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Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για 
την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ Α 267/3-12-2007) και, ιδίως το άρθρο 37.  

2. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α 247) Περί δημοσίου λογιστικού, ελέγχου δαπανών του κράτους 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α 267/3-12-2017-
8-2010) «∆ημοσιονομική ∆ιαχείριση και ευθύνη», καθώς και των άρθρων 20 & 77 του Ν. 
4270/2014 (ΦΕΚ Α 143). 

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

4. Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/ Α’/ 11-2-2014) ∆ιοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην 
εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των 
ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, άρθρο 41. 

5. 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). 

6. Το Π.∆. 107/2014 (ΦΕΚ 174/Α’/28-8-14) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
& Τροφίμων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

7. Το Π.∆. 89/2014 (ΦΕΚ 134/Α‘/10-6-2014) «∆ιορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» και το Π.∆. 158/2014 (ΦΕΚ 240/Α’/3-11-2014). 

8.  Την υπ’ αριθμ. Υ48 (ΦΕΚ 2105/Β’/9-7-2012) Απόφαση του Πρωθυπουργού περί 
καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα 

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

10. 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. 

11. Την αριθμ. 282966/09-07-2007 (ΦΕΚ 1205/Β’/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)». 

12. Την αριθμ. 2058/28-07-2008 (ΦΕΚ 1563/ Β’/ 6-8-2008) Κοινή Υπουργική Απόφαση 
«Σύστημα ∆ημοσιονομικών ∆ιορθώσεων και ∆ιαδικασίες Ανάκτησης Αχρεωστητως ή 
Παρανόμως Καταβληθέντων Ποσών από Πόρους του Κρατικού Προϋπολογισμού για την 
Υλοποίηση του ΕΠΑΛ2007-2013». 

13. Την αριθμ. 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. 37501/ 04-03-2009 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Μεταφορά της ∆ημόσιας 
∆απάνης στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την πληρωμή των μέτρων του ΠΑΑ και του ΕΠΑΛ 
2007-2013 και της ∆ράσης 1 «Πρόωρη Συνταξιοδότηση Αλιειών», του Μέτρο 4.2 του 
ΕΠΑΛ περίοδο 2000-2006, από το Πρόγραμμα ∆ημοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε).  

15. Την αριθμ. 2974/710/8-4-2009 (ΦΕΚ 670/τΒ/10-4-2009) Κοινή Απόφαση των Υπουργών 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Τουριστικής Ανάπτυξης «Προσδιορισμός των 
λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών 
τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων» όπως ισχύει κάθε φορά. 
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16. Την αριθμ. 3136/2011 (ΦΕΚ 2533/Β’/7-11-2011) Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορισμός 
διαδικασιών υπαγωγής πράξεων και καταβολής των οικονομικών ενισχύσεων στους 
δικαιούχους για το Μέτρο 2.3 «Μεταποίηση και Εμπορία» του Άξονα Προτεραιότητας 2 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013.  

17. 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. 

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

19. Την αριθμ. 656/12-3-08 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα ∆ιοικητικού Τομέα Κοινοτικών 
Πόρων και Υποδομών για την κατανομή ∆ημόσιας ∆απάνης στα μέτρα του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013 όπως τροποποιείται και ισχύει. 

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

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

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

23. Το με αριθμ. πρωτ. Κ.Μ.Κ.Ε 120860/11-12-2014 έγγραφο της Κ.Ε.Μ.Κ.Ε. περί 
συμβατότητας με το ενωσιακό δίκαιο για τις κρατικές ενισχύσεις 

24. Το γεγονός ότι από την παρούσα Απόφαση δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού σε σχέση με την αρχικά εγκριθείσα δαπάνη όπως είχε 
αποτυπωθεί στην υπ’ αριθμ 1911/2010 ΚΥΑ καθώς και τους κάθε φορά ισχύοντες 
χρηματοδοτικούς πίνακες του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013, με συγχρηματοδότηση από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ). 

25. Το γεγονός ότι σαν αποτέλεσμα συνεχούς διαβούλευσης με τις αρμόδιες Ομάδες Τοπικής 
∆ράσης προκύπτει η ανάγκη της παρούσας τροποποίησης, η οποία συμβάλλει στην 
απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών υλοποίησης των τοπικών προγραμμάτων.  

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 

Την 1η Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1911/2010 Κοινή Υπουργική Απόφαση ‘Πλαίσιο 
Εφαρμογής του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών» του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007 – 2013’ ως εξής: 

 

 

Άρθρο 1 

 

Το δέκατο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 «Ορισμοί, Αρχές και Φορείς 
Εφαρμογής του Άξονα Προτεραιότητας 4 "Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών" 
του Ε.Π. Αλιεία (ΕΠΑΛ) 2007-2013» τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής: 

 

Κρατικές Ενισχύσεις: Οι ατομικές ενισχύσεις που χορηγούνται σε φυσικά πρόσωπα ή 
επιχειρήσεις για πράξεις που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007 – 
2013. 
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Άρθρο 2 
 

Το άρθρο 3 «Αρμοδιότητες ∆ιαχείρισης που Εκχωρούνται» τροποποιείται ως προς τα 
εξής σημεία: 

 

1.  Η παράγραφος vii εδάφια 4 & 5 ενσωματώνονται και διορθώνονται ως εξής: 

 

Εκδίδει τις αποφάσεις υπαγωγής/ χρηματοδότησης των πράξεων (απόφαση ένταξης πράξης 
στο επιχειρησιακό πρόγραμμα). Ανάλογα με τους ειδικότερους κανόνες που έχουν θεσπιστεί 
για το καθεστώς ενίσχυσης η απόφαση υπαγωγής/ χρηματοδότησης δύναται να συνοδεύεται 
από σύμβαση η οποία συνάπτεται μεταξύ του φορέα χορήγησης της ενίσχυσης και του 
δικαιούχου. Εκδίδει τις τροποποιήσεις των αποφάσεων υπαγωγής – χρηματοδότησης ή 
ανάκλησης των πράξεων και τη δημοσιοποίηση των σχετικών αποφάσεων στην εφαρμογή 
∆ιαύγεια καθώς και στην ιστοσελίδα του Ενδιάμεσου Φορέα ∆ιαχείρισης.  

 

2.  Η παράγραφος vii εδάφιο 7, σημείο δεύτερο τροποποιείται και διαμορφώνεται ως εξής: 

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

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

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

o οι αιτήσεις των δικαιούχων είναι ακριβείς, 

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

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

 Εκδίδει απόφαση καταβολής της ενίσχυσης (δημόσια δαπάνη) η οποία καταχωρείται 
στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα. 

 

 

Άρθρο 3 

 

Το άρθρο 6 «Επενδύσεις Εκσυγχρονισμού ή Ίδρυσης Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων” 
(Κατηγορίες Πράξεων 4.1.1.1 και 4.1.1.2)» τροποποιείται στα εξής σημεία: 

 

1. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 «Πλαίσιο Εφαρμογής» ενσωματώνεται και 
τροποποιείται ως εξής: 

 Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, όπως ενδεικτικά, επιχειρήσεις που συνδέονται με 
την συντήρηση και επισκευή αλιευτικών σκαφών, μηχανών και γενικότερα 
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εξοπλισμού αλιείας, την επισκευή ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης, τις υπηρεσίες 
τροφοδοσίας, τις υπηρεσίες φωτογραφικών τεχνών καθώς και την παροχή 
προσωπικών υπηρεσιών όπως αυτές που συνδέονται με τη φύλαξη και απασχόληση 
παιδιών, τη λειτουργία κουρείων, κομμωτηρίων καθώς και εμπορικές επιχειρήσεις, 
συμπεριλαμβανομένου και του λιανικού εμπορίου. 

 
2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 «Είδος, ύψος και ένταση ενίσχυσης» 

συμπληρώνεται ως εξής: 

 Ωστόσο, δύναται να υποβληθούν επενδυτικά σχέδια όπου ο συνολικός 
προϋπολογισμός ξεπερνά τα ανώτατα ως άνω όρια, με την προϋπόθεση ότι 
οποιοδήποτε ποσοστό χρηματοδότησης επιχορηγηθεί, δεν θα υπερβαίνει τα 
προαναφερόμενα μέγιστα όρια.  Σε περιπτώσεις όπου ο συνολικός προϋπολογισμός 
του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου ξεπερνάει τα ανώτατα όρια, η επιχορήγηση 
που θα εγκριθεί δεν θα υπερβαίνει το ύψος του ως άνω καθορισμένου ορίου. 

3. Το ενδέκατο εδάφιο της παραγράφου 4 «Επιλέξιμες δαπάνες» τροποποιείται και 
συμπληρώνεται ως εξής: 

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

4. Στην παράγραφο 4 «Επιλέξιμες δαπάνες» προστίθεται δωδέκατο εδάφιο ως εξής: 

 ∆απάνες που τεκμηριωμένα συνάδουν με τη φύση και το αντικείμενο του έργου και δεν 
συμπεριλαμβάνονται στις μη επιλέξιμες δαπάνες 

 

 

Άρθρο 4 
 
 

Το άρθρο 7 «Λοιπές Επενδύσεις Τομέα Αλιείας” Κατηγορία Πράξεων 4.1.1.3» 
αντικαθιστάται ως εξής: 
 

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

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

 Επέκταση, εξοπλισμός και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων μεταποίησης επιδιώκοντας 
ιδίως τη βελτίωση των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού, των αποθηκευτικών χώρων 
πρώτης ύλης και τελικού προϊόντος, το σύστημα διακίνησης με σύγχρονο 



 
 

   
  

6

απογραφικό έλεγχο και μηχανογραφική υποστήριξη για την ιχνηλασιμότητα του 
προϊόντος μέχρι τον τελευταίο καταναλωτή. 

 Εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού σε σκάφη για ελαφριάς μορφής μεταποίηση, 
τυποποίηση και εμπορία. 

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω παρεμβάσεις δεν αφορούν στη λιανική πώληση. 

 

Επιπλέον ενισχύονται οι παρακάτω κατηγορίες παρεμβάσεων: 

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

 Επεξεργασία υπολειμμάτων αλιευτικών προϊόντων υδατοκαλλιέργειας. 

 Εφαρμογή καινοτόμων διαδικασιών, ανάπτυξη νέων προϊόντων και τρόπων 
συσκευασίας και αξιοποίησης παραδοσιακών συνταγών 

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

∆ικαιούχοι της Κατηγορίας Πράξεων δύναται να είναι αλιείς, μη αλιείς και υφιστάμενες 
επιχειρήσεις ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις.  

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

 

 

Άρθρο 5 

 

 
Το άρθρο 8 «∆ράση 4.1.2. ∆ημόσιες Επενδύσεις» τροποποιείται και συμπληρώνεται ως 
εξής: 

Στην πρώτη πρόταση (προοίμιο) της παραγράφου 4. «Επιλέξιμες ∆απάνες» προστίθεται η 
λέξη «ενδεικτικά» ως εξής: 

 

«Οι επιλέξιμες δαπάνες για την υλοποίηση των παρεμβάσεων της κατηγορίας πράξεων, 
ενδεικτικά, περιλαμβάνουν:» 
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Άρθρο 6 
 
 
Τα προοίμια των σημείων  (α) και (β) της παραγράφου 4 «Επιλέξιμες ∆απάνες» του άρθρου 
9 «Υποδομές Μικρής Κλίμακας και Υπηρεσίες για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής 
στις Αλιευτικές Περιοχές» Κατηγορία Πράξεων 4.1.2.2.» αντικαθίστανται ως εξής: 
 

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

« (β)  Προκειμένου για τη στήριξη πολιτιστικών φορέων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής  
κληρονομιάς, ως επιλέξιμες ενδεικτικά θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών». 

 

 

Άρθρο 7 
 
 
Το άρθρο 10 «Ανακαίνιση και Ανάπτυξη Χωριών» (Κατηγορία Πράξεων 4.1.2.3)» 
τροποποιείται ως προς τα εξής σημεία: 

  

1. Η παράγραφος 2 «∆ικαιούχοι» τροποποιείται ως εξής: 

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

Στην περίπτωση που η πράξη περιλαμβάνει κατασκευαστικές παρεμβάσεις σε κτήρια, οι 
δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν το υφιστάμενο ακίνητο στην ιδιοκτησία τους. Είναι δε δυνατή, 
η παραχώρηση της χρήσης του για τους παρόντες σκοπούς. 

 

2. Το πρώτο εδάφιο (προοίμιο) της παραγράφου 4 «Επιλέξιμες ∆απάνες» τροποποιείται και 
συμπληρώνεται ως εξής: 

«Στο πλαίσιο της κατηγορίας παρεμβάσεων για την ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών, ως 
επιλέξιμες, ενδεικτικά, θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:» 

 

 

Άρθρο 8 
 
 
Το άρθρο 13 «∆ιατοπική – ∆ιακρατική Συνεργασία μεταξύ Αλιευτικών Περιοχών μέσω 
της ∆ικτύωσης και της ∆ιάδοσης Βέλτιστων Πρακτικών» (κατηγορία πράξεων 
4.1.2.6)» τροποποιείται ως προς το εξής σημείο: 

Στο ενδέκατο εδάφιο της παραγράφου 4 «Επιλέξιμες ∆απάνες» προστίθεται η εξής πρόταση: 

«Η αμοιβή στελεχών της ΟΤ∆, που δεν αποτελούν μέλη του υπηρεσιακού πυρήνα, 
αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη, εφόσον αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο παραγόμενο έργο». 
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Άρθρο 9 

 

Το άρθρο 17 «∆ιαδικασία και προϋποθέσεις καταβολής επιχορήγησης στις Ο.Τ.∆. 
Αλιείας» τροποποιείται στα εξής σημεία: 

1. Η πρώτη παράγραφος τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής: 

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η πληρωμή των δικαιούχων, η χρηματοδότηση της Ο.Τ.∆. 
Αλιείας πραγματοποιείται τμηματικά και ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του τοπικού 
προγράμματος, με τη μορφή προκαταβολών και μερικών πληρωμών. Ειδικά ως προς τις 
Κατηγορίες Πράξεων 4.1.2.5 και 4.1.2.6 η ΟΤ∆ Αλιείας διατηρεί το δικαίωμα να μην αιτηθεί 
προκαταβολή και να προβεί κατευθείαν στην υποβολή πιστοποιημένων δαπανών. 

2. Το τέταρτο εδάφιο του σημείου (α) της δεύτερης παραγράφου τροποποιείται και 
διαμορφώνεται ως εξής: 

• Ο ΟΠΕΚΕΠΕ πιστώνει τον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί η Ο.Τ.∆. 
Αλιείας αποκλειστικά και μόνο για τις κατηγορίες πράξεων 4.1.2.5 & 4.1.2.6 του 
τοπικού προγράμματος. Η εκταμίευση από τον ειδικό λογαριασμό πραγματοποιείται 
αποκλειστικά και μόνο με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 23. 

3. Το σημείο (β) της δεύτερης παραγράφου αντικαθίσταται ως εξής: 

 Προκαταβολή έως 20% της ∆ημόσιας ∆απάνης για τις υπόλοιπες κατηγορίες πράξεων, 
είτε μετά την ολοκλήρωση ένταξης στο τοπικό πρόγραμμα τουλάχιστον του 20% του 
ποσού της 1ης Πρόσκλησης (σε όρους δημόσιας δαπάνης) όσον αφορά στις κρατικές 
ενισχύσεις, είτε μετά από την ένταξη τουλάχιστον 20% των συγχρηματοδοτούμενων 
πράξεων. Για την καταβολή της ισχύουν τα αναφερόμενα στο σημείο (α) ανωτέρω, με τις 
εξής διαφοροποιήσεις: 

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

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

• Ο ΟΠΕΚΕΠΕ πιστώνει τον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί η 
Ο.Τ.∆. Αλιείας αποκλειστικά και μόνο για τις εν λόγω κατηγορίες πράξεων του 
τοπικού προγράμματος. Η εκταμίευση από τον ειδικό λογαριασμό 
πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με τη διαδικασία που ορίζεται στο 
άρθρο 22. 

Σε περίπτωση που η γενικότερη νομοθεσία περιλαμβάνει ευνοϊκότερες ρυθμίσεις, για τις 
ΟΤ∆ Αλιείας, για τη λήψη προκαταβολών, από τις αναφερόμενες στις παραγράφους 2α 
και 2β, του άρθρου 17, αυτές υιοθετούνται άμεσα και χωρίς να απαιτείται η τροποποίηση 
της παρούσης. 

 

4. Η τρίτη παράγραφος τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής: 
 
Για τη λήψη Μερικής Πληρωμής ∆απανών που έχουν πραγματοποιηθεί από την Ο.Τ.∆. 
Αλιείας, τηρείται η ακόλουθη διαδικασία: 

• Η Ο.Τ.∆. Αλιείας υποβάλλει Αίτημα Μερικής Πληρωμής ∆απανών των κατηγοριών 
πράξεων 4.1.2.5 & 4.1.2.6 στην Ε.Υ.∆. Ε.Π.ΑΛ. όταν το σύνολο των εξοφλημένων 
δαπανών του μέτρου ανέρχεται τουλάχιστον στο 60% της προκαταβολής που έχει 
καταβληθεί στην Ο.Τ.∆. Αλιείας σύμφωνα με την παράγραφο 2 (α) ανωτέρω και εφ 
όσον έχει γίνει επαλήθευση των δαπανών από την  Ε.Υ.∆. Ε.Π.ΑΛ. 

• Η Ο.Τ.∆. Αλιείας υποβάλλει Αίτημα Μερικής Πληρωμής ∆απανών για τις υπόλοιπες 
κατηγορίες πράξεων στην Ε.Υ.∆. Ε.Π.ΑΛ. όταν το σύνολο των δαπανών, στις οποίες 
θα έχουν γίνει επαληθεύεις από την Ο.Τ.∆. Αλιείας, ανέρχεται τουλάχιστον στο 20% 
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της προκαταβολής που έχει καταβληθεί στην Ο.Τ.∆. Αλιείας σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 (β) ανωτέρω.  

• Στην περίπτωση που η ΟΤ∆ Αλιείας δεν έχει εισπράξει προκαταβολή, υποβάλλει 
αίτημα μερικής πληρωμής όταν το σύνολο των πιστοποιημένων εξοφλημένων 
δαπανών ανέρχεται στο 12% της Κατηγορίας Πράξης 4.1.2.5. 

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

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

5.  Η έκτη παράγραφος τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής: 

 Η επιστροφή των εγγυητικών επιστολών των προκαταβολών της παραγράφου 2 
ανωτέρω πραγματοποιείται άμεσα μετά την ολοκλήρωση των διοικητικών επιθεωρήσεων 
εποπτείας του ΟΠΕΚΕΠΕ στο τελευταίο αίτημα Μερικής Πληρωμής ∆απανών και την 
επιστροφή τυχόν αδιάθετων υπολοίπων, συμπεριλαμβανομένων των τόκων, στον 
ΕΛΕΓΕΠ, με την αποπληρωμή της Ο.Τ.∆. Αλιείας. Σε περίπτωση μη επιστροφής των 
αδιάθετων καταπίπτει μερικώς η εγγυητική επιστολή προκαταβολής κατά το ποσό που 
αντιστοιχεί σε αυτά. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων υποχρεούται στην 
καταβολή στις ΟΤ∆ Αλιείας του κόστους προμηθειών των εγγυητικών επιστολών από την 
ημερομηνία υποβολής του αιτήματος Μερικής Πληρωμής ∆απανών έως την ημερομηνία 
επιστροφής των εγγυητικών επιστολών, ανάλογα με το φορέα στον οποίο τις αποστέλλει 
η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή ο 
ΟΠΕΚΕΠΕ. 

 

6. Η έβδομη παράγραφος τροποποιείται ως εξής: 

 Η αποπληρωμή του τοπικού προγράμματος πραγματοποιείται κατόπιν της παραλαβής 
του από την Ε.Υ.∆. Ε.Π.ΑΛ. Προϋπόθεση για την παραλαβή του τοπικού προγράμματος 
είναι η ολοκλήρωση και παραλαβή από την Ο.Τ.∆. Αλιείας όλων των πράξεων, η 
υποβολή τελικής έκθεσης υλοποίησης, καθώς και η τήρηση των παραπάνω 
προϋποθέσεων. 

 

 

Άρθρο 10 

 

Το άρθρο 18 «Πρόσκληση για την επιλογή πράξεων και δικαιούχων στο πλαίσιο του 
Μέτρου 4.1 (εξαιρουμένων των κατ. Πράξεων 4.1.2.5 & 4.1.2.6)» τροποποιείται στα εξής 
σημεία: 

  

1. Η πρώτη παράγραφος τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής: 
 

Για την επιλογή των πράξεων που εντάσσονται στο πλαίσιο του μέτρου 4.1 
(εξαιρούμενης της ∆ράσης 4.1.2), η Ο.Τ.∆. Αλιείας προβαίνει σε προσκλήσεις εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για τις δράσεις που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο τοπικό πρόγραμμα, 
στις οποίες δίδει τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιότητα. Για τις ονοματισμένες πράξεις 
ακολουθούνται τα προβλεπόμενα στο Σύστημα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (Σ∆Ε). 

 

2. Η τρίτη παράγραφος τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής: 
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 Εντός 90 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης της Ο.Τ.∆. με το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων  η ΟΤ∆ οφείλει να προβεί στη δημοσίευση 
προσκλήσεων για δράσεις, η ∆ημόσια ∆απάνη των οποίων ανέρχεται τουλάχιστον στο 
60% της ∆ημόσιας ∆απάνης των ανωτέρω αναφερόμενων στην παράγραφο 1 
Κατηγοριών Πράξεων, εκτός και εάν σοβαροί λόγοι, κατά την κρίση της Ε.Υ.∆. Ε.Π.ΑΛ., 
επιβάλλουν σχετική διαφοροποίηση. 

 

3. Η πέμπτη παράγραφος αντικαθιστάται ως εξής: 

 Η δημοσίευση της πρόσκλησης γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Σύστημα 
∆ιαχείρισης και Ελέγχου (Σ∆Ε) και σχετικές εγκυκλίους, όπως ισχύουν κάθε φορά και  
κατ΄ ελάχιστον ηλεκτρονικά. Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων των δυνητικών 
δικαιούχων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 60 ημερών από την τελευταία δημοσίευση 
της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η ανωτέρω προθεσμία είναι δυνατόν να 
παρατείνεται σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή αιτιολογημένου αιτήματος της ΟΤ∆. Στην 
περίπτωση αυτή τηρείται και για την παράταση ο ως άνω τρόπος δημοσίευσης. 

 

4. Η έβδομη παράγραφος συμπληρώνεται ως εξής: 

Στις περιπτώσεις ονοματισμένων δημοσίων έργων συγκεκριμένων δικαιούχων σύμφωνα 
με το εγκεκριμένο τοπικό πρόγραμμα η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
απευθύνεται στους συγκεκριμένους δικαιούχους, με συστημένη επιστολή της ΟΤ∆. 

 

5. Η όγδοη παράγραφος τροποποιείται ως εξής: 

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

  

 

Άρθρο 11 

 

 

Το άρθρο 19 «Αξιολόγηση προτάσεων στο πλαίσιο του Μέτρου 4.1 (εξαιρουμένων των 
Κατηγοριών Πράξεων 4.1.2.5 & 4.1.2.6)» τροποποιείται στα εξής σημεία: 

 

1.  Η παράγραφος 3 καταργείται. 

2.  Στο τέλος της παραγράφου 13 προστίθεται η εξής πρόταση: 

Το ανωτέρω χρονικό διάστημα δύναται να παραταθεί έως 60 ημέρες με αιτιολογημένη 
απόφαση της Ε∆ΤΠ Αλιείας. 
 

3.  Η παράγραφος 14 τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής: 

 Το συνολικό διάστημα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων έως 
την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης της πράξης στο Ε.Π.ΑΛ., δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τις 120 ημέρες. Στο εν λόγω χρονικό διάστημα δεν υπολογίζεται ο χρόνος 
υποβολής διευκρινήσεων για την κάλυψη των κριτηρίων πληρότητας και ο χρόνος 
υποβολής και εξέτασης ενστάσεων. Το ανωτέρω χρονικό διάστημα δύναται να παραταθεί 
κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της Ε∆ΤΠ Αλιείας και σύμφωνης γνώμης της ΕΥ∆ 
ΕΠΑΛ. 

 
4.  Η παράγραφος 16 τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής: 



 
 

   
  

11

Ο προϋπολογισμός που διαμορφώνεται μετά την ανωτέρω εξέταση αποτελεί τον 
εγκεκριμένο προϋπολογισμό της πράξης, ο οποίος αναφέρεται στην απόφαση έγκρισης της 
Ο.Τ.∆. Αλιείας και στη σύμβαση της με τον δικαιούχο. Οποιαδήποτε αύξηση του 
εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πράξης δικαιολογείται μόνο σε εξαιρετικά καλά 
τεκμηριωμένες περιπτώσεις. Οποιαδήποτε άλλη αύξηση βαρύνει αποκλειστικά και μόνο το 
δικαιούχο. 

 

 

Άρθρο 12 

 

Το άρθρο 21 «Όροι και προϋποθέσεις υλοποίησης πράξεων» τροποποιείται στα εξής 
σημεία: 

1.  Στις παραγράφους 4 και 5, η φράση ‘Κατηγορία Πράξεων’ αντικαθίσταται με τη λέξη 
‘∆ράση’. 

2. Στην παράγραφο 8, το αναφερόμενο χρονικό διάστημα των δύο (2) ετών, μειώνεται σε ένα 
(1) έτος. 

3.  Στην παράγραφο 14 το ‘Κ.Β.Σ.’ αντικαθίσταται με το ‘Κ.Φ.Α.Σ.’. 

 

 

Άρθρο 13 

 

Το άρθρο 22 «Επαληθεύσεις επί των αιτήσεων πληρωμής των δικαιούχων και 
καταβολή της ενίσχυσης» τροποποιείται στα εξής σημεία: 

1.  Στην παράγραφο 2, η φράση ‘Κατηγορία Πράξεων 4.1.1.’ αντικαθίσταται με τη λέξη 
‘∆ράση 4.1.1.’. 

2.  Η παράγραφος 5 τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής: 

 Οι δικαιούχοι δύναται να υποβάλλουν ένα (1) έως οκτώ (8) αιτήματα πληρωμής δαπανών 
επιπλέον από την προκαταβολή, ανάλογα με τη φύση της πράξης και τον 
προϋπολογισμό της. Η έγκριση πληρωμής του τελευταίου αιτήματος πληρωμής του 
δικαιούχου ισοδυναμεί με αποπληρωμή και παραλαβή της πράξης. 

 

3.  Στην παράγραφο 7, η λέξη ‘αίτημα’ αντικαθίσταται με τη φράση ‘αίτημα ή αιτήματα’. 

 Επιπλέον, το τελευταίο εδάφιο διαμορφώνεται ως εξής: «Σε εξαιρετικές και πλήρως 
τεκμηριωμένες περιπτώσεις, είναι δυνατή η παράταση του ανωτέρω διαστήματος το 
πολύ για έξι (6) μήνες με την ευθύνη της ΟΤ∆ Αλιείας και με τη γνωστοποίηση της Ε.Υ.∆. 
Ε.Π. ΑΛ. 

 

4.  Στην παράγραφο 8, προστίθεται το εξής εδάφιο ως προτελευταία παράγραφος: 

Ειδικά στην περίπτωση έργων που δικαιούχοι είναι ΟΤΑ η καταβολή του εγκεκριμένου 
ποσού δύναται να διενεργείται από την ΟΤ∆ στο όνομα του δικαιούχου, με πίστωση απ’ 
ευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό του αναδόχου που εκτελεί το έργο. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις στην αίτηση πληρωμής του δήμου θα πρέπει να αναγράφεται ότι η 
πληρωμή του ποσού θα γίνεται στον τραπεζικό λογαριασμό του αναδόχου και η αίτηση 
να συνοδεύεται από τις Πιστοποιήσεις των εκτελεσθεισών εργασιών, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία. Με την είσπραξη του ποσού, ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει 
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στο δικαιούχο τη σχετική απόδειξη είσπραξης στο όνομα του δικαιούχου και 
ενημερώνεται σχετικά η ΟΤ∆. 

 

5.  Στην παράγραφο 9, στο δεύτερο εδάφιο οι αναφερόμενες λέξεις «νόμιμα επικυρωμένα» 
και «επικυρωμένα» διαγράφονται. 

 

 

Άρθρο 14 
 
 

Το άρθρο 28 «Επιβολή κυρώσεων στην Ο.Τ.∆. Αλιείας κατά την εφαρμογή του τοπικού 
προγράμματος», παραγράφοι 1 & 3, τροποποιούνται και συμπληρώνονται ως εξής: 

 

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

 

Στην περίπτωση μη τήρησης των προθεσμιών και χρονικών ορίων που ορίζονται στο 
άρθρο 18 παρ.3, στο άρθρο 19, παρ. 13 και 14, στο άρθρο 22 παρ. 4, στο άρθρο 23 
παρ. 3, και στο άρθρο 27 παρ. 2, 3 και 4 της παρούσας, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 
πενήντα (50) ΕΥΡΩ για κάθε ημέρα καθυστέρησης, εφόσον η καθυστέρηση οφείλεται σε 
υπαιτιότητα της ΟΤ∆ και έχει προκαλέσει ζημία στο τοπικό πρόγραμμα, κατά την 
τεκμηριωμένη κρίση της ΕΥ∆ ΕΠΑΛ . 

Στην περίπτωση επιβολής δημοσιονομικής διόρθωσης σε βάρος δικαιούχου των 
Κατηγόριων Πράξεων 4.1.1 ως αποτέλεσμα επαληθεύσεων- επιθεωρήσεων ή ελέγχων 
του άρθρου 26 της παρούσας, επιβάλλεται πρόστιμο στην Ο.Τ.∆. Αλιείας ύψους 5% επί 
του ποσού της δημοσιονομικής διόρθωσης, σε περίπτωση διαπίστωσης αποκλειστικής 
υπαιτιότητας της ΟΤ∆. Σε κάθε περίπτωση,  η κύρωση αυτή δεν εφαρμόζεται στις 
περιπτώσεις που κοινοποιούνται στην Υπηρεσία προβλήματα και παρατυπίες που 
διαπιστώνονται από την Ο.Τ.∆. Αλιείας ύστερα από δικό της έλεγχο επαλήθευσης- 
επιθεώρησης. 

Σε περίπτωση λήψης από την Ο.Τ.∆. Αλιείας  οποιασδήποτε φύσης ανταλλάγματος 
(αμοιβής κ.λπ.) από υποψήφιους ή τους δικαιούχους για την αξιολόγηση και επιλογή των 
προτάσεών τους ή για την καταβολή ενίσχυσης σε αυτούς, καταγγέλλεται η σύμβαση 
μεταξύ Ο.Τ.∆. Αλιείας και Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και καταπίπτει 
η εγγυητική καλής εκτέλεσης του άρθρου 16 της παρούσας. Σε κάθε περίπτωση, η ποινή 
προς την ΟΤ∆ δύναται να επιβληθεί κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης. 

3.  Στην περίπτωση που η Ο.Τ.∆. Αλιείας δεν υποβάλει στην ως άνω προθεσμία τις σχετικές 
απόψεις της ή οι αιτιάσεις της Ο.Τ.∆. Αλιείας δεν κριθούν βάσιμες, η Ε.Υ.∆. Ε.Π.ΑΛ., 
τηρώντας τις προϋποθέσεις της παρούσας, προβαίνει σε τροποποίηση του τοπικού 
προγράμματος, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιείται μείωση των εγκεκριμένων 
πιστώσεων της κατηγορίας πράξεων 4.1.2.5, ανάλογα με τα επιβληθέντα πρόστιμα κατά 
τα ανωτέρω. Οι σχετικές πιστώσεις που αφαιρούνται από την κατηγορία πράξεων 4.1.2.5 
δύναται να μεταφερθούν σε άλλες κατηγορίες πράξεων του τοπικού προγράμματος μετά 
από σχετικό αίτημα της Ο.Τ.∆. Αλιείας. Σε περίπτωση μη ύπαρξης επαρκούς ύψους 
διαθέσιμων πιστώσεων στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξεων 4.1.2.5, πραγματοποιείται 
μερική κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του άρθρου 16 της 
παρούσας. 
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Άρθρο 15 

 

 
Το άρθρο 32 «Τελικές ∆ιατάξεις» αντικαθίσταται ως εξής:  

 
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. 1911/2010 (ΦΕΚ 1718/ Β’/ 2-11-2010) Κοινή 
Υπουργική Απόφαση. 

 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 

 

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

 

KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ 

 

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ 

 

 


