆ ıǑǋǃǎǊǀ ĲǎǑ İȺİǌįǑĲǈǉǎǘ
ıǒİįǁǎǑ ıĲǎǑǐ ıĲǗǒǎǑǐ ĲǎǑ ȺǏǎǄǏƾǋǋĮĲǎǐ,
ǑȺǎǊǎǄǁǅİĲĮǈ Ĳǎ ȺǆǊǁǉǎ : įİǁǉĲǆǐ İǉǏǎǙǌ

ƧǌĲĮǄǔǌǈıĲǈǉǗĲǆĲĮ
ǉĮǈ ȺǎǈǗĲǆĲĮ Ĳǔǌ
ȺǏǎǕǗǌĲǔǌ ǀ Ĳǔǌ
ǑȺǆǏİıǈǙǌ ȺǎǑ ǇĮ
ȺĮǏĮǒǇǎǘǌ.

ƶǑǋǃǎǊǀ Ĳǆǐ
ȺǏƾǍǆǐ ıĲǎǑǐ
ıĲǗǒǎǑǐ ĲǎǑ

ī1

ī2

ƪǍİǈįǁǉİǑıǆ ǉǏǈĲǆǏǁǎǑ

ƴİǏǈǄǏĮĳǀ
ǉǏǈĲǆǏǁǎǑ

Ƨ/Ƨ

1

ǃ. ƴĮǏĮǄǔǄǀ ǀ / ǉĮǈ
İǋȺǎǏǁĮ ƾǊǊǔǌ ȺǏǎǕǗǌĲǔǌ

1

ǃ. ƩĮȺƾǌİǐ İĳĮǏǋǎǄǀǐ ǄǈĮ
Ĳǆ ǃİǊĲǁǔıǆ ǀ / ǉĮǈ
ȺĮǏĮǉǎǊǎǘǇǆıǆ Ĳǔǌ
ıǑǌǇǆǉǙǌ įǆǋǗıǈĮǐ ǑǄİǁĮǐ
ǉĮǈ ǑǄǈİǈǌǀǐ ǀ ȺǎǈǗĲǆĲĮǐ
Ĳǔǌ ȺǏǎǕǗǌĲǔǌ ıİ ȺǎıǎıĲǗ
<20% ĲǎǑ ıǑvoǊǈǉǎǘ
İȺǈǊƿǍǈǋǎǑ ǉǗıĲǎǑǐ.

ƴǏǎǖȺǎǊǎǄǈıǋǗǐ ƶǒİįǁǎǑ
3.500.000 €ƴƶ5.000.000 €

2

Į. ƩĮȺƾǌİǐ İĳĮǏǋǎǄǀǐ ǄǈĮ
Ĳǆ ǃİǊĲǁǔıǆ ǀ / ǉĮǈ
ȺĮǏĮǉǎǊǎǘǇǆıǆ Ĳǔǌ
ıǑǌǇǆǉǙǌ įǆǋǗıǈĮǐ ǑǄİǁĮǐ
ǉĮǈ ǑǄǈİǈǌǀǐ ǀ ȺǎǈǗĲǆĲĮǐ
Ĳǔǌ ȺǏǎǕǗǌĲǔǌ ıİ
ȺıǎıǎıĲǗ 20% ĲǎǑ
ıǑǌǎǊǈǉǎǘ İȺǈǊƿǍǈǋǎǑ
ǉǗıĲǎǑǐ

2. ƴǎǈǗĲǆĲĮ ȺǏǎǕǗǌĲǔǌ

3

Į. ƴĮǏĮǄǔǄǀ İȺǙǌǑǋǔǌ
ȺǏǎǕǗǌĲǔǌ ǋİ ȺǏǎǃǎǊǀ
ȺǎǈǎĲǈǉǙǌ ȺǏǎĲǘȺǔǌ

1. ƧǌĲĮǄǔǌǈıĲǈǉǗĲǆĲĮ
ȺǏǎǕǗǌĲǔǌ

ƮĮĲƾıĲĮıǆ

1

Ʒǈǋǀ

ƨĮǇǋǗǐ

ƧǈĲǈǎǊǗǄǆıǆ

(κατηγορία κριτηρίων που δύναται να χρησιμοποιούνται στη συγκριτική αξιολόγηση με συντελεστή στάθμισης
30%)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Γ. ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ƧƯƭƪƭƧƶ

ƪƴƭƹƪƭƵƬƶƭƧƮƳ ƴƵƳīƵƧưưƧ :

ƮƵƭƷƬƵƭƧ ƪƴƭƯƳīƬƶ ƴƵƧƲƪƻƱ
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ƬǋİǏǎǋǆǌǁĮ:

ƧǍǈǎǊǎǄİǁĲĮǈ ǆ įǆǋǈǎǑǏǄǁĮ ǌƿǔǌ Ǉƿıİǔǌ
ĮȺĮıǒǗǊǆıǆǐ, ǑȺǎǊǎǄǁǅİĲĮǈ Ĳǎ ȺǆǊǁǉǎ: ǌƿİǐ
Ǉƿıİǈǐ ĮȺĮıǒǗǊǆıǆǐ ȺǏƾǍǆǐ /
ȺǏǎǃǊİȺǗǋİǌİǐ ǌƿİǐ Ǉƿıİǈǐ ǋƿĲǏǎǑ

ƧǍǈǎǊǎǄİǁĲĮǈ ǆ ıǑǋǃǎǊǀ Ĳǆǐ İȺƿǌįǑıǆǐ ıĲǆ
ȺǏǎıĲĮıǁĮ ĲǎǑ ȺİǏǈǃƾǊǊǎǌĲǎǐ: ıǑıĲǀǋĮĲĮ
ĮǑĲǎİǊƿǄǒǔǌ ǉĮǈ ȺǎǈǗĲǆĲĮǐ (HACCP,ISO,
ISO 900, ISO 14000, EMAS ǉǊȺ )

ƶǑǋǃǎǊǀ ıĲǆǌ
ĮȺĮıǒǗǊǆıǆ

ƶǑǋǃǎǊǀ ıĲǆǌ
ȺǏǎıĲĮıǁĮ ĲǎǑ
ȺİǏǈǃƾǊǊǎǌĲǎǐ ȺǎǈǗĲǆĲĮ Ĳǔǌ
ȺǏǎǕǗǌĲǔǌ

ī3

ī4

ƸȺǎǄǏĮĳǀ:

ȺǏƾǍǆǐ / įİǁǉĲǆ İǉǏǎǙǌ ǋƿĲǏǎǑ

ȺǏǎǄǏƾǋǋĮĲǎǐ

1

ƨĮǇǋǗǐ:

ƟǊǊİǐ ǋƿǇǎįǎǈ / İǌƿǏǄİǈİǐ
ȺǏǎıĲĮıǁĮǐ ĲǎǑ ȺİǏǈǃƾǊǊǎǌĲǎǐ

ƪƮƴƯƬƵƻƶƬ ƮƵƭƷƬƵƭƻƱ
ƮƧƷƬīƳƵƭƧƶ ī

3

ƪĳĮǏǋǎǄǀ ıǑıĲǆǋƾĲǔǌ
ĮǑĲǎİǊƿǄǒǎǑ

2

1

ƩǈĮĲǀǏǆıǆ Ǉƿıİǔǌ
ĮȺĮıǒǗǊǆıǆǐ

ƪĳĮǏǋǎǄǀ ǋİǇǗįǔǌ ǄǈĮ Ĳǆ
ǋİǁǔıǆ Ĳǔǌ ĮǏǌǆĲǈǉǙǌ
İȺǈȺĲǙıİǔǌ ıĲǎ ȺİǏǈǃƾǊǊǎǌ

2

3

ƩǆǋǈǎǑǏǄǁĮ 4-6 Ǉƿıİǔǌ
ĮȺĮıǒǗǊǆıǆǐ
ƩǆǋǈǎǑǏǄǁĮ 1-3 Ǉƿıİǔǌ
ĮȺĮıǒǗǊǆıǆǐ

4

4

ƴǏǎǖȺǎǊǎǄǈıǋǗǐ ƶǒİįǁǎǑ
<1.000.000 €
ƩǆǋǈǎǑǏǄǁĮ ƾǌǔ Ĳǔǌ 6 Ǉƿıİǔǌ
ĮȺĮıǒǗǊǆıǆǐ

3

2

ƴǏǎǖȺǎǊǎǄǈıǋǗǐ ƶǒİįǁǎǑ
1.000.000 €≤ƴƶ<2.000.000 €

ƴǏǎǖȺǎǊǎǄǈıǋǗǐ ƶǒİįǁǎǑ
2.000.000 €≤ƴƶ<3.500.000 €
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ƴƵƳīƵƧưưƧ

ī

30%

30%

40%

ƶƸƱƳƯƭƮƬ ƨƧĬưƳƯƳīƭƧ

Ʒǈǋǀ/ƨĮǇǋǎǊǎǄǁĮ

ƶǑǌǎǊǈǉǀ ǃĮǇǋǎǊǎǄǁĮ

ƬǋİǏǎǋǆǌǁĮ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2012

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ƸȺǎǄǏĮĳǀ

ƴƧƵƧƷƬƵƬƶƪƭƶ: (ıǑǋȺǊǆǏǙǌǎǌĲĮǈ ĲǑǒǗǌ ĮǊǊĮǄƿǐ ȺǎǑ ȺǏǎĲİǁǌǎǌĲĮǈ ĮȺǗ Ĳǎǌ ĮǍǈǎǊǎǄǆĲǀ ıİ İȺǈǋƿǏǎǑǐ ıĲǎǈǒİǁĮ Ĳǆǐ ǑȺǎǃĮǊǊǗǋİǌǆǐ ȺǏǗĲĮıǆǐ ǉĮǈ ĲĮ ǎȺǎǁĮ ĮȺǎĲİǊǎǘǌ
ȺǏǎǖȺǗǇİıǆ ǄǈĮ Ĳǆǌ ĮȺǗįǎıǆ Ĳǆǐ ıǑǄǉİǉǏǈǋƿǌǆǐ ǃĮǇǋǎǊǎǄǁĮǐ )

ƶĲĮ ǉǏǈĲǀǏǈĮ ƱƧƭ

ƴƵƧƲƬ

ƨ

ƴƵƳƽƴƳĬƪƶƬ īƭƧ ĬƪƷƭƮƬ ƧƲƭƳƯƳīƬƶƬ:

ƧƲƭƳƯƳīƬƶƬ ƷƳƸ ƪƴƪƱƩƸƷƭƮƳƸ ĭƳƵƪƧ

Ƨ

ƶǑǌĲİǊİıĲǀǐ ıĲƾǇǋǈıǆǐ

2.3 ưİĲĮȺǎǁǆıǆ ǉĮǈ ƪǋȺǎǏǁĮ

ưƪƷƵƳ :

ƳǋƾįĮ ǉǏǈĲǆǏǁǔǌ

2 : ƸƩƧƷƳƮƧƯƯƭƪƵīƪƭƧ - ƧƯƭƪƭƧ ƪƶƻƷƪƵƭƮƻƱ ƸƩƧƷƻƱ- ưƪƷƧƴƳƭƬƶƬ &
ƪưƴƳƵƭƧ ƴƵƳƼƳƱƷƻƱ ƧƯƭƪƭƧƶ & ƸƩƧƷƳƮƧƯƯƭƪƵīƪƭƧƶ

ƧƲƳƱƧƶ ƴƵƳƷƪƵƧƭƳƷƬƷƧƶ :

Ƨ/Ƨ

ƧƯƭƪƭƧƶ

ƪƴƭƹƪƭƵƬƶƭƧƮƳ ƴƵƳīƵƧưưƧ :

ĭƸƯƯƳ ƧƲƭƳƯƳīƬƶƬƶ ƴƵƧƲƬƶ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

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

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

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