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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ (2007-2013) 

ΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 

(ΕΠΑΛ) «2007-2013» 
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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 τροποποιείται 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 συµπληρώθηκαν µε το άρθρο 4 του Ν. 

2732/1999 (ΦΕΚ 154/A/30.07.1999) «∆ιεπαγγελµατικές Οργανώσεις και ρύθµιση 

θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας», το άρθρο 24 του Ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 

223/A/08.10.2001) «Εθνικό σύστηµα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και 

άλλες ρυθµίσεις αρµοδιότητας του Υπουργείου 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 Νόµο 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/03.12.2007) «∆ιαχείριση, Έλεγχος και Εφαρµογή 

Αναπτυξιακών Παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013». 

7. Το Νόµο 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31.03.2010) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση 

της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 

(ΕΣΠΑ) 2007−2013 και άλλες διατάξεις».  

8. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 

που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.04.2005). 

9. Το Π.∆. 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.∆. 127/2010 (ΦΕΚ 214/Α/20.12.2010) «Ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των 

Υπουργείων Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων, ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, 

Προστασίας του Πολίτη και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας» και ειδικότερα η 

παρ. 2, του άρθρου 2, περί µεταφοράς αρµοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού από το 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 

11. Το Π.∆. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α/27.06.2011) «∆ιάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, 

……, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και 

Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, …….», και ειδικότερα το άρθρο 4 για τη συγχώνευση 

των Υπουργείων Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων 

Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας. 
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12. Το Π.∆. 22/07.03.2012 (ΦΕΚ 47/Α’/07.03.2012) «∆ιορισµός Υπουργών και 

Υφυπουργού» και ειδικότερα την παρ. 1 για τον διορισµό της κας Άννας ∆ιαµαντοπούλου 

στη θέση της Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 

13. Την αριθµ. 263857/21-12-2000 (ΦΕΚ Β 1639/29-12-00) Κοινή Υπουργική Απόφαση 

«Σύστασης στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Ειδικής Υπηρεσίας µε 

τίτλο «Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιεία», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

14. Την αριθµ. 282966/09.07.2007 (ΦΕΚ 1205/Β/13.07.2007) ΚΥΑ «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)». 

15. Την αριθµ. 2058/23.07.2008 (ΦΕΚ 1563/Β/06.08.2008) ΚΥΑ «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». 

16. Την αριθµ. 341509/26.11.2008 (ΦΕΚ 2437/Β/01.12.2008) ΚΥΑ «Αναδιάρθρωση, 

αρµοδιότητες και κατανοµή προσωπικού Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ΑΛΙΕΙΑ». 

17. Την αριθµ. 37501/04.03.2009 (ΦΕΚ 485/Β/17.02.2009) ΚΥΑ «Μεταφορά της ∆ηµόσιας 

∆απάνης 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 ∆ράσης 1 “Πρόωρη Συνταξιοδότηση Αλιέων”, του µέτρου 4.2. του 

Ε.Π.ΑΛ. περιόδου 2000-2006 από το πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε)». 

18. Την αριθµ. 1676/26.06.2009 (ΦΕΚ 1867/Β/03.09.2009) ΚΥΑ «Εκχώρηση αρµοδιοτήτων 

διαχείρισης για πράξεις του Ε.Π.ΑΛ. στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ∆ράσεων Ε.Π. 

Αλιείας». 

19. Την αριθµ. 1871/25.10.2010 (ΦΕΚ 1741/Β/05.11.2010) ΚΥΑ «Σύσταση Ταµείου 

Χαρτοφυλακίου µε την επωνυµία ΕΝΑΛΙΟ». 

20. Την ΚΥΑ αριθµ. 1197/2011 (ΦΕΚ 1165/Β/08.06.2011) για τον καθορισµό διαδικασιών 

υπαγωγής πράξεων και καταβολής των οικονοµικών ενισχύσεων στους ∆ικαιούχους για 

το Μέτρο 1.3 «Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητας των αλιευτικών 

εργαλείων του Άξονα Προτεραιότητας 1 του Ε.Π.ΑΛ. 2007 – 2013. 

21. Την αριθµ. 2925/13.10.2008 (ΦΕΚ 2178/Β/23.10.2008) Απόφαση Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων «Σύστηµα ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 

2007-2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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22. Την αριθµ. 656/12.3.2008 Απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα ∆ιοικητικού Τοµέα 

Κοινοτικών Πόρων και Υποδοµών του ΥΠ.Α.Α.Τ. για την κατανοµή ∆ηµόσιας ∆απάνης 

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. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 – 

2013. 

24. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους 

22.600.000 € σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού : 

 

ΚΑΛΕΙ 

 

Τους ενδιαφεροµένους για την υλοποίηση Πράξεων (επενδυτικών σχεδίων) σε αλιευτικά 

σκάφη που δύνανται να ενταχθούν για ενίσχυση – χρηµατοδότηση στο Μέτρο 1.3 

«Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων», του 

Άξονα Προτεραιότητας 1 «Μέτρα για την προσαρµογή του αλιευτικού στόλου» 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 επενδυτικά σχέδια, που εντάσσονται στο Μέτρο 1.3 «Επενδύσεις επί 

αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων», του Άξονα 

Προτεραιότητας 1 «Μέτρα για την προσαρµογή του αλιευτικού στόλου» του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007 - 2013. 

 

2. Οι υπαγόµενες Πράξεις συµβάλουν στην αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισµό του 

αλιευτικού στόλου, µε τη στήριξη των επενδύσεων επί αλιευτικών σκαφών, 

συµπεριλαµβανοµένων και των σκαφών παράκτιας αλιείας µικρής κλίµακας, ώστε να 

αντιµετωπιστεί η ανάγκη προσαρµογής του στις απαιτήσεις της τεχνολογικής προόδου 

και της επιλεκτικότητας των αλιευτικών εργαλείων, καθώς και στη βελτίωση των 

συνθηκών ασφάλειας των εργαζοµένων και της ανταγωνιστικότητάς του.  

 

3. Οι υπαγόµενες Πράξεις αφορούν σε ενέργειες των παρακάτω ∆ράσεων :  
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∆ράση 1: Βελτίωση της ασφάλειας επί του σκάφους.  

∆ράση 2: Βελτίωση  των συνθηκών εργασίας. 

∆ράση 3: Βελτίωση της υγιεινής των προϊόντων. 

∆ράση 4: Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων.  

∆ράση 5: Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας. 

∆ράση 6: Βελτίωση της επιλεκτικότητας. 

∆ράση 7:  Αντικατάσταση κινητήρα. 

∆ράση 8:  Αντικατάσταση αλιευτικών εργαλείων. 

∆ράση 9:  Άλλες επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών.  

 

Άρθρο 2 

Είδος Ενισχύσεων – Προϋποθέσεις χορήγησης 

1. Κατ’ εφαρµογή των Καν. (ΕΚ) 2371/2002, 26/2004, 1198/2006, 1967/2006 & 643/2007, 

στο πλαίσιο της παρούσας χορηγείται δηµόσια ενίσχυση για εργασίες σε αλιευτικά 

σκάφη ηλικίας τουλάχιστον πέντε (5) ετών, υπό τον όρο ότι δεν θα αυξάνεται η 

δυνατότητα των σκαφών αυτών να αλιεύουν ιχθείς, ούτε η χωρητικότητα των χώρων 

αποθήκευσης των αλιευµάτων. 

 

2. Ειδικότερα, και σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 3, της ΚΥΑ 1197/2011 (ΦΕΚ 

1165/Β/8.6.2011) οι χορηγούµενες δηµόσιες ενισχύσεις δύναται να αφορούν εργασίες 

για: 

(i) την ασφάλεια επί του σκάφους, τις συνθήκες εργασίας, τη βελτίωση της υγιεινής και 

της ποιότητας των προϊόντων, την ενεργειακή αποδοτικότητα και την επιλεκτικότητα 

των αλιευτικών εργαλείων περιλαµβανοµένων των βοηθητικών κινητήρων (εκτός 

σκαφών παράκτιας αλιείας), ικανών να βελτιώσουν σηµαντικά την ενεργειακή 

απόδοση επί των αλιευτικών σκαφών καθώς και να µειώσουν τις εκποµπές και να 

συµβάλλουν στην καταπολέµηση της αλλαγής του κλίµατος (∆ράσεις 1,2,3,4,5 & 6).  

∆εν χορηγείται ενίσχυση, ούτε για την κατασκευή αλιευτικών σκαφών, ούτε για την 

αύξηση της χωρητικότητας των χώρων αποθήκευσης των αλιευµάτων. Σε περίπτωση 

µετασκευής του σκάφους, δεν επιτρέπεται η αύξηση της χωρητικότητάς του σε GT, 

που οδηγεί σε αύξηση της αλιευτικής ικανότητας. Η αύξηση της χωρητικότητας 

επιτρέπεται µόνο σε περίπτωση που ο εκσυγχρονισµός αφορά στο κατάστρωµα των 
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αλιευτικών σκαφών, για τη βελτίωση της ασφάλειας επί του σκάφους, των συνθηκών 

εργασίας, της υγιεινής και της ποιότητας των αλιευτικών προϊόντων και υπό τον όρο 

ότι, δεν αυξάνεται η δυνατότητα του σκάφους για αλίευση ιχθύων, (άρθρο 11, παρ. 5, 

ΚΑΝ(ΕΚ)2371/2002 & άρθρο 8, ΚΑΝ(ΕΚ)1438/2003). 

(ii) Την αντικατάσταση των κινητήρων αλιευτικών σκαφών (∆ράση 7). 

Οι ενισχύσεις παρέχονται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) για τα σκάφη παράκτιας αλιείας µικρής κλίµακας  ο νέος κινητήρας έχει την ίδια ή 

µικρότερη ισχύ µε τον παλαιό, 

β) για τα σκάφη ολικού µήκους το πολύ µέχρι 24 µέτρων, εκτός από εκείνα του 

ανωτέρω σηµείου α, ο νέος κινητήρας είναι ισχύος τουλάχιστον 20% µικρότερης 

από τον παλαιό. 

(iii) Την αντικατάσταση αλιευτικών εργαλείων (∆ράση 8) υπό τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις:  

A) µέχρι δύο (2) φορές κατά την τρέχουσα προγραµµατική περίοδο, εφόσον: 

i. το σχετικό αλιευτικό σκάφος επηρεάζεται από σχέδιο προσαρµογής της 

αλιευτικής προσπάθειας, αλλάζει την αλιευτική του µέθοδο και εγκαταλείπει το 

σχετικό τύπο αλιείας προκειµένου να στραφεί σε άλλο τύπο αλιείας όπου η 

κατάσταση των αλιευτικών πόρων καθιστά δυνατή την αλιεία, ή 

ii. το νέο εργαλείο είναι επιλεκτικότερο και πληροί αναγνωρισµένα 

περιβαλλοντικά κριτήρια και πρακτικές πέραν των υφιστάµενων ρυθµιστικών 

υποχρεώσεων του Κοινοτικού δικαίου. 

B) µία (1) φορά, εφόσον η αντικατάσταση αφορά : 

i. τη διασφάλιση της συµµόρφωσης µε τις νέες τεχνικές απαιτήσεις του 

Κοινοτικού δικαίου περί επιλεκτικότητας.  

ii. τη µείωση των επιπτώσεων της αλιείας επί των µη εµπορεύσιµων ειδών. 

(iv) Τον εξοπλισµό και εκσυγχρονισµό των αλιευτικών σκαφών (∆ράση 9) µε σκοπό: 

- τη διατήρηση επί του σκάφους των  αλιευµάτων, των οποίων δεν επιτρέπεται πλέον η 

απόρριψη, 

- την εφαρµογή  σχεδίων που καλύπτουν το σχεδιασµό ή τη δοκιµή νέων τεχνικών 

µέτρων για περιορισµένη χρονική περίοδο η οποία καθορίζεται από το Συµβούλιο ή 

την Επιτροπή, 

- τη µείωση των επιπτώσεων της αλιείας επί των µη εµπορεύσιµων ειδών, 

- τη µείωση των επιπτώσεων της αλιείας επί των οικοσυστηµάτων και του θαλάσσιου 

βυθού, 
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- την προστασία των αλιευµάτων και των εργαλείων από τους άγριους θηρευτές, 

περιλαµβανοµένων και  αλλαγών στο υλικό ενός µέρους των αλιευτικών εργαλείων, 

υπό τον όρο ότι δεν αυξάνει την αλιευτική προσπάθεια, ούτε υπονοµεύει την 

επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων και ότι λαµβάνονται όλα τα κατάλληλα 

µέτρα για την αποφυγή πρόκλησης φυσικής βλάβης στους ζωικούς εχθρούς. 

3. Κριτήρια Προτεραιότητας:  

α. Προτεραιότητα στην ένταξη των Πράξεων θα δοθεί στις υποβαλλόµενες Αιτήσεις 

Ενίσχυσης-Χρηµατοδότησης που αφορούν σε: 

• Αντικατάσταση κινητήρων (κύριας µηχανής) για τη βελτίωση της ενεργειακής 

αποδοτικότητας και την εξοικονόµηση ενέργειας καθώς και για την ασφάλεια επί του 

σκάφους. 

• Βελτίωση της επιλεκτικότητας των αλιευτικών εργαλείων. 

• Εξοπλισµό που αφορά στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.  

• Εξοπλισµό που αφορά στην υγιεινή και στην ποιότητα των προϊόντων αλιείας. 

 

β. Κατά προτεραιότητα χορηγούνται ενισχύσεις για σκάφη παράκτιας αλιείας µικρής κλίµακας 

και ειδικού τύπου σκάφη (σπογγαλιευτικά, οστρακαλιευτικά), καθώς και σκάφη που 

στρέφονται σε άλλο τύπο αλιείας µε βάση σχέδια προσαρµογής της αλιευτικής προσπάθειας 

ή επηρεάζονται από τις νέες τεχνικές απαιτήσεις περί επιλεκτικότητας του Κοινοτικού δικαίου. 

 

γ. Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από 1/1/2007 έως 31/12/2009 στη ∆/νση Θαλάσσιας 

Αλιείας στα πλαίσια του Ε.Π.ΑΛ. 2000–2006 και δεν εντάχθηκαν λόγω έλλειψης πιστώσεων 

και εφόσον οι ∆ικαιούχοι επανεκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, εντός των χρονικών ορίων 

και µε τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα. 

 

4. Για Πράξεις που εντάσσονται στο σηµείο (iii).Β.i. της ανωτέρω παραγράφου 2, η 

ενίσχυση µπορεί να χορηγείται έως την ηµεροµηνία κατά την οποία οι απαιτήσεις αυτές 

καθίστανται υποχρεωτικές ή κατ’ εξαίρεση για περιορισµένο διάστηµα µετά από αυτή την 

ηµεροµηνία, το οποίο µπορεί να καθορίζεται στη σχετική Κοινοτική νοµοθεσία. 

 

5. Η διάρκεια υλοποίησης των Πράξεων δεν πρέπει να υπερβαίνει την λήξη του 

Προγράµµατος. 
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Άρθρο 3 

∆ικαιούχοι Αιτήσεων Ενίσχυσης - Χρηµατοδότησης 

1. Σύµφωνα µε το άρθρο 4 της ΚΥΑ 1197/2011 (ΦΕΚ 1165/8.6.2011), ∆ικαιούχοι των 

οικονοµικών ενισχύσεων του Μέτρου 1.3. του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ είναι Φυσικά ή Νοµικά 

Πρόσωπα, που ασκούν επαγγελµατικώς την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους 

(σύµφωνα µε το άρθρο 3 σηµείο β του Καν 1198/06 του Συµβουλίου) 

συµπεριλαµβανοµένων των σκαφών παράκτιας αλιείας µικρής κλίµακας.  

Προτεραιότητα θα δοθεί στους ∆ικαιούχους που έχουν επιµορφωθεί σε σχετικό µε την 

αλιεία αντικείµενο σε πιστοποιηµένες δοµές. 

2. Τα σκάφη για τα οποία οι ιδιοκτήτες θα ενισχυθούν, θα πρέπει να είναι ενεργά, (αλιευτική 

άδεια σε ισχύ), εγγεγραµµένα στα Ελληνικά Νηολόγια / Λεµβολόγια, και  καταχωρηµένα 

στο Κοινοτικό Αλιευτικό Μητρώο (ΚΑΜ), να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της 

Κοινοτικής και εθνικής νοµοθεσίας που διέπει τα επαγγελµατικά αλιευτικά σκάφη και να 

µην έχουν χρονική δέσµευση από προηγούµενη χρηµατοδότηση των ίδιων εργασιών. 

3. Οι ενισχύσεις παρέχονται σε ∆ικαιούχους, όπως αυτοί ορίζονται στην παράγραφο 1: 

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

ii. που παρέχουν ασφαλείς εγγυήσεις για την εξασφάλιση της ιδίας τους συµµετοχής.  

iii. που δεν έχουν υποβάλλει αίτηση ένταξης για χρηµατοδότηση σε άλλη Υπηρεσία ή 

φορέα για το σύνολο ή µέρος του προτεινόµενου επενδυτικού σχεδίου.  

4. Οι ενισχύσεις παρέχονται σε υφιστάµενες επιχειρήσεις που πληρούν πέραν των 

προϋποθέσεων που αναφέρονται στις προηγούµενες παραγράφους, και τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 

i. η επιχείρηση να µην είναι προβληµατική σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις 

κατευθυντήριες γραµµές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2008/C 84/06 και  

ii. οι επιχειρήσεις να διαθέτουν τις προβλεπόµενες από την ισχύουσα νοµοθεσία 

άδειες για τη λειτουργία τους. 

 

5. Για λόγους διαφάνειας, ο κατάλογος των ∆ικαιούχων της παρούσας πρόσκλησης θα 

δηµοσιοποιείται στην ιστοσελίδα www.alieia.gr (µε αναφορά στην επωνυµία του 

∆ικαιούχου, στην ονοµασία της Πράξης και στο ποσό της δηµόσιας χρηµατοδότησης 

που χορηγείται στην Πράξη). 
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Άρθρο 4 

Περιοχές Εφαρµογής και Ποσοστά Ενίσχυσης – Χρηµατοδότησης  

1. Το Μέτρο 1.3 «Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα των αλιευτικών 

εργαλείων», του ΕΠΑΛ 2007-2013, εφαρµόζονται σε ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια. 

2. Λαµβάνοντας υπόψη το άρθρο 5 της ΚΥΑ 1197/2011, τα ποσοστά χορηγούµενης 

∆ηµόσιας Ενίσχυσης Πράξεων που θα ενταχθούν για χρηµατοδότηση, έχουν ως εξής:  

∆ράσεις 
1,2,3,4,5 & 6 

Βελτίωση της ασφάλειας επί του σκάφους ή/και 

των συνθηκών εργασίας ή/και της υγιεινής ή/και 

της ποιότητας των προϊόντων ή/και της 

ενεργειακής αποδοτικότητας ή/και της 

επιλεκτικότητας 

∆.E.* 40 % 

Ι.Σ. ** 60 % 

∆ράση 7 Αντικατάσταση κινητήρα 
∆.E.  20 % 

Ι.Σ. 80 % 

∆ράση 8 Αντικατάσταση αλιευτικών εργαλείων  
∆.E. 40 % 

Ι.Σ. 60 % 

∆ράση 9 Άλλες επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών   
∆.E. 40 % 

Ι.Σ. 60 % 
*∆.Ε.: ∆ηµόσια Ενίσχυση, **Ι.Σ.: Ιδιωτική Συµµετοχή 

3. Για Πράξεις  που αφορούν στις ανωτέρω ∆ράσεις και θα υλοποιηθούν σε σκάφη 

παράκτιας αλιείας µικρής κλίµακας, σύµφωνα µε τα άρθρα 26 και 52 του Καν. (Ε.Κ.) 

1198/2006 του Συµβουλίου, τα ποσοστά  Ιδιωτικής Συµµετοχής (Ι.Σ.) µειώνονται κατά 

20% και τα ποσοστά ∆ηµόσιας Ενίσχυσης (∆.Ε.) αυξάνονται αναλόγως. Ο ανωτέρω 

Πίνακας διαµορφώνεται ως εξής :  

∆ράσεις 
1,2,3,4,5 & 6 

Βελτίωση της ασφάλειας επί του σκάφους ή/και 

των συνθηκών εργασίας ή/και της υγιεινής ή/και 

της ποιότητας των προϊόντων ή/και της 

ενεργειακής αποδοτικότητας ή/και της 

επιλεκτικότητας 

∆.E.* 60 % 

Ι.Σ. **  40 % 

∆ράση 7 Αντικατάσταση κινητήρα 
∆.E.* 40 % 

Ι.Σ. ** 60 % 

∆ράση 8 Αντικατάσταση αλιευτικών εργαλείων  
∆.E.* 60 % 

Ι.Σ. ** 40 % 

∆ράση 9 Άλλες επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών   
∆.E.* 60 % 

Ι.Σ. ** 40 % 
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*∆.Ε.: ∆ηµόσια Ενίσχυση, **Ι.Σ.: Ιδιωτική Συµµετοχή 

4. Η Ιδιωτική Συµµετοχή δύναται να αποτελείται από Ίδια Κεφάλαια ή/και Τραπεζικό 

∆ανεισµό. Σε κάθε περίπτωση τα Ίδια µη δανειακά Κεφάλαια δεν µπορεί να 

αντιπροσωπεύουν ποσοστό µικρότερο του 5% του συνολικού εγκεκριµένου 

προϋπολογισµού της Πράξης  

 

5. Στα ποσά που προκύπτουν από τα ποσοστά  των παρ. 2 και 3 συµπεριλαµβάνονται και 

ενισχύσεις που αφορούν σε µέσα χρηµατοδοτικής τεχνικής σύµφωνα µε τα άρθρα 34 έως 

37 του Καν (ΕΚ)  498/2007, µε τη προϋπόθεση της τήρησης του άρθρου 53 του Καν. 

(ΕΚ) 1198/2006, καθώς η εγγύηση και η επιδότηση δανείου ή/και επιτοκίου 

συνυπολογίζεται στη σώρευση ενισχύσεων.  

 

6. Το ποσοστό της Ίδιας Συµµετοχής (ίδια µη δανειακά κεφάλαια) στο επενδυτικό σχέδιο το 

οποίο έχει εγκριθεί µε την Απόφαση Ένταξης – Χρηµατοδότησης Πράξης δεν είναι 

δυνατό να µειωθεί µετά την έκδοση της Απόφασης αυτής. 

 

7. Ο ελάχιστος προϋπολογισµός των Πράξεων που θα ενισχυθούν ανέρχεται στα 3.000 

ΕΥΡΩ, µε εξαίρεση Πράξεις που υπάγονται στη ∆ράση 8, για τις οποίες δεν τίθεται 

ελάχιστος προϋπολογισµός.  

 

8. Οι δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν από 01/01/2007 και µέχρι την υποβολή της αίτησης 

στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, µπορούν να προσµετρηθούν στην απαιτούµενη 

Ιδία Συµµετοχή, εφόσον διαπιστώνεται η εξόφλησή τους.  

 

9. Η συνολική επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη ανά αλιευτικό σκάφος για ολόκληρη την 

Προγραµµατική Περίοδο (2007-2013), δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να υπερβαίνει τις 

κλίµακες του παρακάτω  πίνακα:  

 

Κατηγορία του σκάφους ανά κλάση 
χωρητικότητας 

Μέγιστο ύψος οικονοµικής 
ενίσχυσης  σε Ευρώ 

0<10 11000/GT + 2000 

10<25 5000/GT + 62000 

25<100 4200/GT + 82000 

100<300 2700/GT + 232000 

300<500 2000/GT + 382000 

500 και άνω 1200/GT + 882000 
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Για σκάφη ηλικίας από 5 έως 15 ετών, εφαρµόζονται οι κλίµακες του ανωτέρω πίνακα. 

Για σκάφη από 16 έως 29 ετών, εφαρµόζονται οι κλίµακες του παραπάνω πίνακα,  µειωµένες 

κατά 1,5% ανά έτος άνω των 15 ετών. 

Για σκάφη άνω των 29 ετών εφαρµόζονται οι κλίµακες του ανωτέρω πίνακα µειωµένες κατά 

22,5%. 

 

Ο συνολικός προϋπολογισµός του Μέτρου 1.3 του ΕΠΑΛ 2007 – 2013, για την παρούσα 

πρόσκληση ενδεικτικά ανέρχεται σε 22.600.000 Ευρώ και κατανέµεται ως ακολούθως: 

 

Περιοχές Εκτός Στόχου Σύγκλισης  

(Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας & Νότιου Αιγαίου) 
2.500.000 Ευρώ 

Περιοχές Στόχου Σύγκλισης  

(Λοιπές Περιφέρειες)  
20.100.000 Ευρώ 

Σύνολο 22.600.000 Ευρώ 

 

 

Άρθρο 5 

Καθορισµός Επιλέξιµων και Μη επιλέξιµων δαπανών 

1. Επιλέξιµη θεωρείται κάθε δαπάνη που πραγµατοποιείται από το ∆ικαιούχο της Πράξης 

από 01.01.2007 και αφορά: 

(i) Στον εξορθολογισµό των αλιευτικών δραστηριοτήτων, ιδίως µε τη χρησιµοποίηση 

περισσότερο επιλεκτικών αλιευτικών τεχνολογιών και µεθόδων επί του σκάφους 

προκειµένου να αποφεύγονται τα ανεπιθύµητα παρεµπίπτοντα αλιεύµατα.  

(ii) Στη βελτίωση της ποιότητας και της υγιεινής των προϊόντων, που αλιεύονται και 

διατηρούνται επί του σκάφους, µε τη χρησιµοποίηση καλύτερων µεθόδων αλιείας και 

συντήρησης των αλιευµάτων και της εφαρµογής των νοµικών και κανονιστικών 

υγειονοµικών διατάξεων.  

(iii) Στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και ασφάλειας των εργαζοµένων.  

(iv) Στις συσκευές ελέγχου των αλιευτικών δραστηριοτήτων που βρίσκονται επί του 

σκάφους.  

(v) Στην προστασία του περιβάλλοντος, συµπεριλαµβανοµένων και ενεργειών που 

βελτιώνουν την ενεργειακή αποδοτικότητα των κινητήρων.  

 

2. Αναλυτικά οι επιλέξιµες επενδύσεις αναφέρονται στις εργασίες και εξοπλισµούς των 

ακόλουθων κατηγοριών : 
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Kατηγορία Α: Σκάφος 

Α1: Εργασίες στον σκελετό του σκάφους :  

Α1.1  Εργασίες αναδιάρθρωσης, µετατροπής ή µετασκευής, ισχυροποίηση / στεγανοποίηση / 

πλαστικοποίηση του κύτους του σκάφους για λόγους ασφάλειας και συνθηκών εργασίας. 

Α1.2: Εργασίες µετασκευής του κύτους του σκάφους και του πηδαλίου για λόγους 

ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόµησης ενέργειας.  

Για τις εργασίες της υποκατηγορίας Α1.1 απαιτείται: 

- Βεβαίωση από ναυπηγό ότι οι σχεδιαζόµενες εργασίες, εξυπηρετούν/δεν επηρεάζουν 

την ευστάθεια του σκάφους και δεν αυξάνεται η αλιευτική ικανότητα (GT) και 

δυνατότητα του σκάφους για αλίευση ιχθύων, & 

- Εγκριτική απόφαση της αρµόδιας Υπηρεσίας Αλιείας για τη µετασκευή του σκάφους. 

 

Για τις εργασίες της υποκατηγορίας Α1.2, απαιτείται: 

- Αιτιολόγηση – Βεβαίωση από ∆ιπλωµατούχο Μηχανικό ότι οι σχεδιαζόµενες εργασίες 

αφορούν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόµησης ενέργειας 

και δεν θα αυξήσουν την αλιευτική δυνατότητα του σκάφους, & 

- Εγκριτική απόφαση της αρµόδιας Υπηρεσίας Αλιείας για τη µετασκευή του κύτους του 

σκάφους. 

Α 2: Υπερκατασκευές σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του Άρθρου 11 παρ. 5 του Κανονισµού 

(ΕΚ) 2371/2002 :  

Α2.1: Εργασίες που αφορούν στο κύριο κατάστρωµα (µετατροπή ή ανακατασκευή, 

διευθέτηση) για βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της ασφάλειας. 

Α2.2: Εργασίες που αφορούν στη διευθέτηση της γέφυρας. 

Αύξηση της χωρητικότητας για τις ανωτέρω εργασίες επιτρέπεται εντός των ορίων της 

αλιευτικής ικανότητας που έχει εξοικονοµηθεί για το σκοπό αυτό στα πλαίσια του Άρθρου 11 

παρ. 5 του Κανονισµού (ΕΚ) 2371/2002, για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της 

ασφάλειας του σκάφους, χωρίς αλλαγή της κύριας χωρητικότητας (GT) του σκάφους και 

πιστοποιείται από σχετική βεβαίωση ναυπηγού. 

Α3: Εσωτερική διευθέτηση του σκάφους :  

 Α3.1 : Εργασίες και εξοπλισµός που αφορούν στην ηλεκτρική εγκατάσταση του σκάφους, 

για λόγους ασφάλειας και συνθηκών εργασίας.  
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Α3.2 : Εργασίες και εξοπλισµός που αφορούν στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και 

υγιεινής των εργαζοµένων και ασφάλειας των αλιευτικών προϊόντων (καταλύµατα και χώροι 

υγιεινής, αποθηκευτικοί χώροι, χώροι αποβλήτων/ καταλοίπων λιµενικού φορτίου κλπ).  

Kατηγορία Β: Σύστηµα Πρόωσης  

Β1: Αντικατάσταση κινητήρα ανά αλιευτικό σκάφος. 

Β1.1 : Αντικατάσταση του κινητήρα πρόωσης για τα σκάφη παράκτιας αλιείας µικρής 

κλίµακας, (σκάφη ολικού µήκους µικρότερο των 12 µέτρων που δεν χρησιµοποιούν 

συρόµενα εργαλεία), µε την προϋπόθεση ότι ο νέος κινητήρας θα είναι ίδιας ή µικρότερης 

ισχύος µε τον παλιό.  

Β1.2 : Αντικατάσταση του κινητήρα πρόωσης για τα σκάφη ολικού µήκους το πολύ µέχρι 24 

µέτρων, εκτός από εκείνα της παράκτιας αλιείας µικρής κλίµακας, (περίπτωση Β1.1), ο νέος 

κινητήρας θα είναι ισχύος τουλάχιστον 20% µικρότερης από τον παλαιό. 

Β2 : Ηλεκτρονικό σύστηµα ενεργειακής διάγνωσης και εξοικονόµησης ενέργειας, 

[προγράµµατα (software) και συναφής εξοπλισµός], για το σκάφος και το σύστηµα πρόωσης 

του σκάφους, καταλύτες και τεχνικές τροποποιήσεις µε σκοπό την καλύτερη ενεργειακή 

απόδοση, αντικατάσταση ή εγκατάσταση ηλεκτρογεννήτριας, εκσυγχρονισµός του άξονα και 

της έλικας, αντικατάσταση ή εγκατάσταση του ρυθµιστή καυσίµων. 

Β3 : Αντικατάσταση βοηθητικής µηχανής (εκτός των σκαφών παράκτιας αλιείας), 

αντικατάσταση του κιβωτίου ταχυτήτων, για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης καθώς και 

εργασίες στις δεξαµενές καυσίµων για την ασφάλεια. 

Για τις εργασίες της κατηγορίας Β.3 απαιτείται βεβαίωση διπλωµατούχου µηχανικού ότι 

- οι εν λόγω εργασίες δεν αυξάνουν την ισχύ της κύριας µηχανής του σκάφους, αλλά 

βελτιώνουν σηµαντικά την ενεργειακή απόδοση του σκάφους, µειώνουν τις εκποµπές και 

συµβάλλουν στην καταπολέµηση της αλλαγής κλίµατος. 

Kατηγορία Γ: Εξοπλισµός σκάφους 

Γ1 : Εξοπλισµός Πλοήγησης : Αγορά και εγκατάσταση radar – VHF radio – GPS – ανιχνευτή 

πορείας για τη βελτίωση της ασφάλειας επί του σκάφους.  

Γ2 : Εξοπλισµός ασφάλειας και διάσωσης : Αγορά και εγκατάσταση πυροσβεστικού 

εξοπλισµού, (πυροσβεστήρες CO2), οθόνες παρακολούθησης µηχανοστασίου και 

καταστρώµατος, φωταγώγησης χώρων εργασίας και σήµανση. 
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Γ3 : Εξοπλισµός που αφορά στην εφαρµογή σχεδίων που καλύπτουν το σχεδιασµό ή τη 

δοκιµή νέων τεχνικών µέτρων για περιορισµένη χρονική περίοδο η οποία καθορίζεται από το 

Συµβούλιο ή την Επιτροπή. 

Γ4 : Λοιπός εξοπλισµός για τη µείωση των επιπτώσεων της αλιείας σε µη εµπορεύσιµα είδη 

και οικοσυστήµατα και για την προστασία των αλιευµάτων και των αλιευτικών εργαλείων από 

είδη άγριων θηρευτών τα οποία προστατεύονται από τις οδηγίες 79/409/ΕΟΚ και 

92/43/ΕΟΚ., περιλαµβανοµένων και αλλαγών στο υλικό ενός µέρους των αλιευτικών 

εργαλείων, υπό τον όρο ότι δεν αυξάνει την αλιευτική δυνατότητα, ούτε υπονοµεύει την 

επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων και ότι λαµβάνονται όλα τα κατάλληλα µέτρα για 

την αποφυγή πρόκλησης φυσικής βλάβης στους ζωικούς εχθρούς. 

Γ5 : Ειδικός εξοπλισµός σπογγαλιευτικών ή οστρακοαλιευτικών σκαφών 

Kατηγορία ∆: Εξοπλισµός επεξεργασίας αλιευµάτων 

∆1 : Αγορά και εγκατάσταση εξοπλισµού για παραγωγή πάγου. 

∆2 : Αγορά και εγκατάσταση µηχανηµάτων, συντήρησης, διαλογής και επεξεργασίας 

αλιευµάτων. 

∆3 : Εγκατάσταση ψυκτικού εξοπλισµού (συντήρησης - κατάψυξης). 

∆4 : Εξοπλισµός για τη διατήρηση των απορριπτόµενων αλιευµάτων που δεν επιτρέπεται να 

διατηρούνται στο σκάφος. 

∆5 : Ηλεκτρογεννήτριες για την υποστήριξη των ψυκτικών εγκαταστάσεων, εξοπλισµός 

αφαλάτωσης, προµήθεια ιχθυοκιβωτίων επαναχρησιµοποιούµενων (πλαστικών). 

∆6 : Υλικές επενδύσεις και µελέτες εφαρµογής συστήµατος αυτοελέγχου και πιστοποίησης 

της ποιότητας των προϊόντων. 

Kατηγορία Ε: Αντικατάσταση των αλιευτικών εργαλείων για την επιλεκτικότητα 

Ε1 : Αντικατάσταση αλιευτικών εργαλείων µέχρι δύο φορές. 

Ε1.1 : Αντικατάσταση παλαιών αλιευτικών εργαλείων µέχρι δύο φορές κατά την 

περίοδο 2007-2013, µε νέα τα οποία πληρούν προδιαγραφές αυστηρότερες των ισχυόντων 

από το Κοινοτικό ∆ίκαιο και εφ’ όσον πληρούν αναγνωρισµένα περιβαλλοντικά κριτήρια και 

πρακτικές.  

Η επιλεκτικότητα και η πληρότητα περιβαλλοντικών κριτηρίων και πρακτικών θα 

αιτιολογείται από οικοσήµανση ή Ερευνητικά Αλιευτικά Ινστιτούτα της Χώρας στην 
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περίπτωση που δεν έχουν θεσπιστεί τα ειδικότερα κριτήρια από την Εθνική Αλιευτική 

Νοµοθεσία.  

Ε1.2 : Αντικατάσταση παλαιότερων αλιευτικών εργαλείων µέχρι δύο φορές εάν το 

αλιευτικό σκάφος επηρεάζεται από Σχέδιο Προσαρµογής της αλιευτικής προσπάθειας 

(Άρθρο 5 του ΚΑΝ.2371/2002). 

Ε2 : Αντικατάσταση αλιευτικών εργαλείων µία φορά. 

Ε2.1 : Αντικατάσταση αλιευτικών εργαλείων µία φορά για τη διασφάλιση της 

συµµόρφωσης µε τις νέες τεχνικές απαιτήσεις του Κοινοτικού ∆ικαίου περί επιλεκτικότητας. Η 

ενίσχυση µπορεί να χορηγείται έως την ηµεροµηνία κατά την οποία οι απαιτήσεις αυτές 

καθίστανται υποχρεωτικές ή, κατ’ εξαίρεση, για περιορισµένο διάστηµα µετά από αυτή την 

ηµεροµηνία, το οποίο µπορεί να καθορίζεται στη σχετική κοινοτική νοµοθεσία. 

Ε2.2 : Αντικατάσταση αλιευτικών εργαλείων µία φορά για τη µείωση των επιπτώσεων 

της αλιείας επί των µη εµπορεύσιµων ειδών. 

Κατηγορία Στ : Τεχνικά έξοδα και απρόβλεπτα  

Τεχνικά έξοδα και απρόβλεπτα έξοδα µέχρι ποσοστού του 10% του συνολικού επιλέξιµου 

κόστους της ενισχυόµενης Πράξης. 

 

3. Επιλέξιµες δύναται να θεωρηθούν και δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν µετά την 

01/01/2007 και πριν την ηµεροµηνία της υποβολής της Αίτησης Ενίσχυσης στην κατά 

τόπο αρµόδια Υπηρεσία Αλιείας, υπό την προϋπόθεση ότι η αίτηση θα υποβληθεί εντός 

της προθεσµίας της παρούσας πρόσκλησης και έχουν εξοφληθεί τα τιµολόγια κατά την 

ηµεροµηνία της υποβολής της Αίτησης. 

4. Με τον όρο τεχνικά έξοδα εννοούνται, αµοιβές για την σύνταξη του φακέλου, αµοιβές για 

την εκπόνηση των ναυπηγικών σχεδίων ή/και µελετών σε περίπτωση µετασκευής.  

5. Με τον όρο απρόβλεπτα εννοούνται οι δαπάνες για εργασίες/εξοπλισµούς που δεν 

περιλαµβάνονται στην αρχικώς εγκριθείσα Αίτηση, αλλά προκύπτουν κατά την πορεία 

εκτέλεσης της Πράξης και κρίνονται ως άκρως απαραίτητες για την ολοκλήρωση της 

υλοποίησης της Πράξης, όπως επίσης και οι υπερβάσεις ποσοτήτων κλπ. ∆εν 

θεωρούνται απρόβλεπτα οι υπερβάσεις κόστους. 

6. ∆εν είναι επιλέξιµες και δεν επιδοτούνται οι παρακάτω δαπάνες:  

(i) Συνήθεις εργασίες συντήρησης του σκάφους, που πραγµατοποιούνται 

µεµονωµένα (βάψιµο, περιοδική συντήρηση µηχανής, επισκευές κ.λπ.).  
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(ii) Αγορά και τοποθέτηση µεταχειρισµένου εξοπλισµού και µηχανηµάτων.  

(iii) Αγορά και τοποθέτηση εφεδρικού εξοπλισµού ιδίου τύπου ή χρήσης.  

(iv) Εξοπλισµός αλιείας και πλοήγησης ή άλλοι εξοπλισµοί που δεν είναι απαραίτητοι 

για την αλιευτική δραστηριότητα του συγκεκριµένου σκάφους ή επιδοτούνται στο 

πλαίσιο του προγράµµατος ελέγχου των αλιευτικών δραστηριοτήτων.  

(v) Αγορά ή εγκατάσταση εξοπλισµού αναψυχής.  

(vi) Αγορά αναλώσιµων υλικών των οποίων η διάρκεια ζωής δεν υπερβαίνει το ένα 

έτος (π.χ. είδη ένδυσης, καύσιµα, λιπαντικά κ.λπ.).  

(vii) ΦΠΑ για οποιαδήποτε κατηγορία δαπάνης που µπορεί να ανακτηθεί µε 

οποιοδήποτε τρόπο.  

(viii) Εργασίες των οποίων τα δικαιολογητικά έγγραφα δεν επιτρέπουν την επαλήθευσή 

τους.  

(ix) ∆απάνες για εργασίες που δεν προσδιορίζονται επακριβώς.  

(x) ∆απάνες σύστασης εταιρείας, ή άλλου νοµικού προσώπου, συµβολαιογραφικά 

έξοδα, έξοδα ταξιδιών κ.λπ. 

(xi) Πρόστιµα, χρηµατοοικονοµικές ποινές και δαπάνες δικαστικών διαδικασιών, 

εκκρεµότητες κ.ά.  

(xii) Όσες πραγµατοποιήθηκαν από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παρούσας, έως 

την ηµεροµηνία πρωτοκόλλησης του σχετικού αιτήµατος στην κατά τόπο αρµόδια 

Υπηρεσία Αλιείας και δεν εξοφλήθηκαν σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 

15 της παρούσας. 

(xiii) Αµοιβές προσωπικού, συµπεριλαµβανοµένων των επιβαρύνσεων κοινωνικής 

ασφάλισης. 

(xiv) Εργασίες που πραγµατοποιήθηκαν από τον ίδιο το ∆ικαιούχο. 

(xv) Έξοδα µεταβίβασης της κυριότητας του σκάφους.  

 

Άρθρο 6 

Υποβολή Αιτήσεων Ενίσχυσης - Χρηµατοδότησης 

1. Οι φορείς / δυνητικοί ∆ικαιούχοι ενίσχυσης χρηµατοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας 

υποβάλλουν Αίτηση Ενίσχυσης – Χρηµατοδότησης και το σχετικό φάκελο ενίσχυσης της 

Πράξης στις κατά τόπο αρµόδιες Υπηρεσίες Αλιείας, ως ακολούθως :  

- από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης και µέχρι 30.06.2012, 

επανεκδήλωση ενδιαφέροντος, (µε πλήρη φάκελο), για τις αιτήσεις που είχαν υποβληθεί 

από 01/01/2007 έως 31/12/2009 στη ∆/νση Θαλάσσιας Αλιείας στα πλαίσια του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2000-2006 και δεν εντάχθηκαν λόγω έλλειψης 
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πιστώσεων και εφόσον πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της ΚΥΑ αριθ. 1197/2011 

και της παρούσας, 

- από 01.07.2012 και µέχρι την 30.09.2012, για νέες αιτήσεις. 

2. Η κατά τόπο αρµόδια Υπηρεσία Αλιείας παραλαµβάνει και πρωτοκολλεί την Αίτηση. 

3. Η υποβολή των Αιτήσεων Ενίσχυσης-Χρηµατοδότησης δύναται να ανασταλεί, λόγω 

κάλυψης των πιστώσεων ή/και επίτευξης των σχετικών ποσοτικοποιηµένων στόχων του 

Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ, όπως ορίζεται στο άρθρο 9, σηµείο 6, παράγραφοι Β6 & Β7.  

 

Άρθρο 7 

Περιεχόµενο Φακέλου Ενίσχυσης - Χρηµατοδότησης 

1. Οι δυνητικοί ∆ικαιούχοι Ενίσχυσης - Χρηµατοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας, 

υποβάλλουν φάκελο Αίτησης Ενίσχυσης - Χρηµατοδότησης εις διπλούν, σε έντυπη 

µορφή στην κατά τόπο αρµόδια Υπηρεσία Αλιείας, στην οποία τηρείται ο φάκελος µε το 

ιστορικό δραστηριότητας του σκάφους. 

2. Στην αρχή κάθε φακέλου θα υπάρχει πίνακας περιεχοµένων καθώς και πλήρη στοιχεία 

του φορέα: επωνυµία, έδρα, ΑΦΜ, ∆.Ο.Υ., τηλέφωνο, fax, e-mail, διεύθυνση του 

υπεύθυνου κατά το Νόµο εκπροσώπου του φορέα και του υπεύθυνου υλοποίησης της 

Πράξης µε τον οποίο θα έρχονται σε επαφή οι αρµόδιες Υπηρεσίες, καθώς και του 

υπεύθυνου για τη σύνταξη της έκθεσης / σχεδίων (όπου απαιτείται). 

 

3. Ο φάκελος Αίτησης Ενίσχυσης – Χρηµατοδότησης θα πρέπει απαραίτητα και ανάλογα µε 

την περίπτωση, να περιλαµβάνει τα πιο κάτω δικαιολογητικά: 

(i)  Αίτηση Ενίσχυσης - Χρηµατοδότησης του ενδιαφερόµενου ή των 

ενδιαφεροµένων (σύµφωνα µε το Υπόδειγµα 1). Η αίτηση θα υπογράφεται από 

όλους τους ενδιαφερόµενους ή από νόµιµο εκπρόσωπό τους και θα βεβαιώνεται 

η ακρίβεια όλων των αναγραφόµενων στοιχείων από την αρµόδια Λιµενική Αρχή 

νηολόγησης/λεµβολόγησης στην οποία διατηρείται ο φάκελος µε το ιστορικό του 

σκάφους. Επίσης θα βεβαιώνεται από την αρµόδια Υπηρεσία Αλιείας, εάν το 

σκάφος έχει ενισχυθεί οικονοµικά στο παρελθόν για τις ίδιες εργασίες. 

(ii)  Στην περίπτωση εκπροσώπησης θα επισυνάπτονται στην αίτηση τα 

αποδεικτικά στοιχεία της εκπροσώπησης (όπως πληρεξούσιο, καταστατικό 

κ.λ.π.).  

(iii)  Απόφαση έγκρισης της Υπηρεσίας Αλιείας, για την αντικατάσταση της 

µηχανής ή για τη µετασκευή του σκάφους όπου απαιτείται.  
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(iv)  Επικυρωµένο πλήρες αντίγραφο της αλιευτικής άδειας του σκάφους.  

(v)       Ναυπηγικά σχέδια σε περίπτωση µετασκευής του αλιευτικού σκάφους, µε 

ένδειξη των διαστάσεων και της κλίµακας του σχεδίου, συνοδευόµενα από 

τεχνική και λειτουργική περιγραφή του ναυπηγού, καθώς και βεβαίωση ναυπηγού 

για την ευστάθεια του σκάφους σε περίπτωση εργασιών του σκελετού ή 

υπερκατασκευών. Επίσης θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι, µε τις προβλεπόµενες 

εργασίες δεν αυξάνεται η αλιευτική ικανότητα (GT-KW) και η δυνατότητα του 

σκάφους για αλίευση ιχθύων. 

(vi) Επαρκή στοιχεία από τα οποία να είναι δυνατή η εκτίµηση της φερεγγυότητας του 

φορέα της πρότασης, (φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα, κ.λ.π.).  

(vii)  Καταστατικό ή Εταιρικό (κατά περίπτωση) του φορέα, εκτός εάν πρόκειται για 

φυσικό πρόσωπο. Φ.Ε.Κ. δηµοσίευσης σύστασης της εταιρείας καθώς και οι 

σχετικές τροποποιήσεις που έγιναν µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης.  

Αιτήσεις εταιρειών υπό ίδρυση δε θα λαµβάνονται υπόψη.  

(viii)   Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή άλλου αρµοδίου οργάνου όπως 

προσδιορίζεται στο Καταστατικό του φορέα για τον ορισµό του υπεύθυνου 

υλοποίησης της Πράξης. Το ανωτέρω πρόσωπο είναι το µόνο αρµόδιο για την 

υποβολή αιτήσεων πληρωµής, τροποποίησης ή και, παράτασης του 

χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης της απόφασης ενίσχυσης.  

(ix)   Ισολογισµοί και αποτελέσµατα χρήσεως για τα τρία (3) προηγούµενα έτη 

αυτού της αίτησης προκειµένου για νοµικά πρόσωπα. Στην περίπτωση που οι 

∆ικαιούχοι: α) είναι υποχρεωµένοι να δηµοσιεύουν ισολογισµό και αποτελέσµατα 

χρήσης, απαιτείται η προσκόµιση επίσηµου 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.  

Προβλέψεις βιωσιµότητας µετά την υλοποίηση της επένδυσης (ανάλυση των 

παραδοχών βιωσιµότητας σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1γ). 

Εάν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα ή νεοσύστατη εταιρία υποβάλλονται µόνο τα 

εκκαθαριστικά σηµειώµατα της ∆.Ο.Υ. των τριών (3) τελευταίων ετών, του 

αιτούντα ή ενός εκάστου των µετόχων / εταίρων. Οι φορείς που δεν είναι 

υποχρεωµένοι να συντάσσουν και δηµοσιεύουν ισολογισµό πρέπει υποχρεωτικά 

να υποβάλλουν αντίγραφα των εντύπων φορολογίας εισοδήµατος Ε3 και Ε5 που 

υπέβαλλαν τα τρία (3) προηγούµενα έτη αυτού της αίτησης.  

(x)        Πιστοποιητικό περί µη πτώχευσης και µη υποβολής αίτησης για πτώχευση 

στην περίπτωση ναυτικών εταιρειών. 
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(xi)        Πιστοποιητικό περί µη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και µη υποβολής 

αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση στην περίπτωση ναυτικών εταιρειών. 

(xii)   Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία ο ενδιαφερόµενος θα δηλώνει:  

� τον απαιτούµενο χρόνο για ολοκλήρωση των εργασιών της Πράξης 

(συγκεκριµένες ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης των εργασιών).  

� Τον τρόπο κάλυψης της ιδιωτικής συµµετοχής και τη διαδικασία κάλυψης των 

ιδίων µη δανειακών κεφαλαίων.  

� ότι δεν έχει λάβει οικονοµική ενίσχυση για τον ίδιο εξοπλισµό (από την ΕΕ ή από 

Εθνικές Επιδοτήσεις), πέντε (5) χρόνια τουλάχιστον πριν από την υποβολή της 

αίτησης. 

(xiii) 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 την οποία 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 χρηµατοδότησης και το ύψος αυτής, την 

κατάσταση που υπάρχει – ενδεχόµενα δυσµενή ή άλλα στοιχεία που επηρεάζουν την 

πιστοληπτική ικανότητα του φορέα).  

 

(xiv) Αποδεικτικά στοιχεία που να πιστοποιούν τη δυνατότητα του φορέα να καταβάλει τη 

συµµετοχή του στην επένδυση µε ίδια κεφάλαια. Η δυνατότητα διάθεσης των ιδίων 

κεφαλαίων τεκµηριώνεται από την ύπαρξη διαθέσιµων ρευστών, χρεογράφων ή 

τίτλων ή άλλου είδους περιουσιακών στοιχείων ευκόλως ρευστοποιήσιµων στα 

χρονικά πλαίσια υλοποίησης της επένδυσης και – σε περίπτωση νοµικού προσώπου 

– από πρόσφατη (όχι πέραν του δωδεκάµηνου από την ηµεροµηνία κατάθεσης του 

φακέλου) αύξηση του κεφαλαίου προκειµένου περί εταιριών καθώς και απόφαση της 

Γενικής Συνέλευσης των εταίρων για αύξηση σε µετρητά του εταιρικού κεφαλαίου του 

φορέα, εφόσον υπάρχουν σχετικοί πόροι.  

(xv) Τεχνική Έκθεση, που θα περιλαµβάνει µεταξύ των άλλων : 

� αναλυτική περιγραφή της Πράξης από την οποία θα προκύπτει και ο αναγκαίος 

εξοπλισµός ή / και οι απαιτούµενες εργασίες, 
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� αναλυτικό προϋπολογισµό κατά διακριτά τµήµατα δαπανών,  

� χρονοδιάγραµµα υλοποίησης της Πράξης. 

(xvi) Προσφορές αναλυτικές, υπογεγραµµένες από τον κατασκευαστή ή τον προµηθευτή, 

οι οποίες θα αποτελούν τη βάση για την κατάρτιση του προϋπολογισµού (χωρίς 

Φ.Π.Α.), συνοδευόµενες από συγκεντρωτικό πίνακα και αντίστοιχα προσπέκτους 

(µηχανήµατα, εξοπλισµοί).  

             Στις περιπτώσεις δαπανών που πραγµατοποιήθηκαν από 1-1-2007 έως και την 

ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παρούσας, προσκοµίζονται αντίγραφα των τιµολογίων 

των αντίστοιχων δαπανών. 

(xvii) Συµπληρωµένα τα παραρτήµατα του Υποδείγµατος 1.  

4.  Όσα εκ των υποχρεωτικών δικαιολογητικών προσκοµίζονται σε αντίγραφα πρέπει να 

είναι αρµοδίως επικυρωµένα, ευκρινή και ευανάγνωστα. 

 

Άρθρο 8 

Έλεγχος πληρότητας  των υποβληθέντων στοιχείων των Αιτήσεων Ενίσχυσης-

Χρηµατοδότησης 

1. Η κατά τόπο αρµόδια Υπηρεσία Αλιείας εντός είκοσι (20) ηµερολογιακών ηµερών από 

την υποβολή της Αίτησης ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών, την ακρίβεια των 

δηλούµενων στοιχείων και την τήρηση των καθορισθεισών προϋποθέσεων.  

2. Ο έλεγχος πληρότητας των στοιχείων διενεργείται µε βάση τη σχετική Λίστα Εξέτασης 

Πληρότητας (Υπόδειγµα 2). Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η Υπηρεσία δύναται να ζητήσει την 

υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων από τον αιτούντα, τα οποία οφείλεται να 

υποβληθούν εντός δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία 

παραλαβής του σχετικού εγγράφου της Υπηρεσίας. Με την υποβολή των 

συµπληρωµατικών στοιχείων η Αίτηση ελέγχεται εκ νέου ως προς την πληρότητα της. 

3. Οι Αιτήσεις που κρίνονται πλήρεις διαβιβάζονται µε συνηµµένη τη συµπληρωµένη 

Λίστα Εξέτασης Πληρότητας της κάθε προτεινόµενης Πράξης και σχετικό εισηγητικό 

σηµείωµα (Υπόδειγµα 3) και το ένα αντίγραφο του φακέλου στην Ειδική Υπηρεσία 

Εφαρµογής ∆ράσεων Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας (Ε.Υ. Ε.Φ.∆. Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ) 

εντός είκοσι (20) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης ή 

των σχετικών συµπληρωµατικών στοιχείων που υποβλήθηκαν µετά από έγγραφο της 

Υπηρεσίας. Το σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο κοινοποιείται στον αιτούντα.  

4. Αιτήσεις που παρουσιάζουν ελλείψεις και οι οποίες δεν συµπληρώθηκαν µετά την 

έγγραφη ενηµέρωση της Υπηρεσίας (ως ανωτέρω) και δεν πληρούν τα κριτήρια της 
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Λίστας Εξέτασης Πληρότητας επιστρέφονται στους αιτούντες µε σχετική κοινοποίηση στην 

Ε.Υ. Ε.Φ.∆. Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ και θεωρούνται ως µηδέποτε υποβληθείσες.  

 

Άρθρο 9 

Αξιολόγηση των Αιτήσεων Ενίσχυσης - Χρηµατοδότησης και επιλογή επενδυτικών 

σχεδίων 

 

1. Η Ε.Υ. Ε.Φ.∆. Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ παραλαµβάνει τις Αιτήσεις που αποστέλλονται από τις κατά 

τόπο αρµόδιες Υπηρεσίες Αλιείας και εντός είκοσι (20) ηµερολογιακών ηµερών, από την 

πρωτοκόλληση τους, προβαίνει σε έλεγχο της επάρκειας των υποβληθέντων στοιχείων 

και σε αξιολόγηση των αιτήσεων και βαθµολόγηση αυτών µε βάση τα Κριτήρια 

Επιλογής Πράξεων, όπως αυτά εγκρίνονται και ισχύουν από την Επιτροπή 

Παρακολούθησης και εξειδικεύονται περαιτέρω στην παρούσα πρόσκληση, όσον αφορά 

κυρίως στον τρόπο βαθµολόγησης και τις κλίµακες τιµών, σύµφωνα µε τους πίνακες Α, Β 

και Γ. 

2. Εφόσον κριθεί αναγκαίο η Ε.Υ. ΕΦ∆ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ δύναται να ζητήσει την υποβολή 

συµπληρωµατικών στοιχείων, τόσο από την κατά τόπο αρµόδια Υπηρεσία Αλιείας, όσο 

και από τον αιτούντα µέσω της αρµόδιας Υπηρεσίας Αλιείας. Τα απαιτούµενα 

συµπληρωµατικά στοιχεία θα πρέπει να υποβληθούν (πρωτοκολληθούν) εντός δεκαπέντε 

(15) ηµερολογιακών 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 δικαιολογητικά, η αίτηση απορρίπτεται 

και επιστρέφεται στον αιτούντα µέσω της αρµόδιας Υπηρεσίας Αλιείας.  

3. Η βαθµολόγια της Αίτησης υπολογίζεται από το άθροισµα των βαθµολογιών των δύο 

κατηγοριών κριτηρίων (Α, και Β), (τα κριτήρια της κατηγορίας Γ βαθµολογούνται µε ΝΑΙ – 

ΟΧΙ), µετά τον πολλαπλασιασµό µε τον αντίστοιχο συντελεστή στάθµισης κάθε 

κατηγορίας και συγκεκριµένα: 

- ΣΒ=Α . 45% + Β . 55%  

- Όπου ΣΒ η βαθµολογία της Πράξης. 

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

- Η τελική βαθµολογία ΣΒ προσδιορίζεται µε δεκαδικό αριθµό µέχρι και το δεύτερο 

δεκαδικό ψηφίο. 
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4. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και βαθµολόγησης της κάθε αίτησης, 

που έχει θετική αξιολόγηση για τις τρεις κατηγορίες κριτηρίων (Α, Β και Γ) η Ε.Υ. ΕΦ.∆. 

Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ, συµπληρώνει το ∆ελτίο Αξιολόγησης της προτεινόµενης Πράξης και 

επισυνάπτει πίνακα µε τις προς έγκριση εργασίες / ενέργειες και το αναλυτικό κόστος 

αυτών.  

5. Αιτήσεις που δεν έχουν θετική αξιολόγηση έστω και σε µία από τις κατηγορίες κριτηρίων 

απορρίπτονται και επιστρέφονται στους αιτούντες, µέσω της αρµόδιας Υπηρεσίας Αλιείας.  

6. Η Ε.Υ. ΕΦ.∆. Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ καταρτίζει πίνακα στον οποίο κατατάσσονται σε φθίνουσα 

σειρά µε βάση τη βαθµολογία τους οι αιτήσεις που έχουν αξιολογηθεί θετικά και 

προτείνονται για Ένταξη - Χρηµατοδότηση. 

 

Άρθρο 10 

Ένταξη Πράξεων – Αποδοχή της Απόφασης Ένταξης – Χρηµατοδότησης Πράξης από 

το ∆ικαιούχο 

 

Α. Για την ένταξη Αιτήσεων-Πράξεων που είχαν υποβληθεί από 01.01.2007 έως 

31.12.2009 στη ∆ιεύθυνση Θαλάσσιας Αλιείας στο πλαίσιο του ΕΠΑΛ 2000-2006 και 

δεν εντάχθηκαν λόγω εξαντλήσεως των σχετικών πιστώσεων και έχουν 

επανεκδηλώσει το ενδιαφέρον τους εντός του χρονικού διαστήµατος του άρθρου 6. 

 

1. Η Ε.Υ. ΕΦ.∆. Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ µε βάση τα δελτία αξιολόγησης και τους επισυναπτόµενους 

πίνακες µε φθίνουσα σειρά βαθµολόγησης και για αιτήσεις που έχουν θετική αξιολόγηση 

συντάσσει σχέδια Αποφάσεων Ένταξης - Χρηµατοδότησης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

στην αριθ. 2925/13-10-2008 (ΦΕΚ 2178Β/2008) Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων, τα οποία αποστέλλονται στους αιτούντες µέσω των αρµόδιων 

Υπηρεσιών Αλιείας. Η συνολική ∆ηµόσια ∆απάνη των προς ένταξη Πράξεων δε 

µπορεί να υπερβεί το 50% της διατιθέµενης ∆ηµόσιας ∆απάνης της παρούσας. Σε 

περίπτωση θετικά αξιολογηµένων προτάσεων που δε δύναται να ενταχθούν - 

χρηµατοδοτηθούν βάσει του ανωτέρω περιορισµού, οι προτάσεις αυτές 

συµµετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης και βαθµολόγησης που αφορά στις 

νέες αιτήσεις. 

2. Οι αρµόδιες Υπηρεσίες Αλιείας ενηµερώνουν και καλούν τους ενδιαφερόµενους, οι 

οποίοι οφείλουν εντός πέντε (5) ηµερολογιακών ηµερών να προσέλθουν για την 

παραλαβή του σχεδίου της Απόφασης και να δηλώσουν ότι αποδέχονται να εκτελέσουν 

το επενδυτικό σχέδιο µε τους όρους που περιλαµβάνονται στο σχέδιο της Απόφασης. 
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3. Σε περίπτωση αποδοχής, µετά την παραλαβή της σχετικής δήλωσης, η Ε.Υ. ΕΦ.∆. Ε.Π. 

ΑΛΙΕΙΑΣ εκδίδει την Απόφαση Ένταξης – Χρηµατοδότησης Πράξης, η οποία 

αποστέλλεται στο ∆ικαιούχο µέσω της αρµόδιας Υπηρεσίας Αλιείας.  

4. Σε περίπτωση διαφωνίας και µη αποδοχής των όρων της Απόφασης Ένταξης –

Χρηµατοδότησης Πράξης, ο αιτών δύναται να υποβάλλει στην Ε.Υ. ΕΦ.∆. Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ, 

µέσω της αρµόδιας Υπηρεσίας Αλιείας, εντός διαστήµατος δέκα (10) ηµερολογιακών 

ηµερών ένσταση, η οποία εξετάζεται από την Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων (ΕΕΕ) του 

άρθρου 10 της ΚΥΑ 1197/2011 στην αµέσως επόµενη τακτική ή έκτακτη συνεδρίασή 

της. 

Η µη τήρηση της προθεσµίας των πέντε (5) ή δέκα (10) ηµερών, για υποβολή δήλωσης 

αποδοχής ή ένστασης αντίστοιχα, το επενδυτικό σχέδιο απορρίπτεται οριστικά και ο 

φάκελος τίθεται στο αρχείο µε ενηµέρωση του αιτούντα και της κατά τόπο αρµόδιας 

Υπηρεσίας Αλιείας. 

5. Εφόσον γίνει δεκτή ολικώς ή µερικώς η ένσταση, η Ε.Υ. ΕΦ.∆. Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ακολουθεί 

τη διαδικασία των παραγράφων Α1 – Α3 του παρόντος άρθρου, σύµφωνα και µε τα 

οριζόµενα από την Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων, χωρίς οι αιτούντες να έχουν 

δικαίωµα εκ νέου υποβολής ένστασης. 

6. Αιτήσεις που δεν εντάσσονται λόγω κάλυψης των πιστώσεων της παρούσας 

πρόσκλησης δύνανται να επανεξετασθούν κατά προτεραιότητα στην περίπτωση 

έκδοσης νέας πρόσκλησης. 

7. Αιτήσεις που δε δύναται να ενταχθούν στο Πρόγραµµα, λόγω οριστικής κάλυψης των 

πιστώσεων, απορρίπτονται οριστικά και οι φάκελοί τους τίθενται στο αρχείο µε 

ενηµέρωση των αιτούντων και των κατά τόπο αρµόδιων Υπηρεσιών Αλιείας. 

 

Β. Για ένταξη νέων υποβαλλόµενων αιτήσεων 

 

Η Ε.Υ. ΕΦ.∆. Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ µε βάση τα δελτία αξιολόγησης και τους επισυναπτόµενους 

πίνακες, µε φθίνουσα σειρά βαθµολόγησης και βάσει των διατιθέµενων κονδυλίων, 

συντάσσει σχέδια Αποφάσεων Ένταξης – Χρηµατοδότησης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

στην αριθ. 2925/13-10-2008 (ΦΕΚ 2178Β/23-10-2008) Απόφαση του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και ακολουθείται η διαδικασία των παραγράφων Α1 – 

Α7 του παρόντος άρθρου, τόσο για την έκδοση των Αποφάσεων Ένταξης – 

Χρηµατοδότησης Πράξεων, όσο και για την υποβολή και την εξέταση τυχόν ενστάσεων 

από τους αιτούντες. 

 

Γ. Απόφαση Ένταξης – Χρηµατοδότησης Πράξης  
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1. Στην Απόφαση Ένταξης – Χρηµατοδότησης Πράξης προσδιορίζονται, µεταξύ άλλων, τα 

ακόλουθα : 

� Τα πλήρη στοιχεία του ∆ικαιούχου (Ονοµατεπώνυµο ή Επωνυµία του ∆ικαιούχου, 

∆.Ο.Υ, Α.Φ.Μ.). 

� Ο τίτλος της Πράξης. 

� Η περιοχή της Πράξης (∆ήµος– Περιφερειακή Ενότητα - Περιφέρεια). 

� Πλήρη στοιχεία του σκάφους, (αρ. νηολογίου ή λεµβολογίου ΑΜΑΣ, κ.λπ.). 

� Ο συνολικός προϋπολογισµός και το επιλέξιµο κόστος της Πράξης. 

� Οι χορηγούµενες ενισχύσεις Κοινοτικές και Εθνικές. 

� Η Ιδιωτική Συµµετοχή του ∆ικαιούχου και η προέλευσή της (ίδια κεφάλαια – 

δανεισµός). 

� Οι προϋποθέσεις καταβολής των ενισχύσεων. 

� Το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης της Πράξης. 

� Πίνακας εγκεκριµένων επιλέξιµων δαπανών ανά κατηγορία διακριτών τµηµάτων 

φυσικού αντικειµένου. 

� Οι υποχρεώσεις της κατά τόπο αρµόδιας Υπηρεσίας Αλιείας. 

� Οι όροι και οι υποχρεώσεις του ∆ικαιούχου. 

� Ο Κωδικός ΟΠΣΑΑ. 

� Οι σχετικές ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβεί ο ∆ικαιούχος. 

 

2. Οποιαδήποτε αλλαγή επέλθει στην Αίτηση Ενίσχυσης µετά την έκδοση της σχετικής  

Απόφασης Ένταξης - Χρηµατοδότησης της Πράξης τόσο στα στοιχεία του ∆ικαιούχου 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 12 της 

παρούσας. 

 

 

Άρθρο 11 

Έναρξη Υλοποίησης – ∆ιαδικασία Υλοποίησης Πράξεων 

1. Έναρξη της υλοποίησης της Πράξης για την εφαρµογή της παρούσας θεωρείται η έναρξη 

ανάλωσης της υποχρεωτικής ιδίας µη δανειακής συµµετοχής. 

2. Ως ηµεροµηνία έναρξης υλοποίησης της Πράξης, θεωρείται η ηµεροµηνία έκδοσης του 

πρώτου εξοφληµένου τιµολογίου εγκεκριµένων δαπανών και όχι πριν της 01.01.2007. 

3. Η λεπτοµερής διαδικασία, το χρονοδιάγραµµα, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια 

υλοποίησης της Πράξης, θα περιγράφεται στην απόφαση Ένταξης - Χρηµατοδότησής 

της. 
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4. Ο ∆ικαιούχος οφείλει να τηρεί πιστά το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης της Πράξης, όπως 

αυτό αναφέρεται στην Απόφαση Ένταξης – Χρηµατοδότησης. Στην περίπτωση που αυτό 

παρεκκλίνει, οι λόγοι της καθυστέρησης θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογηµένοι. 

5. Για παράταση πέραν του χρονοδιαγράµµατος που προβλέπεται στην Απόφαση Ένταξης 

– Χρηµατοδότησης, απαιτείται η έγκριση της Ε.Υ. Ε.Φ.∆. Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ και χορηγείται εφ’ 

όσον το σχετικό αίτηµα υποβάλλεται εντός του χρονικού διαστήµατος που ορίζεται στην 

ανωτέρω Απόφαση.  

 

Άρθρο 12 

Τροποποίηση Πράξεων 

1. Η διαδικασία τροποποίησης Πράξεων ορίζεται στο άρθρο 11 της ΚΥΑ 1197/2011. 

 

2. Οι αιτήσεις τροποποίησης υποβάλλονται από το ∆ικαιούχο στην κατά τόπο αρµόδια 

Υπηρεσία Αλιείας σε 2 αντίγραφα, µε συνηµµένα τα ακόλουθα: 

� Τεχνική έκθεση µε τεχνική και οικονοµική αιτιολόγηση των προτεινοµένων αλλαγών.  

� Συγκριτικό πίνακα αρχικώς εγκεκριµένων και προτεινόµενων εργασιών / προµηθειών 

εξοπλισµού 

�  προσφορές για τις νέες εργασίες/ προµηθειών εξοπλισµού. 

� Χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης νέων εργασιών/ προµηθειών εξοπλισµού. 

� Άδεια και εγκρίσεις που αφορούν στις αλλαγές του προτεινόµενου έργου. 

� Λοιπά δικαιολογητικά στοιχεία, ανάλογα µε τη φύση της τροποποίησης. 

 

3. Ανάλογα µε τη φύση και την έκτασή τους οι τροποποιήσεις διακρίνονται στις παρακάτω 

κατηγορίες: 

(i) Προσαρµογές για τις οποίες δεν απαιτείται προηγούµενη έγκριση, όπως Τεχνικές 

µετατροπές και γενικά τροποποιήσεις που αφορούν καθαρά τεχνικές εργασίες 

συνολικού κόστους µέχρι τριών χιλιάδων (3.000) Ευρώ (αλλαγή υλικών ή τρόπου 

κατασκευής, προδιαγραφές εξοπλισµού κλπ.), απόλυτα αιτιολογηµένες, χωρίς 

αύξηση του εγκριθέντος προϋπολογισµού και χωρίς αλλαγή του αποτελέσµατος.  

ii) Τροποποιήσεις που εγκρίνονται από την κατά τόπο αρµόδια Υπηρεσία Αλιείας, και 

αφορούν σε : 

1) Τεχνικές µετατροπές και γενικά τροποποιήσεις που αφορούν καθαρά τεχνικές 

εργασίες κόστους άνω των τριών χιλιάδων (3.000) Ευρώ (αλλαγή υλικών ή 

τρόπου κατασκευής, προδιαγραφές εξοπλισµού) κλπ.), απόλυτα αιτιολογηµένες, 

χωρίς αύξηση του εγκριθέντος προϋπολογισµού και χωρίς αλλαγή του 

αποτελέσµατος. 
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2) Μεταβολή των χαρακτηριστικών του εγκεκριµένου εξοπλισµού, χωρίς αύξηση του 

εγκριθέντος προϋπολογισµού και χωρίς αλλαγή του αποτελέσµατος.  

iii) Τροποποιήσεις που εγκρίνονται από την Ε.Υ. ΕΦ.∆. Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ και απαιτούν 

τροποποίηση της Απόφαση Ένταξης – Χρηµατοδότησης της Πράξης και αφορούν σε: 

1) Αλλαγή του ∆ικαιούχου: 

� Αλλαγή του ∆ικαιούχου (φυσικό πρόσωπο) µε κληρονοµική διαδοχή, σε 

περίπτωση θανάτου του αρχικού ∆ικαιούχου. 

� Αλλαγή ∆ικαιούχου που προκύπτει από την αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου 

µεταξύ των αρχικών µετόχων/εταίρων, όταν ο ∆ικαιούχος είναι νοµικό πρόσωπο. 

� Αλλαγή της ονοµασίας και/ή της επωνυµίας της εταιρείας (∆ικαιούχου). 

2) Αλλαγή της περιοχής υλοποίησης της Πράξης, µε την προϋπόθεση ότι τηρούνται 

τα αναφερόµενα στην παρούσα και την ΚΥΑ αριθµ. 1197/2011. 

3) Αλλαγή του εγκεκριµένου χρηµατοδοτικού σχήµατος, εφόσον έχουν προσκοµισθεί 

όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που αφορούν στην κάλυψη της ιδιωτικής 

συµµετοχής, αποκλειόµενης της µείωσης του ποσοστού των ιδίων κεφαλαίων.  

4) Τροποποίηση του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης της Πράξης  

 

4. Σε περίπτωση µείωσης του συνολικού επιλέξιµου κόστους της Πράξης µε την 

τροποποίηση, επέρχεται και µείωση της οικονοµικής ενίσχυσης, ενώ σε περίπτωση 

αύξησης του συνολικού εγκεκριµένου προϋπολογισµού της Πράξης αυτή επιβαρύνει το 

∆ικαιούχο. 

 

5. ∆ε γίνονται δεκτές τροποποιήσεις που αφορούν σε: 

� Αλλαγή του ∆ικαιούχου, εκτός από τις περιπτώσεις του σηµείου (iv) 1 της 

παραγράφου 3.  

� Αύξηση της ολικής χωρητικότητας, σε περίπτωση µετασκευής, πέραν των 

αναφεροµένων ορίων στην Απόφαση Ένταξης - Χρηµατοδότησης.  

� Αύξηση της ισχύος της µηχανής, πέραν των αναφεροµένων ορίων στην Απόφαση 

Ένταξης - Χρηµατοδότησης.  

� Αδικαιολόγητες τεχνικές αλλαγές, που δεν τεκµηριώνεται η αναγκαιότητά τους ή που 

επηρεάζουν τη διάρκεια του σχεδίου ή την αποδοτικότητα ή βρίσκονται σε αντίθεση 

µε τους στόχους της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής.  
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Άρθρο 13 

Παραίτηση ∆ικαιούχου από την Υλοποίηση της Πράξης 

1. Σε περίπτωση που ο ∆ικαιούχος αδυνατεί να υλοποιήσει την εγκεκριµένη Πράξη 

υποχρεούται να προβεί σε παραίτηση υποβάλλοντας σχετικό αίτηµα, συνοδευόµενο από 

υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην κατά τόπο αρµόδια Υπηρεσία Αλιείας. 

 

2. Η παραίτηση µπορεί να αφορά στο σύνολο ή µέρος της Πράξης. Στη δεύτερη περίπτωση 

και εφόσον το τµήµα της Πράξης που πραγµατοποιήθηκε κριθεί ότι δε µπορεί να 

λειτουργήσει αυτόνοµα, η Πράξη ακυρώνεται συνολικά.  

 

3. Παραίτηση του ∆ικαιούχου, θεωρείται και η παρέλευση του χρονοδιαγράµµατος 

υλοποίησης της Πράξης, χωρίς ο ∆ικαιούχος να έχει προβεί στην υποβολή σχετικής 

Υπεύθυνης ∆ήλωσης παραίτησης ή αίτησης τροποποίησης της Πράξης.  

 

4 Η κατά τόπο αρµόδια Υπηρεσία Αλιείας υποχρεούται, σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, 

να ενηµερώσει εγγράφως την Ε.Υ. ΕΦ.∆. Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ, αποστέλλοντας τα σχετικά 

δικαιολογητικά. 

 

5. Η Ε.Υ. ΕΦ.∆. Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ προβαίνει στις διαδικασίες ανάκλησης της Απόφασης 

Ένταξης - Χρηµατοδότησης Πράξης και ενηµερώνει την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του 

Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013. 

 

6. Με την ανάκληση της Απόφασης Ένταξης - Χρηµατοδότησης της Πράξης (για 

οποιοδήποτε λόγο) ακυρώνεται η δέσµευση για τη χορήγηση οικονοµικής ενίσχυσης.  

 

7.  

 

Άρθρο 14 

Παρακολούθηση – Επαλήθευση  Πράξεων 

1. Η παρακολούθηση της υλοποίησης των Πράξεων γίνεται από την Ε.Υ. ΕΦ.∆. Ε.Π. 

ΑΛΙΕΙΑΣ, τις κατά τόπους Υπηρεσίες Αλιείας και από τα Όργανα Επιτόπιας 

Επαλήθευσης (Ο.Ε.Ε.), τα οποία λειτουργούν ως όργανα της Ε.Υ. ΕΦ.∆. Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ, 

σύµφωνα µε το άρθρο 12 της υπ’ αριθµ. 1197/05.05.2011 ΚΥΑ. 
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2. Σε περίπτωση κατά την οποία το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε περιοχή εκτός της 

χωρικής αρµοδιότητας της Υπηρεσίας στην οποία έχει υποβληθεί η αίτηση ένταξης του 

σχεδίου, ο ∆ικαιούχος ενηµερώνει την Υπηρεσία στην οποία υποβλήθηκε η αίτηση, 

προκειµένου να διαβιβασθούν τα απαραίτητα στοιχεία για την πιστοποίηση υλοποίησης 

της πράξης από το Ο.Ε.Ε. που έχει συσταθεί στην Περιφερειακή Ενότητα υλοποίησης 

του σχεδίου.  

Άρθρο 15 

Όροι και Προϋποθέσεις Καταβολής Οικονοµικών Ενισχύσεων 

1. Για την καταβολή της οικονοµικής ενίσχυσης ο ∆ικαιούχος υποβάλλει :  

- αίτηµα επαλήθευσης – πληρωµής στην κατά τόπο αρµόδια Υπηρεσία Αλιείας και  

- αίτηµα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ∆/νση Πληρωµών Αγροτικών Ενισχύσεων – Τµήµα 

Λογιστηρίου, µέσω της κατά τόπο αρµόδιας Υπηρεσίας Αλιείας, για την εγγραφή του 

στο µητρώο συναλλασσοµένων του ΟΠΕΚΕΠΕ, µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά τα 

οποία ο Οργανισµός ορίζει, κατά περίπτωση, µε αναφορά του στο διαδίκτυο στην 

διεύθυνση: www.opekepe.gr. 

2. Η οικονοµική ενίσχυση για κάθε ενταγµένη Πράξη, αποδίδεται σε µία τελική δόση, µε την 

πραγµατοποίηση του 100% των προβλεποµένων και εγκεκριµένων εργασιών.  

3. Η καταβολή της οικονοµικής ενίσχυσης στο ∆ικαιούχο γίνεται µετά την έκδοση της 

σχετικής Απόφασης – Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης της Πράξης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

στο άρθρο 18 της παρούσας.  

4. Τα τιµολόγια και τα λοιπά νόµιµα παραστατικά έγγραφα (µε τη µορφή ακριβούς 

αντιγράφου και υπό την προϋπόθεση σφράγισης του πρωτοτύπου µε την ένδειξη 

«συγχρηµατοδοτούµενο από το ΕΠΑΛ 2007-2013»), παραµένουν στην κατά τόπο 

αρµόδια Υπηρεσία Αλιείας και φυλάσσονται για µια δεκαετία τουλάχιστον από την 

ηµεροµηνία αποπληρωµής της Πράξης. 

5.  Ο τρόπος εξόφλησης των τιµολογίων (αγοράς αγαθών ή λήψης υπηρεσιών) από το 

∆ικαιούχο διέπεται, σε κάθε περίπτωση, από τις ισχύουσες κατά το χρόνο εξόφλησης 

διατάξεις της φορολογικής νοµοθεσίας. Ειδικότερα επί του παρόντος σύµφωνα µε το 

Νόµο 3842/2010 όπως αυτός ισχύει. 

6. Για δαπάνες που πραγµατοποιούνται µετά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παρούσας, 

δεν επιτρέπεται η εξόφληση τιµολογίων για αγορές αγαθών και υπηρεσιών, από τους 

∆ικαιούχους των ενισχύσεων, µε επιταγές τρίτων.  

7. Η δηµόσια ενίσχυση καταβάλλεται απευθείας στο ∆ικαιούχο, στον τραπεζικό λογαριασµό 

που δηλώθηκε στην Αίτηση Πληρωµής και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή της σε τρίτους.  

8. Η διαδικασία καταβολής των ενισχύσεων στους ∆ικαιούχους γίνεται σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στο άρθρο 13 της ΚΥΑ 1197/2011, µετά την υποβολή του αιτήµατος 
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Επαλήθευσης – Πληρωµής της παραγράφου 1 και των συνηµµένων δικαιολογητικών του 

επόµενου άρθρου 17. 

 

Άρθρο 16 

Περιεχόµενο Φακέλου Αιτήµατος Επαλήθευσης - Πληρωµής 

Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν το αίτηµα Επαλήθευσης – Πληρωµής, υποβάλλονται 

στην κατά τόπο αρµόδια Υπηρεσία Αλιείας, σε δύο αντίγραφα, και περιλαµβάνουν: 

(i) Εξοφληµένα τιµολόγια και λοιπά νόµιµα παραστατικά έγγραφα ή έγγραφα ισοδύναµης 

αποδεικτικής ισχύος (σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του Υπουργείου 

Οικονοµικών), πρωτότυπα που εκδόθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. στο 

όνοµα του ∆ικαιούχου της Πράξης. Τα εξοφληµένα τιµολόγια θα πρέπει είτε να 

αναγράφουν την λέξη ΕΞΟΦΛΗΘΗ στο σώµα τους και να φέρουν σφραγίδα και 

υπογραφή του εκδότη, είτε να συνοδεύονται από εξοφλητική απόδειξη στην οποία θα 

αναφέρεται και ο τρόπος εξόφλησης. Οι αγορές αφορούν καινούργια και όχι 

µεταχειρισµένα υλικά. Σε περίπτωση που ο πωλητής ή κατασκευαστής και ο 

αγοραστής δεν εµπίπτουν στις διατάξεις του Κ.Β.Σ. εξοφλητική απόδειξη νόµιµα 

χαρτοσηµασµένη και θεωρηµένη από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. Τα παραπάνω θα 

συνοδεύονται από φωτογραφικό υλικό των µόνιµων κατασκευών και λίστα µε τα serial 

numbers των µηχανηµάτων και του εξοπλισµού. 

� Τιµολόγιο εξωτερικού (επίσηµα µεταφρασµένο στην Ελληνική), προκειµένου για 

προµήθεια που έγινε απ’ ευθείας από το εξωτερικό στο όνοµα του ∆ικαιούχου µε 

αντίγραφο της σχετικής άδειας παράδοσης εκτελωνισµένων ειδών (για χώρες εκτός 

Ε.Ε.). Επίσης, επισηµαίνεται ότι τα παραστατικά προέλευσης εξωτερικού θα πρέπει 

να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. 

� Παραστατικά πληρωµής της Τράπεζας (εντολή είσπραξης/πληρωµής) µέσω της 

οποίας έγινε ο διακανονισµός για το συγκεκριµένο τιµολόγιο (για χώρες εκτός Ε.Ε.), 

στα οποία θα αναφέρεται σαφώς το τιµολόγιο και το είδος εργασίας/ προµήθειας που 

αφορά. 

� Τα τιµολόγια θα έχουν εκδοθεί στο όνοµα του ∆ικαιούχου της Πράξης (φυσικό 

πρόσωπο, νοµικό πρόσωπο κλπ.). Στα τιµολόγια µεταξύ των άλλων θα 

αναγράφονται:  

o Τα στοιχεία του σκάφους (όνοµα, αρ. νηολογίου ή λεµβολογίου ΑΜΑΣ). 

o Τα πλήρη στοιχεία του εξοπλισµού και των µηχανηµάτων που αγοράζονται για 

την υλοποίηση της Πράξης. 

o την ποσότητα του προσφερόµενου είδους καθώς και την τιµή µονάδας. 
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o Σε περίπτωση αντικατάστασης της µηχανής, θα αναφέρονται ο τύπος, ο 

αριθµός σειράς (serial number), άλλα στοιχεία που θα αποδεικνύουν χωρίς 

αµφισβητήσεις την ταυτότητά της, η ισχύς και οι στροφές του κινητήρα, όπως 

προβλέπεται από την ισχύουσα Εθνική/Κοινοτική νοµοθεσία. 

o Σε περίπτωση αντικατάστασης της κύριας µηχανής και εφόσον αυτή έχει 

ρυθµιστεί να αποδίδει διαφορετική MCP, αυτό θα πρέπει να βεβαιώνεται 

αποκλειστικά και µόνο από το εργοστάσιο κατασκευής της, το οποίο είναι 

υπεύθυνο και αρµόδιο για τις ειδικές ρυθµίσεις της, ανάλογα µε το σκάφος 

που θα τοποθετηθεί. Σε όλες τις περιπτώσεις για τον καθορισµό της µέγιστης 

συνεχούς ισχύος των προωστήριων µηχανών των αλιευτικών σκαφών 

εφαρµόζονται οι οδηγίες που εκδίδονται για το σκοπό αυτό από το 

ΚΕΕΠ/ΥΕΝ. 

� Σε περιπτώσεις που απαιτείται συγχρόνως και η έκδοση δελτίου αποστολής 

(µεταφορές υλικών) θα πρέπει αυτό να επισυνάπτεται στο αντίστοιχο τιµολόγιο 

(εφόσον δεν αποτελούν ενιαίο έγγραφο). 

(ii) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 του ∆ικαιούχου στην οποία θα δηλώνονται :  

� Ότι όλα τα υλικά, µηχανήµατα, προµήθειες κ.λ.π. που αφορούν στην υλοποίηση 

της Πράξης είναι καινούργια και αµεταχείριστα. 

� Ότι δεν έχει χρηµατοδοτηθεί από άλλη πηγή για τις συγκεκριµένες εργασίες και 

εξοπλισµούς. 

� Το υποκατάστηµα της Τράπεζας και ο αριθµός λογαριασµού και το IBAN στον 

οποίο επιθυµεί να κατατεθούν οι οικονοµικές ενισχύσεις. 

�    Ότι τα παρεχόµενα στοιχεία στο αίτηµα Επαλήθευσης – Πληρωµής, είναι έγκυρα 

και πραγµατικά. 

(iii) Βεβαίωση της Τράπεζας ή άλλου χρηµατοπιστωτικού φορέα, σε περίπτωση 

δανειοδότησης του ∆ικαιούχου, στην οποία θα αναφέρεται το εκταµιευθέν ποσό του 

δανείου. 

(v) Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα σε ισχύ κατά την πληρωµή όπως 

προβλέπεται από το ισχύον νοµικό πλαίσιο. 

(vi) Υπεύθυνη δήλωση για τον τόπο υλοποίησης της Πράξης σε περίπτωση που αυτή 

πραγµατοποιείται εκτός της περιοχής αρµοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας 

στην οποία έχει υποβληθεί η αίτηση ενίσχυσης χρηµατοδότησης. 

(vii) Επικυρωµένο αντίγραφο της αλιευτικής άδειας του εκσυγχρονιζόµενου σκάφους, 

πιστοποιητικό καταµέτρησης, έγγραφο εθνικότητας και πρωτόκολλο Γενικής 

Επιθεώρησης (εφόσον απαιτείται), στις περιπτώσεις αντικατάστασης µηχανής και 

µετασκευής σκάφους. 
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(viii) Πιστοποιητικό ευστάθειας σκάφους, σε περίπτωση εργασιών επί του σκελετού ή 

υπερκατασκευών. 

(ix) Έγκριση συστήµατος HACCP από την αρµόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία σε 

περιπτώσεις σχεδίων βελτίωσης των συνθηκών υγιεινής των αλιευµάτων 

(x) Σε περίπτωση που ο ∆ικαιούχος είναι νοµικό πρόσωπο (εταιρεία): 

� Πρόσφατη βεβαίωση του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας περί µη 

πτωχεύσεως ή µη θέσης αυτής σε εκκαθάριση. 

� Βεβαίωση της αρµόδιας Υπηρεσίας περί µη τροποποιήσεως του καταστατικού ή 

τυχόν τροποποιήσεις που πραγµατοποιήθηκαν µετά την υποβολή της πρότασης.  

� Απόσπασµα πρακτικών συνεδρίασης του ∆.Σ. ή άλλου αρµόδιου οργάνου για την 

εξουσιοδότηση του ∆.Σ. του αρµόδιου προσώπου για την είσπραξη οικονοµικών 

ενισχύσεων και υπογραφής κάθε απαραίτητου εγγράφου. 

 

Άρθρο 17 

Έλεγχος των ∆ικαιολογητικών του Αιτήµατος Επαλήθευσης – Πληρωµής – 

∆ιαδικασία Καταβολής Ενισχύσεων 

1. Το Αίτηµα Επαλήθευσης-Πληρωµής που υποβάλλει ο ∆ικαιούχος στην κατά τόπο 

αρµόδια  Υπηρεσία Αλιείας (άρθρο 15, παραγρ. 1), διαβιβάζεται στο αρµόδιο Όργανο 

Επιτόπιας Επαλήθευσης (Ο.Ε.Ε.), που λειτουργεί για το σύνολο των εγκεκριµένων 

πράξεων σε χωρικό επίπεδο αρµοδιότητάς του ή/και για πράξεις που ολοκληρώνουν το 

φυσικό αντικείµενο εντός χωρικής αρµοδιότητάς του, το οποίο προβαίνει στις ακόλουθες 

ενέργειες : 

(i) Εξετάζει λεπτοµερώς τα παραστατικά στοιχεία και δικαιολογητικά που προσκόµισε ο 

∆ικαιούχος, σε σχέση µε τις εκτελούµενες εργασίες της Πράξης, διενεργώντας όπου 

απαιτείται επιτόπιους ελέγχους και πιστοποιεί τις σχετικές δαπάνες. Κατά τον 

επιτόπιο έλεγχο ιδιαίτερη έµφαση δίδεται στη τήρηση του όρου περί µη αύξησης της 

αλιευτικής δυνατότητας και χωρητικότητας των χώρων αποθήκευσης των 

αλιευµάτων του σκάφους. 

(ii) Συντάσσει Έκθεση Επαλήθευσης – Πιστοποίησης της εξεταζόµενης Πράξης στην 

οποία προσδιορίζει το εκτελεσθέν έργο, σε σχέση µε το σύνολο της εγκεκριµένης 

Πράξης. Στη σχετική Έκθεση βεβαιώνεται ότι όλα τα τιµολόγια είναι εξοφληµένα ολικά 

και ότι έχουν πιστοποιηθεί οι αντίστοιχες πραγµατοποιηθείσες εργασίες - προµήθειες. 

(iii) Η Έκθεση Επαλήθευσης – Πιστοποίησης (υπόδειγµα 4) υποβάλλεται σε τέσσερα 

αντίγραφα στην κατά τόπο αρµόδια Υπηρεσία Αλιείας, µε συνηµµένα συµπληρωµένα 

τα υποδείγµατα 5, 6,7,8 & 9. 
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2. Το αρµόδιο Ο.Ε.Ε. οφείλει να θεωρήσει τις πιστοποιηθείσες εργασίες και να ελέγξει τα 

δικαιολογητικά σε τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες το αργότερο, από την ηµεροµηνία 

υποβολής του Αιτήµατος Επαλήθευσης – Πληρωµής του ∆ικαιούχου.  

 

Εφόσον κριθεί αναγκαίο, το Ο.Ε.Ε. δύναται να ζητήσει την υποβολή συµπληρωµατικών 

στοιχείων από το ∆ικαιούχο, τα οποία οφείλεται να υποβληθούν εντός δεκαπέντε (15) 

ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής του σχετικού εγγράφου του 

Ο.Ε.Ε. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας το Αίτηµα Επαλήθευσης – 

Πληρωµής θεωρείται ως µη υποβληθέν και επιστρέφεται στο ∆ικαιούχο.  

 

3. Η κατά τόπο αρµόδια Υπηρεσία Αλιείας παραλαµβάνει την Έκθεση Επαλήθευσης – 

Πιστοποίησης που υποβάλλει το Ο.Ε.Ε. και προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες: 

(i) Θεωρεί τα υποδείγµατα και τα λοιπά δικαιολογητικά που έχουν υπογραφεί από το 

Ο.Ε.Ε.. 

(ii) Προβαίνει στη σφράγιση των πρωτότυπων τιµολογίων µετά τον έλεγχό τους, τα 

οποία επιστρέφει στο ∆ικαιούχο, κρατώντας στο αρχείο της, επικυρωµένα ακριβή 

αντίγραφα αυτών. 

(iii) ∆ιαβιβάζει στην Ε.Υ. ΕΦ.∆. Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ για τον τελικό έλεγχο της επιλεξιµότητας 

των δαπανών και για τη σύνταξη φακέλου πληρωµής του ∆ικαιούχου, τα ακόλουθα:  

� 2 αντίγραφα της Έκθεσης Επαλήθευσης – Πιστοποίησης του Ο.Ε.Ε.  

� αριθµητικό κατάλογο λογιστικών αποδεικτικών εγγράφων  

� υπεύθυνη δήλωση του ∆ικαιούχου για το υποκατάστηµα της Τράπεζας και τον αρ. 

λογαριασµού, στον οποίο επιθυµεί να κατατεθούν οι οικονοµικές ενισχύσεις, 

κοινοτικές και εθνικές, καθώς και για τον αριθµό του φορολογικού του µητρώου. 

� φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα. 

� αποδεικτικά στοιχεία για την πιστοποίηση καταβολής της αύξησης µετοχικού 

κεφαλαίου, όπου απαιτείται. 

� βεβαίωση Τράπεζας για το ποσό του δανείου που έχει εκταµιευθεί, στην 

περίπτωση δανειοδότησης. 

 

Για Πράξεις που αφορούν σε αντικατάσταση της κύριας µηχανής, τα αποδεικτικά στοιχεία 

πιστοποίησης της ταυτότητας της µηχανής καθώς και των ειδικών ρυθµίσεων αυτής, θα 

πρέπει να τηρούνται τόσο από την κατά τόπο αρµόδια Υπηρεσία Αλιείας στο φάκελο 

πληρωµής της Πράξης, όσο και από τον πλοιοκτήτη µαζί µε τα ναυτιλιακά έγγραφα του 

σκάφους και να επιδεικνύονται σε περίπτωση ελέγχου.  
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4. Η Ε.Υ. ΕΦ.∆. Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ, µετά από έλεγχο των δικαιολογητικών του ανωτέρω σηµείου 

3 (iii), και εντός είκοσι (20) ηµερολογιακών ηµερών από την παραλαβή αυτών, προβαίνει: 

(i) στην έκδοση Απόφασης - Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης των εργασιών και Πληρωµής της 

Πράξης, µε την οποία α) βεβαιώνεται η ολοκλήρωση της Πράξης και β) ορίζεται το 

καταβλητέο ποσό της δηµόσιας οικονοµικής ενίσχυσης που αντιστοιχεί στις εργασίες 

που έχουν επαληθευτεί – πιστοποιηθεί. 

(ii) Στην υποβολή φακέλου πληρωµής του ∆ικαιούχου προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αποτελούµενο 

από τα δικαιολογητικά που ορίζει το άρθρο 14 της ΚΥΑ 1197/2011. 

5  Για τον προσδιορισµό από την Ε.Υ. ΕΦ.∆. Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ του καταβλητέου ποσού της 

∆ηµόσιας ∆απάνης για τις εργασίες - προµήθειες που έχουν επαληθευθεί – πιστοποιηθεί 

τηρούνται τα εξής:  

(i) Οι επιλέξιµες δαπάνες κατά την πληρωµή υπολογίζονται αφού αφαιρεθούν από τις 

πραγµατοποιηθείσες: 

� Οι δαπάνες των µη επιλέξιµων εργασιών – προµηθειών.  

� Οι υπερβάσεις κόστους. 

� Οι δαπάνες στην κατηγορία «τεχνικά έξοδα - απρόβλεπτα» που υπερβαίνουν το 

αρχικά εγκεκριµένο ποσοστό. 

(ii) Το πληρωτέο ποσό της ενίσχυσης-χρηµατοδότησης προκύπτει από το πηλίκο των 

επιλέξιµων πραγµατοποιηθεισών δαπανών δια του επιλέξιµου προβλεπόµενου κόστους 

των συνολικών εργασιών επί το ποσοστό % της δηµόσιας ενίσχυσης. 

 

6 Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, µετά το διοικητικό έλεγχο της πληρότητας του φακέλου, την επιβεβαίωση 

της έγκρισης πληρωµής και τους απαραίτητους λογιστικούς ελέγχους, εκδίδει εντολή 

πληρωµής προς το τραπεζικό ίδρυµα που τηρείται ο Ειδικός Λογαριασµός Εγγυήσεων 

Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ), (εκτέλεση πληρωµής). 

 

Άρθρο 18 

Ολοκλήρωση και Παραλαβή Πράξεων 

1. Η ολοκλήρωση της Πράξης διαπιστώνεται κατά την Επιτόπια Επαλήθευση του αρµόδιου 

Ο.Ε.Ε., σε συνέχεια της υποβολής του Αιτήµατος Επαλήθευσης – πληρωµής στην κατά 

τόπο αρµόδια Υπηρεσία Αλιείας.   

 

2. Με βάση την τελική Έκθεση Επαλήθευσης – Πιστοποίησης του αρµόδιου Ο.Ε.Ε., και 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα της παρ 9 του άρθρου 12 της ΚΥΑ 1197/2011, η Ε.Υ. Ε.Φ.∆. 
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Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ  προβαίνει, στην έκδοση Απόφασης - Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης της 

Πράξης.  

 

3. Σε περίπτωση που έχει εκπνεύσει η προθεσµία ολοκλήρωσης της Πράξης, όπως 

ορίζεται στην Απόφαση Ένταξης – Χρηµατοδότησης και ο ∆ικαιούχος δεν ενηµερώσει 

την κατά τόπο αρµόδια Υπηρεσία Αλιείας, για την πορεία υλοποίησης της Πράξης, τους 

λόγους της καθυστέρησης υλοποίησης και δεν αιτείται παράταση δεόντως 

αιτιολογηµένη, η Πράξη θεωρείται ότι εγκαταλείφθηκε και ακολουθεί η διαδικασία 

απένταξης της Πράξης σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα.  

 

Άρθρο 19 

Παρακολούθηση Έργων (ολοκληρωµένων Πράξεων) στο Στάδιο Λειτουργίας τους 

1. Η κατά τόπο αρµόδια Υπηρεσία Αλιείας δια των αρµοδίων οργάνων της παρακολουθεί 

την Πράξη και στο στάδιο λειτουργίας του σκάφους και ενηµερώνει την Ε.Υ. ΕΦ.∆. Ε.Π. 

ΑΛΙΕΙΑΣ σε περιπτώσεις παρεκκλίσεων της λειτουργίας ή χρήσης της Πράξης από το 

σκοπό για τον οποίο έχει ενισχυθεί ο ∆ικαιούχος, ή για παύση της λειτουργίας του 

σκάφους. 

2. Για τις διαπιστούµενες παρεκκλίσεις ή την παύση της λειτουργίας του σκάφους, η Ε.Υ. 

ΕΦ.∆. Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την ανάκτηση µέρους ή 

του συνόλου των ενισχύσεων που έχουν καταβληθεί. 

Άρθρο 20 

Υποχρεώσεις ∆ικαιούχων Οικονοµικών Ενισχύσεων  

1. Πλέον των υποχρεώσεων των ∆ικαιούχων που ορίζονται στη ΚΥΑ 1197/2011 και ιδίως 

αυτών της τήρησης στοιχείων και αποδοχής ελέγχων και επιτόπιων ή/και διοικητικών 

επαληθεύσεων από όλα τα Εθνικά και Κοινοτικά όργανα, ισχύουν και τα εξής:  

(i) Ο ∆ικαιούχος υποχρεούται να υλοποιήσει τη Πράξη σύµφωνα µε όσα προβλέπονται 

στην Απόφαση Ένταξης – Χρηµατοδότησης της Πράξης. 

(ii) Το ελάχιστο ποσοστό συµµετοχής του ∆ικαιούχου µε ίδια κεφάλαια ορίζεται σε 5%. 

(iii) Ο ∆ικαιούχος, υποχρεούται σε περίπτωση µη δανειοδότησης, να καλύψει τη 

συµµετοχή του αποκλειστικά µε ίδια κεφάλαια. 

(iv) Ο ∆ικαιούχος υποχρεούται να ενηµερώνει εγγράφως και έγκαιρα την κατά τόπο 

αρµόδια Υπηρεσία Αλιείας για την ακριβή ηµεροµηνία έναρξης υλοποίησης της 

Πράξης. Προκειµένου για Πράξεις που υπάγονται στο σηµείο (iii) της παραγράφου 2 
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του άρθρου 2 της παρούσας (αντικατάσταση αλιευτικών εργαλείων), ο ∆ικαιούχος 

ενηµερώνει για την ακριβή ηµεροµηνία αγοράς των αλιευτικών εργαλείων. 

(v) Ο ∆ικαιούχος υποχρεούται να υποβάλει πριν από την έναρξη υλοποίησης της Πράξης 

στο Ο.Ε.Ε. του άρθρου 12 της ΚΥΑ 1197/2011), την οριστική µηχανολογική/ 

ναυπηγική µελέτη της Πράξης και το αναλυτικό πρόγραµµα ενεργειών προκειµένου 

να διευκολύνει το έργο του Ο.Ε.Ε. (όπου απαιτείται). 

(vi) Ο ∆ικαιούχος υποχρεούται, εφόσον ο προϋπολογισµός του έργου υπερβαίνει τα 

500.000 €, να αναρτά κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της Πράξης πινακίδα στο 

χώρο πραγµατοποίησης αυτής, όπου θα φαίνεται η συµβολή της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και του Ελληνικού Κράτους σ’ αυτό, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον 

Καν.(ΕΚ)498/2007, άρθρο 32, παρ. 2. 

(vii) Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Πράξης, απαγορεύεται η µεταβίβαση εξοπλισµού, 

εκτός της περίπτωσης που ο µεταβιβαζόµενος εξοπλισµός αντικατασταθεί από άλλο 

ίσης τουλάχιστον αξίας και ίδιου είδους το αργότερο εντός έξι (6) µηνών και µετά την 

έγκριση της Ε.Υ. ΕΦ.∆. Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ. 

(viii) Ο ∆ικαιούχος είναι υποχρεωµένος για χρονική περίοδο πέντε (5) ετών από την 

ολοκλήρωση της Πράξης να διατηρεί επί του σκάφους του τον χρηµατοδοτούµενο 

εξοπλισµό µε εξαίρεση τον εξοπλισµό που αφορά σε αλιευτικά εργαλεία. 

(ix) Στην περίπτωση που ο ∆ικαιούχος έχει εγκριθεί για χρηµατοδότηση και το σκάφος 

του βυθιστεί ή καταστραφεί ολοσχερώς κατά την περίοδο που µεσολαβεί από την 

ηµεροµηνία έγκρισης της Πράξης µέχρι και την ολοκλήρωση της Πράξης, δεν θα 

µπορεί να λάβει την ενίσχυση. 

(x) Η µεταβίβαση του ενισχυόµενου επαγγελµατικού αλιευτικού σκάφους κατά τη 

διάρκεια υλοποίησης της Πράξης και έως την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του 

∆ικαιούχου, επιτρέπεται µόνο κατόπιν έγκρισης του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και εφόσον ο νέος ιδιοκτήτης αναλάβει το σύνολο 

των υποχρεώσεων που απορρέουν από την υλοποίηση της Πράξης. 

(xi) Ο ∆ικαιούχος οφείλει να διατηρεί σε ισχύ τόσο την ατοµική του άδεια αλιείας όσο και 

αυτή του αλιευτικού σκάφους για τα επόµενα πέντε (5) έτη από την ολοκλήρωση της 

Πράξης.  

(xii) Για τον υπολογισµό των πέντε (5) ετών, από την ολοκλήρωση της Πράξης, 

λαµβάνεται υπόψη η ηµεροµηνία της τελικής Έκθεσης Επαλήθευσης – Πιστοποίησης 

του αρµόδιου Ο.Ε.Ε. 

(xiii) Απαγορεύεται η πώληση του σκάφους που ενισχύθηκε χωρίς την έγκριση του 

Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, πριν από τη συµπλήρωση 
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πέντε (5) ετών από την ολοκλήρωση της Πράξης. Στη περίπτωση πώλησης αυτού, 

εντός της πενταετίας και κατόπιν έγκρισης του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ο νέος ιδιοκτήτης είναι υποχρεωµένος να 

υπογράψει σχετική συµφωνία µε την οποία αναλαµβάνει πλήρως τις υποχρεώσεις 

του αρχικού ∆ικαιούχου.  

(xiv) Σε περίπτωση παράβασης των αναφερόµενων στα προηγούµενα σηµεία, η Ε.Υ. 

ΕΦ.∆. Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ή άλλος αρµόδιος ελεγκτικός φορέας, δύναται να αποφασίζει την 

ανάκτηση µέρους ή και του συνόλου των ενισχύσεων. 

(xv) Σε περίπτωση που η χρονική περίοδος συνεχούς χρήσης του χρηµατοδοτούµενου 

εξοπλισµού (εκτός αλιευτικών εργαλείων) είναι κάτω από πέντε (5) έτη µετά την 

ηµεροµηνία της τελικής Έκθεση Επαλήθευσης – Πιστοποίησης ή ο ∆ικαιούχος δεν 

τηρεί σε ισχύ τόσο την ατοµική του άδεια αλιείας όσο και αυτή του αλιευτικού σκάφους 

είναι υποχρεωµένος να επιστρέψει το κατ’ αναλογία ποσό σύµφωνα µε το χρόνο 

λειτουργίας. 

(xvi) Στην περίπτωση που ένα σκάφος υποστεί ζηµιές ή οι επενδύσεις υποστούν µερική ή 

συνολική ζηµιά εντός πέντε (5) ετών µετά την ηµεροµηνία της τελικής Έκθεσης 

Επαλήθευσης – Πιστοποίησης  ο ∆ικαιούχος είναι υποχρεωµένος να επισκευάσει το 

σκάφος ή/και αντικαταστήσει τον εξοπλισµό µε ίδια κεφάλαια. Σε αντίθετη περίπτωση 

οφείλει να επιστρέψει το κατ’ αναλογία ποσό σύµφωνα µε το χρόνο λειτουργίας. 

 

Άρθρο 21 

Ανωτέρα Βία και Έκτακτα Γεγονότα 

1. Σε περίπτωση γεγονότων ανωτέρας βίας ή άλλων γεγονότων τα οποία σαφώς και 

αποδεδειγµένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της ευθύνης του ∆ικαιούχου, τότε 

αναστέλλεται η εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σχετική Απόφαση 

Ένταξης - Χρηµατοδότησης της Πράξης, στο µέτρο και στο χρόνο που αυτά τα γεγονότα 

ή περιστατικά παρεµποδίζουν την εκπλήρωσή τους. 

2. Προς τούτο ο επικαλούµενος περιστατικό της παραπάνω κατηγορίας, υποχρεούται να το 

γνωστοποιήσει εγγράφως στην κατά τόπο αρµόδια Υπηρεσία Αλιείας, υποβάλλοντας και 

όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

3. Η κατά τόπο αρµόδια Υπηρεσία Αλιείας διαβιβάζει την αίτηση µε τα συνηµµένα 

δικαιολογητικά στην Ε.Υ. ΕΦ.∆. Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ, µε την αιτιολογηµένη άποψή της. 
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4. Η Ε.Υ. ΕΦ.∆. Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ, εξετάζει τα επικαλούµενα περιστατικά ανωτέρας βίας και 

εκτάκτων γεγονότων και εισηγείται αρµοδίως και κατά περίπτωση για την αδυναµία ή µη 

τήρησης των όρων της Απόφασης Ένταξης – Χρηµατοδότησης Πράξης.  

 

Άρθρο 22 

∆ηµοσιονοµικές ∆ιορθώσεις – Ανακτήσεις 

1. Σε περίπτωση διαπίστωσης παρατυπίας, από τα αρµόδια όργανα Επαλήθευσης, 

Πιστοποίησης ή/και Ελέγχου, ή παράβασης των αναφερόµενων του προηγούµενου 

άρθρου, εφαρµόζονται οι διαδικασίες δηµοσιονοµικής διόρθωσης 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 ∆ηµοσιονοµικών 

∆ιορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθέντων 

ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισµού για την υλοποίηση του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 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 23 

∆ηµοσιοποίηση της Πρόσκλησης  

1. Η Ε.Υ. ΕΦ.∆. Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ οφείλει να δηµοσιεύσει µέσω του τύπου και ηλεκτρονικά την 

παρούσα πρόσκληση, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι δυνητικοί ∆ικαιούχοι 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 αναλαµβάνουν την υποχρέωση να 

δηµοσιοποιήσουν την παρούσα πρόσκληση στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, στους 

Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β΄ Βαθµού, στους Αλιευτικούς 

Συνεταιρισµούς και σε λοιπούς φορείς της περιοχής ευθύνης τους, που µπορούν να 

συµβάλλουν στην ευρύτερη δυνατή ενηµέρωση του πληθυσµού και όλων των δυνητικών 

∆ικαιούχων, χωρίς διακρίσεις. 
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4. Οι εν λόγω ενέργειες δηµοσιοποίησης α) καταγράφονται λεπτοµερώς από τις κατά 

τόπους αρµόδιες Υπηρεσίες Αλιείας, οι οποίες οφείλουν να τηρούν σε αρχείο όλα τα 

αποδεικτικά στοιχεία δηµοσιοποίησής της Πρόσκλησης και β) κοινοποιούνται στην Ε.Υ. 

ΕΦ.∆. Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ. 

Η απόφαση αυτή ισχύει από την ηµεροµηνία δηµοσίευσής της στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην εφηµερίδα της Κυβέρνησης. 

 

                       Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
     ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ    

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
 

 
 
 

                                                                                 ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1  
ΑΙΤΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ-ΕΠΑΝΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ-ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  
Μέτρο 1.3 

Ε.Π.ΑΛΙΕΙΑ 2007-2013 

(Να συµπληρωθεί από τον ενδιαφερόµενο και να βεβαιωθεί από την αρµόδια Λιµενική αρχή και την Υπ. Αλιείας)  
 

 

Σηµειώστε Χ ανάλογα                                                                              Αριθµ. Πρωτ. :  ………………………… 
 

                                                                                                   ΠΡΟΣ : Ε.Υ ΕΦ.∆.ΕΠ. ΑΛΙΕΙΑΣ 
                                                 µέσω της  Υπηρεσία Αλιείας Π.Ε…………. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ …............................. 

………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ(µόνο για εταιρείες)…………. 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ………………………………...... 

ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗΣ ΣΚΑΦΟΥΣ ΑΠΟ…………………………. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΚΑΦΟΥΣ 

Α.Μ.Α.Σ  : GRC................….………………………………..      

ΟΝΟΜΑ ΣΚΑΦΟΥΣ : .........................….........…….……...      

ΛΙΜΑΝΙ & ΑΡ.ΛΕΜΒ / ΝΗΟΛ: .............…………............... 

ΚΥΡΙΟ ΑΛΙΕΥΤ. ΕΡΓΑΛΕΙΟ :......………………………… 

ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ (µέτρα) :…………………………………… 

ΕΤΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΛΟΩΝ: ………………………………… 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ( GT) :……………………………………. 

IΣΧΥΣ ΚΥΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ (KW ) :………………………… 

ΥΠΑΡΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΚΑΦΟΥΣ : ΝΑΙ………………ΟΧΙ 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ – 

ΑΛΙΕΡΓΑΤΩΝ (ΚΑΤΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ) ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

12µηνη ΠΕΡΙΟ∆Ο ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ: 

- Αριθµ. µε Ελληνική Υπηκοότητα ……………… 

- Οργανισµός κύριας Ασφάλισής τους ………… 

- Αριθµ. Αλλοδαπών ……………………………… 

- Οργανισµός κύριας Ασφάλισής τους ………….. 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 

(ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΛΕΜΒΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΚΑΦΟΥΣ) 

Βεβαιώνεται η ακρίβεια των στοιχείων του παραπάνω 

σκάφους που ανήκει στον-ους αναγραφόµενο-ους  

συνιδιοκτήτη-ες κατά  ποσοστό………, από το έτος…….. 

Επίσης βεβαιώνεται ότι : α) τα ανωτέρω στοιχεία του 

σκάφους και του ιδιοκτήτη ταυτίζονται µε τα 

καταχωρηµένα στοιχεία στο Ε.Α.Μ-ΚΑΜ και β) το 

σκάφος είναι εν ενεργεία (αλιευτική άδεια σκάφους σε 

ισχύ) την ηµεροµηνία της παρούσας αίτησης. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:……………./……./.201…….. 
Η ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ (σφραγίδα- υπογραφή-ονοµ/µο) 

 

 

Παρακαλώ, για την έγκριση ενίσχυσης –χρηµατοδότησης 

Πράξης, στο πλαίσιο εφαρµογής του Μέτρου 1.3. 

«Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα των 

αλιευτικών εργαλείων»  του  Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013, για 

επενδύσεις που αφορούν στο αλιευτικό µου σκάφος.  

Συνηµµένα υποβάλλω το σχετικό φάκελο, συµπληρωµένο µε 

τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παραρτήµατα που    

ορίζουν οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις. 

 

                                  Ηµεροµηνία  ......................../...../ 201… 

 

Ο / ΟΙ  ΑΙΤΩΝ / ΟΥΝΤΕΣ 

Ονοµατεπώνυµο                                                  Υπογραφές 

1. ………………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………………….. 

4. ……………………………………………………………….. 

5. ……………………………………………………………..... 

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 

Π.Ε………………................................. 

Βεβαιώνεται ότι το παραπάνω σκάφος δεν έχει / έχει 

ενισχυθεί οικονοµικά για τις ίδιες εργασίες στα πλαίσια 

ναυπήγησης ή εκσυγχρονισµού και δεν έχει καµία / έχει, 

δέσµευση από (οποιαδήποτε) προηγούµενη οικονοµική 

ενίσχυση Κοινοτική ή /και Εθνική. 

Σε περίπτωση προηγούµενης οικονοµικής ενίσχυσης για τις 

ίδιες εργασίες συµπληρώνεται: 

Αριθµός σχεδίου:………………… έτος έγκρισης………. 

Ηµερ. λήξης δέσµευσης προηγούµενης οικ. Ενίσχυσης για τις 

ίδιες εργασίες : ……/…../…… 

 

 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:……………./……./.201… 
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 
 (σφραγίδα- υπογραφή-ονοµ/µο 
 

 

 
1. Νέα 

Αίτηση 
 

 
2. Επανεκδήλωση 

ενδιαφέροντος 
 

Ηµεροµηνία & Αριθµ. 
Πρωτ/σης αρχικής αίτησης :  
……………………………… 
……………………………… 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1α 

(Συµπληρώνεται από τoν /τους αιτούντα/ες και υποβάλλεται  µαζί µε το υπόδειγµα 1 .) 

Το παράρτηµα επέχει θέση Υπεύθυνης ∆ήλωσης κατά το άρθρο 8 του Νόµου 1599/1986 
 

1.    ΑΙΤΩΝ / ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ (1)
 

 
Α/Α                ΕΠΩΝΥΜΟ                                                 ΟΝΟΜΑ                                         ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ                ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 

1     
                         ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝ/ΚΤΗΣΙΑΣ             ΗΜ/ΝΙΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΣΚΑΦΟΥΣ                    ΦΟΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

   
                     ΑΦΜ                                   ∆. Ο .Υ                                              ΤΡΑΠΕΖΑ                                      ΑΡ.IBAN 

    
                       ΤΑΧ.∆/ΝΣΗ                                       Τ.Κ                           ∆ΗΜΟΣ                                                    ∆ΗΜ/ΚΟ ∆ΙΑΜ/ΣΜΑ 

    
                                                               ΤΗΛΕΦΩΝΟ (Σταθ./Κιν.)                                                                              ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

   
 
Α/Α                ΕΠΩΝΥΜΟ                                                 ΟΝΟΜΑ                                         ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ                ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 

2     
                         ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝ/ΚΤΗΣΙΑΣ             ΗΜ/ΝΙΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΣΚΑΦΟΥΣ                    ΦΟΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

   
                     ΑΦΜ                                   ∆. Ο .Υ                                              ΤΡΑΠΕΖΑ                                      ΑΡ.IBAN 

    
                              ΤΑΧ.∆/ΝΣΗ                                       Τ.Κ                           ∆ΗΜΟΣ                                                    ∆ΗΜ/ΚΟ ∆ΙΑΜ/ΣΜΑ 

    
                                                               ΤΗΛΕΦΩΝΟ (Σταθ./Κιν.)                                                                              ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

   
 
Α/Α                ΕΠΩΝΥΜΟ                                                 ΟΝΟΜΑ                                         ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ                ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 

3     
                         ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝ/ΚΤΗΣΙΑΣ             ΗΜ/ΝΙΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΣΚΑΦΟΥΣ                    ΦΟΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

   
                     ΑΦΜ                                   ∆. Ο .Υ                                              ΤΡΑΠΕΖΑ                                      ΑΡ.IBAN 

    
                                   ΤΑΧ.∆/ΝΣΗ                                       Τ.Κ                           ∆ΗΜΟΣ                                                    ∆ΗΜ/ΚΟ ∆ΙΑΜ/ΣΜΑ 

    
                                                               ΤΗΛΕΦΩΝΟ (Σταθ./Κιν.)                                                                              ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

   

 
Α/Α                ΕΠΩΝΥΜΟ                                                 ΟΝΟΜΑ                                         ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ                ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 

4     
                         ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝ/ΚΤΗΣΙΑΣ             ΗΜ/ΝΙΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΣΚΑΦΟΥΣ                    ΦΟΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

   
                     ΑΦΜ                                   ∆. Ο .Υ                                              ΤΡΑΠΕΖΑ                                      ΑΡ.IBAN 

    
                                      ΤΑΧ.∆/ΝΣΗ                                       Τ.Κ                           ∆ΗΜΟΣ                                   ∆ΗΜ/ΚΟ ∆ΙΑΜ/ΣΜΑ 

    
                                                               ΤΗΛΕΦΩΝΟ (Σταθ./Κιν.)                                                                              ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

   
 
Α/Α                ΕΠΩΝΥΜΟ                                                 ΟΝΟΜΑ                                         ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ                ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 

5     
                         ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝ/ΚΤΗΣΙΑΣ             ΗΜ/ΝΙΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΣΚΑΦΟΥΣ                    ΦΟΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

   
                     ΑΦΜ                                   ∆. Ο .Υ                                              ΤΡΑΠΕΖΑ                                      ΑΡ.IBAN 

    
                                  ΤΑΧ.∆/ΝΣΗ                                       Τ.Κ                           ∆ΗΜΟΣ                                          ∆ΗΜ/ΚΟ ∆ΙΑΜ/ΣΜΑ 

    
                                                               ΤΗΛΕΦΩΝΟ (Σταθ./Κιν.)                                                                              ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

   

 
2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
2.1  Το σκάφος είναι ελεύθερο βαρών                                                                                     ΝΑΙ          ΟΧΙ  
 
2.2 Το σκάφος δεν επιδοτείται σήµερα από άλλο πρόγραµµα για τις ίδιες ή άλλες εργασίες  ΝΑΙ         ΟΧΙ   
 
2.3 Το σκάφος έχει επιδοτηθεί στο παρελθόν                                                                         ΝΑΙ           ΟΧΙ   
 
2.4 Το σκάφος έχει επιδοτηθεί την τελευταία πενταετία                                                          ΝΑΙ           ΟΧΙ   
 
(Εάν ναι, να περιγραφούν οι χρηµατοδοτήσεις ανά δαπάνη στον πιο κάτω πίνακα) 
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Α/Α Αριθµός Σχεδίου Περιγραφή Εργασιών Ποσό Χρηµατοδότησης 
Ηµ. λήξης 

δέσµευσης 

1 
 
 

   

2 

 
 

   

3 
 
 

   

4 
 
 

   

5 
 
 

   

6 
 
 

   

 

2.5. Ο αιτούµενος εν δυνάµει δικαιούχος, διαθέτει τα αναγκαία κεφάλαια που του εξασφαλίζουν τη συµµετοχή 
του για την υλοποίηση της προτεινόµενης πράξης µε ίδια µη δανειακά Κεφάλαια     ΝΑΙ                  ΟΧΙ   
Σε κάθε περίπτωση συµπληρώνεται υποχρεωτικά το ποσοστό των ιδίων µη δανειακών κεφαλαίων, ήτοι … %  
του κόστους των προβλεποµένων εργασιών. 
 
2.6  Προβλεποµένη ηµεροµηνία έναρξης των εργασιών (2) ......................................................................  
 
2.7. Προβλεποµένη ηµεροµηνία λήξης των εργασιών ...............................................................................  
 
 

3.  
 
 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ 
 

3.1 Η Πράξη αφορά σε σκάφος παράκτιας αλιείας µικρής κλίµακας 
(ολικού µήκους κάτω των 12 µέτρων, που δεν χρησιµοποιεί συρόµενα εργαλεία) 

NAI OXI 

    
3.2 Ολική χωρητικότητα του  σκάφους σε GT   GT 

   
3.3 Ηλικία σκάφους (υπολογίζεται ως η διαφορά µεταξύ του έτους έναρξης πλόων  

και του έτους υποβολής της αίτησης) 
   ΕΤΗ 

   
3.4 Η Πράξη αφορά αποκλειστικά και µόνο σε εργασίες και εξοπλισµό που δεν 

αυξάνουν την αλιευτική ικανότητα (GT-KW) του σκάφους, ούτε την δυνατότητά του 
για αλίευση ιχθύων 

 
ΝΑΙ 

 
ΟΧΙ 

    
3.5 Κόστος προβλεποµένων εργασιών (εκτός ΦΠΑ αν είναι ανακτήσιµος)  100 % 

    
3.6 Συνολική οικονοµική ενίσχυση που αιτείται ο δικαιούχος       …% 

    

 
Ηµεροµηνία   …….  /…./ 201…                                Υπογραφή του ή των αιτούντων 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σηµείωση  : (1). O αιτών  είναι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στον οποίο ανήκει το αλιευτικό σκάφος και  που αναλαµβάνει 

την οικονοµική επιβάρυνση υλοποίησης της αιτούµενης Πράξης. Εάν υπάρχουν πολλοί αιτούντες να γραφούν τα 
ονοµατεπώνυµά τους αρχίζοντας από τον έχοντα το µεγαλύτερο  ποσοστό.  
(2). Οι εργασίες µπορούν να αρχίσουν µε ευθύνη των αιτούντων, µετά την ηµεροµηνία πρωτοκόλλησης της αίτησης για 
οικονοµική ενίσχυση, στην κατά τόπο αρµόδια Υπηρεσία Αλιείας µε εξαίρεση τις εργασίες που ήδη έχουν πραγµατοποιηθεί 
µετά την 01/01/2007 και µέχρι τη δηµοσίευση της Πρόσκλησης,. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1β 

(Συµπληρώνεται από τoν αιτούντα και υποβάλλεται  στην κατά τόπο αρµόδια Υπηρεσία Αλιείας). 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 

Κατηγορία 
Περιγραφή , Τύπος , 

Μάρκα 

Αριθµός προσφοράς 

ή τιµολογίου 

Κόστος χωρίς 

φόρους 
Επιλέξιµο κόστος (2) 

Α: Σκάφος    

Α1. Σκελετός του σκάφους( µε βεβαίωση 
ναυπηγού ή/και διπλωµατούχου  µηχανικού         

Α2. Υπερκατασκευές (µε βεβαίωση 
ευστάθειας ναυπηγού)          

Α3. Εσωτερική διευθέτηση          

Σύνολο Α:     

 Β:  Σύστηµα πρόωσης    
Β1. Αντικατάσταση κινητήρων (κύριας 
µηχανής)          

Β2. Ηλεκτρονικό σύστηµα ενεργειακής 
διάγνωσης και εξοικονόµησης ενέργειας         

Β3 Αντικατάσταση βοηθητικής µηχανής,  
αντικατάσταση του κιβωτίου ταχυτήτων         

Σύνολο Β:     

 Γ:  Εξοπλισµός σκάφους   

Γ1. Εξοπλισµός Πλοήγησης          

Γ2. Εξοπλισµός ασφάλειας και διάσωσης          
Γ3. Εξοπλισµός για την εφαρµογή  σχεδίων 
που καλύπτουν το σχεδιασµό ή τη δοκιµή 
νέων τεχνικών µέτρων για περιορισµένη 
χρονική περίοδο η οποία καθορίζεται από 
το Συµβούλιο ή την  Επιτροπή         
Γ4. Λοιπός εξοπλισµός για τη µείωση των 
επιπτώσεων της αλιείας σε µη εµπορεύσιµα 
είδη και οικοσυστήµατα          

Γ5. Ειδικός Εξοπλισµός σπογγαλιευτικών ή 
οστρακοαλιευτικών σκαφών         

Σύνολο Γ:     
∆: Εξοπλισµός επεξεργασίας 
αλιευµάτων         

∆1 : Αγορά και εγκατάσταση εξοπλισµού για 
παραγωγή πάγου         
∆2 : Αγορά και εγκατάσταση µηχανηµάτων, 
συντήρησης, διαλογής και επεξεργασίας 
αλιευµάτων.         

∆3 : Εγκατάσταση ψυκτικού εξοπλισµού 
(συντήρησης - κατάψυξης)         

∆4 : Εξοπλισµός για τη διατήρηση των 
απορριπτόµενων αλιευµάτων που δεν 

επιτρέπεται να διατηρούνται στο σκάφος         
∆5 : Ηλεκτρογεννήτριες για την υποστήριξη 
των ψυκτικών εγκαταστάσεων, εξοπλισµός 
αφαλάτωσης, προµήθεια ιχθυοκιβωτίων 
επαναχρησιµοποιούµενων (πλαστικών)         

∆6 : Υλικές επενδύσεις και µελέτες 
εφαρµογής συστήµατος αυτοελέγχου και 
πιστοποίησης της ποιότητας των προϊόντων         

Σύνολο ∆:     

Ε: Αντικατάσταση των αλιευτικών 
εργαλείων για την επιλεκτικότητα   

Ε1 : Αντικατάσταση αλιευτικών εργαλείων 
µέχρι δύο φορές         
Ε2 : Αντικατάσταση αλιευτικών εργαλείων 
µία φορά         

Σύνολο Ε:     

ΑΔΑ: Β464Φ-ΙΒΓ



 
ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

(Α+Β+Γ+∆+Ε)     

Στ: Τεχνικά και απρόβλεπτα έξοδα ( µέχρι 

ποσοστού του 10% του συνολικού επιλέξιµου 
κόστους της ενισχυόµενης Πράξης).   

Σι1 : Τεχνικά έξοδα                                             
( αµοιβές για την σύνταξη του φακέλου, 
αµοιβές για την  εκπόνηση των ναυπηγικών 
σχεδίων ή/και µελετών σε περίπτωση 
µετασκευής).          
Στ 2  :  Απρόβλεπτα                                            
( δαπάνες για εργασίες/εξοπλισµούς που 
δεν περιλαµβάνονται στην αρχικώς 
εγκριθείσα Αίτηση,  αλλά προκύπτουν κατά 
την πορεία εκτέλεσης της Πράξης και 
κρίνονται ως άκρως απαραίτητες για την 
ολοκλήρωση της υλοποίησης της Πράξης, 
όπως επίσης και οι υπερβάσεις ποσοτήτων 
κλπ.  ∆εν θεωρούνται απρόβλεπτα οι 
υπερβάσεις κόστους).            

Σύνολο Στ :       
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΠΡΑΞΗΣ     
 
 
 

Ηµεροµηνία  …….…..    /    / 201.. 

 
   Ο /  Οι  αιτούντες 

 
 

     …………………….. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1γ 
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 της εισροές – εκροές της επένδυσης για τα πρώτα 5 έτη λειτουργίας µετά την ολοκλήρωσή 
της. 
 

∆είκτης Βαθµός 0 - 4 

IRR≥15% 4 

15%> IRR≥10% 3 

10%> IRR≥5% 2 

5%> IRR 0 

 
2. Χρηµατοοικονοµική ανάλυση του φορέα - δείκτης κερδοφορίας. 
 
∆είκτης κερδοφορίας  

∆Κ = αποτελέσµατα προ τόκων και 
φόρων/κύκλος εργασιών (µέσος όρος βάσει 

των προβλέψεων για τα πρώτα 5 έτη 
λειτουργίας µετά την ολοκλήρωση της 

επένδυσης) 

Βαθµός 0 - 4 
 

∆Κ≥20% 4 

20%> ∆Κ ≥10% 3 

10%> ∆Κ ≥5% 2 

5%> ∆Κ 0 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1δ 

 

ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ 

 

Απαιτούµενα δικαιολογητικά για Υποβολή Πρότασης 

1. Έγκριση για την αντικατάσταση της µηχανής ή για τη µετασκευή του σκάφους στα πλαίσια του π.δ. 

261/1991, όπου απαιτείται. 

 

2. Επικυρωµένο πλήρες αντίγραφο της αλιευτικής άδειας σκάφους.   

3.  Ναυπηγικά σχέδια σε περίπτωση µετασκευής του αλιευτικού σκάφους, συνοδευόµενα από τεχνική 

και λειτουργική περιγραφή του ναυπηγού, καθώς και βεβαίωση του για την ευστάθεια του σκάφους 

και ότι, µε τις προβλεπόµενες εργασίες δεν αυξάνεται η αλιευτική ικανότητα (GT-KW) και η 

δυνατότητα του σκάφους για αλίευση ιχθύων. 

 

4. Φορολογική και Ασφαλιστική ενηµερότητα, Τειρεσίας, κ.λ.π.)   

5. Καταστατικό ή Εταιρικό σε περίπτωση νοµικών προσώπων, Φ.Ε.Κ. δηµοσίευσης σύστασης της 

εταιρείας καθώς και οι σχετικές τροποποιήσεις που έγιναν µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της 

αίτησης. (Αιτήσεις εταιρειών υπό ίδρυση δε θα λαµβάνονται υπόψη. ) 

 

6. Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή άλλου αρµοδίου οργάνου όπως προσδιορίζεται στο 

Καταστατικό του φορέα για τον ορισµό του υπευθύνου υλοποίησης της Πράξης και τον αριθµό 

Τραπεζικού Λογαριασµού (και το IBAN) στον οποίο θα καταβάλλονται οι ενισχύσεις.   

 

7. Ισολογισµοί και αποτελέσµατα χρήσεως για τα τρία (3) προηγούµενα έτη αυτού της αίτησης 

προκειµένου, καθώς και προβλέψεις βιωσιµότητας µετά την υλοποίηση της επένδυσης (ανάλυση των 

παραδοχών βιωσιµότητας σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1γ) σε περίπτωση νοµικών προσώπων, 

 

8. Εκκαθαριστικά σηµειώµατα της ∆.Ο.Υ. των τριών (3) τελευταίων ετών, του αιτούντα ή ενός εκάστου 

των µετόχων / εταίρων σε περίπτωση φυσικών προσώπων ή νεοσύστατης εταιρίας , 

 

9. Πιστοποιητικό µη πτώχευσης και µη υποβολής αίτησης για πτώχευση στην περίπτωση ναυτικών  

εταιρειών. 

 

10.  Αντίγραφα των εντύπων φορολογίας εισοδήµατος Ε3 και Ε5 που υπέβαλλαν τα τρία (3) 

προηγούµενα έτη αυτού της αίτησης σε περίπτωση φορέων που δεν είναι υποχρεωµένοι να 

συντάσσουν και δηµοσιεύουν ισολογισµό.  

 

11.  Πιστοποιητικό µη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και µη υποβολής αίτησης για θέση σε 

αναγκαστική διαχείριση στην περίπτωση ναυτικών εταιρειών. 

 

12.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του ενδιαφερόµενου.  

13. Έγγραφο τραπεζικού ή άλλου χρηµατοπιστωτικού Ιδρύµατος για το θετικό ενδιαφέρον χορήγησης 

δανείου, σε περίπτωση δανεισµού, ή / και για την πιστοληπτική ικανότητα του φορέα, 

 

14. Αποδεικτικά στοιχεία που πιστοποιούν τη δυνατότητα του φορέα να καταβάλει τη συµµετοχή του 

στην επένδυση µε ίδια κεφάλαια.  

 

15. Τεχνική Έκθεση, µε αναλυτική περιγραφή της πράξης, του προυπολογισµού και του χρόνου 

ολοκλήρωσης 

 

16. Προσφορές αναλυτικές, ή αντίγραφα των τιµολογίων των αντίστοιχων δαπανών σε περίπτωση 

δαπανών που πραγµατοποιήθηκαν από 1-1-2007 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΑΛΙΕΙΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ     :  1

ΜΕΤΡΟ :                                          1.3

Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ
- Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου (Πιστοποιητικό µε βάση το 

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ 

ΤΟ ΜΕΤΡΟ 1.3

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ 

Εξετάζεται αν, για την υποβολή της πρότασης, χρησιµοποιήθηκαν τα 

τυποποιηµένα έντυπα και έχουν επισυναφθεί όλα τα συνοδευτικά έγγραφα 

σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στη σχετική πρόσκληση  και ειδικότερα: :

- Αίτηση Υποβολής Πρότασης Πράξης

- Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης (Τ∆Π) 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2 : ΛΙΣΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ

Εξετάζεται εάν ο δικαιούχος έχει την αρµοδιότητα εκτέλεσης της πράξης. Ο 

έλεγχος γίνεται µε βάση στοιχεία τεκµηρίωσης που υποβάλλονται συνηµµένα 

κατά την υποβολή του αιτήµατος και τα οποία θα πρέπει να προσδιορίζονται 

στην πρόσκληση ειδικά ή γενικά.  Οι ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων που 

προβλέπονται στην πρόσκληση θα πρέπει να διασφαλίζουν την ικανοποίηση 

του συγκεκριµένου κριτηρίου.  

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
Τιµή Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

1
Ο ∆ικαιούχος που υποβάλλει την πρόταση 
έχει την αρµοδιότητα εκτέλεσης της πράξης;

ΑΜΑΣ ΣΚΑΦΟΥΣ

Αρ. Πρωτ. Αίτησης

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

 -  Εξετάζεται αν τα έντυπα έχουν υπογραφεί από τους αρµόδιους και αν 

έχουν συµπληρωθεί όλα τα πεδία τους.

- Εξετάζεται εάν τα στοιχεία των αιτούντων ταυτίζονται µε τα στοιχεία που 

αναγράφονται στην αλιευτική άδεια του σκάφους.

-Εξετάζεται εάν η λιµενική αρχή έχει βεβαιώσει τα σχετικά στοιχεία στην 

αίτηση.

- Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου (Πιστοποιητικό µε βάση το 

Πρότυπο ΕΛΟΤ ή βεβαίωση επάρκειας από τη ∆ιαχειριστική Αρχή).

- Βεβαίωση - δήλωση του δικαιούχου ή του φορέα χρηµατοδότησης περί µη 

χρηµατοδότησης της προβλεπόµενης δαπάνης της πράξης από άλλο ΕΠ στο 

πλαίσιο της τρέχουσας ή προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου

Περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα 1α, 

σηµείο 2, του Υποδείγµατος 1 (Αίτηση)

2 Πληρότητα υποβαλλόµενης πρότασης 

Τα τυποποιηµένα έντυπα της πρότασης και τα 
συνοδευτικά έγγραφα είναι  συµπληρωµένα 
και υπογεγραµµένα κατάλληλα;

3

- Εξετάζεται εάν τα στοιχεία του σκάφους συµφωνούν µε τα στοιχεία του 

Εθνικού και Κοινοτικού Μητρώου

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ 

ΤΟ ΜΕΤΡΟ 1.3

- Χρηµατοοικονοµική ανάλυση προσδιορισµού του προς χρηµατοδότηση 

ποσού (για έργα που παράγουν έσοδα) ή βεβαίωση µη παραγωγής εσόδων.

- Λοιπά στοιχεία που προσδιορίζονται στην πρόσκληση (απαιτούµενα 

δικαιολογητικά & παραρτήµατα της αίτησης)

ΑΔΑ: Β464Φ-ΙΒΓ



Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
Τιµή Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Ηµεροµηνία έναρξης εξέτασης παραδεκτού πρότασης :

4

Η περίοδος υλοποίησης της προτεινόµενης 
προς συγχρηµατοδότηση πράξης εµπίπτει 
εντός της περιόδου επιλεξιµότητας του 
προγράµµατος

Εξετάζεται αν η περίοδος υλοποίησης της προτεινόµενης προς 

συγχρηµατοδότηση πράξης εµπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιµότητας του 

προγράµµατος 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:                                                                                                                                 
Το παραδεκτό της πρότασης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης. Για όλα τα παραπάνω 
κριτήρια πληρότητας, η απάντηση πρέπει να είναι θετική (ΝΑΙ), διαφορετικά η πρόταση απορρίπτεται και ενηµερώνεται 
σχετικά ο ∆ικαιούχος.

7

Σε περίπτωση τρέχουσας ή προηγούµενης χρηµατοδότησης, να αναφερθεί ο φορέας και η 
σχετική απόφαση χρηµατοδότησης, καθώς και ο αριθµός σχεδίου 

Ύπαρξη προαπαιτούµενων αποφάσεων 
αρµόδιων για το συντονισµό των πολιτικών 
οργάνων ή εφόσον απαιτείται και 
συλλογικών οργάνων 

6

Εξετάζεται η ύπαρξη προαπαιτούµενων αποφάσεων των φορέων 

συντονισµού πολιτικών ή συλλογικών οργάνων του ∆ικαιούχου  όπου αυτό 

προβλέπεται από τη σχετική νοµοθεσία. 

Ελέγχεται αν η πράξη εµπίπτει στις προσδιοριζόµενες από την πρόσκληση 

θεµατικές προτεραιότητες 
5

Η  Πράξη εµπίπτει στις θεµατικές 
προτεραιότητες της παρούσας πρόσκλησης 

Η  Πράξη ικανοποιεί τα κριτήρια διαχωρισµού

Εξετάζεται η επιλεξιµότητα της πράξης µε βάση τα Κριτήρια ∆ιαχωρισµού 

των παρεµβάσεων των Ταµείων, κατά τα προβλεπόµενα στο Ε.Π. στο 

κεφάλαιο "Συµπληρωµατικότητα παρεµβάσεων µε αυτές που 

χρηµατοδοτούνται από ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ"

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ 

ΤΟ ΜΕΤΡΟ 1.3

Ονοµατεπώνυµο                                                                                               Ηµεροµηνία - Υπογραφή
Εισηγητή
Προϊσταµένου
Προϊσταµένου Υπηρεσίας

Σφραγίδα

Ηµεροµηνία υποβολής συµπληρωµατικών στοιχείων :
Ηµεροµηνία ολοκλήρωσης εξέτασης παραδεκτού πρότασης :
Υπηρεσία

Ηµεροµηνία έναρξης εξέτασης παραδεκτού πρότασης :
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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟ∆ΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 

ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ  2007 – 2013 

ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 1.3  ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ  ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 
Η Υπηρεσία Αλιείας  Π. Ε. ..................................................................................................………….…. …….     
για την αιτούµενη Πράξη εκσυγχρονισµού/εξοπλισµού του αλιευτικού σκάφους …..……………………….… 
ΑΜΑΣ …………….. που υποβλήθηκε από ..............…………........…………………………….  
την (ηµερ. πρωτοκόλλησης) ……………………… µε  ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ :   
Συνολικός Προϋπολογισµός Πράξης :                       100 %              ………………... ΕΥΡΩ  
Συν. ∆ηµόσιας Ενίσχυσης :                                                %                 ……………… ΕΥΡΩ  
Ιδιωτική Συµµετοχή :                                                          %                 ……………… ΕΥΡΩ 
Βεβαιώνει τα ακόλουθα: 
 
1. Η Πράξη εντάσσεται στο µέτρο 1.3 του Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013 και πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις της Κ.Υ.Α 

1197/05.05.2011 και Υ.Α 829/19.04.2012.  
 
2. Ο αιτών διαθέτει επαρκή επαγγελµατική ικανότητα για την υλοποίηση της εν λόγω Πράξης. 

 
                                
 

 
3. Η αλιευτική άδεια του σκάφους είναι σε ισχύ και το σκάφος δεν έχει ενισχυθεί οικονοµικά για τον ίδιο 

εξοπλισµό την τελευταία 5ετία στα πλαίσια εκσυγχρονισµού ή ναυπήγησης. 
 
4. Για το παρόν σχέδιο η έγκριση αντικατάσταση µηχανής ή / και µετασκευής στα πλαίσια του Π.∆.261/91 
        

-έχει εκδοθεί  :                   ΝΑΙ                                   ΟΧΙ    
 
-είναι υπό έγκριση   :         ΝΑΙ                                   ΟΧΙ   

 
 
5. Ο φάκελος της αίτησης ενίσχυσης-χρηµατοδότησης της Πράξης, περιλαµβάνει όλα τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά που ορίζονται στη 829/19.04.2012 Υ.Α.. 
 

6. Λοιπές παρατηρήσεις ή / και απόψεις της Υπηρεσίας για την Πράξη : 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

7. Η  αρχή που είναι επιφορτισµένη µε τον έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών της αιτούµενης Πράξης 
του φακέλου και τη διαβίβαση των αποδεικτικών στοιχείων στην ΕΥ ΕΦ∆ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ είναι η ακόλουθη :  

     
    Αρµόδια Υπηρεσία :.....................…………….......................Τηλέφωνο :............................................. .  
 
    Αρµόδιος Υπάλληλος :.......................…………...….Fax:...............................e-mail : ......... .................  
 
    Ηµεροµηνία : ………    /   / 201…                                             
                                                                            Υπηρεσία  Αλιείας ………………………… 
      (Υπογραφή & Σφραγίδα) 
  

OXI NAI 

ΑΔΑ: Β464Φ-ΙΒΓ
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Έκθεση Επαλήθευσης – Πιστοποίησης Πράξης 

 

Πρακτικό του Οργάνου Επιτόπιας Επαλήθευσης (Ο.Ε.Ε.) της Πράξης µε Κωδ. Αριθ… ΟΠΣΑΑ………….. που εγκρίθηκε από 
το Υπουργείο ……………………………………………  µε την αριθ. ……………………….. Απόφαση Ένταξης - 
Χρηµατοδότησης 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 και αφού λάβαµε υπόψη µας: 

 
1. Την υπ. αριθµ.   ……………………..  Απόφαση Ένταξης - Χρηµατοδότησης Πράξης  
2. Την τεχνικοοικονοµική µελέτη, 

3. Τις πραγµατοποιηθείσες εργασίες, 
4. Τα υποδείγµατα και τα παραστατικά πληρωµών (τιµολόγια, εντάλµατα, εκκαθαρίσεις κ.λ.π.) 
5. Τις λοιπές άδειες-εγκρίσεις, 

 
διαπιστώσαµε και βεβαιώνουµε τα κάτωθι : 

 
 
Α. Το αναφερόµενο έργο έχει ολοκληρωθεί σύµφωνα µε την ισχύουσα Απόφαση Ένταξης –Χρηµατοδότησης της Πράξης 
του Υπουργού ………………………………………., και οι εκτελεσθείσες εργασίες ολοκλήρωσης συνοψίζονται παρακάτω ανά 
κατηγορία εργασιών : 

………………………………………………………………………………………………………………………
……………………...………………………………………………………………………………………………
……………………………………………...……………………………………………………………………… 
 
Β. Οι εκτελεσθείσες εργασίες δεν επιφέρουν αύξηση της αλιευτικής δυνατότητας του σκάφους για αλίευση, καθώς και αύξηση 
της χωρητικότητας των αποθηκευτικών χώρων.   

 

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: 

 

∆. Όλα τα τιµολόγια είναι εξοφληµένα ολικά και αντιστοιχούν στις πραγµατοποιηθείσες εργασίες – προµήθειες.  

Ηµεροµηνία ……………………….                                                                           Ο Προϊστάµενος της Υπηρεσίας Αλιείας   

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

 
Θεωρήθηκε 
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ 

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

  

 

Αριθµός Πράξης (Κωδ. ΟΠΣΑΑ): .................................. Τίτλος Πράξης: ……………………………………………………………. 

∆ικαιούχος: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

∆ιεύθυνση: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Το Ο.Ε.Ε.  ………………………………………………………….  επιφορτισµένο µε τον έλεγχο των δικαιολογητικών σύµφωνα µε  

την αριθµ …………..……..ΥΑ  

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ: 

1. Όλα τα δικαιολογητικά που µνηµονεύονται στο άρθρο …. της αριθ. ……………. ΥΑ , υποβλήθηκαν σε έλεγχο. 

2. Η υλοποίηση των εργασιών ολοκληρώθηκε στις ………………………………… . 

3. Το συνολικό πραγµατικό κόστος της Πράξης ανέρχεται σε …………………………………….€ του οποίου   οι επιλέξιµες 

δαπάνες, ανέρχονται, µη λαµβανοµένου υπόψη του ανακτήσιµου τµήµατος από το φόρο προστιθέµενης αξίας, σε 

………………………………...€. 

4. Το ποσό αυτό χρηµατοδοτείται όπως αναφέρεται στο συνηµµένο Υπόδειγµα 6. 

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 

7). 

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 όλες προϋποθέσεις που αναφέρονται στους όρους της Απόφασης Ένταξης – Χρηµατοδότησης της Πράξης 

8. Τα δικαιολογητικά που ελέγχθηκαν φυλάσσονται  ……………………………………………………………………………….. 

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

  

 …………………………  …………………………. 

             (ΤΟΠΟΣ)  (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) 

 

Θεωρήθηκε 

Ο Προϊστάµενος της Υπηρεσίας Αλιείας 

ΓΙΑ ΤΟ Ο.Ε.Ε.  

 

………………………………………………………….. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

  

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

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΠΣΑΑ. …………………………………………… 
 
Χρηµατοδότηση των δαπανών που πραγµατοποιήθηκαν από ………… έως ………… : 
 
 
∆ικαιούχος (οι) : 
 
1.  Ιδιωτική συµµετοχή: 

 

-  Ίδια κεφάλαια               …….……………………………………….. 
 
- ∆άνεια          …….………………………………………… 
 
- Άλλα                             …….………………………………………… 

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

 
2. Συµµετοχή του κράτους µέλους: 
 
- Ποσό από Π.∆.Ε. 
 

 
 
 
 
Σύνολο 2 …………………………………….. 

3. Συµµετοχή Ε.Ε.  

- Ποσό από Ε.Τ.Α. 

 
 

 

Σύνολο 3         .……………………………… 

Γενικό Σύνολο: (1+2+3)………..…..……….. 

1. ∆ικαιολόγηση προέλευσης ιδίων κεφαλαίων 

2. Ανάλυση δανείων 

- Ποσό: 

- ∆ιάρκεια: 

- Επιτόκιο: 

- Αριθ. Σύµβασης/ηµεροµηνία 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 
 
 
 

……………………………………………. 
(Υπογραφή ∆ικαιούχου) 

Ηµεροµηνία:        ………………………………………………… 

Το Ο.Ε.Ε.      ………………………………………………… 
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : ……………………………….                                                         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ……………………… …………………………. 

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

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : ……………………………….                                                                             ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΠΣΑΑ. …………………………………………… 

 
 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

 
 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ  ΕΓΓΡΑΦΑ (1) 
 
 

 
 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

 
Περιγραφή 

 
Κόστος 

 
Αριθ. 
Τιµ. 

 
Ηµεροµηνία 

Έκδοσης 

 
Εκδότης 

 
Αντικείµενο 
(σύντοµη 

περιγραφή) 

 
Ποσό χωρίς 
ανακτήσιµο 

ΦΠΑ 

 
Τρόπος 

πληρωµής 
(2) 

 
∆απάνες 
κατά την 
παρούσα 

αίτηση 

 
Ηµεροµηνία 
πληρωµής 

(3) 

 
ΦΠΑ  που  
ανακτάται 

 
Ποσό χωρίς 
ανακτήσιµο 

ΦΠΑ 

  

          

            

            

 
ΣΥΝΟΛΟ 

           
 

 
(1) Πρέπει να αναφερθούν όλα τα δικαιολογητικά τα σχετικά µε την πραγµατοποίηση του επενδυτικού σχεδίου. 
(2) Τρόπος πληρωµής : 1. τράπεζα, 2. επιταγή, 3. τοις µετρητοίς. 
(3)            Η ηµεροµηνία που πρέπει να αναφερθεί είναι εκείνη της πλήρους εξόφλησης του τιµολογίου 

 

Ηµεροµηνία: ………………………………………………. 

 
Υπογραφή του ∆ικαιούχου : ……………………… 
 

 
Ηµεροµηνία 
 
Το  Ο.Ε.Ε. 
 
 

 
Θεώρηση της αρµόδιας Υπηρεσίας Αλιείας: 
 
Ηµεροµηνία υπογραφή και σφραγίδα: 
 
………………………………………………………. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ - ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
Πράξη : 
∆ικαιούχος : 
Περιφέρεια : 
 
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. ΕΝΤΑΞΗΣ- ΧΡΗΜ/ΣΗΣ………………………….. 
 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΠΣΑΑ. …………………………………………… 

 

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

 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ 

 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 
 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Κ
Ο

Σ
Τ

Ο
Σ

 Μονάδα 
Μέτρησης 

 

Κ
Ο

Σ
Τ

Ο
Σ

 

 

 

Κ
Ο

Σ
Τ

Ο
Σ

 

 

 
 
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  ……………………………………………… ΤΟ Ο.Ε.Ε. 

1)……………………………. 

2)……………………………. 

3)…………………………….. 

ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΡΜΟ∆ΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ…………………… 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ &ΣΦΡΑΓΙ∆Α      

  

                    ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

                   ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΑΔΑ: Β464Φ-ΙΒΓ



 

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

 

ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΡΜΟ∆ΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ…………………………. 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙ∆Α 
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ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ-ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Αριθµός ΟΠΣΑΑ Πράξης: …………………………..  

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

Τίτλος Πράξης : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

∆ικαιούχος : ……………………………………………………………………………………………………….. 

Περιφέρεια ……………………………………………………………………………… 

Ολικός προϋπολογισµός: …………………………………..€ 

Μη επιλέξιµο Κόστος: ……………………………………….€ 

Επιλέξιµος προϋπολογισµός: …………….………………..€ 

   

Αριθµός 

τιµολογίου 

Περιγραφή µη επιλέξιµων εργασιών - 

προµηθειών 

 

Ποσό (€) 

 

Αιτιολόγηση 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΑΛΙΕΙΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 1 : ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ

ΜΕΤΡΟ : 1.3 : Επενδύσεις επί των αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα αλιευτικών εργαλείων

Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιµή Βαθµός Αιτιολόγηση

1. Εµπειρία

έως 15 χρόνια 1

16- 30 χρόνια 2

πάνω από 30 χρόνια 3

2. Κλιµακα δραστηριοτήτων

έως 15 χρόνια 1

16- 30 χρόνια 2

πάνω από 30 χρόνια 3

3. Φερεγγυότητα

Α1 Χαρακτηριστικά του φορέα 

ΑΜΑΣ ΣΚΑΦΟΥΣ :

Αρ. Πρωτ. Αίτησης :

Κωδικός Πρόσκλησης :

Περιγραφή κριτηρίου

Αξιολογείται: η εµπειρία του φορέα, η κλίµακα των δραστηριοτήτων του 

φορέα στο παρελθόν και η φερεγγυότητά του. 

1. Για την εµπειρία του φορέα λαµβάνεται υπόψη το σύνολο των χρονικών 

διαστηµάτων κατοχής επαγγελµατικής άδειας αλιείας.

2. Για την κλίµακα δραστηριοτήτων το σύνολο των χρονικών διαστηµάτων 

κατοχής επαγγελµατικού αλιευτικού σκάφους (ολική - µερική πλοιοκτησία). 

3. Η φερεγγυότητα αξιολογείται βάσει :

• στοιχείων συναλλακτικής τάξης από υφιστάµενες δραστηριότητές του 

(φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα -  Τειρεσίας)

• µη ύπαρξης αποφάσεων ακούσιας ανάκλησης πράξεων υπαγωγής στο 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Α.  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ                                                                                                                                                                         
(κατηγορία κριτηρίων που χρησιµοποιούνται για τη συγκριτική αξιολόγηση µε συντελεστή στάθµισης  45%)

3. Φερεγγυότητα

α. Εκπλήρωση του κριτηρίου    ΝΑΙ   

β. Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ

ΙΚ≥61% του συνολικού κόστους 8

51%< ΙΚ<60% 6

41%< ΙΚ≤50% 5

31%< ΙΚ≤40% 4

20%< ΙΚ≤30% 3

6%< ΙΚ≤19% 2

ΙΚ≤6% 1

Αποµακρυσµένα ελληνικά νησιά 

και παραµεθόριες περιοχές
3

Νησιωτική Ελλάδα 2

Λοιπές περιοχές, 1

Αξιολογείται η οικονοµική επιφάνεια, η δυνατότητα διάθεσης των ιδίων 

κεφαλαίων για την κάλυψη της ιδίας συµµετοχής στο επενδυτικό σχέδιο  

και του αναγκαίου κεφαλαίου κίνησης 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα  Αλιείας.

Α3 Τόπος διαµονής πλοιοκτητών  
Λαµβάνεται υπό ψη η µόνιµη κατοικία του πλοιοκτήτη και σε περρίπτωση 

συµπλοιοκτησίας του πλοιοκτήτη µε την ευνοϊκότερη ρύθµιση.

∆υνατότητα διάθεσης των ιδίων 
κεφαλαίων 

Α2

ΑΔΑ: Β464Φ-ΙΒΓ



Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως 

έχει εξειδικευτεί
3

Σε αντίθετη περίπτωση 1

   ΝΑΙ   

ΟΧΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ : Στο κριτήριο Α1.3 ΝΑΙ      

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ      
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α

Βαθµός :

Α4

Φορέας του επενδυτικού σχεδίου 
(πρόσωπα που ασκούν την 
επαγγελµατική  αλιεία επί ενεργού 
σκάφους, και είναι ιδιοκτήτες 
αλιευτικών σκαφών )

∆ικαιούχοι που έχουν επιµορφωθεί σε σχετικό µε την αλιεία αντικείµενο σε 

πιστοποιηµένες δοµές

ΑΔΑ: Β464Φ-ΙΒΓ



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΑΛΙΕΙΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 1 : ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ

ΜΕΤΡΟ : 1.3 : Επενδύσεις επί των αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα αλιευτικών εργαλείων

Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιµή Βαθµός Αιτιολόγηση

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως 

έχει εξειδικευτεί
   ΝΑΙ   

Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως 

έχει εξειδικευτεί
   ΝΑΙ   

Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ

Αντικατάσταση κινητήρα για την 

βελτίωση της ενεργειακής 

αποδοτικότητας

8

Βελτίωση της επιλεκτικότητας 

των αλιευτικών εργαλείων
7

Αξιολογείται η προοπτική κερδοφορίας του επενδυτικού σχεδίου καθώς και 

η βιωσιµότητά του       

               

Η αξιολόγηση γίνεται σύµφωνα µε τo ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρόσκλησης και 

αφορά µόνο της Ναυτικές Εταιρείες 

Για τα φυσικά πρόσωπα η βαθµολογία είναι σταθερά 8                               

Η βαθµολογία κυµαίνεται από 0-8 

και εξειδικεύεται σύµφωνα µε το 

σχετικό παράρτηµα της 

πρόσκλησης

ΑΜΑΣ ΣΚΑΦΟΥΣ :

Αρ. Πρωτ. Αίτησης :

Κωδικός Πρόσκλησης :

Αξιολογείται η προτεραιότητα της πράξης : 

- αντικατάσταση κινητήρα για την βελτίωση της ενεργειακής 

αποδοτικότητας, 

- βελτίωση της επιλεκτικότητας των αλιευτικών εργαλείων, 

- εξοπλισµός που βελτιώνει τις συνθήκες εργασίας, 

0-8

Πληρότητα περιγραφής της πρότασης

Β3
Προοπτικές κερδοφορίας και 
βιωσιµότητας της επένδυσης 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Β.  ΑΞΙΟΛOΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝOΜΕΝΗΣ ΠΡΆΞΗΣ                                                                                                                                                     
(κατηγορία κριτηρίων που  χρησιµοποιούνται για τη συγκριτική αξιολόγηση µε συντελεστή στάθµισης  55%)

Β1

Ελέγχεται η πληρότητα της υποβαλλόµενης πρότασης ιδίως ως προς τις 

απαραίτητες άδειες και δικαιολογητικά και ότι η πρόταση αφορά αλιευτικό 

σκάφος ηλικίας άνω των 5 ετών, συνολικού προϋπολογισµού άνω των 

3.000 €

Περιγραφή κριτηρίου

Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισµού 
της πράξης σε σχέση µε το φυσικό 
αντικείµενο 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  & ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Β2

Αξιολογούνται:

1) η πληρότητα του προτεινόµενου π/υ (περιλαµβάνει όλα τα αναγκαία 

κόστη για την υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου)

2) το κατά πόσο τα προβλεπόµενα µοναδιαία κόστη είναι ρεαλιστικά           

                                                                                                           

Για την εκτίµηση µπορεί να χρησιµοποιηθεί κάθε διαθέσιµη πηγή άντλησης 

στοιχείων που αφορούν τις τρέχουσες τιµές των δαπανών.                         

Εξοπλισµός που βελτιώνει τις 

συνθήκες εργασίας
5

Εξοπλισµοί για την υγιεινή και την 

ποιότητα
4

Άλλοι εξοπλισµο 2

Σκάφος µικρής παράκτιας αλιείας 

(<12 µέτρων) & ειδικού τύπου 

σκάφη (σπογγαλιευτικά )

4

Σκάφη που στρέφονται σε άλλο 

τύπο αλιείας
3

Λοιπά αλιευτικά σκάφη 1

5 <ηλικία σκάφους ≤10 έτη 5

11 έτη≤ηλικία σκάφους≤20 έτη 4

21 έτη≤ηλικία σκάφους≤30 έτη 2

σκάφη ηλικίας>των 30 ετών 1

   ΝΑΙ   

ΟΧΙ

Ηλικία αλιευτικού σκάφους που 
εκσυγχρονίζεται  µε την προτεινόµενη 
πράξη 

Αξιολογείται η προτεραιότητα, ανάλογα µε την ηλικία του σκάφους: 

- 5 <ηλικία σκάφους ≤10 έτη, 

-11 έτη≤ηλικία σκάφους≤20 έτη,

-21 έτη≤ηλικία σκάφους≤30 έτη,

-σκάφη ηλικίας>των 30 ετών 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ : Στο κριτήριο Β1 ΝΑΙ & Β2 ΝΑΙ    

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ      
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β

Β4 Κατηγορία πράξης  που προτείνεται 
- εξοπλισµός που βελτιώνει τις συνθήκες εργασίας, 

- εξοπλισµοί για την υγιεινή και την ποιότητα, 

- άλλοι εξοπλισµοί.

                         

Σε περίπτωση που το σχέδιο εντάσσεται σε περισσότερα του ενός των 

παραπάνω κριτηρίων, βαθµολείται µε το µέγιστο βαθµό ενός επιλεγµένου 

κριτηρίου και όχι αθροιστικά.                                                                  

Β5 Αλιευτικό σκάφος που εκσυγχρονίζεται 

Αξιολογείται η προτεραιότητα,  ανάλογα µε το αλιευτικό σκάφος που 

εκσυγχρονίζεται:

- σκάφος µικρής παράκτιας αλιείας (<12 µέτρων) & ειδικού τύπου σκάφη 

(σπογγαλιευτικά )

- σκάφη που στρέφονται σε άλλο τύπο αλιείας

-λοιπά αλιευτικά σκάφη  

Β6

Βαθµός :
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΑΛΙΕΙΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 1 : ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ

ΜΕΤΡΟ : 1.3 : Επενδύσεις επί των αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα αλιευτικών εργαλείων

Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιµή Αιτιολόγηση

Εκπλήρωση του κριτηρίου όπως 

έχει εξειδικευτεί
ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΌΧΙ

∆ράση 1 ΝΑΙ

∆ράση 2 ΝΑΙ

∆ράση 3 ΝΑΙ

∆ράση 4 ΝΑΙ

∆ράση 5 ΝΑΙ

∆ράση 6 ΝΑΙ

∆ράση 7 ΝΑΙ

∆ράση 8 ΝΑΙ

∆ράση 9 ΝΑΙ

Σύγκλισης ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πράξη θα υλοποιηθεί σε περιοχή 

Γ2
Συµβατότητα της πράξης µε εθνικές 

και κοινοτικές πολιτικές

Η πράξη είναι συµβατή µε τους όρους επιλεξιµότητας που θέτουν οι 

κανονισµοί 1198/2006, 498/2007 και το ΕΠΑΛ

Αξιολογείται εάν οι προτεινόµενες εργασίες-εξοπλισµός της υπαλλόµενης 

πρότασης εντάσσονται στις αντίστοιχες ∆ράσεις του Μέτρου, όπως αυτές 

περιγράφονται στην αντίστοιχη πρόσκληση.

(Απαιτείται τουλάχιστον ένα (1) ΝΑΙ)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Περιγραφή κριτηρίου

Γ. ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

(κατηγορία κριτηρίων που χρησιµοποιούνται για τη συγκριτική αξιολόγηση )

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Αξιολογείται η συµβολή της πράξης  στους στόχους του προγράµµατος, 

υπολογίζεται το πηλίκο : δείκτης εκροών πράξης / δείκτη εκροών άξονα

Συµβολή της πράξης στους στόχους 

του προγράµµατος 
Γ1

Σύγκλισης

Εκτός Σύγκλισης

1 €

2 €

3

4 €

5 €

6 €

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Προτεινόµενος αρχικός Προϋπολογισµός:

Προτεινόµενη Μείωση Προϋπολογισµού:

Λόγοι Μείωσης Προϋπολογισµού:

Τελικός Προτεινόµενος Προϋπολογισµός:

Συνολική ∆ηµόσια ∆απάνη:

Μέγιστη επιτρεπόµενη ∆ηµόσια ∆απάνη βάσει των πινάκων του άρθρου 4 της Υ.Α.

Σε περίπτωση θετικής εισήγησης για την Πράξη:
Η πράξη θα υλοποιηθεί σε περιοχή 

:

ΑΔΑ: Β464Φ-ΙΒΓ



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΜΑΣ ΣΚΑΦΟΥΣ :

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : Αρ. Πρωτ. Αίτησης :

ΜΕΤΡΟ : Κωδικός Πρόσκλησης :

Α/Α Οµάδα κριτηρίων Συντελεστής στάθµισης Τιµή/Βαθµολογία Συνολική βαθµολογία

Α
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ 
ΦΟΡΕΑ

45%

Β ΠΡΑΞΗ 55%

Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NAI

Υπηρεσία:                                           ΕΥ ΕΦ∆ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ Υπογραφή Ηµεροµηνία

Ονοµατεπώνυµο Υπογράφοντα :

Εισηγητής :

Προϊστάµενος Μονάδας Β :

Προϊστάµενος Υηρεσίας :

1 : ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ 
ΣΤΟΛΟΥ

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

                                 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ :   Στα  κριτήρια ΝΑΙ                                                                                                                                                                                    

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ

1.3 : Επενδύσεις επί των αλιευτικών σκαφών και 
επιλεκτικότητα αλιευτικών εργαλείων

ΑΔΑ: Β464Φ-ΙΒΓ


