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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 

2.3 «Μεταποίηση και Εµπορία» 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007-2013 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

 

 

     Έχοντας υπόψη:  
1. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1198/2006 του Συµβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταµείο 

Αλιείας» και ειδικότερα τα άρθρα 28, 29, 30, 31, 32 και 53. 
2. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 498/2007 της Επιτροπής της 26ης Μαρτίου 2007 «για τη θέσπιση 

λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής» του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 του Συµβουλίου για το 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

3. Την αριθµ. 361/06.05.2003 Σύσταση της Επιτροπής σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, 
µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων. 

4. Την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007-2013 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
µε την αριθµ. Ε(2007)6402/11.12.2007 Απόφασή της όπως 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» και ειδικότερα τα άρθρα 4, 9, 19, 36, 
37, 38, 41 και 46, παρ. 3. 

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» και ειδικότερα το άρθρο 10, παράγραφος 22.  

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. 

12. Το Π.∆. 110/2012 (ΦΕΚ 243/Α/11.11.2012) «∆ιορισµός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

13. Την αριθµ. 263857/21.12.2000 (ΦΕΚ 1639/Β/29.12.2000) ΚΥΑ «Σύσταση στο Υπουργείο 
Γεωργίας 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 αριθµ. 3136/07.11.2011 (ΦΕΚ 2533/Β/07.11.2011) ΚΥΑ «Καθορισµός διαδικασιών υπαγωγής 
πράξεων και καταβολής των οικονοµικών ενισχύσεων στους δικαιούχους για το Μέτρο 2.3 
«Μεταποίηση και Εµπορία» του άξονα Προτεραιότητας 2 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.  

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 την απόφαση αυτή προκαλείται δηµόσια δαπάνη ύψους 24.088.800,00 € στα 
πλαίσια του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 µε συγχρηµατοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας 
(ΕΤΑ) και το Π∆Ε (ΣΑΕ 086/8). 

 
ΚΑΛΕΙ  

 

Τους ενδιαφεροµένους φορείς υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων για παραγωγικές επενδύσεις στη 

Μεταποίηση και Εµπορία, που δύνανται να υπαχθούν για ενίσχυση –χρηµατοδότηση στο Μέτρο 2.3: 

«Μεταποίηση και Εµπορία» του Άξονα Προτεραιότητας 2, του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 

2007-2013, για την υποβολή Αιτήσεων Ενίσχυσης – Χρηµατοδότησης λαµβάνοντας υπόψη τα εξής: 

 

Άρθρο 1 

Πεδίο Εφαρµογής – Υπαγόµενες Πράξεις  

 

1. Στο πεδίο εφαρµογής και στο καθεστώς ενισχύσεων της παρούσας απόφασης υπάγονται Πράξεις 

(επενδυτικά σχέδια), που αφορούν στις παρακάτω ∆ράσεις, για επενδύσεις στον τοµέα της 

µεταποίησης και εµπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας :  

 

∆ράση 1. Βελτίωση της επιχειρηµατικής θέσης των παραγωγικών µονάδων µεταποίησης. 

Χορηγούνται ενισχύσεις σε επενδυτικά σχέδια που αφορούν στον εκσυγχρονισµό, επέκταση ή 

ίδρυση µονάδων και εγκαταστάσεων παραγωγής µεταποιηµένων ή µη αλιευτικών προϊόντων και 

στην ελαφριάς µορφής µεταποίηση, τυποποίηση και εµπορία από αλιευτικά σκάφη.  

 

∆ράση 2.     Βελτίωση της επιχειρηµατικής θέσης των εγκαταστάσεων εµπορίας. 

Χορηγούνται ενισχύσεις σε επενδυτικά σχέδια που αφορούν στην ίδρυση, επέκταση και 

εκσυγχρονισµό εγκαταστάσεων εµπορίας. 

 

2. Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται θα πρέπει να συµβάλλουν στην επίτευξη ενός ή 

περισσότερων από τους παρακάτω στόχους: 

� βελτίωση των συνθηκών εργασίας, 



� βελτίωση και παρακολούθηση των συνθηκών δηµόσιας υγείας και υγιεινής ή 

ποιότητας των προϊόντων, 

� παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας για τοµείς της αγοράς, 

� µείωση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, 

� βελτίωση της χρήσης ειδών χαµηλής ζήτησης, παραπροϊόντων και υπολειµµάτων 

της µεταποιητικής διαδικασίας, 

� παραγωγή ή εµπορία νέων προϊόντων, εφαρµογή νέων τεχνολογιών, ή ανάπτυξη 

καινοτόµων µεθόδων παραγωγής, 

� εµπορία προϊόντων, τα οποία προέρχονται κυρίως από τοπικές εκφορτώσεις 

αλιείας και την υδατοκαλλιέργεια. 

 

3. Στα πλαίσια των πιο πάνω ∆ράσεων ενισχύονται ενέργειες σχετικές µε τα εξής: 

� Ίδρυση και µετεγκατάσταση επιχειρήσεων παραγωγής µεταποιηµένων ή µη 

αλιευτικών προϊόντων στοχεύοντας ιδίως σε παραγωγή προϊόντων υψηλής 

ποιότητας και προστιθέµενης αξίας, βελτίωση των συνθηκών εργασίας, διασφάλιση 

της υγιεινής και του περιβάλλοντος, παραγωγή ή εµπορία νέων προϊόντων, 

εφαρµογή νέων τεχνολογιών, ανάπτυξη καινοτόµων µεθόδων παραγωγής. 

� Επέκταση και εκσυγχρονισµός επιχειρήσεων µεταποίησης επιδιώκοντας ιδίως τη 

βελτίωση των εγκαταστάσεων, του εξοπλισµού, των αποθηκευτικών χώρων 

πρώτης ύλης και τελικού προϊόντος, το σύστηµα διακίνησης µε σύγχρονο 

απογραφικό έλεγχο και µηχανογραφική υποστήριξη για την ιχνηλασιµότητα του 

προϊόντος µέχρι τον καταναλωτή. 

� Επεξεργασία υπολειµµάτων αλιευτικών προϊόντων και προϊόντων 

υδατοκαλλιέργειας, καθώς και η αποµάκρυνση από τα ιχθυάλευρα ή τα ιχθυέλαια 

διοξίνης ή άλλων επιβλαβών ουσιών για την ανθρώπινη υγεία. 

� Ελαφριάς µορφής µεταποίηση, τυποποίηση και εµπορία από αλιευτικά σκάφη, µε 

την εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισµού και εφαρµογή πρακτικής σύµφωνα µε 

τους κοινοτικούς κανονισµούς, αξιοποιώντας τα στοιχεία φρεσκάδας των 

αλιευµάτων και εισάγοντας στο κύκλωµα εµπορίας προϊόντα επεξεργασµένα και µε 

ταυτότητα. 

� Ίδρυση και εκσυγχρονισµός εγκαταστάσεων εµπορίας προϊόντων προερχόµενων 

κυρίως από τοπικές εκφορτώσεις αλιείας και την υδατοκαλλιέργεια 

(συσκευαστήρια, κέντρα αποστολής ή εξυγίανσης οστράκων, ψυκτικοί ή 

αποθηκευτικοί χώροι) για τη βελτίωση της ποιότητας, της υγιεινής και της 

εµπορικής παρουσίασης του προϊόντος. 



� Εφαρµογή καινοτόµων διαδικασιών, ανάπτυξη νέων προϊόντων και τρόπων 

συσκευασίας και αξιοποίηση παραδοσιακών συνταγών. 

� Ανάπτυξη χώρων άµεσης εµπορίας για την πώληση και ενηµέρωση του 

καταναλωτή καθώς και για την ενθάρρυνση της κατανάλωσης συναφών 

προϊόντων.  

 

4. Στην περίπτωση που τα επενδυτικά σχέδια πραγµατοποιούνται µε σκοπό τη διασφάλιση της 

συµµόρφωσης προς τα Κοινοτικά πρότυπα για το περιβάλλον, την υγεία του ανθρώπου ή των ζώων, 

την υγιεινή ή τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων, επιτρέπεται η χορήγηση ενίσχυσης έως την 

ηµεροµηνία κατά την οποία τα πρότυπα καθίστανται υποχρεωτικά για τις επιχειρήσεις.  

 

5. Οι ενισχύσεις παρέχονται σε ∆ικαιούχους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας: 

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

ii. που παρέχουν ασφαλείς εγγυήσεις για την 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.  

 

6. Οι ενισχύσεις παρέχονται σε υφιστάµενες επιχειρήσεις που πληρούν, πέραν των προϋποθέσεων, 

που αναφέρονται στο Άρθρο 2 της παρούσας και τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

i. να µην είναι προβληµατικές σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις κατευθυντήριες 

γραµµές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2008/C 84/06 και  

ii. να διαθέτουν τις προβλεπόµενες από την ισχύουσα νοµοθεσία άδειες για τη 

λειτουργία τους. 

 

7. Η συνολική δηµόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων µε την παρούσα 

πρόσκληση κατανέµεται ενδεικτικά ως ακολούθως: 

 

Περιοχές εκτός στόχου σύγκλισης   2.770.100  Ευρώ 

Περιοχές στόχου σύγκλισης 21.318.700  Ευρώ 

Σύνολο 24.088.800  Ευρώ  

 

8. Ο προϋπολογισµός των επενδυτικών σχεδίων που θα ενισχυθούν πρέπει να είναι άνω των 

20.000 ΕΥΡΩ και κατ’ ανώτερο 5.000.000 ΕΥΡΩ για τις περιοχές εντός στόχου σύγκλισης και 

1.500.000 ΕΥΡΩ για τις περιοχές εκτός στόχου σύγκλισης.  



Το κατώτερο όριο για τα αλιευτικά σκάφη µε σκοπό την ελαφριάς µορφής µεταποίηση, τυποποίηση και 

εµπορία ορίζεται σε 5.000 €.  

 

Άρθρο 2  

∆ικαιούχοι Αιτήσεων Ενίσχυσης- Χρηµατοδότησης 

 

1.  Σύµφωνα µε το άρθρο 3 της ΚΥΑ 3136/07.11.2011, ∆ικαιούχοι των οικονοµικών ενισχύσεων 

του Μέτρου 2.3. είναι Ατοµικές Επιχειρήσεις και Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, 

ΕΕ, Προσωπικές εταιρείες του εµπορικού νόµου, Αγροτικές/Αλιευτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις 

κάθε βαθµίδας, Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις), που δραστηριοποιούνται στον 

τοµέα της µεταποίησης και εµπορίας αλιευτικών προϊόντων και οι οποίες λειτουργούν σύµφωνα µε τις 

διατάξεις της εµπορικής και φορολογικής νοµοθεσίας, που έχουν την ευθύνη υλοποίησης και τελικά 

επιβαρύνονται µε το κόστος της πραγµατοποίησης του υποβαλλόµενου προς ενίσχυση επενδυτικού 

σχεδίου και ειδικότερα: 

i. πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, 

ii. επιχειρήσεις που απασχολούν 250 ή περισσότερους εργαζοµένους και έχουν ετήσιο 

κύκλο εργασιών άνω των 50 εκατοµµυρίων ευρώ ή/και σύνολο ετήσιου ισολογισµού που 

υπερβαίνει τα 43 εκατοµµύρια ευρώ, αλλά απασχολούν λιγότερους από 750 

εργαζοµένους ή έχουν κύκλο εργασιών κάτω από 200 εκατοµµύρια ευρώ, 

iii. επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αριθµού απασχολούµενων, ετήσιου κύκλου εργασιών ή 

συνόλου του ετήσιου ισολογισµού αυτών, εφόσον ο τόπος υλοποίησης του 

υποβαλλόµενου προς ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου  βρίσκεται σε «Αποµακρυσµένα 

Ελληνικά Νησιά». 

 

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

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

ονοµασία του επενδυτικού σχεδίου και στο ποσό της δηµόσιας χρηµατοδότησης που χορηγείται στο 

επενδυτικό σχέδιο). 

Άρθρο 3 

Περιοχές Εφαρµογής και Ποσοστά Ενίσχυσης – Χρηµατοδότησης 

 

1. Το Μέτρο 2.3. «Μεταποίηση και Εµπορία»  του ΕΠΑΛ 2007-2013, εφαρµόζεται σε ολόκληρη 

την Ελληνική Επικράτεια, µε διαφορετική όµως ένταση ενίσχυσης σύµφωνα µε το µέγεθος των 

∆ικαιούχων και την περιοχή του τόπου υλοποίησης του προτεινόµενου επενδυτικού σχεδίου. 

 



2. Για τους σκοπούς της παρούσας η κατηγοριοποίηση των περιοχών της Ελληνικής Επικράτειας 

έχει ως εξής: 

i. Περιφέρειες που καλύπτονται από το στόχο σύγκλισης (Περιφέρειες Στόχου Σύγκλισης): 

• Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

• Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

• Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας  

• Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας 

• Περιφέρεια Ηπείρου  

• Περιφέρεια Ιονίων Νήσων  

• Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας  

• Περιφέρεια Πελοποννήσου  

• Περιφέρεια Θεσσαλίας  

• Περιφέρεια Αττικής  

• Περιφέρεια Κρήτης 

 

ii. Περιφέρειες που δεν καλύπτονται από το στόχο σύγκλισης (Περιφέρειες εκτός Στόχου 

Σύγκλισης). 

• Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και 

• Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 

  

◦ Σηµειώνεται ότι επενδυτικά σχέδια στα αποµακρυσµένα Ελληνικά νησιά :  

• της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, 

• της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, 

• Σαµοθράκη, 

• Θάσος, 

• Βόρειες Σποράδες,  

• Σκύρος και Σκυροπούλα, 

• Κύθηρα και Αντικύθηρα, 

• Γαύδος,  Γαυδοπούλα, Παξιµάδια, Χρυσή, Κουφονήσι, Παξιµάδα,  

           ∆ραγονάδα, ∆ιονυσάδες, ∆ία, Ελάσα, 

• Οθωνοί, Ερεικούσα, Μαρθάκιον, Παξοί Αντίπαξοι, 

• Στροφάδες, 

• Σαπιέντζα, Σχίζα και 

• Εχινάδες 



χρηµατοδοτούνται από το Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013 µε ευνοϊκούς όρους και παράλληλα δεν ισχύουν οι 

περιοριστικές διατάξεις της αριθµ. 361/06.05.2003 Σύστασης της Επιτροπής σχετικά µε τον 

ορισµό των πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων. 

 

3. Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, τα ποσοστά χορηγούµενης ∆ηµόσιας Ενίσχυσης για 

επενδυτικά σχέδια που θα ενταχθούν για χρηµατοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας έχουν ως 

εξής: 

   

Περιφέρειες 

Στόχου 

Σύγκλισης 

Περιφέρειες 

εκτός Στόχου 

Σύγκλισης 

Αποµακρυ-

σµένα Ελληνικά 

Νησιά 

∆.E.* 50% 40 % 60 % 
1 

Πολύ µικρές και µικρές 

επιχειρήσεις Ι.Σ.** 50% 60 % 40 % 

∆.E.* 45% 35% 55% 
2 Μεσαίες επιχειρήσεις  

Ι.Σ.** 55% 65% 45% 

∆.E.* 30 % 20% 50 % 

3 

Επιχειρήσεις που 

απασχολούν από 250 έως 

750 εργαζοµένους ή έχουν 

κύκλο εργασιών από 50 έως 

200 εκατοµµύρια ευρώ. 

Ι.Σ.** 70 % 80 % 50 % 

∆.E.* 40% 

4 

Επιχειρήσεις ανεξαρτήτως 

αριθµού απασχολούµενων, 

ετήσιου κύκλου εργασιών ή 

συνόλου του ετήσιου 

ισολογισµού. 

Ι.Σ.** 

 

60% 

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

 

4. Η Ιδιωτική Συµµετοχή δύναται να αποτελείται από Ίδια Συµµετοχή (ίδια κεφάλαια) ή / και 

τραπεζικό δανεισµό σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5. Σε κάθε περίπτωση τα ίδια κεφάλαια δε 

µπορεί να αντιπροσωπεύουν ποσοστό µικρότερο του 5% του συνολικού εγκεκριµένου 

προϋπολογισµού του επενδυτικού σχεδίου.  

 

5. Στα ποσοστά της παραγράφου 3 συµπεριλαµβάνονται και ενισχύσεις που αφορούν σε µέσα 

χρηµατοδοτικής τεχνικής σύµφωνα µε τα άρθρα 34 έως 37 του Κανονισµού 498/2007, µε την 



προϋπόθεση της τήρησης του άρθρου 53 του Καν 1198/2006, καθώς η εγγύηση και η 

επιδότηση δανείου ή/και επιτοκίου συνυπολογίζεται στη σώρευση ενισχύσεων. 

 

6. Το ποσοστό της Ιδίας Συµµετοχής (ίδια κεφάλαια) στο επενδυτικό σχέδιο, το οποίο έχει 

εγκριθεί µε την Απόφαση Ένταξης - Χρηµατοδότησης Πράξης, δεν είναι δυνατόν να µειωθεί 

µετά την έκδοση της Απόφασης αυτής.  

 

7. Οι δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν από 01.01.2007 και µέχρι την υποβολή της αίτησης στο 

πλαίσιο της παρούσας απόφασης, µπορούν να προσµετρηθούν στην απαιτούµενη Ιδία 

Συµµετοχή, εφόσον διαπιστώνεται η εξόφλησή τους.  

 

8. Σε περίπτωση δανεισµού, ο φορέας υποβολής του επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να 

υποβάλει:  

i. έγγραφο τραπεζικού ή άλλου χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος για το θετικό 

ενδιαφέρον του για χορήγηση δανείου  

ή  

ii. έγγραφο τραπεζικού ή άλλου χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος για την 

πιστοληπτική ικανότητα του φορέα.  

 

Άρθρο 4 

Καθορισµός Επιλέξιµων και Μη Επιλέξιµων ∆απανών 

 

1. Για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στην παρούσα θεωρούνται ως 

επιλέξιµες οι δαπάνες που εµπίπτουν στις εξής κατηγορίες: 

i ∆απάνες για την αγορά οικοπέδου. 

ii ∆απάνες για τη διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. 

iii ∆απάνες για την κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισµό βιοµηχανοστασίων, κτιριακών, 

ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων. 

iv ∆απάνες για την κατασκευή νέων αποθηκευτικών ή ψυκτικών χώρων. 

v ∆απάνες για την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων, εξοπλισµού. 

vi ∆απάνες για την αγορά µέσων µεταφοράς. 

vii ∆απάνες για την αγορά εργαστηριακού εξοπλισµού. 

viii ∆απάνες για την εγκατάσταση και εφαρµογή Συστηµάτων ∆ιασφάλισης Ποιότητας.  

ix ∆απάνες για µελέτες και αµοιβές συµβούλων. 

x ∆απάνες για την προµήθεια λογισµικού καθώς και λογισµικού αναβάθµισης. 



xi ∆απάνες για επεξεργασία των απορριµµάτων των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. 

xii ∆απάνες για εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων. 

 

2. Ειδικότερα, επιλέξιµες θεωρούνται οι εξής δαπάνες: 

i Αγορά οικοπέδου, ανάλογη (ελάχιστη απαιτούµενη έκταση) για την ίδρυση νέας ή την επέκταση 

υφιστάµενης µονάδας µεταποίησης, τυποποίησης, επεξεργασίας, συσκευασίας, εµπορίας, µέχρι 

ποσοστού 10% επί του συνολικού επιλέξιµου κόστους της επένδυσης (πλην τεχνικών και 

απρόβλεπτων), µε την προϋπόθεση ότι το οικόπεδο θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά και µόνο για 

τους σκοπούς του επενδυτικού σχεδίου. Η τιµή αγοράς της απαραίτητης εδαφικής έκτασης 

προσδιορίζεται από ανεξάρτητο ορκωτό εκτιµητή ή από αναγνωρισµένο εγκεκριµένο επίσηµο 

φορέα και δεν υπερβαίνει την εµπορική της αξία ή την αντικειµενική της αξία για τις περιπτώσεις 

όπου εφαρµόζεται το σύστηµα του αντικειµενικού προσδιορισµού. 

ii Οι δαπάνες για την καθαίρεση υπερκείµενων στην εδαφική έκταση κατασκευών-εγκαταστάσεων, 

είναι επιλέξιµες εφόσον είναι απαραίτητες για την εκτέλεση της Πράξης και δεν µπορούν να 

υπερβούν το 5% των συνολικών επιλέξιµων δαπανών της Πράξης (πλην τεχνικών και 

απρόβλεπτων). 

iii Η αγορά ακινήτων όπως κτίρια και τα γήπεδα, (ελάχιστη απαιτούµενη έκταση), επί των οποίων 

έχουν οικοδοµηθεί, είναι επιλέξιµη, εφόσον η αγορά του ακινήτου συνδέεται άµεσα µε τους 

στόχους της σχετικής Πράξης και µε τις εξής προϋποθέσεις :  

• Η τιµή αγοράς του ακινήτου προσδιορίζεται από ανεξάρτητο ορκωτό εκτιµητή και δεν 

υπερβαίνει την εµπορική του αξία. 

• Το ακίνητο δεν θα πρέπει να έχει αποτελέσει τα προηγούµενα δέκα (10) έτη αντικείµενο 

Εθνικής ή Κοινοτικής επιχορήγησης. 

• Το ακίνητο οφείλει να χρησιµοποιείται για το σκοπό και την περίοδο που περιγράφεται 

στην απόφαση Ένταξης - Χρηµατοδότησης της Πράξης. 

• Το ακίνητο δε χρησιµοποιείται για κατοικία. 

 

iv Εργασίες διαµόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου έως και 5% του συνολικού επιλέξιµου κόστους 

του επενδυτικού σχεδίου (πλην τεχνικών και απρόβλεπτων εξόδων). Στις εργασίες διαµόρφωσης του 

περιβάλλοντος χώρου, δε συνυπολογίζονται εργασίες που πραγµατοποιούνται σε αυτόν αλλά 

εξυπηρετούν υποδοµές των εγκαταστάσεων (έργα ύδρευσης, αποχέτευσης, αποστραγγιστικά έργα 

κλπ). 

v Εργασίες για την κατασκευή, επέκταση ή εκσυγχρονισµό βιοµηχανοστασίων, κτιριακών, ειδικών ή 

βοηθητικών εγκαταστάσεων. 

vi Εργασίες για την κατασκευή, την επέκταση και τον εκσυγχρονισµό ψυκτικών χώρων αποθήκευσης 



αλιευτικών προϊόντων καθώς και η αγορά, η µεταφορά και η εγκατάσταση του εξοπλισµού τους. 

vii Μελέτες και αµοιβές συµβούλων.  

viii Ειδικές εγκαταστάσεις και εξοπλισµός για επιχειρήσεις στα αποµακρυσµένα νησιά. 

ix Αγορά εξοπλισµού γραφείων και χώρων προσωπικού (αγορά επίπλων γραφείου και επίπλων 

χώρων ενδιαίτησης και παραµονής προσωπικού βάρδιας στην µονάδα / εγκατάσταση, 

φωτοαντιγραφικά, fax, τηλεφωνικά κέντρα, VHF, συστήµατα ασφάλειας, ηλεκτρονικής 

παρακολούθησης, κλπ).  

x Αγορές, οι οποίες σχετίζονται µε την προµήθεια και εγκατάσταση του απαιτούµενου νέου 

(καινούργιου) εξοπλισµού και µέσων για τη λειτουργία της επένδυσης (παραγωγικός, 

ηλεκτροµηχανολογικός εξοπλισµός, εξοπλισµός εργαστηρίων, κλπ). 

xi Εκσυγχρονισµό και αναβάθµιση µε σύγχρονο εξοπλισµό του υφιστάµενου εξοπλισµού και των 

µέσων µεταφοράς. 

xii Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισµού µηχανοργάνωσης των επιχειρήσεων (εξοπλισµός 

πληροφορικής, προµήθεια λογισµικού και λογισµικού αναβάθµισης, µελέτες και συστήµατα 

οργάνωσης και λειτουργίας συσκευαστηρίων & αποθηκών). 

xiii Κατασκευές και εξοπλισµός για την επεξεργασία, µεταποίηση και εµπορία των απορριµµάτων των 

προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. 

xiv Υλικές επενδύσεις και µελέτες εφαρµογής και πιστοποίησης συστηµάτων διαχείρισης της 

ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης, εφαρµογής συστήµατος αυτοέλεγχου, καθώς και µελέτη 

σήµανσης και πιστοποίησης των προϊόντων. 

xv Έργα οδοποιίας, διάνοιξης δρόµων, επίστρωσης και ασφαλτόστρωσης (εκτός του περιβάλλοντα 

χώρου). Είναι επιλέξιµη µέγιστη δαπάνη µέχρι 100.000 € και σε κάθε περίπτωση αυτή δε θα 

υπερβαίνει το 5% του συνολικού επιλέξιµου κόστους της Πράξης (πλην τεχνικών εξόδων και 

απρόβλεπτων). 

xvi Τεχνικά έξοδα και απρόβλεπτα που δε ξεπερνούν σε ποσοστό το 10% του συνόλου των 

επιλέξιµων δαπανών. 

xvii ∆απάνες που πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing) εφόσον 

αιτιολογούνται για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου και µε τους εξής όρους:  

� Ο µισθωτής είναι ο ∆ικαιούχος του επενδυτικού σχεδίου. 

� Μετά τη λήξη της µίσθωσης η κυριότητα του πάγιου στοιχείου το οποίο αποτελεί το 

αντικείµενο της σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης περιέρχεται στο ∆ικαιούχο.  

� Η διάρκεια της χρηµατοδοτικής µίσθωσης δε µπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη. 

� Οι επιλέξιµες δαπάνες χρηµατοδοτικής µίσθωσης αφορούν µόνο την αξία κτήσης του 

παγίου η οποία αποδεικνύεται από εξοφληµένο τιµολόγιο ή λογιστικό έγγραφο ισοδύναµης 

αποδεικτικής αξίας. 

� Το συνολικό κόστος δε µπορεί να υπερβαίνει την εµπορική αξία του πάγιου στοιχείου. 



 

3. Με τον όρο τεχνικά έξοδα εννοούνται οι δαπάνες για ασφάλιση του εξοπλισµού, αµοιβές για τη 

σύνταξη του φακέλου και αµοιβές για την εκπόνηση των µελετών αδειοδότησης του έργου, 

µελέτες εφαρµογής, έκδοση οικοδοµικών αδειών, µελέτες επίβλεψης, εδαφοστατικές µελέτες, 

µελέτες µηχανολογικού εξοπλισµού κλπ. 

4. Με τον όρο απρόβλεπτα έξοδα εννοούνται οι δαπάνες για εργασίες ή εξοπλισµό κλπ, που δεν 

περιλαµβάνονται στην αρχικώς εγκριθείσα αίτηση, αλλά προκύπτουν κατά την πορεία εκτέλεσης 

του επενδυτικού σχεδίου (π.χ. υπερβάσεις ποσοτήτων) και κρίνονται ως άκρως απαραίτητες για 

την ολοκλήρωση της υλοποίησής του. ∆ε θεωρούνται απρόβλεπτα έξοδα οι υπερβάσεις κόστους 

και η ανάγκη αγοράς επιπλέον µέσων µεταφοράς.    

5. ∆ικαιούχοι που έχουν πραγµατοποιήσει δαπάνες µετά την 1η Ιανουαρίου 2007 και µέχρι την 

ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, αυτές µπορούν να συµπεριληφθούν και να 

θεωρηθούν επιλέξιµες, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης 

επενδυτικών σχεδίων και εφόσον το προτεινόµενο επενδυτικό σχέδιο ενταχθεί στις διατάξεις της 

παρούσας.  

6. ∆εν είναι επιλέξιµες οι δαπάνες που αφορούν σε:  

i Ανέγερση ή επέκταση κτηριακών εγκαταστάσεων επί γηπέδου που δεν ανήκει κατά κυριότητα στο 

φορέα της επένδυσης, εκτός εάν τούτο έχει παραχωρηθεί από το δηµόσιο ή φορέα του ευρύτερου 

δηµόσιου τοµέα ή έχει µισθωθεί για το σκοπό αυτό, για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δέκα (10) 

ετών. Η δεκαετής διάρκεια της παραχώρησης ή µίσθωσης υπολογίζεται από την ηµεροµηνία 

υποβολής της αίτησης για τη χρηµατοδότηση του επενδυτικού σχεδίου. Σε περιπτώσεις 

µισθώσεων δηµόσιων εκτάσεων, αν η διάρκεια είναι δέκα (10) έτη ή και µικρότερη, λαµβάνεται 

υπόψη ρήτρα αναµίσθωσης, εφόσον περιλαµβάνεται στο συµβόλαιο. Σε περιπτώσεις εµπορικών 

µισθώσεων λαµβάνεται υπόψη το ισχύον νοµικό καθεστώς των εµπορικών µισθώσεων. Σε 

περίπτωση εγκατάστασης σε ΒΕ.ΠΕ. ως αποδεικτικό ύπαρξης οικοπέδου γίνεται δεκτή η 

δέσµευση του οικοπέδου από το φορέα ΒΕ.ΠΕ.. 

ii Ποσά για αγορά οικοπέδου, εργασίες διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, έργα οδοποιίας και 

τεχνικά έξοδα & απρόβλεπτα, που υπερβαίνουν τα ποσοστά επί του συνολικού κόστους του 

επενδυτικού σχεδίου, που έχουν προσδιορισθεί ως επιλέξιµες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου. 

iii Αγορά, κατασκευή και προµήθεια εξοπλισµού που δεν είναι απαραίτητος για παραγωγικούς 

σκοπούς. 

iv Εργασίες επισκευής και συντήρησης υφιστάµενων εξοπλισµών και εγκαταστάσεων. 

v Εργασίες πρασίνου (δενδροφύτευση, χλοοτάπητες, κλπ) και έργα διακόσµησης. 

vi Αγορά ή εγκατάσταση µεταχειρισµένων υλικών, µηχανηµάτων και εξοπλισµών. 

vii Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για οποιαδήποτε κατηγορία δαπάνης.  



viii Άλλους φόρους, τέλη ή επιβαρύνσεις. Εξαιρούνται και είναι επιλέξιµα, για τα µεταφορικά µέσα, 

τέλη ταξινόµησης και δασµοί, ενσωµατωµένα ή µη στα τιµολόγια αγοράς τους.  

ix Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (χρεωστικοί τόκοι, προµήθειες χρηµατοπιστωτικών συναλλαγών, έξοδα 

συναλλάγµατος, συναλλαγµατικές διαφορές). 

x Πρόστιµα, χρηµατοοικονοµικές ποινές και δαπάνες δικαστικών διαδικασιών, απαλλοτριώσεων, 

εκκρεµότητες, κλπ. 

xi Αγορά επιβατικών αυτοκινήτων µέχρι επτά (7) θέσεων. 

xii Αγορά ή εγκατάσταση εξοπλισµού αναψυχής. 

xiii Αγορά αναλώσιµων υλικών. 

xiv Λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης. 

xv Αµοιβές προσωπικού, συµπεριλαµβανοµένων των επιβαρύνσεων κοινωνικής ασφάλισης, εκτός 

αν αυτό προσληφθεί ειδικά για εργασία αποκλειστικά για την υλοποίηση της Πράξης και θα 

απολυθεί µε την ολοκλήρωση των εργασιών. 

xvi Εργασίες που πραγµατοποιήθηκαν από τον ίδιο το φορέα. 

xvii Έξοδα σύστασης της εταιρείας ή άλλου νοµικού προσώπου, έξοδα συµβολαιογράφου, έξοδα 

ταξιδιών.  

xviii Έξοδα µεταβίβασης της κυριότητας της επιχείρησης. 

xix Εργασίες των οποίων τα δικαιολογητικά έγγραφα δεν επιτρέπουν επαλήθευση των δαπανών. 

xx Έξοδα ενοικίασης υλικού-εξοπλισµού, εκτός των περιπτώσεων ενοικίασης εξοπλισµού που 

χρησιµοποιείται για τις εργασίες κατασκευής της µονάδας / εγκατάστασης.  

xxi Έξοδα κατασκευής προσωρινών έργων. 

 

Άρθρο 5 

Υποβολή Αιτήσεων Ενίσχυσης – Χρηµατοδότησης 

 

1. Οι ενδιαφερόµενοι φορείς / δυνητικοί ∆ικαιούχοι υποβάλλουν τις αιτήσεις για την υπαγωγή των 

επενδυτικών τους σχεδίων και το σχετικό φάκελο, τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή µορφή 

(CD/DVD ROM για περιβάλλον WINDOWS, κείµενα σε MS WORD και πίνακες σε MS EXCEL), 

από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παρούσας και µέχρι την 31-07-2012. 

2. Οι αιτήσεις για την υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων κατατίθενται στην ΕΥ ΕΦ∆ ΕΠ Αλιείας. 

Αντίγραφο του πλήρους κατατεθειµένου φακέλου κατατίθεται και στις κατά τόπο αρµόδιες 

Υπηρεσίες Αλιείας των εντός της περιοχής αρµοδιότητας των οποίων πρόκειται να υλοποιηθεί το 

επενδυτικό σχέδιο, προκειµένου να λάβουν γνώση για τη σχεδιαζόµενη επένδυση και να εκδώσουν 

τη σχετική «Βεβαίωση Κατάστασης της Μονάδας», σύµφωνα µε το υπόδειγµα 11 της παρούσας. 



Άρθρο 6 

Περιεχόµενο Φακέλου Ενίσχυσης-Χρηµατοδότησης 

 

1. Στην αρχή κάθε φακέλου θα υπάρχει πίνακας περιεχοµένων καθώς και πλήρη στοιχεία του φορέα: 

επωνυµία, έδρα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ∆ΟΥ, τηλέφωνα, FAX, e-mail. Επίσης πρέπει να παρέχονται 

στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου κατά το Νόµο εκπροσώπου του φορέα και του υπεύθυνου 

υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου µε τον οποίο θα έρχονται σε επαφή οι αρµόδιες Υπηρεσίες 

καθώς και του νόµιµου εκπροσώπου του ∆ικαιούχου, ή του εξουσιοδοτηµένου προς τούτο 

πρόσωπο. 

 

2. Ο φάκελος Αίτησης Ενίσχυσης-Χρηµατοδότησης θα πρέπει απαραίτητα και ανάλογα µε την 

περίπτωση, να περιλαµβάνει τα πιο κάτω δικαιολογητικά και τεχνοοικονοµικά στοιχεία: 

i Αίτηση Ενίσχυσης-Χρηµατοδότησης, σύµφωνα µε το Υπόδειγµα 2 της παρούσας, πλήρως 

συµπληρωµένη που θα έχει τη θέση Υπεύθυνης ∆ήλωσης και θα φέρει πρωτότυπη υπογραφή και 

σφραγίδα του φορέα,  

ii ∆ήλωση µε τα στοιχεία σχετικά µε την ιδιότητα της επιχείρησης, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 

2003/361/ΕΚ Σύσταση της Επιτροπής (Υπόδειγµα 10) και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 

iii Καταστατικό ή Εταιρικό (κατά περίπτωση) του φορέα, εκτός εάν η επιχείρηση είναι ατοµική. 

ΦΕΚ 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.  

iv Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή άλλου αρµόδιου οργάνου όπως προσδιορίζεται στο 

Καταστατικό του φορέα για τον ορισµό του υπεύθυνου υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και τον 

αριθµό Τραπεζικού Λογαριασµού (IBAN) στον οποίο θα καταβάλλονται οι ενισχύσεις. Το ανωτέρω 

πρόσωπο είναι το µόνο αρµόδιο για την υποβολή αιτήσεων πληρωµής, τροποποιήσεων, παρατάσεων 

της αίτησης ενίσχυσης.   

v Οικονοµικά στοιχεία του φορέα: Ισολογισµοί και αποτελέσµατα χρήσης για τα τρία (3) 

προηγούµενα έτη αυτού της αίτησης. Στην περίπτωση που οι ∆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. 

Εάν πρόκειται για νεοσύστατη εταιρία ή ατοµική επιχείρηση υποβάλλονται µόνο τα εκκαθαριστικά 

σηµειώµατα της ∆.Ο.Υ. των τριών (3) τελευταίων ετών, ενός εκάστου των µετόχων που κατέχουν 

µερίδιο µεγαλύτερο ή ίσο του 5% του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου ή του φυσικού προσώπου.  

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.  

vi Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα που να καλύπτουν την ηµεροµηνία υποβολής της 

αίτησης. 

vii Πιστοποιητικό µη πτώχευσης και µη υποβολής αίτησης για πτώχευση. 

viii Πιστοποιητικό µη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και µη υποβολής αίτησης για θέση σε 

αναγκαστική διαχείριση. 

ix Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία ο ενδιαφερόµενος θα δηλώνει:  

� ότι το ίδιο αντικείµενο της επένδυσης δεν έχει προταθεί ή οριστικά υπαχθεί για ενίσχυση 

– επιχορήγηση σε αναπτυξιακό νόµο ή σε άλλο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα.  

� ότι η λειτουργία της επένδυσης θα συνάδει µε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από 

την εφαρµογή των Κοινοτικών και Εθνικών διατάξεων (Κ.Αλ.Π., ΚΟΑ, ΠΛΑ ΑΛΙΕΙΑ, 

Σύστηµα Ελέγχου Αλιευτικών Προϊόντων, κλπ) που αφορούν στη διακίνηση, εµπορία, 

ιχνηλασιµότητα των προϊόντων, την πρόληψη, αποτροπή και εξάλειψη της ΠΛΑ  ΑΛΙΕΙΑΣ 

και τη µέριµνα για την ενηµέρωση του καταναλωτή. 

� τον απαιτούµενο χρόνο για ολοκλήρωση των εργασιών του επενδυτικού σχεδίου 

(συγκεκριµένες ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης των εργασιών).  

� τον αριθµό των νέων θέσεων εργασίας που θα δηµιουργηθούν.  

� τον τρόπο και τη διαδικασία κάλυψης της Ιδίας Συµµετοχής.  

x Σε περίπτωση δανειοδότησης:  

� έγγραφο τραπεζικού ή άλλου χρηµατοπιστωτικού Ιδρύµατος για το θετικό ενδιαφέρον του για 

χορήγηση δανείου στο οποίο θα αναφέρονται:  

• το ύψος του δανείου, το συνολικό κόστος και το είδος του επενδυτικού σχεδίου για το 

οποίο χορηγείται το δάνειο, 

• η διάρκεια του δανείου, 

• το επιτόκιο, 

• η περίοδος χάριτος, 

 ή 

� έγγραφο τραπεζικού ή άλλου χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος για την πιστοληπτική ικανότητα 

του φορέα, όπου θα αναφέρεται η «σχέση» / θέση του φορέα µε την τράπεζα (π.χ. την ύπαρξη 

ή όχι γραµµών χρηµατοδότησης και το ύψος αυτής, την κατάσταση που υπάρχει – ενδεχόµενα 

δυσµενή ή άλλα στοιχεία που επηρεάζουν την πιστοληπτική ικανότητα του φορέα).  

xi Αποδεικτικά στοιχεία που να πιστοποιούν τη δυνατότητα του φορέα να καταβάλει τη 

συµµετοχή του στην επένδυση µε ίδια κεφάλαια σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.  



           Στις περιπτώσεις σχεδίων της παραγράφου 7 του άρθρου 3 που βάσει των εξοφληµένων 

τιµολογίων έχει καλυφθεί το ποσοστό της Ιδίας Συµµετοχής δεν απαιτούνται τα παραπάνω.  

xii Αναλυτική τεχνοοικονοµική προµελέτη, που θα περιλαµβάνει  : 

• Εισαγωγή. Συνοπτική παρουσίαση του επενδυτικού σχεδίου - σύνοψη των βασικών στοιχείων 

του επενδυτικού σχεδίου (σύντοµη περιγραφή αντικειµένου και χαρακτηριστικών επενδυτικού 

σχεδίου, τόπος εγκατάστασης, συνολικό κόστος, αναφορά της σκοπιµότητας και των στόχων 

της επιχείρησης από την υλοποίηση αυτού). 

• Ενότητα Α. Στοιχεία φορέα επενδυτικού σχεδίου (στοιχεία ίδρυσης φορέα, µετοχική σύνθεση – 

µετοχικό κεφάλαιο, στοιχεία µετόχων–εταίρων, δραστηριότητα του φορέα, µέγεθος φορέα 

επενδυτικού σχεδίου). 

• Ενότητα Β. Τεχνική περιγραφή επενδυτικού σχεδίου : περιγραφή του προτεινόµενου 

επενδυτικού σχεδίου και της παραγωγικής διαδικασίας αυτού, στοιχεία οικοπέδου και 

κυριότητας αυτού, περιγραφή κτιριακών εγκαταστάσεων, τρόπος κατασκευής, επιφάνειες και 

χρήσεις χώρων, περιγραφή παραγωγικής διαδικασίας και τεχνική περιγραφή των βασικών 

εργασιών και εξοπλισµού κατά κατηγορία δαπανών µε αναφορά σε επισυναπτόµενα 

δικαιολογητικά (προσφορές, σχέδια), τεκµηρίωση δυναµικότητας. 

• Ενότητα Γ. Στοιχεία απασχόλησης και τεκµηρίωσης των υφιστάµενων και νέων θέσεων 

απασχόλησης. Ειδικότερα : 

o τεκµηρίωση του υπολογισµού των υφισταµένων θέσεων απασχόλησης του φορέα του 

επενδυτικού σχεδίου σε ΕΜΕ κατά τους 12 τελευταίους µήνες πριν την υποβολή της 

αίτησης (τέσσερις τελευταίες υποβληθείσες Α.Π.∆.). 

o ανάλυση των δηµιουργούµενων µε το επενδυτικό σχέδιο νέων θέσεων απασχόλησης και 

τεκµηρίωση του υπολογισµού αυτών σε ΕΜΕ. 

• Ενότητα ∆. Κόστος επενδυτικού σχεδίου και πηγές χρηµατοδότησης, παρουσίαση 

συγκεντρωτικού πίνακα κόστους ανά κατηγορία δαπάνης, χρηµατοδοτικό σχήµα και ανάλυση 

των πηγών χρηµατοδότησης. 

• Ενότητα Ε. Στοιχεία Αγοράς (στοιχεία του κλάδου βάσει διαθέσιµων στατιστικών στοιχείων). 

• Ενότητα ΣΤ. Προβλέψεις βιωσιµότητας µετά την υλοποίηση της επένδυσης (ανάλυση των 

παραδοχών βιωσιµότητας, σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  3). 

Η τεχνοοικονοµική προµελέτη, µε αριθµηµένες σελίδες, θα υπογράφεται και σφραγίζεται (µε τα 

πλήρη στοιχεία του υπογράφοντος) στην τελευταία σελίδα από Ιχθυολόγο, από Οικονοµολόγο 

όταν το προτεινόµενο κόστος του επενδυτικού σχεδίου υπερβαίνει τα 500.000 € και από 

Μηχανικούς για τα τεχνικά σχέδια της επένδυσης, τις προµετρήσεις των εγκαταστάσεων και τις 

τεχνικές προδιαγραφές των υλικών και εξοπλισµών. Επίσης υποβάλλεται Υπεύθυνη ∆ήλωση 



των µελετητών, στην οποία θα δηλώνεται ότι : νόµιµα υπογράφουν και φέρουν την ευθύνη για 

την ακρίβεια των στοιχείων της ειδικότητάς τους και την ορθότητα των σχετικών υπολογισµών.  

xiii Τοπογραφικό διάγραµµα 1:500 ή 1:1000 του χώρου όπου θα εγκατασταθεί η µονάδα 

µεταποίησης / εγκατάσταση εµπορίας, υπογεγραµµένο από τον αρµόδιο συντάξαντα και διάγραµµα 

κάλυψης θεωρηµένο για τους όρους δόµησης από την αρµόδια Υπηρεσία ή αντίγραφο του 

εγκεκριµένου διαγράµµατος σύµφωνα µε την αδειοδότηση του έργου (ΑΕΠΟ, οικοδοµική άδεια κλπ). 

xiv Απόσπασµα χάρτη της ευρύτερης περιοχής (κλίµακας 1:50.000 έως1:250.000) όπου θα 

σηµειώνεται η θέση της µονάδας µεταποίησης / εγκατάστασης εµπορίας. 

xv Κυρωµένο αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας οικοπέδου ή δεκαετούς τουλάχιστον συµβολαίου 

ενοικίασης µετεγγραµµένου στο οικείο Υποθηκοφυλακείο (αρθρ. 618 Α.Κ.). Σε περιπτώσεις 

µισθώσεων δηµοσίων εκτάσεων, αν η διάρκεια είναι δέκα (10) ή και µικρότερη, λαµβάνεται υπόψη 

ρήτρα αναµίσθωσης, εφόσον περιλαµβάνεται στο συµβόλαιο. Σε περιπτώσεις εµπορικών µισθώσεων 

λαµβάνεται υπόψη το ισχύον νοµικό καθεστώς των εµπορικών µισθώσεων. Σε περίπτωση 

εγκατάστασης σε ΒΕ.ΠΕ. ως αποδεικτικό ύπαρξης οικοπέδου γίνεται δεκτή η δέσµευση του οικοπέδου 

από το φορέα ΒΕ.ΠΕ.. 

xvi Τεχνικά σχέδια (τοπογραφικό διάγραµµα κάλυψης, κατόψεις, όψεις, τοµές) σχέδια διάταξης 

µηχανολογικού εξοπλισµού και γραµµών παραγωγής (lay out). 

xvii Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.) (όπου απαιτείται). 

xviii Έγκριση ίδρυσης ή λειτουργίας της εγκατάστασης από την κατά τόπο αρµόδια  Κτηνιατρική 

Υπηρεσία (όπου απαιτείται). 

xix Έγκριση µελέτης διάθεσης αποβλήτων συνοδευόµενη από κυρωµένο αντίγραφο της µελέτης, ή 

άδεια διάθεσης αποβλήτων (όπου απαιτείται). 

xx Άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας της µονάδας µεταποίησης / εγκατάστασης εµπορίας ή 

αντίστοιχο έγγραφο απαλλαγής που θα συνοδεύονται και µε τα θεωρηµένα σχέδια διάταξης Η/Μ 

εξοπλισµού (όπου απαιτείται). 

xxi Άδεια χρήσης νερού και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδάτινων πόρων (για τις περιπτώσεις 

υδρογεωτρήσεων). 

xxii Άδεια χρήσης αιγιαλού και παραλίας (όπου απαιτείται). 

xxiii Προσφορές αναλυτικές υπογεγραµµένες από τον κατασκευαστή ή τον προµηθευτή (κτιριακά, 

µηχανήµατα, εξοπλισµοί, µέσα µεταφοράς κλπ) µε αντίστοιχες προµετρήσεις, 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 της παραγράφου 7 του άρθρου 3 της παρούσας θα προσκοµίζονται τα τιµολόγια, ο 

τρόπος εξόφλησής τους και οι αντίστοιχες επιµετρήσεις, για εργασίες / ενέργειες που έχουν 

ολοκληρωθεί κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. Για εργασίες / ενέργειες που δεν έχουν 

ολοκληρωθεί απαιτούνται τα παραπάνω.  



xxiv Υπεύθυνη δήλωση του φορέα για επιδότηση ή όχι της αρχικής µονάδας µεταποίησης / 

εγκατάστασης εµπορίας ή του αλιευτικού σκάφους, στα πλαίσια οποιουδήποτε Εθνικού ή Κοινοτικού 

Προγράµµατος, για επενδύσεις που αφορούν σε επέκταση ή εκσυγχρονισµό υφιστάµενης µονάδας 

µεταποίησης / εγκατάστασης εµπορίας. Εάν η αρχική µονάδα/ εγκατάσταση έχει επιδοτηθεί από 

Εθνικούς ή Κοινοτικούς πόρους: θα δηλώνεται το Πρόγραµµα στο οποίο εντάχθηκε, η ηµεροµηνία 

ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου και εφόσον πρόκειται για αντικατάσταση υπάρχουσας 

υποδοµής, αν έχει παρέλθει 5ετία από την προµήθεια και εγκατάσταση του επιδοτηµένου εξοπλισµού 

και 10ετία από την κατασκευή των µόνιµων εγκαταστάσεων. Για τον υπολογισµό της 5ετίας και 10ετίας 

αντίστοιχα, λαµβάνεται υπόψη η ηµεροµηνία υπογραφής της βεβαίωσης προόδου και κόστους από 

την αρµόδια Επιτροπή της δόσης πληρωµής στην οποία αντιστοιχεί ο συγκεκριµένος εξοπλισµός ή η 

εκτελεσθείσα εργασία. 

xxv Αναλυτική περιγραφή των υπαρχουσών εγκαταστάσεων και εξοπλισµού, όταν πρόκειται για 

επενδυτικά σχέδια που αφορούν σε επέκταση ή εκσυγχρονισµό υφιστάµενης µονάδας µεταποίησης / 

εγκατάστασης εµπορίας.  

 

3. Στις περιπτώσεις που οι άδειες των σηµείων XVII έως ΧΧΙ της προηγούµενης παραγράφου (και 

εφόσον απαιτούνται) κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου 

βρίσκονται στη διαδικασία έκδοσης, ανανέωσης ή τροποποίησης, υποβάλλονται οι προϊσχύουσες 

άδειες, εφόσον υπάρχουν, και το αντίστοιχο αίτηµα έκδοσης, ανανέωσης ή τροποποίησης. 

 

4. Οι µελέτες θα είναι δακτυλογραφηµένες σε µέγεθος Α4, δε θα είναι βιβλιοδετηµένες και θα 

υποβάλλονται σε ντοσιέ (κλασέρ). 

 

5. Όσα εκ των υποχρεωτικών δικαιολογητικών προσκοµίζονται σε αντίγραφα πρέπει να είναι αρµοδίως 

επικυρωµένα, ευκρινή και ευανάγνωστα. 

 

Άρθρο 7 

Έλεγχος πληρότητας, αξιολόγηση, βαθµολόγηση και επιλογή επενδυτικών σχεδίων 

 

1. Η διαδικασία ελέγχου πληρότητας, αξιολόγησης και επιλογής των επενδυτικών σχεδίων 

περιλαµβάνει τα εξής στάδια: 

i ΕΥ ΕΦ∆ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ εντός είκοσι (20) ηµερολογιακών ηµερών από την υποβολή της Αίτησης 

ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών, την ακρίβεια των δηλούµενων στοιχείων, την 

τήρηση των καθορισθεισών προϋποθέσεων.  

ii Ο έλεγχος πληρότητας των στοιχείων διενεργείται από την ΕΥ ΕΦ∆ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ µε βάση τη 

σχετική Λίστα Εξέτασης Πληρότητας (ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1). Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η Υπηρεσία 



δύναται να ζητήσει την υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων από τον αιτούντα της 

ενίσχυσης, 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 πληρότητά της. Αιτήσεις 

που παρουσιάζουν ελλείψεις και οι οποίες δε συµπληρώθηκαν µετά την έγγραφη ενηµέρωση 

της Υπηρεσίας (ως ανωτέρω) και δεν πληρούν τα κριτήρια της Λίστας Εξέτασης Πληρότητας 

θα τίθενται στο αρχείο και θα θεωρούνται ως µηδέποτε υποβληθείσες, µε σχετική ενηµέρωση 

του αιτούντα. 

iii Η κατά τόπο αρµόδια Υπηρεσία Αλιείας, αποστέλλει εντός 10 ηµερολογιακών ηµερών από την 

ηµεροµηνία πρωτοκόλλησης του φακέλου σ΄ αυτή, συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο το 

Υπόδειγµα 11 Βεβαίωση Κατάστασης της Μονάδας στην ΕΥ ΕΦ∆ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ, το οποίο 

αποτελεί στοιχείο για την πληρότητα του φακέλου. 

iv Για τις αιτήσεις που κρίνονται πλήρεις η ΕΥ ΕΦ∆ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ προβαίνει, εντός είκοσι (20) 

ηµερολογιακών ηµερών, από την ολοκλήρωση εξέτασης της πληρότητας του φακέλου, σε 

αξιολόγηση και βαθµολόγηση αυτών µε βάση τα Κριτήρια Επιλογής Πράξεων, όπως αυτά 

εγκρίνονται και ισχύουν από την Επιτροπή Παρακολούθησης και εξειδικεύονται στην παρούσα, 

σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Παράρτηµα 1 και τους συνηµµένους πίνακες κριτηρίων (Α, 

Β, Γ).  

v Εφόσον κριθεί αναγκαίο η ΕΥ ΕΦ∆ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ δύναται να ζητήσει την υποβολή 

συµπληρωµατικών στοιχείων, τόσο από τον αιτούντα της ενίσχυσης, όσο και από την κατά 

τόπο αρµόδια Υπηρεσία Αλιείας. Τα απαιτούµενα συµπληρωµατικά στοιχεία θα πρέπει να 

υποβληθούν εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής του σχετικού 

εγγράφου της Υπηρεσίας. Με την υποβολή των συµπληρωµατικών στοιχείων, η αίτηση 

αξιολογείται και βαθµολογείται ως προς τα κριτήρια Επιλογής Πράξεων. Εάν παρέλθει η 

προθεσµία που έχει χορηγηθεί και δεν υποβληθούν τα πρόσθετα δικαιολογητικά, η αίτηση 

αξιολογείται και βαθµολογείται µε τα υπάρχοντα στοιχεία. 

vi Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και βαθµολόγησης της κάθε αίτησης, η 

Υπηρεσία συµπληρώνει το ∆ελτίο Αξιολόγησης του προτεινόµενου επενδυτικού σχεδίου και 

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

vii Η ΕΥ ΕΦ∆ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ καταρτίζει πίνακα στον οποίο κατατάσσονται σε φθίνουσα σειρά µε 

βάση τη βαθµολογία τους οι αιτήσεις που προτείνονται για ένταξη και χρηµατοδότηση. Ο 

ανωτέρω πίνακας καθώς και αντίγραφα των ∆ελτίων Αξιολόγησης των σχετικών προς ένταξη - 

χρηµατοδότηση επενδυτικών σχεδίων, µε συνηµµένους πίνακες µε τις προς έγκριση 

εργασίες/ενέργειες, και το αναλυτικό κόστος αυτών, τίθενται υπόψη της Επιτροπής 

Προέγκρισης Αιτήσεων Ενισχύσεων (Ε.Π.Α.Ε.) επενδυτικών σχεδίων του Μέτρου 2.3. 

«Μεταποίηση και Εµπορία» σύµφωνα µε το άρθρο 11 της ΚΥΑ 3136/07.11.2011. 



Επίσης, στην Ε.Π.Α.Ε., η ΕΥ ΕΦ∆ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ υποβάλλει και πίνακα µε τις µη προτεινόµενες 

προς ένταξη – χρηµατοδότηση αιτήσεις, µε σχετική αιτιολόγηση.  

viii Η Ε.Π.Α.Ε. εξετάζει τα στοιχεία που υποβάλλονται σύµφωνα µε το ανωτέρω σηµείο (vii) και 

συντάσσει πρακτικό µε το οποίο γνωµοδοτεί, τόσο για την προέγκριση ενίσχυσης των 

αιτήσεων που κρίνεται ότι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη διαδικασία αξιολόγησης, όσο και για 

τις απορριπτόµενες αιτήσεις. Κατά τη διαδικασία της γνωµοδότησης για την προέγκριση των 

αιτήσεων από την Ε.Π.Α.Ε. και εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, δύναται να τροποποιηθεί µε 

επαρκή τεκµηρίωση, ο σχετικός πίνακας µε τις προς έγκριση εργασίες/ενέργειες και το κόστος 

του εκάστοτε εξεταζόµενου επενδυτικού σχεδίου, τροποποιώντας αναλόγως τον πίνακα 

κατάταξης των υπό αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων. 

ix Το πρακτικό προέγκρισης επενδυτικών σχεδίων προς ένταξη και χρηµατοδότηση συντάσσεται 

τηρώντας σειρά προτεραιότητας κατά φθίνουσα σειρά βαθµολόγησης και αποτελεί µέρος των 

δικαιολογητικών για την έκδοση της Απόφασης Ένταξης – Χρηµατοδότησης των επενδυτικών 

σχεδίων. Στο πρακτικό συµπεριλαµβάνονται και τα προτεινόµενα για µη ένταξη επενδυτικά 

σχέδια οι φάκελοι των οποίων τίθενται στο αρχείο και ενηµερώνονται οι αιτούντες και οι κατά 

τόπο αρµόδιες Υπηρεσίες Αλιείας.  

 

Άρθρο 8 

Ένταξη Πράξεων – Αποδοχή της Απόφασης Ένταξης - Χρηµατοδότησης Πράξης από το 

∆ικαιούχο 

 

1. Η ΕΥ ΕΦ∆ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ µε βάση το πρακτικό προέγκρισης επενδυτικών σχεδίων της 

Επιτροπής, ενηµερώνει µε συστηµένη επιστολή τους αιτούντες για τα επενδυτικά σχέδια που 

προτείνονται προς Ένταξη και Χρηµατοδότηση από το Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ τόσο όσον αφορά στον επιλέξιµο 

προϋπολογισµό όσο και στις επιµέρους επιλέξιµες δαπάνες τους. 

2. Οι ενδιαφερόµενοι µε την παραλαβή του εγγράφου της ΕΥ ΕΦ∆ ΕΠ ΑΛΕΙΑΣ, θα πρέπει εντός 

δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών να δηλώσουν στην Υπηρεσία ότι αποδέχονται να εκτελέσουν το 

προτεινόµενο επενδυτικό σχέδιο µε τις προϋποθέσεις που προκύπτουν από την αξιολόγησή του και 

σε περίπτωση δανειοδότησης να επισυνάψουν τη σχετική τραπεζική σύµβαση. Σε περίπτωση µη 

αποδοχής ή µη τήρησης της παραπάνω προθεσµίας το προτεινόµενο επενδυτικό σχέδιο απορρίπτεται 

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

Υπηρεσίας Αλιείας.  

3. Με την παραλαβή της δήλωσης «αποδοχής» από τον αιτούντα, η ΕΥ ΕΦ∆ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ 

µεριµνά για την έκδοση της σχετικής Απόφασης Ένταξης - Χρηµατοδότησης Πράξης, η οποία 

αποστέλλεται στο ∆ικαιούχο της ενίσχυσης και κοινοποιείται στην κατά τόπο αρµόδια Υπηρεσία 

Αλιείας. 



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

πιστώσεων απορρίπτονται και ενηµερώνονται οι αιτούντες και οι κατά τόπο αρµόδιες Υπηρεσίες 

Αλιείας. 

5. Στην Απόφαση Ένταξης - Χρηµατοδότησης Πράξης προσδιορίζονται, µεταξύ άλλων, τα 

ακόλουθα: 

� Τα πλήρη στοιχεία του φορέα (επωνυµία, διακριτικός τίτλος του δικαιούχου, ∆ΟΥ, ΑΦΜ). 

� Ο τίτλος του επενδυτικού σχεδίου. 

� Ο Κωδικός ΟΠΣΑΑ. 

� Η τοποθεσία του επενδυτικού σχεδίου (θέση – ∆ήµος - Περιφερειακή Ενότητα – 

Περιφέρεια). 

� Ο συνολικός προϋπολογισµός και το επιλέξιµο κόστος του επενδυτικού σχεδίου. 

� Οι χορηγούµενες ενισχύσεις (Κοινοτικές και Εθνικές) 

� Η Ιδιωτική Συµµετοχή του ∆ικαιούχου και ο τρόπος κάλυψής της (ίδια κεφάλαια – 

δανεισµός). 

� Ο αριθµός των δόσεων καταβολής των ενισχύσεων και οι προϋποθέσεις καταβολής. 

� Ο αριθµός του τραπεζικού λογαριασµού στον οποίο θα κατατίθενται οι ενισχύσεις. 

� Πίνακας εγκεκριµένων επιλέξιµων δαπανών, ανά κατηγορία διακριτών τµηµάτων φυσικού 

αντικειµένου και ο προϋπολογισµός τους. 

� Οι υποχρεώσεις των αρµόδιων Υπηρεσιών για την παρακολούθηση της υλοποίησης του 

επενδυτικού σχεδίου.  

� Οι υποχρεώσεις των ∆ικαιούχων και ιδίως οι υποχρεώσεις τήρησης στοιχείων και αποδοχής 

ελέγχων και επιτόπιων ή/και διοικητικών επαληθεύσεων και επιθεωρήσεων από όλα τα 

αρµόδια Εθνικά και Κοινοτικά όργανα. 

6. Στην Απόφαση Ένταξης - Χρηµατοδότησης ορίζεται, επίσης, προθεσµία για την ολοκλήρωση 

του επενδυτικού σχεδίου, η διάρκεια της οποίας (χρονοδιάγραµµα) συναρτάται από το κόστος και από 

ειδικά χαρακτηριστικά που µπορούν να επηρεάσουν τη διάρκεια του χρόνου υλοποίησης και δε µπορεί 

να υπερβαίνει τα τρία έτη και σε κάθε περίπτωση την 31.12.2015. 

7. Οποιαδήποτε αλλαγή επέλθει στην Αίτηση Ενίσχυσης (επενδυτικό σχέδιο) 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 10 της παρούσας. 



 

Άρθρο 9 

Έναρξη Υλοποίησης - ∆ιαδικασία Υλοποίησης Πράξεων 

 

1. Ως ηµεροµηνία έναρξης της επιλεξιµότητας των σχετικών δαπανών ορίζεται η 1η Ιανουαρίου 

2007. 

2. ∆απάνες που πραγµατοποιήθηκαν µετά την 01-01-2007 και πριν από την ηµεροµηνία της 

υποβολής της Αίτησης Ενίσχυσης στην ΕΥ ΕΦ∆ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ και έχουν εξοφληθεί µερικώς ή ολικώς 

κατά την ηµεροµηνία υποβολής, δύνανται να θεωρηθούν επιλέξιµες, εφόσον τηρούνται οι όροι και 

προϋποθέσεις της ΚΥΑ αριθ. 3136/07-11-2011 και της παρούσας.  

3. Έναρξη εργασιών στο πλαίσιο εφαρµογής της παρούσας θεωρείται η έναρξη ανάλωσης της 

Ιδιωτικής Συµµετοχής και η ηµεροµηνία έκδοσης του σχετικού τιµολογίου. 

4. Το αργότερο εντός 8 µηνών από την ηµεροµηνία έκδοσης της Απόφασης Χρηµατοδότησης – 

Ένταξης Πράξης, οι ∆ικαιούχοι οφείλουν να υποβάλλουν στην κατά τόπο αρµόδια Υπηρεσία Αλιείας 

και να κοινοποιήσουν ένα αντίγραφο (µόνο της αίτησης) στην ΕΥ ΕΦ∆ ΕΠΑΛ, αίτηµα επαλήθευσης – 

πληρωµής, που να αντιπροσωπεύει δαπάνες (χωρίς ΦΠΑ) για εγκεκριµένες εργασίες τουλάχιστον 

ίσες µε το 30% του εγκεκριµένου επιλέξιµου κόστους, αλλά πάντως όχι µικρότερο του 20% µετά την 

αφαίρεση τυχόν υπερβάσεων και των µη επιλέξιµων δαπανών. Στις περιπτώσεις εφαρµογής της 

παραγράφου 6 του άρθρου 13 της παραπάνω ΚΥΑ το αίτηµα επαλήθευσης – πληρωµής 

υποβάλλεται στην ΕΥ ΕΦ∆ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ. 

5. Εξαίρεση της παραπάνω υποχρέωσης αποτελούν οι ∆ικαιούχοι των επενδυτικών σχεδίων για 

τις οποίες η καταβολή των οικονοµικών ενισχύσεων γίνεται σε µία δόση και ο χρόνος καταβολής 

ορίζεται στην Απόφαση Ένταξης - Χρηµατοδότησης της Πράξης. 

6. Σε περιπτώσεις πλήρως αιτιολογηµένες και τεκµηριωµένες, µετά από αίτηση του ∆ικαιούχου, η 

ΕΥ ΕΦ∆ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ, µπορεί να χορηγεί παράταση για την υποβολή δικαιολογητικών πρώτης 

δόσης για διάστηµα το πολύ δύο (2) µηνών.  

7. Με την παρέλευση των προθεσµιών των παραγράφων 4 και 6 και εφ’ όσον ο ∆ικαιούχος δεν 

υπέβαλε αίτηµα επαλήθευσης – πληρωµής, η Πράξη ακυρώνεται, ο φάκελος τίθεται στο αρχείο και 

ενηµερώνεται σχετικά ο ∆ικαιούχος και η αρµόδια Υπηρεσία Αλιείας. Στην περίπτωση αυτή ο φορέας 

έχει δικαίωµα να επανέλθει µε νέα αίτηση για ένταξη - χρηµατοδότηση στο Μέτρο. 

8. 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. 

9. Η προβλεπόµενη στην Απόφαση Ένταξης – Χρηµατοδότησης προθεσµία ολοκλήρωσης του 

επενδυτικού σχεδίου µπορεί να παρατείνεται µέχρι ένα έτος κατ' ανώτατο όριο και εφ’ όσον το 

σχετικό αίτηµα υποβάλλεται εντός του διαστήµατος που ορίζεται στην Απόφαση Ένταξης – 



Χρηµατοδότησης και έχει υλοποιηθεί το 50% τουλάχιστον του εγκεκριµένου επενδυτικού σχεδίου, 

σύµφωνα µε τις πιστοποιήσεις – επαληθεύσεις του σχετικού Ο.Ε.Ε.. 

10. Η αίτηση τόσο για την παράταση υποβολής δικαιολογητικών πρώτης δόσης (παράγραφος 6) 

όσο και για την παράταση του χρονοδιαγράµµατος (παράγραφος 9) υποβάλλεται στην κατά τόπο 

αρµόδια Υπηρεσία Αλιείας και κοινοποιείται στην ΕΥ ΕΦ∆ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ πριν τη λήξη των αντίστοιχων 

προθεσµιών και συγκεκριµένα :  

� για την παράταση υποβολής των δικαιολογητικών πληρωµής πρώτης δόσης, ένα µήνα πριν 

από τη συµπλήρωση οκτώ (8) µηνών από την ηµεροµηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης - 

Χρηµατοδότησης της Πράξης, 

� για την παράταση του χρονοδιαγράµµατος, ένα µήνα πριν από τη λήξη του, όπως αυτό 

ορίζεται στη σχετική Απόφαση Ένταξης - Χρηµατοδότησης της Πράξης. 

11.  Οι κατά τόπους αρµόδιες Υπηρεσίες Αλιείας αποστέλλουν τις αιτήσεις παράτασης στην ΕΥ 

ΕΦ∆ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ εντός πέντε (5) ηµερών από την υποβολή τους µε σχετικό ενηµερωτικό σηµείωµα 

και τις απόψεις τους.  

 

Άρθρο 10 

Τροποποίηση Πράξεων 

 

1. Η διαδικασία τροποποίησης Πράξεων ορίζεται στο άρθρο 12 της ΚΥΑ 3136/07.11.2011. 

2. Για οποιαδήποτε αλλαγή/µεταβολή της ενταχθείσας Πράξης, υποβάλλεται από το ∆ικαιούχο 

αίτηση τροποποίησης στην ΕΥ ΕΦ∆ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ και κοινοποιείται στην κατά τόπο αρµόδια 

Υπηρεσία Αλιείας.  

3. Η αίτηση τροποποίησης υποβάλλεται πριν από την έναρξη πραγµατοποίησης των 

ενεργειών/εργασιών στις οποίες αναφέρεται. Ο ∆ικαιούχος µε δική του ευθύνη µπορεί να προβεί σε 

εργασίες που περιλαµβάνονται στην προτεινόµενη τροποποίηση, προ της λήψης της απάντησης για 

έγκρισή της, όχι όµως πριν από την ηµεροµηνία πρωτοκόλλησης της σχετικής αίτησης στην ΕΥ ΕΦ∆ 

ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ. 

4. Η αίτηση τροποποίησης υποβάλλεται από τον ∆ικαιούχο εντός των ορίων του 

χρονοδιαγράµµατος που ορίζει η σχετική Απόφαση Ένταξης – Χρηµατοδότησης της Πράξης και το 

αργότερο 2 µήνες πριν από τη λήξη αυτού, µε συνηµµένα τα ακόλουθα: 

� Τεχνική έκθεση µε πλήρη τεχνική και οικονοµική αιτιολόγηση των προτεινοµένων αλλαγών, 

υπογεγραµµένη και σφραγισµένη από τους συντάξαντες µελετητές κατά περίπτωση, 

συνοδευόµενη από Υπεύθυνή τους ∆ήλωση ότι : νόµιµα υπογράφουν και φέρουν την ευθύνη 

για την ακρίβεια των στοιχείων της ειδικότητάς τους και την ορθότητα των σχετικών 

υπολογισµών. 

� Συγκριτικό πίνακα αρχικώς εγκεκριµένων και προτεινόµενων εργασιών. 



� Προµετρήσεις και προσφορές για τις νέες εργασίες – εξοπλισµούς.  

� Χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης νέων εργασιών. 

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

� Άδειες και εγκρίσεις που αφορούν στις προτεινόµενες αλλαγές του εγκεκριµένου επενδυτικού 

σχεδίου.  

Τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν αφορούν περίπτωση αλλαγής ∆ικαιούχου ή νοµικής µορφής αυτού 

ή του καταστατικού του φορέα, πλην των αδειών και εγκρίσεων. 

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

κατηγορίες : 

i Τροποποιήσεις που εγκρίνονται από την ΕΥ ΕΦ∆ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ, χωρίς να απαιτείται 

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

� Τροποποίηση του επενδυτικού σχεδίου που συνίσταται σε καθαρά τεχνικές αλλαγές, απόλυτα 

αιτιολογηµένες που δεν επηρεάζουν τη διαρθρωτική και οικονοµική πλευρά του (πχ µεταβολή 

της διαρρύθµισης των επί µέρους χώρων των κτιριακών εγκαταστάσεων, χωρίς µεταβολή της 

συνολικής εγκριθείσας καλυπτόµενης έκτασης). 

� Κάθε τεχνική µεταβολή που δεν επηρεάζει την παραγωγική διαδικασία που αναφέρεται στην 

εγκεκριµένη Πράξη. 

� Τεχνικές µετατροπές και γενικά τροποποιήσεις που αφορούν σε καθαρά τεχνικές αλλαγές 

εγκαταστάσεων (αλλαγή υλικών ή τρόπου / τύπου κατασκευής των εγκαταστάσεων, κλπ), 

απόλυτα αιτιολογηµένες, χωρίς αύξηση του εγκριθέντος προϋπολογισµού και χωρίς αλλαγή 

του αποτελέσµατος και εφόσον είναι στα πλαίσια των προβλεποµένων αδειών και εγκρίσεων. 

� Μεταβολή των χαρακτηριστικών (τύπος, διάσταση κλπ) των µεταφορικών µέσων, χωρίς 

αύξηση του εγκριθέντος προϋπολογισµού και χωρίς αλλαγή του αποτελέσµατος. 

� Αύξηση ή µείωση του κόστους των εργασιών, που είχαν υπολογισθεί αρχικά, χωρίς όµως να 

τροποποιηθεί ο στόχος παραγωγής, το είδος των εργασιών και µε τον όρο ότι εξασφαλίζεται το 

ίδιο αποτέλεσµα σε αποδοτικότητα. Σε περίπτωση µείωσης του κόστους έχουµε και µείωση της 

οικονοµικής ενίσχυσης, ενώ η αύξηση του κόστους επιβαρύνει αποκλειστικά το ∆ικαιούχο. 

� Μεταβολή της καλυπτόµενης επιφάνειας, ύστερα από έγκριση των αρµόδιων αρχών, των 

κτιριακών εγκαταστάσεων, ή του όγκου των κτιριακών και ψυκτικών εγκαταστάσεων χωρίς 

µείωση της δυναµικότητας παραγωγής. Σε περίπτωση µείωσης του κόστους λόγω της 

µεταβολής της επιφάνειας έχουµε και µείωση της οικονοµικής ενίσχυσης, ενώ η αύξηση του 

κόστους επιβαρύνει αποκλειστικά το ∆ικαιούχο. 

 

ii Τροποποιήσεις που εγκρίνονται από την ΕΥ ΕΦ∆ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ και απαιτούν τροποποίηση της 

Απόφασης Ένταξης – Χρηµατοδότησης της Πράξης και αφορούν σε: 



� Αλλαγή του ∆ικαιούχου ή της νοµικής µορφής αυτού. 

� Αλλαγή της τοποθεσίας υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, µε την προϋπόθεση ότι έχουν 

εξασφαλισθεί όλες οι απαιτούµενες άδειες και προϋποθέσεις για τη λειτουργία της µονάδας / 

εγκατάστασης στη νέα θέση.  

� Αλλαγή της παραγωγικής διαδικασίας ή / και των τελικών προϊόντων. 

� Αλλαγή του εγκεκριµένου χρηµατοδοτικού σχήµατος, εφόσον προσκοµιστούν όλα τα 

απαιτούµενα δικαιολογητικά που αφορούν στην κάλυψη της Ιδιωτικής Συµµετοχής, αποκλειόµενης 

της µείωσης του ποσοστού των ιδίων κεφαλαίων.  

� Τροποποίηση του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου που προβλέπεται 

στην Απόφαση Ένταξης - Χρηµατοδότησης. 

 

6. Σε περίπτωση µείωσης, µε την τροποποίηση, του συνολικού επιλέξιµου κόστους του 

επενδυτικού σχεδίου, επέρχεται και µείωση της οικονοµικής ενίσχυσης, ενώ σε περίπτωση αύξησης 

του συνολικού εγκεκριµένου προϋπολογισµού του επενδυτικού σχεδίου αυτή επιβαρύνει το 

∆ικαιούχο. 

 

Άρθρο 11 

Παραίτηση ∆ικαιούχου από την Υλοποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου 

 

1. Σε περίπτωση που ο ∆ικαιούχος αδυνατεί να υλοποιήσει το εγκεκριµένο επενδυτικό σχέδιο, 

υποχρεούται να προβεί σε παραίτηση υποβάλλοντας σχετικό αίτηµα, πλήρως αιτιολογηµένο και 

συνοδευόµενο από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην ΕΥ ΕΦ∆ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ. 

2. Η παραίτηση µπορεί να αφορά στο σύνολο ή σε µέρος του επενδυτικού σχεδίου. Στη δεύτερη 

περίπτωση και εφόσον το τµήµα του επενδυτικού σχεδίου που αποµένει προς υλοποίηση κριθεί ότι 

δε µπορεί να λειτουργήσει αυτόνοµα, η Πράξη ακυρώνεται συνολικά, οι δε ενισχύσεις που τυχόν 

έχουν καταβληθεί επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες. Στην περίπτωση που το µέρος 

του επενδυτικού σχεδίου µπορεί να λειτουργήσει αυτόνοµα τηρείται η διαδικασία τροποποίησης του 

άρθρου 10 της παρούσας. 

3. Παραίτηση του ∆ικαιούχου θεωρείται και : 

α) Η παρέλευση του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης της Πράξης, επί εξάµηνο χωρίς ο ∆ικαιούχος 

να έχει προβεί στην υποβολή σχετικής Υπεύθυνης ∆ήλωσης παραίτησης ή αίτησης τροποποίησης 

της Πράξης. 

β) Η παρέλευση χρονικού διαστήµατος οκτώ (8) µηνών από την ηµεροµηνία έκδοσης της Απόφασης 

Ένταξης - Χρηµατοδότησης της Πράξης στο οποίο ο ∆ικαιούχος θα έπρεπε να είχε υποβάλλει στην 

κατά τόπο αρµόδια Υπηρεσία Αλιείας αίτηµα επαλήθευσης – πληρωµής σύµφωνα µε τα 

αναφερόµενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 9 της παρούσας ή αίτηση παράτασης αυτού.  



4. Σε περίπτωση παραίτησης, η ΕΥ ΕΦ∆ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ προβαίνει στις διαδικασίες ανάκλησης της 

Απόφασης Ένταξης – Χρηµατοδότησης Πράξης και ενηµερώνει την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του 

Ε.Π.ΑΛ. και την κατά τόπο αρµόδια Υπηρεσία Αλιείας.  

5. Με την ανάκληση της Απόφασης Ένταξης – Χρηµατοδότησης της Πράξης (για οποιοδήποτε 

λόγο) ακυρώνεται η δέσµευση για τη χορήγηση οικονοµικής ενίσχυσης και ο φορέας χάνει το 

δικαίωµα υποβολής νέας αίτησης για την ίδια Πράξη στο ίδιο Μέτρο, πριν την παρέλευση δυο (2) 

ετών από την ηµεροµηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης – Χρηµατοδότησης Πράξης.  

 

Άρθρο 12 

Όροι και Προϋποθέσεις Καταβολής Οικονοµικών Ενισχύσεων 

 

1. Για την καταβολή της οικονοµικής ενίσχυσης ο ∆ικαιούχος υποβάλλει αίτηµα επαλήθευσης – 

πληρωµής, µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στην κατά τόπο αρµόδια Υπηρεσία Αλιείας και 

κοινοποιεί ένα αντίγραφο της αίτησης στην ΕΥ ΕΦ∆ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ. Επίσης, µέσω της ΕΥ ΕΦ∆ ΕΠ 

ΑΛΕΙΑΣ καταθέτει αίτηµα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ∆ιεύθυνση Πληρωµών Αγροτικών Ενισχύσεων – Τµήµα 

Λογιστηρίου, για την εγγραφή του στο µητρώο συναλλασσοµένων του ΟΠΕΚΕΠΕ, µε τα συνηµµένα 

δικαιολογητικά τα οποία ο Οργανισµός ορίζει κατά περίπτωση. 

2. Η οικονοµική ενίσχυση για κάθε ενταγµένη Πράξη, αποδίδεται σε ισάριθµες δόσεις, όπως 

προσδιορίζεται στη σχετική Απόφαση Ένταξης – Χρηµατοδότησης της Πράξης, απολογιστικά και 

ανάλογα µε την πρόοδο υλοποίησης αυτής. Ο αριθµός των δόσεων µπορεί να κυµαίνεται από µία 

έως δύο (2) ανάλογα µε τον προϋπολογισµό του επενδυτικού σχεδίου. 

3. Σε περίπτωση που υπάρχει µείωση του επιλέξιµου τελικού κόστους, σε σχέση µε το 

προβλεπόµενο αρχικό επιλέξιµο κόστος, θα µειώνονται αναλογικά και τα ποσά των ενισχύσεων. 

4. Η καταβολή της 1ης ολικής ή της 2ης τελικής τµηµατικής δόσης της οικονοµικής ενίσχυσης στο 

∆ικαιούχο, γίνεται µετά την έκδοση της σχετικής Απόφασης – Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης της Πράξης, 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 15 της παρούσας.  

5. Τα τιµολόγια µε όλα τα συνοδεύοντα αυτών στοιχεία εξόφλησής τους και τα λοιπά νόµιµα 

παραστατικά έγγραφα (µε τη µορφή ακριβών αντιγράφων και υπό την προϋπόθεση σφράγισης των 

πρωτοτύπων µε την ένδειξη «συγχρηµατοδοτούµενο από το ΕΠΑΛ 2007-2013»), µετά την 

ολοκλήρωση των διαδικασιών επαλήθευσης από το Ο.Ε.Ε., παραµένουν στις κατά τόπο αρµόδιες 

Υπηρεσίες Αλιείας και φυλάσσονται για µια δεκαετία από την ηµεροµηνία αποπληρωµής του 

επενδυτικού σχεδίου. 

6. Ο τρόπος εξόφλησης των τιµολογίων (αγοράς αγαθών ή λήψης υπηρεσιών) από το ∆ικαιούχο 

διέπεται, σε κάθε περίπτωση, από τις ισχύουσες κατά το χρόνο εξόφλησης διατάξεις της 

φορολογικής νοµοθεσίας. 



7. ∆εν επιτρέπεται, µετά τη δηµοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, η εξόφληση τιµολογίων για 

αγορές αγαθών και υπηρεσιών, από τους ∆ικαιούχους των ενισχύσεων, µε επιταγές τρίτων. 

Εξόφληση µε µεταχρονολογηµένες επιταγές γίνεται δεκτή, εφόσον αυτή έχει πραγµατοποιηθεί κατά 

την πιστοποίηση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου από το Ο.Ε.Ε. και εντός του εγκεκριµένου 

χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. Εάν κατά την τµηµατική πληρωµή 

διαπιστωθούν δαπάνες µε µεταχρονολογηµένες επιταγές από το Ο.Ε.Ε., τότε αυτές οι δαπάνες 

κρατούνται και δηλώνονται στην επόµενη τελική πληρωµή. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί 

οικονοµική ενίσχυση δαπανών µε µεταχρονολογηµένες επιταγές που λήγουν µετά το εγκεκριµένο 

χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του εγκεκριµένου επενδυτικού σχεδίου, τότε αυτές οι δαπάνες 

θεωρούνται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες, εφαρµόζονται οι διαδικασίες δηµοσιονοµικής 

διόρθωσης και επιστρέφονται οι αντίστοιχες οικονοµικές ενισχύσεις που έχουν καταβληθεί. 

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

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

9. Η διαδικασία καταβολής των ενισχύσεων στους ∆ικαιούχους ορίζεται στο άρθρο 14 της ΚΥΑ 

3136/07.11.2011.  

 

Άρθρο 13 

Περιεχόµενο Φακέλου Αιτήµατος Επαλήθευσης – Πληρωµής 

 

1. Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν το αίτηµα επαλήθευσης – πληρωµής περιλαµβάνουν: 

I. Αντίγραφα εξοφληµένων τιµολογίων και λοιπών νόµιµων παραστατικών εγγράφων ή 

εγγράφων ισοδύναµης αποδεικτικής ισχύος (σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις), που 

εκδόθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. στο όνοµα του ∆ικαιούχου της Πράξης. 

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. 

αντίγραφο εξοφλητικής απόδειξης νόµιµα χαρτοσηµασµένης και θεωρηµένης 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. 

II. 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 εκτελωνισθέντων ειδών (για χώρες εκτός 

Ε.Ε.). 

III. Παραστατικά πληρωµής της τράπεζας (εντολή είσπραξης / πληρωµής) µέσω της 

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

IV. Τα τιµολόγια θα πρέπει να αναφέρουν την ποσότητα του προσφερόµενου είδους καθώς 



και την τιµή µονάδας.  

V. Τιµολόγια που αφορούν αγορά εξοπλισµού για την κατοχή και χρήση του οποίου είναι 

απαραίτητη η έκδοση ειδικής άδειας (π.χ. αγορά αυτοκινήτου, αγορά µηχανοκίνητου 

κλαρκ που κινείται εκτός της µονάδας κλπ), συνοδεύονται από τις απαιτούµενες άδειες 

που θα πρέπει να έχουν εκδοθεί στο όνοµα του ∆ικαιούχου και θα προσκοµίζονται το 

αργότερο µέχρι την υποβολή της τελευταίας αίτησης πληρωµής.  

VI. Στα παραστατικά πληρωµής της τράπεζας µέσω της οποίας έγινε ο διακανονισµός για 

τιµολόγιο εξωτερικού, θα αναφέρεται σαφώς το τιµολόγιο και το είδος του προϊόντος. 

VII. Σε περιπτώσεις που απαιτείται συγχρόνως και η έκδοση δελτίου αποστολής (µεταφορές 

υλικών), αυτό θα πρέπει να επισυνάπτεται στο αντίστοιχο τιµολόγιο (εφόσον δεν 

αποτελούν ενιαίο έγγραφο). 

VIII. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 του ∆ικαιούχου στην οποία θα δηλώνεται :  

- Ότι όλα τα υλικά, µηχανήµατα, προµήθειες κλπ χρησιµοποιήθηκαν αποκλειστικά στην 

εγκατάσταση της µονάδας / εγκατάστασης και 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 ΙΒΑΝ) στον οποίο επιθυµεί 

να κατατεθούν οι οικονοµικές ενισχύσεις. 

- Ότι τα παρεχόµενα στοιχεία στο αίτηµα επαλήθευσης – πληρωµής, είναι έγκυρα και 

πραγµατικά. 

IX. Βεβαίωση της τράπεζας, σε περίπτωση δανειοδότησης του ∆ικαιούχου, για το 

εκταµιευθέν ποσό του δανείου. 

X. Αποδεικτικά στοιχεία για την πιστοποίηση καταβολής της αύξησης µετοχικού 

κεφαλαίου, όπου απαιτείται. 

XI. Ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα. 

XII. Απόσπασµα πρακτικών συνεδρίασης του ∆.Σ. ή άλλου αρµόδιου οργάνου (όταν 

πρόκειται για ∆ικαιούχο Συνεταιριστικής Οργάνωσης, ΟΤΑ, Α.Ε., Ε.Π.Ε. κλπ) για την 

εξουσιοδότηση του αρµοδίου προσώπου παραλαβής και υπογραφής κάθε απαραίτητου 

εγγράφου (σε περίπτωση αλλαγής του αρχικά ορισθέντος).  

XIII. Αντίγραφο πολεοδοµικής άδειας.  

XIV. Επιµετρήσεις επιβλεπόντων µηχανικών για κτιριακές και µηχανολογικές εγκαταστάσεις. 

XV. Πρόσφατη βεβαίωση του Πρωτοδικείου της έδρας της επιχείρησης περί µη πτώχευσης 

ή µη θέσης αυτής σε εκκαθάριση.   

XVI. Βεβαίωση της αρµόδιας Υπηρεσίας περί µη τροποποίησης του καταστατικού της 

επιχείρησης, ή για τις σχετικές τροποποιήσεις που πραγµατοποιήθηκαν µετά την 

υποβολή της πρότασης. 

XVII. Συµπληρωµένα τα υποδείγµατα 5, 6 και 7.  



 

2. Για την έκδοση της απόφασης πληρωµής της πρώτης δόσης υποβάλλονται υποχρεωτικά οι 

άδειες των σηµείων XVII έως ΧΧΙ (της παραγράφου 2 του άρθρου 6), µε εξαίρεση των αδειών 

λειτουργίας, για τις οποίες κατά την υποβολή της αίτησης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου δεν 

είχε ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία (έκδοσης, ανανέωσης ή τροποποίησης). Επίσης 

απαιτείται για τα φυσικά πρόσωπα η προσκόµιση έναρξης επιτηδεύµατος µε όλες της 

τροποποιήσεις της από την αρµόδια ∆.Ο.Υ..    

 

3. Για την έκδοση της απόφασης πληρωµής της τελικής δόσης, πλέον των ανωτέρω 

υποβάλλονται και τα εξής: 

� Βεβαίωση έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας, (σηµείο iii, παράγραφος 1 άρθρο 14 της 

παρούσας).  

� Βεβαίωση εγκατάστασης ή πιστοποίησης συστήµατος αυτοελέγχων, συστήµατος διαχείρισης 

ποιότητας, συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης ή/και σήµανσης προϊόντων από αρµόδιο 

φορέα, εφόσον η εφαρµογή τους περιλαµβάνεται στην Πράξη. Στην περίπτωση εφαρµογής 

HACCP, η πιστοποίησή του µπορεί να προκύπτει και από σχετική βεβαίωση από την αρµόδια 

Κτηνιατρική Υπηρεσία. Ειδικότερα για το ΕΜΑS απαιτείται και η καταχώρηση στο Κοινοτικό 

Σύστηµα Οικολογικής ∆ιαχείρισης Ελέγχου EMAS. Σε περίπτωση µη έγκαιρης ολοκλήρωσης 

των σχετικών διαδικασιών, απαιτείται βεβαίωση προαξιολόγησης από τον φορέα πιστοποίησης 

συνοδευόµενη από Υπεύθυνη ∆ήλωση του ∆ικαιούχου στην οποία θα δηλώνεται η υποχρέωση 

προσκόµισης εντός πέντε (5) µηνών της τελικής πιστοποίησης.  

� Αντίγραφα των αδειών λειτουργίας. 

 

 

Άρθρο 14 

Έλεγχος των ∆ικαιολογητικών του Αιτήµατος Επαλήθευσης – Πληρωµής – ∆ιαδικασία 

Καταβολής Ενισχύσεων 

 

1. Ο ∆ικαιούχος υποβάλλει στην κατά τόπο αρµόδια Υπηρεσία Αλιείας, αίτηµα επαλήθευσης-

πληρωµής, που συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 

13 και προωθείται στο αρµόδιο Όργανο Επιτόπιας Επαλήθευσης (Ο.Ε.Ε.), το οποίο προβαίνει στις 

ακόλουθες ενέργειες: 

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

∆ικαιούχος, σε σχέση µε τις εκτελούµενες εργασίες του επενδυτικού σχεδίου διενεργώντας 

επιτόπιο έλεγχο και πιστοποιεί τις σχετικές δαπάνες.  

Ειδικότερα αρµοδιότητες του Ο.Ε.Ε. είναι: 



� η πιστοποίηση του φυσικού αντικειµένου του επενδυτικού σχεδίου, σύµφωνα µε 

τους όρους που περιλαµβάνονται στην ισχύουσα κάθε φορά Απόφαση Ένταξης – 

Χρηµατοδότησης, 

� η πιστοποίηση της πραγµατοποίησης των δαπανών οι οποίες 

συµπεριλαµβάνονται στο αίτηµα επαλήθευσης – πιστοποίησης δαπανών και της 

επιλεξιµότητάς τους µε βάση τα πρωτότυπα παραστατικά και τα λοιπά 

δικαιολογητικά και στοιχεία τεκµηρίωσης του ∆ικαιούχου. ∆εν γίνονται αποδεκτά 

παραστατικά τα οποία υποβάλλονται σε αντίγραφα λόγω απώλειας των 

πρωτοτύπων, εξαιρουµένων των αποδεδειγµένων περιπτώσεων ανωτέρας βίας που 

δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του ∆ικαιούχου,  

� η επιβεβαίωση της ορθότητας και ακρίβειας των αιτηµάτων επαλήθευσης – 

πιστοποίησης δαπανών του ∆ικαιούχου και η ακύρωση των πρωτότυπων 

παραστατικών εξόφλησης των δαπανών,  

� η τεκµηρίωση της ύπαρξης επαρκούς διαδροµής ελέγχου, 

� η διασφάλιση της τήρησης των λοιπών όρων υλοποίησης του επενδυτικού 

σχεδίου σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην Απόφαση Ένταξης – Χρηµατοδότησης, 

� η τήρηση των κανόνων δηµοσιότητας. 

(ii) Το Ο.Ε.Ε. οφείλει να θεωρήσει τις πιστοποιηθείσες εργασίες και να ελέγξει τα 

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

παραλαβής 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 και αυτής της 

προθεσµίας το Αίτηµα Επαλήθευσης – Πληρωµής θεωρείται ως µη υποβληθέν και 

επιστρέφεται στο ∆ικαιούχο.  

(iii) Συντάσσει Έκθεση Επαλήθευσης – Πιστοποίησης (Υπόδειγµα 3) της εξεταζόµενης 

Πράξης στην οποία προσδιορίζεται το ποσοστό του εκτελεσθέντος επενδυτικού σχεδίου, σε 

σχέση µε το συνολικά εγκεκριµένο, αναλυτικά και ανακεφαλαιωτικά κατά Έκθεση.  

(iv) Βεβαιώνει µε τη συµπλήρωση του Υποδείγµατος 8 ότι όλα τα τιµολόγια είναι 

εξοφληµένα ολικά ή µερικά. Σε περίπτωση µερικής εξόφλησης θα πρέπει να έχουν 

πιστοποιηθεί και οι αντίστοιχες πραγµατοποιηθείσες εργασίες ή προµήθειες. 

(v) Σε περίπτωση που το Αίτηµα Επαλήθευσης-Πληρωµής αφορά στην αποπληρωµή 

(τελική πληρωµή) του επενδυτικού σχεδίου, το Ο.Ε.Ε. συντάσσει την τελική Έκθεση 

Επαλήθευσης – Πιστοποίησης της Πράξης στην οποία διαπιστώνεται / επιβεβαιώνεται και η 

έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του επενδυτικού σχεδίου. 

(vi) Η Έκθεση Επαλήθευσης – Πιστοποίησης, υποβάλλεται σε δύο (2) αντίγραφα, µέσω της 



αρµόδιας Υπηρεσίας Αλιείας, στην ΕΥ ΕΦ∆ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ, µε συνηµµένα τα συµπληρωµένα 

υποδείγµατα 4 και 8 και τα θεωρηµένα από αυτή Υποδείγµατα 5, 6 και 7 που υπέβαλλε ο 

∆ικαιούχος µε το φάκελο αιτήµατος επαλήθευσης - πληρωµής. 

 

2. Η ΕΥ ΕΦ∆ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ, µετά από έλεγχο των δικαιολογητικών και εντός είκοσι πέντε (25) 

ηµερολογιακών ηµερών από την παραλαβή αυτών, προβαίνει: 

i Στην έκδοση Απόφασης - Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης µέρους / του συνόλου των εργασιών 

και ενδιάµεσης / ολικής Πληρωµής Πράξης, µε την οποία α) βεβαιώνεται η ολοκλήρωση µέρους 

ή του συνόλου της Πράξης και β) ορίζεται το καταβλητέο ποσό της δηµόσιας οικονοµικής 

ενίσχυσης που αντιστοιχεί στο µέρος των εργασιών που έχουν επαληθευτεί – πιστοποιηθεί. 

Επίσης συµπληρώνει το χρηµατοοικονοµικό δελτίο (Υπόδειγµα 9).  

ii Στη σύνταξη και υποβολή φακέλου πληρωµής του ∆ικαιούχου προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ, 

αποτελούµενο από τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

� Απόφαση - Βεβαίωσης µερικής/ολικής ολοκλήρωσης και ενδιάµεσης/ ολικής πληρωµής 

του επενδυτικού σχεδίου. 

� Αντίγραφο του αιτήµατος επαλήθευσης-πληρωµής του ∆ικαιούχου. 

� Έκθεση Επαλήθευσης – Πιστοποίησης (Υπόδειγµα 3). 

� Απόφαση ένταξης-χρηµατοδότησης της Πράξης από τον ΕΥ ΕΦ∆ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ. 

� Απόσπασµα σχετικής µε την Πράξη ΣΑΕ. 

 

3. Για τον προσδιορισµό, από την ΕΥ ΕΦ∆ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ, του καταβλητέου ποσού της ∆ηµόσιας 

∆απάνης που αντιστοιχεί στο µέρος των εργασιών που έχουν επαληθευθεί-πιστοποιηθεί, τηρούνται τα 

εξής:  

 

i Οι επιλέξιµες δαπάνες κατά την πρώτη (σε περίπτωση 2 δόσεων) πληρωµή του επενδυτικού 

σχεδίου υπολογίζονται, αφού αφαιρεθούν από τις πραγµατοποιηθείσες: 

� οι δαπάνες των µη επιλέξιµων εργασιών – προµηθειών, 

� οι υπερβάσεις κόστους των επιµέρους εκτελεσθεισών εργασιών σε σχέση µε τις 

αντίστοιχες της εγκεκριµένης ή τροποποιηµένης Πράξης, 

� οι δαπάνες που αφορούν απρόβλεπτα. 

ii   Οι δαπάνες που αφορούν στη διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου, στην αγορά οικοπέδου, 

στα έργα οδοποιίας θα πληρώνονται σύµφωνα µε τα αντίστοιχα ποσοστά που προκύπτουν από 

την Απόφαση Ένταξης – Χρηµατοδότησης της Πράξης και σύµφωνα µε τον τελικό 

προϋπολογισµό αυτής. 

iii   Οι επιλέξιµες δαπάνες κατά την τελική πληρωµή υπολογίζονται αφού αφαιρεθούν από τις 



πραγµατοποιηθείσες: 

� Οι δαπάνες των µη επιλέξιµων εργασιών – προµηθειών.  

� Οι υπερβάσεις κόστους των επιµέρους κατηγοριών εργασιών.  

Στην κατηγορία «τεχνικά έξοδα - απρόβλεπτα», οι επιλέξιµες δαπάνες δε δύναται να 

υπερβούν το αρχικά εγκεκριµένο ποσοστό επί των εκτελεσθεισών δαπανών.  

iv Σε κάθε περίπτωση το τελικό ποσό πληρωµής δε µπορεί να υπερβεί το συνολικό εγκεκριµένο 

προϋπολογισµό του επενδυτικού σχεδίου.  

v ∆εν αναγνωρίζεται για ενίσχυση-χρηµατοδότηση σε κανένα στάδιο, το άνοιγµα πίστωσης σε 

δεσµευµένο λογαριασµό σε τράπεζα για την αγορά εξοπλισµού, επειδή δεν αποτελεί καταβολή 

χρηµάτων εκ µέρους του ∆ικαιούχου µε βάση εξοφληµένα µέσω τράπεζας τιµολόγια εκδοθέντα 

για αντίστοιχη δαπάνη. 

vi 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. 

4. 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). Η πληρωµή πραγµατοποιείται, το συντοµότερο 

δυνατό, στο ακέραιο και αποκλειστικά στον τραπεζικό λογαριασµό του αιτούντος, χωρίς κανένα 

ποσό να αφαιρείται, ούτε να παρακρατείται, ούτε να εισπράττεται, το οποίο θα είχε ως 

αποτέλεσµα τη µείωση των ποσών της δηµόσιας συνεισφοράς στους ∆ικαιούχους. Η δηµόσια 

ενίσχυση δεν εκχωρείται σε τρίτους. 

      Η καταβολή του εγκεκριµένου ποσού στο ακέραιο γίνεται από το Τραπεζικό Ίδρυµα, εντός 

τριών (3) ηµερών από την παραλαβή της εντολής πληρωµής.  

 

Άρθρο 15 

Έναρξη Παραγωγικής Λειτουργίας - Ολοκλήρωση και Παραλαβή Πράξεων 

 

1. Η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας διαπιστώνεται κατά την Επιτόπια Επαλήθευση του 

αρµόδιου Ο.Ε.Ε., µετά την υποβολή από το ∆ικαιούχο του τελικού Αιτήµατος Επαλήθευσης – 

(απο)πληρωµής στην κατά τόπο αρµόδια Υπηρεσία Αλιείας.  

Ως έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας θεωρείται η πραγµατοποίηση αγορών πρώτων υλών ή 

πωλήσεις προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών, σε βαθµό που τεκµηριώνουν την κανονική λειτουργία 

της µονάδας / εγκατάστασης: 

Σε ότι αφορά τις δηµιουργούµενες θέσεις απασχόλησης, να έχουν καλυφθεί τουλάχιστον το 1/3 από 

τις προβλεπόµενες. 



 

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

µε τα οριζόµενα της παρ 7 του άρθρου 13 της ΚΥΑ 3136/07.11.2011, η ΕΥ ΕΦ∆ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ 

προβαίνει, στην έκδοση Απόφασης - Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης της Πράξης. 

 

Άρθρο 16 

Παρακολούθηση Έργων (ολοκληρωµένων Πράξεων) στο Στάδιο Λειτουργίας τους 

 

1. Η κατά τόπο Υπηρεσία Αλιείας δια των αρµόδιων οργάνων της παρακολουθεί το έργο 

(ολοκληρωµένη Πράξη) και στο στάδιο λειτουργίας του και ενηµερώνει την ΕΥ ΕΦ∆ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ σε 

περιπτώσεις παρεκκλίσεων της λειτουργίας ή άλλης χρήσης του επενδυτικού σχεδίου από το σκοπό 

για τον οποίο έχει ενισχυθεί, ή για παύση της λειτουργίας του. 

 

2. Για τις διαπιστούµενες παρεκκλίσεις ή την παύση της λειτουργίας του έργου, η ΕΥ ΕΦ∆ ΕΠ 

ΑΛΙΕΙΑΣ  προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την ανάκτηση µέρους ή του συνόλου των 

ενισχύσεων που έχουν καταβληθεί. 

 

Άρθρο 17 

Υποχρεώσεις ∆ικαιούχων Οικονοµικών Ενισχύσεων 

 

1. Πλέον των υποχρεώσεων των ∆ικαιούχων που ορίζονται στη ΚΥΑ 3136/07.11.2011, 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 την Πράξη σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην 

Απόφαση Ένταξης – Χρηµατοδότησής της. 

ii Ο ∆ικαιούχος, υποχρεούται σε περίπτωση µη δανειοδότησης, να καλύψει την Ιδιωτική 

Συµµετοχή του αποκλειστικά µε ίδια κεφάλαια. 

iii Κατά την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου ο ∆ικαιούχος είναι υποχρεωµένος να λαµβάνει 

όλες τις κατά περίπτωση απαιτούµενες γενικές και ειδικές άδειες ή/και δικαιολογητικά, που 

αφορούν στην πραγµατοποίηση της ενισχυόµενης Πράξης και τη νόµιµη λειτουργία της 

επιχείρησης. Τα ανωτέρω έγγραφα επιδεικνύονται στα αρµόδια  όργανα παρακολούθησης και 

επαλήθευσης Πράξεων  της ΚΥΑ 3136/07.11.2011. Η λήψη όλων των ανωτέρω αδειών ή/και 

δικαιολογητικών αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή της τελικής δόσης της δηµόσιας 

ενίσχυσης. 

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

Υπηρεσία Αλιείας για την ακριβή ηµεροµηνία έναρξης των εργασιών και για την πρόοδο 



υλοποίησης του επενδυτικού του σχεδίου. 

v Ο ∆ικαιούχος υποχρεούται, εφόσον ο προϋπολογισµός του έργου υπερβαίνει τα 500.000 €, να 

αναρτά κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου 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. 

vi Τα πάγια στοιχεία των επενδυτικών σχεδίων που ενισχύονται δια της παρούσας απαγορεύεται 

να χρησιµοποιούνται για δραστηριότητες άλλες από αυτές που αναφέρονται στη Απόφαση 

Ένταξης – Χρηµατοδότησης για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 5 ετών από την βεβαίωση 

ολοκλήρωσης της Πράξης. 

vii Απαγορεύεται η πώληση ή αντικατάσταση του εξοπλισµού που ενισχύθηκε, χωρίς την έγκριση 

της ΕΥ ΕΦ∆ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ, πριν από τη συµπλήρωση πέντε (5) ετών από την ολοκλήρωση του 

επενδυτικού σχεδίου . 

viii Για τον υπολογισµό των πέντε (5) ετών, από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου 

λαµβάνεται υπόψη η ηµεροµηνία της σχετικής Έκθεσης Επαλήθευσης – Πιστοποίησης στην 

οποία αντιστοιχεί το συγκεκριµένο πάγιο στοιχείο. 

ix Απαγορεύεται η µεταβίβαση εξοπλισµού κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού 

σχεδίου, 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 ΕΥ ΕΦ∆ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ. Το αυτό ισχύει και για εξοπλισµούς που έχουν καταστραφεί και δε 

δύναται να χρησιµοποιηθούν επιτυχώς για τη λειτουργία του έργου.  

x Απαγορεύεται η εκµίσθωση µέρος ή του συνόλου των εγκαταστάσεων που αποτελούν 

αντικείµενο του επενδυτικού σχεδίου χωρίς έγκριση της ΕΥ ΕΦ∆ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ. Η έγκριση 

δίδεται πάντοτε µε τον όρο της συνέχισης της λειτουργίας του επενδυτικού σχεδίου στο ίδιο 

παραγωγικό αντικείµενο και η ευθύνη για την τήρηση των όρων υπαγωγής παραµένει στον 

εκµισθωτή. 

xi Απαγορεύεται να συγχωνευθούν ή απορροφηθούν από άλλη εταιρία ή αποσχίσουν κλάδο 

στον οποίο εντάσσεται η Πράξη, χωρίς έγκριση της ΕΥ ΕΦ∆ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ. Η έγκριση δίδεται 

πάντοτε µε τον όρο της συνέχισης της λειτουργίας της επένδυσης στο ίδιο παραγωγικό 

αντικείµενο. 

xii ∆εν επιτρέπεται η αλλαγή φορέα υλοποίησης της Πράξης πριν από τη συµπλήρωση 

πενταετίας . Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η αλλαγή φορέα, πριν από την πενταετία µόνο µετά 

από έγκριση της ΕΥ ΕΦ∆ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ, υπό την προϋπόθεση της ανάληψης από το νέο φορέα 

όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ισχύουσα Απόφαση Ένταξης – 

Χρηµατοδότησης, διατυπούµενου σχετικού όρου στη σύµβαση µεταβίβασης µε αντίστοιχη 

αποδοχή του. 



xiii Το αργότερα δύο (2) έτη από την έναρξη λειτουργίας της µονάδας / εγκατάστασης κατά την 

έννοια του άρθρου 15 της παρούσας και του άρθρου 15 της υπ’ αριθµ. 3136/07.11.2011 

Κ.Υ.Α., οι ∆ικαιούχοι των ενισχύσεων θα πρέπει να έχουν προβεί στην πρόσληψη του συνόλου 

του προβλεπόµενου από την εγκριθείσα Πράξη προσωπικού. 

xiv Σε περίπτωση παράβασης των αναφεροµένων στις προηγούµενες παραγράφους, η ΕΥ ΕΦ∆ 

ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ δύναται να αποφασίζει την ανάκτηση µέρους ή και του συνόλου των ενισχύσεων, 

όπως επίσης για τις περιπτώσεις οικονοµικής ενίσχυσης µεταχειρισµένου εξοπλισµού, 

παράβασης ή αθέτησης όρων των προβλεπόµενων αδειών και µη συµµόρφωσης των φορέων 

της επένδυσης στις υποδείξεις των αρµόδιων αρχών εντός των χρονοδιαγραµµάτων που θα 

τους τίθενται για την έκδοση συµπληρωµατικών αδειών κατά και µετά την υλοποίηση της 

επένδυσης, καθώς και συµπλήρωσης – επέκτασής τους ή σχετικής παράτασής τους. 

 

Άρθρο 18 

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 της ενίσχυσης, 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. 

 

     Η κατά τόπο αρµόδια Υπηρεσία Αλιείας διαβιβάζει την αίτηση µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά στην 

ΕΥ ΕΦ∆ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ, µε την αιτιολογηµένη άποψή της. 

Η ΕΥ ΕΦ∆ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ, εξετάζει τα επικαλούµενα περιστατικά «ανωτέρας βίας και έκτακτων 

γεγονότων» και εισηγείται αρµοδίως και κατά περίπτωση, για την αδυναµία ή µη τήρησης των 

συµβατικών υποχρεώσεων από τον ∆ικαιούχο. 

 

Άρθρο 19 

∆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 20 

 

Επίσπευση πλειστηριασµού ή κάθε µορφής εκκαθάριση επιχείρησης που υπάγεται στις διατάξεις 

της παρούσας και µέχρι την παρέλευση 5ετίας ή του ελάχιστου χρόνου από την ολοκλήρωση της 

Πράξης ή οποτεδήποτε πριν από την ολοκλήρωσή της, είναι άκυρη, αν η σχετική Πράξη 

κατασχέσεως και το πρόγραµµα πλειστηριασµού ή η Πράξη διορισµού εκκαθαριστή δεν έχουν 

κοινοποιηθεί εντός είκοσι (20) ηµερών από της συντάξεως τους στην ΕΥ ΕΦ∆ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ. 



 

Άρθρο 21 

∆ηµοσιοποίηση της Πρόσκλησης 

 

1. Η ΕΥ ΕΦ∆ ΕΠ 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, τα συλλογικά όργανα 

υδατοκαλλιεργητών και µεταποίησης αλιευτικών προϊόντων 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. 

4. Οι εν λόγω ενέργειες δηµοσιοποίησης α) καταγράφονται λεπτοµερώς από τις κατά τόπο 

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

δηµοσιοποίησής της Πρόσκλησης και β) κοινοποιούνται στην ΕΥ ΕΦ∆ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ. 

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη ηµεροµηνία δηµοσίευσής της στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. 

 

  Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. 

 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

     ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

 

 

 

 

         ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪ∆ΗΣ 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

 

Αξιολόγηση – βαθµολόγηση επενδυτικών σχεδίων 

Η αξιολόγηση αφορά στον επενδυτικό φορέα, στην προτεινόµενη πράξη και στη συµβολή του 
επενδυτικού σχεδίου στους στόχους ΕΠΑΛ 2007 – 2013, ενώ η βαθµολόγηση των κριτηρίων 
γίνεται µε ΝΑΙ ή ΟΧΙ, είτε µε την αντίστοιχη τιµή για τα κριτήρια που έχουν ορισθεί κλίµακες τιµών, 
σύµφωνα µε τους συνηµµένους πίνακες κριτηρίων (Α, Β και Γ), λαµβάνοντας  υπόψη και τα 
ακόλουθα: 

1) Για το κριτήριο «Χαρακτηριστικά του Φορέα» (Α1) 

α. Για την εµπειρία και την κλίµακα των δραστηριοτήτων του φορέα, λαµβάνεται υπόψη το χρονικό 
διάστηµα (διαχειριστικές περίοδοι) που ο φορέας έχει κατά το παρελθόν απασχοληθεί στην 
παραγωγή προϊόντων, ανάλογων αυτού της προτεινόµενης επένδυσης, αλλά και η αποδεδειγµένη 
γνώση σε τοµείς σχετικούς µε την επένδυση (ΠΙΝΑΚΑΣ Α / Κριτηρίων επιλογής Πράξεων). 

β. Για τη φερεγγυότητα του φορέα, εξετάζονται: 

• στοιχεία συναλλακτικής τάξης από υφιστάµενες δραστηριότητές του (φορολογική και 
ασφαλιστική ενηµερότητα -  Τειρεσίας) 

• µη ύπαρξη αποφάσεων ακούσιας ανάκλησης πράξεων υπαγωγής σε αναπτυξιακούς νόµους ή 
/ και του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας. 

γ. Για τη βιωσιµότητα του φορέα εφαρµόζονται τα αναφερόµενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 της παρούσας 
πρόσκλησης. 

2) Για το κριτήριο «Προοπτικές κερδοφορίας και βιωσιµότητας της επένδυσης» (Β3) 

Το κριτήριο “προοπτικές κερδοφορίας και βιωσιµότητας της επένδυσης εξειδικεύεται στα ακόλουθα 
κριτήρια (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3): 

• Χρηµατοοικονοµική ανάλυση της επένδυσης (εσωτερικός συντελεστής απόδοσης) και  

• Χρηµατοοικονοµική ανάλυση του φορέα - δείκτης κερδοφορίας. 

Προκειµένου να υπολογισθούν οι δύο δείκτες του κριτηρίου βιωσιµότητας, (κριτήριο: Β3 Προοπτικές 
κερδοφορίας και βιωσιµότητας της επένδυσης) στα στοιχεία που λαµβάνονται υπόψη (πωλήσεις, 
κύκλος εργασιών πρώτες ύλες κλπ) θα καταγράφονται οι προβλέψεις των µεγεθών της επιχείρησης 
(φορέα της επένδυσης) σε βάθος 5ετίας µετά την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, για τα 
µεγέθη των προϊόντων και των υπηρεσιών που συνδέονται µε το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου. 

3) Για το κριτήριο «Εφαρµογή προηγµένης ή καινοτόµου Τεχνολογίας» (Β4) 

Μία πράξη χαρακτηρίζεται ως καινοτόµος, είτε από τη χρήση µιας διαδικασίας που υιοθετεί νέες, ή 
σηµαντικά βελτιωµένες µεθόδους παραγωγής που µπορεί να εµπεριέχουν αλλαγές στον εξοπλισµό 
ή και την οργάνωση παραγωγής, ή συνδυασµό των παραπάνω, όπως και να προέρχονται από τη 
χρήση νέας γνώσης, είτε από την παραγωγή ενός προϊόντος, του οποίου τα χαρακτηριστικά ή η 
χρήση διαφέρουν σηµαντικά των υπαρχόντων, ή το οποίο έχει βελτιωθεί µέσω ενίσχυσης, ή 
αναβάθµισης της αποδοτικότητας. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, για την αξιολόγηση / βαθµολόγηση του επενδυτικού σχεδίου θα 
ληφθούν υπόψη, αν: 



− Το προϊόν της επένδυσης είναι πρωτότυπο / καινοτόµο µε την έννοια ότι: 

• δεν παράγεται στην Ελλάδα παρόµοιο προϊόν ή  

• δεν παράγεται στην Ελλάδα το συγκεκριµένο προϊόν, αλλά θα υποκαταστήσει 
παρόµοια προϊόντα που παράγονται εγχώρια για µια ή και περισσότερες 
εφαρµογές, µε ριζική όµως διαφοροποίηση λόγω των υλικών κατασκευής ή και 
της ενσωµατωµένης τεχνολογίας σε αυτό 

• το προϊόν έχει ξεκινήσει να παράγεται ήδη στην Ελλάδα την τελευταία 
πενταετία, θεωρείται όµως διεθνώς νέο και εξελισσόµενο 

− Το προϊόν της επένδυσης είναι ουσιωδώς διαφοροποιηµένο σε σχέση µε τα 
αντίστοιχα προϊόντα / υπηρεσίες που ήδη παράγονται όσον αφορά: 

• τις τεχνικές προδιαγραφές 

• τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 

• το ενσωµατωµένο λογισµικό 

• τις προστιθέµενες χρήσεις 

• τη φιλικότητα προς το χρήστη 

• τη φιλικότητα προς το περιβάλλον 

− ∆εν συντρέχει καµία από τις παραπάνω προϋποθέσεις 

 

4) Για το κριτήριο «Παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέµενης αξίας» (Β5) 

Ως προστιθέµενη αξία προϊόντος θεωρείται η συναλλακτική ή/και αντιληπτή  αξία που προστίθεται 
σε ένα προϊόν µέσα από την επεξεργασία ή/και µεταποίηση του ή/ και από τη βελτίωση της εικόνας 
του.  Η προστιθέµενη αξία  διαφοροποιεί το προϊόν και βελτιώνει την ελκυστικότητά του σε σχέση µε 
τα άµεσα ανταγωνιστικά και  εναλλακτικά προσφερόµενα προϊόντα, και ειδικότερα για την εφαρµογή 
της παρούσας: 

- Υψηλής προστιθεµένης αξίας θεωρούνται τα προϊόντα εγκαταστάσεων Α (Μεταποίηση 
αλιευµάτων). 

- Μέσης προστιθεµένης αξίας θεωρούνται τα προϊόντα των εγκαταστάσεων ΚΝ, S και ΑΜ 
(επεξεργασία – τυποποίηση νωπών – κατεψυγµένων αλιευµάτων, τυποποίηση (συσκευασία) 
νωπών αλιευµάτων – Αποκελύφωση µυδιών) και 

- Χαµηλής προστιθεµένης αξίας θεωρούνται τα προϊόντα για τα οποία γίνεται χρήση 
εγκαταστάσεων PS, KA, I (ψυκτικοί θάλαµοι αλιευµάτων, Κέντρα αποστολής οστρακοειδών, 
ιχθυόσκαλες). 

(οι συµβολισµοί και οι κατηγορίες των εγκαταστάσεων προβλέπονται από το Π.∆. 412/94, 
άρθρα 5 και 16). 

5). Για το κριτήριο: Γ3 Συµβολή στην απασχόληση 

Η βαθµολογία που αφορά στην απασχόληση (κριτήριο: Γ3 Συµβολή στην απασχόληση) θα 
προκύπτει από σύγκριση των στοιχείων (έντυπο Ε7, θεωρηµένες καταστάσεις επιθεώρησης, 



αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις κλπ) της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης πριν την έναρξη των 
εργασιών µε την επόµενη διαχειριστική χρήση µετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου 

Ειδικότερα η βαθµολογία του επενδυτικού σχεδίου υπολογίζεται από το άθροισµα των βαθµολογιών 
των τριών κατηγοριών κριτηρίων (Α, Β και Γ) µετά τον πολλαπλασιασµό µε τον αντίστοιχο 
συντελεστή στάθµισης κάθε κατηγορίας και συγκεκριµένα: 

- ΣΒ=Α . 40% + Β . 30% + Γ . 30% 

- Όπου ΣΒ η συνολική βαθµολογία της Πράξης: 

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

- Η συνολική βαθµολογία ΣΒ προσδιορίζεται µε δεκαδικό αριθµό µέχρι και το δεύτερο δεκαδικό 
ψηφίο. 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΕΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 

Η βιωσιµότητα του Φορέα εκτιµάται µε βάση τις τιµές των κατωτέρω αριθµοδεικτών: περιθώριο µικτού 

κέρδους, περιθώριο καθαρού κέρδους, αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων, κυκλοφοριακή ρευστότητα, 

ανάπτυξη εργασιών της τελευταίας τριετίας. 

 

Στους ανωτέρω δείκτες θα εφαρµοσθούν τα κριτήρια ως ακολούθως: 

Για επιχειρήσεις που δηµοσιεύουν ισολογισµό. 

 2008 2009 2010 Μ.Ο. 

1 Περιθώριο Μικτού Κέρδους 
Μικτά Κέρδη   Χ 100 

Πωλήσεις 
   >8% 

2 Περιθώριο (EBITDA)(1) 

 

EBITDA   Χ 100 

       Πωλήσεις 

   >5% 

3 Περιθώριο Καθαρού Κέρδους 
Καθαρά Κέρδη Χ 100 

Πωλήσεις 
   >1,8% 

4 
Αποδοτικότητα Ιδίων 

Κεφαλαίων 

Καθαρά Κέρδη Χ 100 

Ίδια Κεφάλαια 
   >1,0% 

5 Κυκλοφοριακή Ρευστότητα 

Κυκλοφορούν 

ενεργητικό 

Βραχ/µες 

Υποχρεώσεις 

   >1 

6 Ανάπτυξη Εργασιών 
[(Κ.Ε. t / Κ.Ε. (t-1)] x 

100 

Μέσος όρος του 
ρυθµού ανάπτυξης 
των εργασιών της 

τελευταίας 
πενταετίας να είναι 

θετικός 

 

 

Ως βιώσιµος θεωρείται ο φορέας που εκπληρώνει τουλάχιστον 3 από τα 6 ανωτέρω κριτήρια. 

Για τους φορείς, που λόγω της εταιρικής τους µορφής δεν υποχρεούνται να δηµοσιεύουν ισολογισµό, 

εξετάζονται τα κριτήρια 1, 2 και 5 και απαιτείται να εκπληρώνεται τουλάχιστον ένα από τα τρία κριτήρια 

                                                 
1
 (

�
)  EBITDA: Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών 

αποσβέσεων 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 
Κριτήρια Βιωσιµότητας του επενδυτικού σχεδίου και προοπτική κερδοφορίας του  
 
Στην Οµάδα αυτή η βαθµολογία κυµαίνεται από 0-8 και εξειδικεύεται στα ακόλουθα κριτήρια: 
 
1. Χρηµατοοικονοµική ανάλυση της επένδυσης (εσωτερικός συντελεστής απόδοσης). 
Η βαθµολογία του κριτηρίου κυµαίνεται από 0-4 και προκύπτει από το δείκτη: 
Εσωτερικός συντελεστής απόδοσης (IRR) επί του συνόλου των επενδυόµενων 
κεφαλαίων µε βάση τις εισροές – εκροές της επένδυσης για τα πρώτα 5 έτη λειτουργίας 
µετά την ολοκλήρωσή της. 
 

∆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 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 

Στοιχεία τεκµηρίωσης της ιδιότητας Μικροµεσαίας Επιχείρησης 

 

1. Αριθµός απασχολουµένων της επιχείρησης  

Αντιστοιχεί στον αριθµό εργαζοµένων µόνιµης και πλήρους απασχόλησης ή το ισοδύναµό τους σε 

περίπτωση µερικής απασχόλησης µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας  κατά την τελευταία κλεισµένη 

διαχειριστική χρήση στην εξεταζόµενη επιχείρηση σύµφωνα µε το τελευταίο υποβληθέν έντυπο Ε7 ή 

την τελευταία θεωρηµένη κατάσταση της Επιθεώρησης Εργασίας ή τις Αναλυτικές Περιοδικές 

∆ηλώσεις (ΑΠ∆ ) του ΙΚΑ. 

Επιπλέον των όσων ορίζονται ανωτέρω, σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν είναι ανεξάρτητη, αλλά 

συνεργαζόµενη ή συνδεδεµένη σύµφωνα µε τους ορισµούς που αναφέρονται στη σύσταση 

2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, για τον υπολογισµό του αριθµού των 

απασχολουµένων θα λαµβάνονται υπόψη και οι εργαζόµενοι που βρίσκονται ανάντη ή κατάντη της εν 

λόγω επιχείρησης σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στην ανωτέρω σύσταση 2003/361/ΕΚ. 

Σηµειώνεται ότι προκειµένου µια επιχείρηση να είναι ΜΜΕ ή µεγάλη, πρέπει να βρίσκεται κάτω ή άνω 

του ορίου που ορίζεται στη σύσταση επί δύο διαδοχικά οικονοµικά έτη (βλ. άρθρο 4, παρ. 2 του 

παραρτήµατος της σύστασης 2003/361/ΕΚ. 

 

2. Κύκλος εργασιών ή σύνολο ισολογισµού 

Τα στοιχεία που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό των χρηµατοοικονοµικών µεγεθών είναι εκείνα 

που αφορούν την τελευταία κλεισµένη διαχειριστική χρήση και υπολογίζονται σε ετήσια βάση. 

Λαµβάνονται υπόψη κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος των λογαριασµών. Το ύψος του κύκλου 

εργασιών υπολογίζεται χωρίς τον ΦΠΑ και χωρίς άλλους έµµεσους δασµούς.  

Επιπλέον των όσων ορίζονται ανωτέρω, σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν είναι ανεξάρτητη, αλλά 

συνεργαζόµενη ή συνδεδεµένη σύµφωνα µε τους ορισµούς που αναφέρονται στη σύσταση 

2003/361/ΕΚ στο Παράρτηµα, άρθρο 3, για τον υπολογισµό του κύκλου εργασιών ή του συνόλου του 

ισολογισµού θα λαµβάνονται υπόψη και τα οικονοµικά στοιχεία των επιχειρήσεων που βρίσκονται 

ανάντη ή κατάντη της εν λόγω επιχείρησης σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στην ανωτέρω 

σύσταση. Σηµειώνεται ότι προκειµένου µια επιχείρηση να είναι ΜΜΕ ή µεγάλη, πρέπει να βρίσκεται 

κάτω ή άνω του ορίου που ορίζεται στη σύσταση, επί δύο διαδοχικά οικονοµικά έτη (βλ. άρθρο 4, παρ. 

2 του παραρτήµατος της σύστασης 2003/361/ΕΚ.   

Σε περίπτωση που ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου ανήκει σε όµιλο επιχειρήσεων 

υποβάλλονται στοιχεία τεκµηρίωσης της συµµετοχής αυτού στον όµιλο, καθώς και τα στοιχεία 

οικονοµικών µεγεθών του οµίλου (δηµοσιευµένοι ισολογισµοί) και τα στοιχεία τεκµηρίωσης της 

απασχόλησης των εταιρειών του οµίλου (υποβληθείσες Α.Π.∆. ή θεωρηµένες καταστάσεις 

προσωπικού από την Επιθεώρηση Εργασίας ή Υπεύθυνη ∆ήλωση εκάστης επιχείρησης όπου θα 



αναγράφονται οι απασχολούµενοι και οι αντίστοιχες ΕΜΕ) για τις δύο (2) τελευταίες κλεισµένες 

διαχειριστικές χρήσεις. 

Σε περίπτωση επιχείρησης που δεν έχει κλείσει ακόµη διαχειριστική χρήση, προσκοµίζονται κατά 

περίπτωση επίσηµα στοιχεία τεκµηρίωσης του κύκλου εργασιών κατά την περίοδο λειτουργίας της 

καθώς και του ενεργητικού αυτής. (βλ. άρθρο 4, παρ. 3 του παραρτήµατος της σύστασης 

2003/361/ΕΚ). 

Σε περίπτωση που η τελευταία πλήρης διαχειριστική χρήση πριν την υποβολή της αίτησης δεν είναι 

κλεισµένη, για την τεκµηρίωση της ιδιότητας ΜΜΕ προσκοµίζονται αντίγραφο του βιβλίου απογραφών 

και ισολογισµού της τελευταίας πλήρους διαχειριστικής χρήσης της επιχείρησης νοµίµως 

υπογεγραµµένο και οι τέσσερις τελευταίες υποβληθείσες Α.Π.∆. της τελευταίας πλήρους διαχειριστικής 

χρήσης. Με τη δηµοσίευση του ισολογισµού η επιχείρηση υποχρεούται να τον υποβάλλει προκειµένου 

να επανελεγχθούν τα στοιχεία.  

Σε περίπτωση που το µέγεθος του φορέα του επενδυτικού σχεδίου διαφοροποιείται µεταξύ των δύο 

τελευταίων χρήσεων, σύµφωνα µε τη ∆ήλωση ΜΜΕ, τα προαναφερόµενα στοιχεία οικονοµικών 

µεγεθών και απασχόλησης υποβάλλονται και για τη χρήση που προηγήθηκε των δύο τελευταίων 

καθώς και για όσες χρήσεις απαιτηθεί προκειµένου να ελεγχθεί η απόκτηση ή η απώλεια της ιδιότητας 

της επιχείρησης ως µεσαίας, µικρής ή πολύ µικρής µόνον εάν το φαινόµενο επαναληφθεί επί δύο 

διαδοχικά οικονοµικά έτη. (βλ. άρθρο 4, παρ. 2 του παραρτήµατος της σύστασης 2003/361/ΕΚ). 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 

 

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



 
Ειδικά για τις εισηγµένες στο Χ.Α.Α. εταιρίες η υποχρεωτική συµµετοχή στην επένδυση µε ίδια 
κεφάλαια µπορεί να αποδεικνύεται µε την υποβολή της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για 
την έγκριση της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου ή και µε αποφάσεις του ∆.Σ., που θα εγκρίνονται 
από τη Γενική Συνέλευση, σύµφωνα µε τις οποίες θα µεταφέρονται κεφάλαια από τα φορολογηµένα 
αποθεµατικά σε «ειδικό αποθεµατικό» µε σκοπό την κεφαλαιοποίησή του το αργότερο σε τρία (3) έτη 
από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ανεξάρτητα από το χρόνο υποβολής της αίτησης τελικής 
πληρωµής. 
 
2. Σε περίπτωση που η ιδία συµµετοχή πρόκειται να καλυφθεί µέσω έκτακτων –µε τις γενικές 
φορολογικές διατάξεις- φορολογηθέντων αποθεµατικών του φορέα της επένδυσης (για υφιστάµενες 
εταιρείες µε βιβλία Γ κατηγορίας), τα απαιτούµενα δικαιολογητικά καλύπτονται από τα Οικονοµικά 
στοιχεία του φορέα που υποβάλλονται σύµφωνα µε την παράγραφο 2 σηµείο v του άρθρου 6 της 
Πρόσκλησης. 
 
3. Για τις ατοµικές επιχειρήσεις υποβάλλονται:  

• αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων των τριών τελευταίων ετών από τα οποία να 
προκύπτει κερδοφορία ικανή να καλύψει την ίδια συµµετοχή του προτεινόµενου χρηµατοδοτικού 
σχήµατος της επένδυσης 

• πρωτότυπα τραπεζικά παραστατικά ή βεβαιώσεις µέσου διαθέσιµου υπολοίπου τρίµηνης 
κατ΄ ελάχιστον κίνησης προσωπικών τραπεζικών λογαριασµών  

• πρωτότυπες βεβαιώσεις κατοχής κινητών αξιών, π.χ. οµολόγων, µετοχών εισηγµένων 
εταιρειών κλπ 

 

 

Β. ∆ικαιολογητικά και στοιχεία για την πιστοποίηση της καταβολής της ιδίας συµµετοχής 

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

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

  


