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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Αθήνα,  19  / 12  /2013 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    Αρ. Πρωτ.: 2370 
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

Ε.Υ.∆. Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ                          
ΜΟΝΑ∆Α Β'        
Ταχ. ∆/νση: Μιχαλοκοπούλου 103 
Ταχ. Κωδ.: 115 27 ΑΘΗΝΑ 
Τηλ.:  2131501162 
Fax:  210-77780401 
 

ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 551/2011 (ΦΕΚ 1122 Β΄/3-6-2011) Υπουργικής 
Απόφασης "Λεπτοµέρειες εφαρµογής, σύστηµα επαληθεύσεων και επιθεωρήσεων του 
Άξονα 4 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007-2013 (ΕΠΑΛ)" 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Το Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των 
διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013 και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α 53/31-03-2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

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

7. Το Π.∆. 98/2012 (ΦΕΚ 160 Α’/ 10-8-2012) για την τροποποίηση του Π.∆. 85/2012 «Ίδρυση 
και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141 Α’/21-6-
2012). 
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8. Το Π.∆. 86/2012 (ΦΕΚ 141 Α’/21-6-2012) που αφορά το διορισµό του κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη 
του Σωτηρίου στη θέση του Υπουργού Ανάπτυξης και Τροφίµων 

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

10. Την αριθµ. 282966/9-7-2007 (ΦΕΚ 1205/τΒ/13-7-2007) Κοινή Υπουργική Απόφαση 
«Έγκριση του κανονισµού ∆ιαδικασίας Πληρωµών του Ν.Π.Ι.∆. µε την επωνυµία Οργανισµός 
Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων 
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) των ενισχύσεων που βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασµό Εγγυήσεων 
Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ). 

11. Την αριθµ. 37501/4-3-2009 (ΦΕΚ 485/τΒ/17-3-2009) Κοινή Υπουργική Απόφαση 
«Μεταφορά της ∆ηµόσιας ∆απάνης στον Οργανισµό Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών 
Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) για την πληρωµή των µέτρων 
του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) και του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
Αλιείας (Ε.Π.ΑΛ.) περιόδου 2007-2013 και της ∆ράσης 1, «Πρόωρη Συνταξιοδότηση 
Αλιέων» του µέτρου 4.2 «Κοινωνικοοικονοµικά Μέτρα» του του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος Αλιείας (Ε.Π.ΑΛ.) περιόδου 2000-2006, από το πρόγραµµα ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων, καθώς και ρύθµιση σχετικών θεµάτων για την εφαρµογή του. 

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

13. Την 341509/26-11-2008 (ΦΕΚ 2437/Β’/01-12-2008) Κοινή Υπουργική Απόφαση 
«Αναδιάρθρωσης αρµοδιοτήτων και κατανοµής προσωπικού των Ειδικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
«ΑΛΙΕΙΑ»» όπως τροποποιείται και ισχύει. 

14. Την αριθµ. 2974/710/8-4-2009 (ΦΕΚ 670/τΒ/10-4-2009) Κοινή Υπουργική Απόφαση 
«Προσδιορισµός των λειτουργικών µορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυµάτων 
και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε προγράµµατα αρµοδιότητας 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων» όπως ισχύει κάθε φορά. 

15. Την αριθµ. 1871/25-10-2010 (ΦΕΚ 1741/τΒ/5-11-2010) Κοινή Υπουργική Απόφαση 
«Σύσταση Ταµείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) µε την επωνυµία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΑΛΙΟ»» 

16. Την αριθµ. 1911/29-10-2010 (ΦΕΚ 1718/τΒ/2-11-2010) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Πλαίσιο 
Εφαρµογής του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών» του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007-2013». 

17. Την αριθµ. 223/3-03-2011 (ΦΕΚ 518/τΒ/5-04-2011) Κοινή Υπουργική Απόφαση 
«Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
Αλιείας2007-2013», όπως ισχύει κάθε φορά.  

18. Την αριθµ. 195/28-02-2011 (ΦΕΚ 339/τΒ/14-03-2011) Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση 
και Κωδικοποίηση της αριθµ. 2925/13-10-2008 υπουργικής απόφασης Συστήµατος 
∆ιαχείρισης και Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007-2013» όπως 
ισχύει κάθε φορά. 

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

20. Τα κριτήρια επιλογής πράξεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας όπως αυτά 
εγκρίνονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. Αλιείας 2007 – 2013 και ισχύουν 
κάθε φορά. 
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21. Τη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2003/361/ΕΚ σχετικά µε τον ορισµό των πολύ 
µικρών, των µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων.  

22. Την ανάγκη οµαλής και έγκαιρης υλοποίησης του Άξονα 4 µε ιδιαίτερη έµφαση στις πράξεις 
διακρατικής συνεργασίας µεταξύ των συµβαλλοµένων Ο.Τ.∆. Αλιείας διαφόρων κρατών 
µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 

 

 

Αποφασίζει 

 

Άρθρο 1 

1.  Η πρώτη παράγραφός του άρθρου 1 «Προκηρύξεις για την επιλογή πράξεων και 
δικαιούχων» της υπ άριθµ. 551/2011 (ΦΕΚ 1122 Β’/3-6-2011) Υπουργικής Απόφασης 
τροποποιείται και διαµορφώνεται ως εξής: 

Η Ο.Τ.∆. Αλιείας, βάσει του άρθρου 18, παρ. 3 της αρ. 1911/29-10-2010 Κ.Υ.Α.: 

• Εντός της ορισµένης προθεσµίας των 90 ηµερών, δηµοσιεύει προσκλήσεις ύψους 
τουλάχιστον 60% και έως 100% της δηµόσιας δαπάνης όλων των κατηγοριών πράξεων 
(Κ.Π.) εξαιρουµένων των Κ.Π. 4.1.2.5. και Κ.Π. 4.1.2.6. Ο αντίστοιχος προϋπολογισµός, 
θα καλυφθεί από το σύνολο των προβλεπόµενων, στο εγκεκριµένο τοπικό πρόγραµµα 
τους, προϋπολογισµών για όλες τις ονοµατισµένες δηµόσιες επενδύσεις και µέρος / 
σύνολο των προβλεπόµενων προϋπολογισµών για τις ιδιωτικές επενδύσεις. Οι αρχικές 
προσκλήσεις που αφορούν στις ιδιωτικές επενδύσεις θα έχουν διάρκεια υποβολής 90 
ήµερες από την τελευταία δηµοσίευση. 

 

Άρθρο 2 

2.  Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 2 «Λεπτοµέρειες λειτουργίας των Ο.Τ.∆. Αλιείας» της υπ 
άριθµ. 551/2011 (ΦΕΚ 1122 Β’/3-6-2011) Υπουργικής Απόφασης τροποποιείται και 
διαµορφώνεται ως εξής: 

• Για τη χορήγηση της προκαταβολής της παρ. 2β. του άρθρου 17 της αριθµ. 1911/29-10-
2010 Κ.Υ.Α., η ολοκλήρωση ένταξης αφορά στην υπογραφή της σύµβασης (δράση 
4.1.1., και 4.1.2), δηλαδή τη νοµική δέσµευση. Η Ε.Υ.∆.Ε.Π. Αλιείας επιβεβαιώνει ότι οι 
υποχρεώσεις της Ο.Τ.∆. έχουν εκπληρωθεί επαρκώς ώστε να αιτηθεί προκαταβολή. 
∆ιευκρινίζεται ότι σχετικά µε τις δηµόσιες επενδύσεις, οι οποίες αποτελούν ονοµατισµένα 
έργα, το αναφερόµενο στο εν λόγω άρθρο ποσοστό του 20% µπορεί να υπολογιστεί στο 
σύνολο των προσκλήσεων. 
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Άρθρο 3 

1. Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 3 «Επιλέξιµες ∆απάνες» της υπ άριθµ. 551/2011 
(ΦΕΚ 1122 Β’/3-6-2011) Υπουργικής Απόφασης τροποποιείται και διαµορφώνεται ως 
εξής: 

«Το ακίνητο στο οποίο θα υλοποιηθεί το έργο, θα πρέπει κατά την υπογραφή της 
σχετικής σύµβασης του δικαιούχου µε την Ο.Τ.∆. να είναι ελεύθερο βαρών 
(προσηµείωση υποθήκης ή υποθήκη) και να µην εκκρεµούν διεκδικήσεις τρίτων επ΄ 
αυτού (πιστοποιητικό βαρών και µη διεκδικήσεων αντίστοιχα). Κατ’ εξαίρεση, στις 
ακόλουθες περιπτώσεις είναι δυνατή η ύπαρξη εγγεγραµµένων βαρών όταν: 

• η προσηµείωση υποθήκης ή η υποθήκη έχει εγγραφεί σε εξασφάλιση δανείου που 
χορηγήθηκε για την αγορά του ακινήτου επί του οποίου θα υλοποιηθεί η επένδυση, 

• η προσηµείωση υποθήκης ή η υποθήκη έχει εγγραφεί σε εξασφάλιση πίστωσης που 
χορηγήθηκε για την συγκεκριµένη επιχειρηµατική δραστηριότητα, στην οποία 
εντάσσεται η προεγκριθείσα επένδυση, 

• η επενδυτική πρόταση αφορά στην τοποθέτηση εξοπλισµού ή ήπιες ενέργειες που δεν 
συνδέονται µόνιµα και σταθερά µε το ακίνητο, 

• η προσηµείωση υποθήκης ή η υποθήκη έχει εγγραφεί σε εξασφάλιση δανείου που 
χορηγήθηκε µετά από φυσική καταστροφή.» 

 

2. Το δεύτερο εδάφιο της τρίτης παραγράφου του άρθρου 3 «Επιλέξιµες ∆απάνες» της υπ 
άριθµ. 551/2011 (ΦΕΚ 1122 Β’/3-6-2011) Υπουργικής Απόφασης τροποποιείται και 
διαµορφώνεται ως εξής: 

ii) στις «δαπάνες αγοράς λοιπού βοηθητικού εξοπλισµού» περιλαµβάνεται οποιοσδήποτε 
εξοπλισµός ο οποίος απαιτείται για τη εύρυθµη και νόµιµη λειτουργία της επιχείρησης 
(πχ. αγορά σκάφους για καταδυτικό τουρισµό). Σε ειδικές πλήρως τεκµηριωµένες 
περιπτώσεις δύναται να περιλαµβάνει την κατασκευή ειδικού εξοπλισµού κατόπιν 
παραγγελίας της επιχείρησης (π.χ. παραδοσιακά σκάφη κλπ.). Σηµειώνεται ότι στα 
σχέδια ίδρυσης επιχειρήσεων που αφορούν αποκλειστικά στη ναύλωση σκαφών ή / και 
ενοικίαση οχηµάτων χωρίς επιπλέον παροχή υπηρεσιών (π.χ. ξενάγηση), δεν 
θεωρούνται επιλέξιµα προς χρηµατοδότηση. 

 

Άρθρο 4 

1. Η τελευταία πρόταση της πρώτης παραγράφου «Στελέχωση» του άρθρου 4 «Όροι και 
προϋποθέσεις εφαρµογής Κατηγορίας Πράξεων 4.1.2.5: "Οργάνωση και Λειτουργία των 
Ο.Τ.∆. Αλιείας"» της υπ άριθµ. 551/2011 (ΦΕΚ 1122 Β’/3-6-2011) Υπουργικής Απόφασης 
τροποποιείται και διαµορφώνεται ως εξής: 

Τα ανωτέρω όρια ανά στέλεχος ισχύουν προκειµένου για θέσεις πλήρους απασχόλησης, 
ενώ σε περίπτωση µερικής απασχόλησης στο τοπικό πρόγραµµα, τα ανωτέρω όρια 
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χρέωσης ανά στέλεχος µειώνονται αναλογικά σύµφωνα µε τον καθορισµένο ποσοστό  
επιµερισµού/ χρονοχρέωσης. 

 

Άρθρο 5 

1.   Η τρίτη παράγραφος του άρθρου 5 «Όροι και προϋποθέσεις εφαρµογής Κατηγορίας 
Πράξεων 4.1.2.6: "∆ιατοπική και διακρατική συνεργασία"» της υπ άριθµ. 551/2011 (ΦΕΚ 
1122 Β’/3-6-2011) Υπουργικής Απόφασης τροποποιείται και διαµορφώνεται ως εξής: 

 Η Ο.Τ.∆. Αλιείας για κάθε σχέδιο διατοπικής ή διακρατικής συνεργασίας υποβάλλει τεχνικό 
δελτίο για τη συνολική της συµµετοχή στο σύνολο του σχεδίου (όλες τις προβλεπόµενες 
ενέργειες)καθώς και αναλυτική περιγραφή της συµβολής της ανά δράση/ υποέργο. Η 
περιγραφή του φυσικού αντικειµένου θα πρέπει να είναι αναλυτική, να περιγράφει το ρόλο 
της κάθε ΟΤ∆ µε σαφήνεια συµπεριλαµβανηµένο και της φάσης σχεδιασµού, προκειµένου 
να εκδοθεί σχετική απόφαση ένταξης. Σχέδια για διατοπική/ διακρατική συνεργασία 
µπορούν να εγκρίνονται µέχρι τις 30/06/2014, µε την προϋπόθεση ότι η υλοποίηση τους 
(φυσικό αντικείµενο) θα έχει ολοκληρωθεί 6 µήνες τουλάχιστον πριν τη λήξη της 
επιλεξιµότητηας των δαπανών της παρούσας προγραµµατικής περιόδου. 

Τα αιτήµατα πληρωµής για τα σχέδια διατοπικής συνεργασίας ή για τα σχέδια διακρατικής 
συνεργασίας υποβάλλονται στην Ε.Υ.∆. Ε.Π. Αλιείας από την Ο.Τ.∆. Αλιείας. Σηµειώνεται 
ότι αιτήµατα προκαταβολής για σχέδια συνεργασίας γίνονται δεκτά µόνο µετά από την 
τελική έγκριση του σχεδίου (απόφαση ένταξης).  

2.  Στην έβδοµη παράγραφο του άρθρου 5 «Όροι και προϋποθέσεις εφαρµογής Κατηγορίας 
Πράξεων 4.1.2.6: "∆ιατοπική και διακρατική συνεργασία"» της υπ άριθµ. 551/2011 (ΦΕΚ 
1122 Β’/3-6-2011) Υπουργικής Απόφασης προστίθεται το εξής: 

«Επισηµάνεται ότι όλα τα παραστατικά παραλαβής και πληρωµής της πράξης θα πρέπει 
να είναι µεταφρασµένα επίσηµα στα ελληνικά ώστε να αποπληρωθεί η Ο.Τ.∆. Αλιείας». 

3.   Η όγδοη παράγραφος του άρθρου 5 της υπ άριθµ. 551/2011 (ΦΕΚ 1122 Β’/3-6-2011) 
Υπουργικής Απόφασης τροποποιείται και διαµορφώνεται ως εξής: 

 Κατά κανόνα, στην εφαρµογή σχεδίων συνεργασίας συµµετέχουν αποκλειστικά Ο.Τ.∆. 
Αλιείας. Στην περίπτωση που στους δικαιούχους του σχεδίου συνεργασίας συµµετέχουν 
και φορείς πλην των Ο.Τ.∆. Αλιείας που υλοποιούν τον Άξονα 4 του Ε.Π. Αλιείας, θα 
πρέπει να τεκµηριώνεται η σκοπιµότητα και να υπογραφεί σύµβαση µεταξύ του φορέα και 
της Ο.Τ.∆. Αλιείας στο πλαίσιο του τοπικού προγράµµατος που αυτός συµµετέχει. 
Επιλέξιµες θεωρούνται αποκλειστικά οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται στα πλαίσια της 
σχετικής σύµβασης µε την Ο.Τ.∆. Αλιείας. 

4. Η ένατη παράγραφος του άρθρου 5 της υπ άριθµ. 551/2011 (ΦΕΚ 1122 Β’/3-6-2011) 
Υπουργικής Απόφασης τροποποιείται και διαµορφώνεται ως εξής:  

Όπου συµµετέχουν πολλές Ο.Τ.∆ στο ίδιο διακρατικό ή διατοπικό σχεδίου, θα οριστεί 
συντονίστρια Ο.Τ.∆. Αλιείας η οποία θα είναι υπεύθυνη για το διοικητικό συντονισµό του 
σχεδίου και αποτελεί το βασικό συνοµιλητή µε την Ε.Υ.∆. Ε.Π. Αλιείας για κάθε 
πληροφορία, ενέργεια και θέµα που αφορά το σχέδιο.  
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Άρθρο 6 

1. Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 7 «∆ιοικητική επαλήθευση αιτηµάτων πληρωµής 
Κατηγορίας Πράξεων 4.1.2.5.» της υπ αριθµ. 551/2011 (ΦΕΚ 1122 Β’/3-6-2011) 
Υπουργικής Απόφασης τροποποιείται ως εξής:  

Η κατηγορία πράξεων 4.1.2.5. υλοποιείται σύµφωνα µε τα άρθρα 12 & 23 της υπ αριθµ. 
1911/ 29-10-2010 Κ.Υ.Α., όπως ισχύει κάθε φορά. ∆ιευκρινίζεται ότι ο ειδικός 
λογαριασµός ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 23 παρ. 3 νοείται ο λογαριασµός από τον 
οποίο πληρώνονται οι δαπάνες του προγράµµατος. Στην περίπτωση όπου, λόγω 
επιµερισµού δαπανών µεταξύ προγραµµάτων, οι δαπάνες εξοφλούνται από τον 
λογαριασµό όψεως της εταιρείας, τότε η Β.Υ.∆. θα πρέπει να απεικονίζει τις δαπάνες που 
εξοφλούνται από τον λογαριασµό όψεως της εταιρείας και να συνοδεύεται και από τα 
extrait (την κίνηση) του λογαριασµού όψεως καθώς και του ειδικού λογαριασµού. 

2. Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 7 «∆ιοικητική επαλήθευση αιτηµάτων πληρωµής 
Κατηγορίας Πράξεων 4.1.2.5.» της υπ αριθµ. 551/2011 (ΦΕΚ 1122 Β’/3-6-2011) 
Υπουργικής Απόφασης τροποποιείται ως εξής:  

Η Ε.Υ.∆. Ε.Π. Αλιείας διενεργεί διοικητική επαλήθευση σε κάθε αίτηµα µερικής πληρωµής 
της προαναφερόµενης κατηγορίας πράξεων, τα αποτελέσµατα της οποίας 
αποτυπώνονται σε λίστα ελέγχου της εγκυκλίου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. η οποία αντιστοιχεί 
σε Έκθεση Ελέγχου ∆ιοικητικής Επαλήθευσης ∆απανών. 

 

Άρθρο 7 

1.  Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 8 «∆ιοικητική επαλήθευση αιτηµάτων πληρωµής 
Κατηγορίας Πράξεων 4.1.2.6» της υπ αριθµ. 551/2011 (ΦΕΚ 1122 Β’/3-6-2011) 
Υπουργικής Απόφασης τροποποιείται και διαγράφονται τα εδάφια 3, 6 και 7.  

2.  Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 8 «∆ιοικητική επαλήθευση αιτηµάτων πληρωµής 
Κατηγορίας Πράξεων 4.1.2.6» της υπ αριθµ. 551/2011 (ΦΕΚ 1122 Β’/3-6-2011) 
Υπουργικής Απόφασης τροποποιείται και διαµορφώνεται ως εξής:  

Τα αποτελέσµατα της διοικητικής επαλήθευσης αποτυπώνονται σε λίστα ελέγχου της 
εγκυκλίου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. η οποία αντιστοιχεί σε Έκθεση ∆ιοικητικής Επαλήθευσης 
∆απανών µε σχετική ανάλυση ανά δικαιούχο του σχεδίου και διαβιβάζεται στον 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. φάκελος πληρωµής προκειµένου να πιστωθεί ο λογαριασµός του 
δικαιούχου του σχεδίου. 

3.  Η τρίτη παράγραφος του άρθρου 8 της υπ αριθµ. 551/2011 (ΦΕΚ 1122 Β’/3-6-2011) 
Υπουργικής Απόφασης τροποποιείται και διαµορφώνεται ως εξής:  

Μετά από την ολοκλήρωση της διοικητικής επαλήθευσης, η Ε.Υ.∆. Ε.Π. Αλιείας 
γνωστοποιεί στην Ο.Τ.∆. Αλιείας την επιλεξιµότητα των δαπανών και εν συνεχεία η 
Επιτροπή Επαλήθευσης- Πιστοποίησης Πράξεων (που συγκροτείται σύµφωνα µε το 
άρθρο 20 της Κ.Υ.Α. 1911/29-10-2010) της Ο.Τ.∆. Αλιείας σφραγίζει όλα τα πρωτότυπα 
παραστατικά δαπανών που περιλαµβάνονται στο πρακτικό µε την ένδειξη: 
"επιχορηγήθηκε από τον ειδικό λογαριασµό της Ο.Τ.∆. Αλιείας Άξονας 4 …………". 
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4.  Η τέταρτη παράγραφος του άρθρου 8 της υπ άριθµ. 551/2011 (ΦΕΚ 1122 Β’/3-6-2011) 
Υπουργικής Απόφασης τροποποιείται και διαµορφώνεται ως εξής:  

Η Ο.Τ.∆. Αλιείας καταχωρεί τα αντίστοιχα στοιχεία στο ολοκληρωµένο πληροφοριακό 
σύστηµα και ελέγχονται από την Ε.Υ.∆. Ε.Π. Αλιείας 

 

Άρθρο 8 
Τελικές ∆ιατάξεις 

 
1.  Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρµόζονται για όλα τα έργα για τα οποία έχουν εκδοθεί 

Αποφάσεις Ένταξης/ Χρηµατοδότησης από τους Ε.Φ.∆. του ΕΠ Αλιείας στο πλαίσιο 
σχετικών προκηρύξεων των Ο.Τ.∆. για την υλοποίηση του τοπικού τους προγράµµατος. 

2.  Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθµ. 551/22.5.2011 (ΦΕΚ 1122 Β’/3-6-2011) απόφασή µας, 
όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

     Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

      
 
 
 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

Ι. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

1. Γραφείο κ. Υπουργού 

2. Γραφείο κ. Ειδικού Γραµµατέα 

3. Ε.Υ.∆ Ε.Π. Αλιείας 

4. ΟΠΕΚΕΠΕ – ∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας 

 

IΙ. ΟΜΑ∆ΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ– Έδρες τους 
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