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2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟ  

ΜΕΤΡΟ 2.1 «Υδατοκαλλιέργεια» 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

     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 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. 

4. Την αριθμ. 361/06.05.2003 Σύσταση της Επιτροπής σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. 

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) «Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του 

Υπουργείου Γεωργίας», το άρθρο 24 του Ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223/A/08.10.2001) «Εθνικό 
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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) «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή 

Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» και ειδικότερα τα 

άρθρα 4, 9, 19, 36, 37, 38, 41 και 46, παρ. 3. 

7. Το 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 Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11.04.2012) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος – Νέα 

εταιρική μορφή- Σήματα – Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας 

και άλλες διατάξεις» και ιδιαίτερα το σημείο 4 του άρθρου 242. 

9. Το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26.3.2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση 

Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ιδιαίτερα το άρθρο 1. 

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

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

11.  Το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α/21.06.2012) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά 

και κατάργηση υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 98/2012 (ΦΕΚ 

160/Α/10.08.2012). 

12. Το Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ 134/Α’/10.06.2014) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 

και Υφυπουργών». 

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

«Σύστασης στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ειδικής Υπηρεσίας με τίτλο 

«Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιεία», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

14. Την αριθμ. 282966/09.07.2007 (ΦΕΚ 1205/Β/13.07.2007) ΚΥΑ «Έγκριση του Κανονισμού 

Διαδικασίας Πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. 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 Δημοσιονομικών 

Διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών 

από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Αλιείας 2007-2013». 

16. Την 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 Δημόσιας 

Δαπάνης στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την πληρωμή των μέτρων του Π.Α.Α. και του Ε.Π.ΑΛ. 

2007-2013 και της Δράσης 1 “Πρόωρη Συνταξιοδότηση Αλιέων”, του μέτρου 4.2. του Ε.Π.ΑΛ. 

περιόδου 2000-2006 από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)». 

18. Την 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 Δράσεων Ε.Π. 

Αλιείας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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19. Την αριθμ. 1871/25.10.2010 (ΦΕΚ 1741/Β/05.11.2010) ΚΥΑ «Σύσταση Ταμείου 

Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία ΕΝΑΛΙΟ». 

20. Την αριθμ. 3135/07.11.2011 (ΦΕΚ 2533/Β/07.11.2011) ΚΥΑ «Καθορισμός διαδικασιών 

υπαγωγής πράξεων και καταβολής των οικονομικών ενισχύσεων στους δικαιούχους για το 

Μέτρο 2.1 «Υδατοκαλλιέργεια» του άξονα Προτεραιότητας 2 του Ε.Π.ΑΛ. 2007 – 2013, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει 

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

Ανάπτυξης και Τροφίμων «Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-

2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

22. Την αριθμ. 656/12.3.2008 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών 
Πόρων και Υποδομών του ΥΠ.Α.Α.Τ. για την κατανομή Δημόσιας Δαπάνης στα μέτρα του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013 όπως τροποποιείται και ισχύει.  

23. Η από 25.02.2014 συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑΛ 2007-2013.  

24. Το υπ΄ αριθμ. 379/29295/12.03.2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδατοκαλλιεργειών και 
Εσωτερικών Υδάτων, που αφορά τα αποτελέσματα που προκύπτουν από το Μηχανισμό 
Παρακολούθησης των τάσεων της αγοράς προϊόντων Υδατοκαλλιέργειας και το ενδεχόμενο 
δημιουργίας πλεονασματικών ικανοτήτων παραγωγής των μονάδων Υδατοκαλλιέργεια. 

25. Το υπ΄ αριθμ. 227/05.03.2014 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Δράσεων του 
ΕΠΑΛ προς την Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης, του Υπουργείου Ανάπτυξης & 
Ανταγωνιστικότητας, περί επιλεξιμότητας των δαπανών των επενδυτικών σχεδίων, καθώς και 
η υπ' αριθμ. 10797/ΕΥΘΥ/312/07.03.2014 απάντησή της. 

26. Το υπ΄ αριθμ. 210/26.02.2014 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Δράσεων του 
ΕΠΑΛ προς τους παραγωγικούς συλλογικούς φορείς του τομέα των Υδατοκαλλιεργειών για 
την υποβολή προτάσεων, καθώς και οι σχετικές τους απαντήσεις.    

27. Τα κριτήρια επιλογής πράξεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα όπως αυτά εγκρίνονται και 

ισχύουν κάθε φορά από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 – 2013. 

28. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του 

κρατικού προϋπολογισμού. Το ύψος της δημόσιας δαπάνης των 10.350.000,00 € έχει 

προβλεφθεί στην υπ’ αριθμ. 3135/07.11.2011 (ΦΕΚ 2533/Β/07.11.2011) ΚΥΑ περί 

«καθορισμού διαδικασιών υπαγωγής πράξεων και καταβολής των οικονομικών ενισχύσεων 

στους δικαιούχους για το Μέτρο 2.1 – Υδατοκαλλιέργεια, του Άξονα Προτεραιότητας 2, του 

Ε.Π. Αλιείας 2007-2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.   

  

ΚΑΛΕΙ 

Τους ενδιαφερομένους φορείς υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων, για παραγωγικές επενδύσεις 

στην Υδατοκαλλιέργεια, που δύνανται να υπαχθούν για ενίσχυση –χρηματοδότηση στο Μέτρο 2.1 

“Υδατοκαλλιέργεια” 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 
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1. Στο πεδίο εφαρμογής και στο καθεστώς ενισχύσεων της παρούσας απόφασης υπάγονται 

Πράξεις (επενδυτικά σχέδια), που αφορούν στις παρακάτω Δράσεις, για παραγωγικές 

επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια : 

 

Δράση 1: Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας λόγω κατασκευής νέων 

μονάδων. 

Δράση 2:  Μεταβολή της παραγωγής λόγω επέκτασης ή εκσυγχρονισμού 

υφιστάμενων μονάδων. 

Δράση 3:  Αύξηση της ποσότητας γόνου που παράχθηκε σε Ιχθυογεννητικούς 

Σταθμούς.  

Οι ενισχυόμενες πράξεις των Δράσεων 1, 2 και 3 έχουν τους εξής στόχους: 

i. Διαφοροποίηση προς νέα Είδη και παραγωγή Ειδών με καλές προοπτικές εμπορίας. 

ii. Εφαρμογή μεθόδων υδατοκαλλιέργειας, οι οποίες μειώνουν τις αρνητικές επιπτώσεις 

ή βελτιώνουν τις ωφέλειες στο περιβάλλον σε σύγκριση με τις συνήθεις πρακτικές 

στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας. 

iii. Στήριξη παραδοσιακών δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας, οι οποίες είναι 

σημαντικές για τη διατήρηση και την ανάπτυξη, τόσο του οικονομικού και κοινωνικού 

ιστού όσο και του περιβάλλοντος. 

Ειδικότερα οι υπαγόμενες πράξεις αφορούν στην κατασκευή, στην επέκταση, στον εξοπλισμό 

και στον εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων παραγωγής, κυρίως για να βελτιωθούν οι συνθήκες 

εργασίας, η υγιεινή, η υγεία των ανθρώπων ή των ζώων και η ποιότητα των προϊόντων, να 

μειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, ή να ενισχυθούν οι θετικές επιπτώσεις 

στο περιβάλλον. 

  Ως «νέα Είδη» μπορεί να θεωρηθούν όλα τα Είδη υδρόβιων οργανισμών εκτός από 

τσιπούρα (Sparus aurata), λαβράκι (Dicentrarchus labrax), μύδια (Mytilus 

galloprovincialis), πέστροφα (Οncohrynchus mykiss) και κυπρίνο (Cyprinus carpio), 

εφόσον πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις, όπως: 

 Ύπαρξη τεχνογνωσίας σχετικά με την εντατική εκτροφή.  

 Κατάλληλες βιολογικές παραμέτρους σε ελεγχόμενες συνθήκες (ταχεία ανάπτυξη, 

ικανοποιητικά ποσοστά επιβίωσης, κλπ). 

 Σίτιση με τροφές που καλύπτουν τις διατροφικές απαιτήσεις ανά στάδιο εκτροφής και 

που εξασφαλίζουν την υγιεινή και την υγεία των ζώων ή των ανθρώπων. 
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 Δυνατότητα αναπαραγωγής σε ελεγχόμενες συνθήκες και ικανοποιητική παραγωγή 

νεαρών ατόμων ή σε αντίθετη περίπτωση να υπάρχει η δυνατότητα αλίευσης νεαρών 

ατόμων, εφόσον δεν υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις στην πολιτική διατήρησης των 

αλιευτικών πόρων. 

 Κόστος παραγωγής που να εξασφαλίζει την οικονομική βιωσιμότητα των 

παραγωγικών επενδύσεων.  

 Ως «Είδη με καλές προοπτικές εμπορίας» νοούνται: 

Είδη για τα οποία η πρόβλεψη των μεσοπρόθεσμων τάσεων δείχνει ότι η ζήτηση είναι 

πιθανό να υπερβεί την προσφορά. 

 

α. Όσον αφορά στη Δράση 1, οι Πράξεις αφορούν στην ίδρυση νέων μονάδων και στην 

επέκταση υφιστάμενων μονάδων παραγωγής ειδών εμπορικής αξίας εδώδιμων και μη. 

 

β. Όσον αφορά στη Δράση 2, οι Πράξεις αφορούν: 

(i) Στον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων, με αύξηση της δυναμικότητας στην 

ίδια έκταση. 

(ii) Στον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων, με αύξηση της δυναμικότητας λόγω 

επέκτασης δραστηριοτήτων σε νέα έκταση . 

(iii) Στον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων, με αύξηση της δυναμικότητας λόγω 

δημιουργίας νέων εγκαταστάσεων στην ίδια έκταση. 

(iv) Στον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων υδατοκαλλιέργειας ιδίως με την 

εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας και εξοπλισμών, την αναπροσαρμογή των 

διαχειριστικών μεθόδων και πρωτοκόλλων παραγωγής, την αναβάθμιση της 

εταιρικής οργάνωσης με ανασχεδιασμό της οργανωτικής και διοικητικής τους 

δομής με στόχο: 

o τη βελτίωση και διασφάλιση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων, 

o τη διατήρηση του κόστους παραγωγής σε ανταγωνιστικά επίπεδα, 

o Τη μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον σε σύγκριση με τις συνήθεις 

πρακτικές, 

o τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και ασφάλειας των εργαζομένων στον 

τομέα, 

o Τη βελτίωση της υγιεινής, της υγείας των ανθρώπων ή των ζώων. 

(v) Στη μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων πάχυνσης σε πλωτές εγκαταστάσεις 

σε νέες θέσεις (έξω από κλειστούς κόλπους, σε «ανοιχτή θάλασσα» υπό την 
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έννοια που κάθε φορά ισχύει από τις ειδικές διατάξεις, κλπ), προκειμένου να 

επιτευχθεί η βελτίωση των όρων παραγωγής, η προστασία του υδάτινου 

περιβάλλοντος και να αποφευχθούν ενδεχόμενες συγκρούσεις με άλλες 

παρακείμενες δραστηριότητες. 

(vi) Στον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων δομών των ιχθυοτροφικών εκμεταλλεύσεων 

εσωτερικών υδάτων (λιμνοθάλασσες), όπου χρησιμοποιούνται παραδοσιακές 

μέθοδοι υδατοκαλλιέργειας. 

(vii) Στη στήριξη για την αγορά εξοπλισμού για την προστασία των εγκαταστάσεων 

υδατοκαλλιέργειας από αγρίους θηρευτές. 

(viii) Στη στήριξη της απευθείας πώληση από τις μονάδες υδατοκαλλιέργειας όταν η 

δραστηριότητα αυτή αποτελεί τμήμα της επιχείρησης. 

(ix) Στην εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών.  

(x) Στη χρησιμοποίηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας. 

(xi) Στη χρησιμοποίηση σύγχρονων μεθόδων και εξοπλισμών για τη συλλογή και 

επεξεργασία δεδομένων που συμβάλλουν στην παρακολούθηση και στον έλεγχο 

της παραγωγής και των περιβαλλοντικών παραμέτρων. 

(xii) Στην εγκατάσταση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, ασφάλειας τροφίμων, 

περιβαλλοντικής διαχείρισης, υγείας και ασφάλειας εργαζομένων, κοινωνικής 

μέριμνας κλπ (ISO, HΑCCP, EMAS, OHSAS, CSR, κλπ). 

 

γ. Όσον αφορά στη Δράση 3 οι Πράξεις αφορούν:  

(i) Στην ίδρυση νέων σταθμών παραγωγής γόνου Ειδών εμπορικής αξίας εδώδιμων και 

μη. 

(ii) Στον εκσυγχρονισμό με ή χωρίς αύξηση της δυναμικότητας υφιστάμενων σταθμών 

στην ίδια έκταση. 

(iii) Στην επέκταση υφιστάμενων σταθμών σε νέα έκταση με ή χωρίς αύξηση της 

δυναμικότητας. 

(iv) Στην επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενων σταθμών στην ίδια έκταση. 

 

Η αύξηση της παραγωγής θα προέρχεται αφενός από τη δημιουργία νέων σταθμών και 

αφετέρου από την αύξηση της δυναμικότητας μέσω της ολοκλήρωσης της απόδοσης των 

υφιστάμενων καθώς και από την επέκταση του χώρου και των εγκαταστάσεων αυτών. 

Επιπλέον, στα πλαίσια των ανωτέρω δράσεων, αναμένεται και η δημιουργία μονάδων και 

σταθμών, οι οποίες θα αφορούν σε παραγωγικές επενδύσεις Ειδών εμπορικής αξίας όπως 
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διακοσμητικά Είδη Ιχθύων, φύκια, σπόγγοι και βάτραχοι. Ορισμένα από τα Είδη αυτά 

προσδιορίζονται με άλλους τρόπους πέραν της γνωστής μονάδας kg ή τόνων (κύτταρα/ml ή 

lt, ξηρή βιομάζα, άτομα, κλπ). 

Η συνολική δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα 

πρόσκληση κατανέμεται ενδεικτικά ως ακολούθως: 

Περιοχές εκτός στόχου σύγκλισης 1.500.000  Ευρώ 

Περιοχές στόχου σύγκλισης 8.850.000  Ευρώ 

Σύνολο 10.350.000  Ευρώ  

 

2. Ο προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων πρέπει να είναι άνω των 

20.000 ΕΥΡΩ και κατ’ ανώτερο 2.000.000 ΕΥΡΩ για τις περιοχές εντός στόχου σύγκλισης και 

1.000.000 ΕΥΡΩ για τις περιοχές εκτός στόχου σύγκλισης.  

Άρθρο 2 

Δικαιούχοι Αιτήσεων Ενίσχυσης- Χρηματοδότησης  

 

1. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΚΥΑ 3135/07.11.2011, Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων 

του Μέτρου 2.1-Υδατοκαλλιέργεια είναι: 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς ή φορείς Αυτοδιοίκησης και 

λοιπές Οργανώσεις, καθώς επίσης και Ανώτατα Εκπαιδευτικά ή Ερευνητικά Ιδρύματα, που 

έχουν την ευθύνη υλοποίησης και τελικά επιβαρύνονται με το κόστος της πραγματοποίησης 

του υποβαλλόμενου προς ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου. 

 

2. Ειδικότερα, οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις απολαμβάνουν προτεραιότητας έναντι των 

μεσαίων επιχειρήσεων, ενώ με μειωμένα ποσοστά χρηματοδότησης θα εντάσσονται 

επιχειρήσεις που απασχολούν 250 ή περισσότερους εργαζόμενους, ή 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 εργαζόμενους ή 

έχουν κύκλο εργασιών κάτω από 200 εκατομμύρια ευρώ. 

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». 

 

3. Οι ενισχύσεις παρέχονται σε Δικαιούχους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας: 

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

(ii) που αποδεικνύουν την ιδία τους συμμετοχή, 
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(iii) που δεν έχουν υποβάλλει αίτηση ένταξης για χρηματοδότηση από Εθνικό ή Κοινοτικό 

Πρόγραμμα, για το σύνολο ή μέρος του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου, 

(iv) οι επιχειρήσεις να μην είναι προβληματικές και να λειτουργούν νόμιμα έχοντας στην 

επωνυμία τους άδεια λειτουργίας για τη δραστηριότητά τους. 

 

4. Για λόγους διαφάνειας, ο κατάλογος των Δικαιούχων της παρούσας πρόσκλησης θα 

δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος (www.alieia.gr). . 

 

Άρθρο 3 

Περιοχές Εφαρμογής και Ποσοστά Ενίσχυσης – Χρηματοδότησης 

 

1. Το Μέτρο 2.1. «Υδατοκαλλιέργεια»  του ΕΠΑΛ 2007-2013, εφαρμόζεται σε ολόκληρη την 

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

επιχειρήσεων 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 Δυτικής Μακεδονίας 

 Περιφέρεια Ηπείρου  

 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων  

 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  

 Περιφέρεια Πελοποννήσου  

 Περιφέρεια Θεσσαλίας  

 Περιφέρεια Αττικής  

 Περιφέρεια Κρήτης 

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

Σύγκλισης). 

 Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

 Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 

 

Σημειώνεται ότι επενδυτικά σχέδια στα απομακρυσμένα Ελληνικά νησιά :  

 της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, 
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 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, 

 Σαμοθράκη, 

 Θάσος, 

 Βόρειες Σποράδες,  

 Σκύρος και Σκυροπούλα, 

 Κύθηρα και Αντικύθηρα, 

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

 Δραγονάδα, Διονυσάδες, Δία, Ελάσα, 

 Οθωνοί, Ερεικούσα, Μαρθάκιον, Παξοί Αντίπαξοι, 

 Στροφάδες, 

 Σαπιέντζα, Σχίζα και 

 Εχινάδες 

χρηματοδοτούνται από το Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013 με 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 Δημόσιας 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 

1 
Πολύ μικρές, και μικρές 

επιχειρήσεις 

Δ.E.*  60 %  40 %  60 % 

Ι.Σ.** 40 % 60 % 40 % 

2 Μεσαίες επιχειρήσεις 

Δ.E.* 50 % 35 % 55 % 

Ι.Σ.** 50 % 65 % 45 % 

3 

Επιχειρήσεις που 
απασχολούν από 250 

έως 750 εργαζομένους ή 
έχουν κύκλο εργασιών 

από 50 έως 200 
εκατομμύρια ευρώ 

Δ.E.* 30 % 20 %  50 % 

Ι.Σ.** 70 %  80 %  50 % 

4 

Επιχειρήσεις 
ανεξαρτήτως αριθμού 

απασχολούμενων, 
ετήσιου κύκλου εργασιών 

ή συνόλου του ετήσιου 
ισολογισμού. 

Δ.E.* 

 

 45 % 

Ι.Σ.**  55 % 
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      *Δ.Ε.: Δημόσια Ενίσχυση, **Ι.Σ.: Ιδιωτική Συμμετοχή 

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

τραπεζικό δανεισμό, σύμφωνα με το Παράρτημα 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 01.08.2012 και μέχρι την υποβολή της 

αίτησης στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, μπορούν να προσμετρηθούν στην 

απαιτούμενη Ιδία Συμμετοχή, εφόσον : 

- διαπιστώνεται η εξόφληση τους και 

- για την ίδια παραγωγική μονάδα δεν έχει ενταχθεί προς χρηματοδότηση στο 

πλαίσιο της 432/2012 πρόσκλησης του Μέτρου 2.1 του ΕΠΑΛ 2007-2013, 

επενδυτικό σχέδιο με το ίδιο αντικείμενο – στόχο επένδυσης, (ίδρυση, 

εκσυγχρονισμό μονάδας, επέκταση υφιστάμενης μονάδας, μετεγκατάσταση 

υφιστάμενης μονάδας).  

Άρθρο 4 

Καθορισμός Επιλέξιμων και Μη Επιλέξιμων δαπανών 

 

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

επιλέξιμες οι εξής δαπάνες: 

(i) Αγορά οικοπέδου ανάλογη (ελάχιστη απαιτούμενη έκταση) για την ίδρυση χερσαίας 

μονάδας υδατοκαλλιέργειας, Ιχθυογεννητικού Σταθμού, και χερσαίας υποστηρικτικής 

εγκατάστασης πλωτής μονάδας. Η δαπάνη είναι επιλέξιμη με την προϋπόθεση ότι δεν 

υπερβαίνει το 10% 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. Για τον υπολογισμό του ποσοστού 10% 

λαμβάνεται υπόψη η αγοραία αξία, η οποία προκύπτει από πιστοποιητικό που εκδίδεται 
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από ανεξάρτητο ορκωτό εκτιμητή ή από αναγνωρισμένο εγκεκριμένο επίσημο φορέα που 

βεβαιώνει ότι η τιμή αγοράς της εδαφικής έκτασης δεν υπερβαίνει την εμπορική της 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 υπερβαίνουν 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, ή την αντικειμενική του αξία για τις περιπτώσεις 

όπου εφαρμόζεται το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού, 

 το ακίνητο δεν θα πρέπει να έχει αποτελέσει τα προηγούμενα δέκα (10) έτη 

αντικείμενο Εθνικής ή Κοινοτικής επιχορήγησης, σύμφωνα με σχετική Υπεύθυνη 

Δήλωση του φορέα του επενδυτικού σχεδίου και του πωλητή του ακινήτου. 

 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) Ειδικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός για επιχειρήσεις στα απομακρυσμένα νησιά. 

(v) Εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου έως και 5% του συνολικού επιλέξιμου 

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

διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, δε συνυπολογίζονται εργασίες που 

πραγματοποιούνται σε αυτόν αλλά εξυπηρετούν υποδομές των εγκαταστάσεων (έργα 

ύδρευσης, αποχέτευσης, αποστραγγιστικά έργα κλπ).  

(vi) 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). 

(vii) Λιμενικά έργα μικρής κλίμακας για την ασφαλή επιβίβαση και αποβίβαση του προσωπικού 

στα πλωτά μέσα μεταφοράς καθώς και την μεταφορά και διακίνηση των προϊόντων. Είναι 

επιλέξιμη η δαπάνη συνολικού κόστους που δε θα υπερβαίνει το 10% του συνολικού 

επιλέξιμου κόστους της Πράξης, (πλην τεχνικών εξόδων και απρόβλεπτων).  
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(viii) Κατασκευή, επέκταση ή εκσυγχρονισμό κύριων ή βοηθητικών κτιριακών εγκαταστάσεων 

της μονάδας, περιλαμβανομένης της δαπάνης κατασκευής κτιρίου για την παραμονή 

προσωπικού και τη φύλαξη των εγκαταστάσεων. 

(ix) Αγορά, μεταφορά και τοποθέτηση νέων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού. 

(x) Αγορά, μεταφορά και τοποθέτηση πλωτών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 

(συμπεριλαμβανομένων των αγκυροβολίων). 

(xi) Εγκαταστάσεις και παραγωγικός εξοπλισμός χερσαίων μονάδων και Ιχθυογεννητικών 

Σταθμών 

(xii) Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εργαστηριακού εξοπλισμού  

(xiii) Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού γραφείων, χώρων παραμονής και 

εστίασης προσωπικού και συνεδριάσεων με τον απαραίτητο εξοπλισμό.  

(xiv) Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού μηχανοργάνωσης, προγραμμάτων 

διαχείρισης – λογισμικού, καθώς και λογισμικού αναβάθμισης υφιστάμενων ηλεκτρονικών 

συστημάτων.  

(xv) Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση συστημάτων ασφάλειας, παρακολούθησης και 

διαχείρισης της μονάδας. 

(xvi) Αγορά μεταφορικών μέσων, πλωτών και χερσαίων για : 

 την υγιεινή και ασφαλή μεταφορά ζώων και νωπών προϊόντων με σκοπό την εκτροφή 

ή/και την εμπορία, 

 την μεταφορά αναγκαίων εφοδίων και πρώτων υλών τόσο στις χερσαίες όσο και στις 

πλωτές εγκαταστάσεις παραγωγής 

 την ασφαλή και ταχεία μεταφορά του προσωπικού που απαιτείται λόγω θέσης της 

μονάδας, επί παραδείγματος σε απομακρυσμένες περιοχές ή λόγω έλλειψης άλλου 

τρόπου πρόσβασης. 

(xvii) Εκσυγχρονισμό, και αναβάθμιση με σύγχρονο εξοπλισμό ή αντικατάσταση χερσαίων ή 

πλωτών μέσων μεταφοράς. Ο εκσυγχρονισμός ή η αντικατάσταση των μέσων μεταφοράς 

αφορά σε μέσα των οποίων η ηλικία είναι μεγαλύτερη από πέντε (5) έτη.  

(xviii) Βελτίωση – προστασία και διαχείριση φυσικών ιχθυοτροφείων (Λιμνοθαλασσών και άλλων 

υδάτινων σχηματισμών). Κατασκευή τάφρων διαχείμασης, αναχωμάτων, έργων 

διαμόρφωσης πυθμένα, ιχθυοσυλληπτικών εγκαταστάσεων κλπ σε φυσικά ιχθυοτροφεία. 

(xix) Μελέτες και αμοιβές συμβούλων, άμεσα συσχετιζόμενες με την υλοποίηση του 

επενδυτικού σχεδίου 

(xx) Εργασίες και προμήθεια εξοπλισμού με σκοπό την προστασία των εγκαταστάσεων 

Υδατοκαλλιέργειας από άγριους θηρευτές. 
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(xxi) Μελέτη, εφαρμογή και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας, 

περιβαλλοντικής διαχείρισης, σήμανσης – πιστοποίησης των προϊόντων, σύμφωνα με 

εθνικά ή διεθνή πρότυπα και σήματα ποιότητας.  

(xxii) Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός για το λιανικό εμπόριο εντός των μονάδων 

υδατοκαλλιέργειας όταν η δραστηριότητα αυτή αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

επιχείρησης. 

(xxiii) Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται για τη δια βίου μάθηση των 

απασχολουμένων, για ποσό που δεν υπερβαίνει το 10% των συνολικών επιλέξιμων 

δαπανών (πλην τεχνικών και απρόβλεπτων). 

(xxiv) Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης εφόσον 

αιτιολογούνται για την υλοποίηση της πράξης και με τους εξής όρους: 

 ο μισθωτής είναι ο Δικαιούχος της πράξης, 

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

αντικείμενο της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης περιέρχεται στο Δικαιούχο, 

 οι επιλέξιμες δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης αφορούν μόνο στην αξία κτήσης του 

παγίου η οποία αποδεικνύεται από εξοφλημένο τιμολόγιο ή λογιστικό έγγραφο 

ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας, 

 το συνολικό κόστος δεν μπορεί να υπερβαίνει την εμπορική αξία του παγίου 

στοιχείου. 

(xxv) Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού παραγωγής ενσιρωμάτων που 

απαιτούνται για την παραγωγή ιχθυοτροφών με σκοπό την αποκλειστική και μόνο χρήση 

για τις παραγωγικές ανάγκες της μονάδας τους. 

(xxvi) Τεχνικά έξοδα και απρόβλεπτα -με σαφή διάκριση μεταξύ τους- σε ποσοστό έως 10% επί 

του συνολικού επιλέξιμου κόστους των υπόλοιπων διακριτών της Πράξης. 

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

τη σύνταξη του φακέλου και την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, 

αμοιβές για την εκπόνηση των μελετών αδειοδότησης του έργου, μελέτες εφαρμογής, έκδοση 

οικοδομικών αδειών, μελέτες επίβλεψης, εδαφοστατικές μελέτες, μελέτες μηχανολογικού 

εξοπλισμού κλπ. 

3. Με τον όρο απρόβλεπτα έξοδα εννοούνται οι επιλέξιμες δαπάνες για εργασίες ή εξοπλισμό 

κλπ, που δεν περιλαμβάνονται στην αρχικώς εγκριθείσα αίτηση αλλά προκύπτουν κατά την 

πορεία εκτέλεσης του επενδυτικού σχεδίου, και κρίνονται ως άκρως απαραίτητες για την 

ολοκλήρωση της υλοποίησής του. Δε θεωρούνται απρόβλεπτα έξοδα οι υπερβάσεις κόστους, 

η ανάγκη αγοράς επιπλέον μέσων μεταφοράς, καθώς και οι αμοιβές συμβούλων για τη 

σύνταξη του φακέλου και την παρακολούθηση υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. 
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4. Δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί μετά την 1η Αυγούστου 2012 και μέχρι την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησης ενίσχυσης με τους περιορισμούς της παραγράφου 7 του άρθρου 3 της 

παρούσας, δύναται να συμπεριληφθούν και να θεωρηθούν επιλέξιμες στο πλαίσιο της 

παρούσας πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων, εφόσον το 

προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο ενταχθεί στις διατάξεις της παρούσας.  

5. Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε:  

(i) Ανέγερση ή επέκταση κτηριακών εγκαταστάσεων επί γηπέδου που δεν ανήκει κατά 

κυριότητα στο φορέα της επένδυσης, εκτός εάν τούτο έχει παραχωρηθεί από το δημόσιο 

ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή έχει μισθωθεί για το σκοπό αυτό, για χρονικό 

διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών.. 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. 

(ii) Ποσά για αγορά οικοπέδου, εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, έργα 

οδοποιίας, λιμενικά έργα 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) Δαπάνες που δεν περιγράφονται αναλυτικά στην ενότητα Β της τεχνικοοικονομικής 

προμελέτης, 

(v) Εργασίες επισκευής και συντήρησης υφιστάμενων εξοπλισμών και εγκαταστάσεων. 

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

(vii) Αγορά ή εγκατάσταση μεταχειρισμένων υλικών, μηχανημάτων και εξοπλισμών. 

(viii) Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) για οποιαδήποτε κατηγορία δαπάνης. 

(ix) Άλλους φόρους, τέλη ή επιβαρύνσεις. Εξαιρούνται και είναι επιλέξιμα, για τα μεταφορικά 

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

(x) Χρηματοοικονομικά έξοδα (χρεωστικοί τόκοι, προμήθειες χρηματοπιστωτικών 

συναλλαγών, έξοδα συναλλάγματος, συναλλαγματικές διαφορές). 

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

(xii) Αγορά επιβατικών αυτοκινήτων μέχρι επτά (7) θέσεων. 

(xiii) Αγορά ή εγκατάσταση εξοπλισμού αναψυχής. 

(xiv) Αγορά αναλώσιμων υλικών. 

(xv) Λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης. 
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(xvi) 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. 

(xvii) Εργασίες που πραγματοποιήθηκαν από τον ίδιο το Δικαιούχο. 

(xviii) Έξοδα σύστασης της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου, έξοδα συμβολαιογράφου, 

έξοδα ταξιδιών.  

(xix) Έξοδα μεταβίβασης της κυριότητας μίας επιχείρησης. 

(xx) Εργασίες των οποίων τα δικαιολογητικά έγγραφα δεν επιτρέπουν επαλήθευση των 

δαπανών. 

(xxi) Έξοδα ενοικίασης υλικού-εξοπλισμού, εκτός των περιπτώσεων ενοικίασης εξοπλισμού 

που χρησιμοποιείται για τις εργασίες κατασκευής της μονάδας. 

(xxii) Έξοδα κατασκευής προσωρινών έργων. 

(xxiii) Η αγορά γόνου και ιχθυδίων των εκτρεφόμενων ειδών θεωρείται κόστος λειτουργίας και 

επομένως δεν είναι επιλέξιμη.  

 

Άρθρο 5 

 Υποβολή Αιτήσεων Ενίσχυσης – Χρηματοδότησης 

 

1. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς / δυνητικοί Δικαιούχοι 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 κάλυψης των 

στόχων που έχουν προβλεφθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013. Η 

κάλυψη των προβλεπόμενων στόχων μπορεί να επισύρει την αναστολή υποβολής 

αιτήσεων μετά από την έκδοση σχετικής εγκυκλίου από τον Ειδικό Γραμματέα 

Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων.   

2. Οι αιτήσεις για την υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων κατατίθενται στην ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ 

Αλιείας. Αντίγραφο του πλήρους κατατεθειμένου φακέλου κατατίθεται και στις κατά τόπο 

αρμόδιες Υπηρεσίες Αλιείας 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, σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας της 

Περιφέρειας. Η ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ Αλιείας ενημερώνει με ηλεκτρονική αλληλογραφία, στην 

υποβαλλόμενη με την Αίτηση συνδρομής ηλεκτρονική διεύθυνση, το φορέα της επένδυσης 

για τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτηση του. 
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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, ΔΟΥ, 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 Δικαιούχου, ή του 

εξουσιοδοτημένου προς τούτο πρόσωπο. 

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

περίπτωση, να περιλαμβάνει τα πιο κάτω δικαιολογητικά (που θα εναρμονίζονται 

υποχρεωτικά σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία) και τεχνοοικονομικά στοιχεία: 

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

συμπληρωμένη που θα έχει τη θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και θα φέρει πρωτότυπη 

υπογραφή και σφραγίδα του φορέα,  

(ii) Δήλωση με τα στοιχεία σχετικά με την ιδιότητα της 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, 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. Εάν η επιχείρηση 

είναι ατομική, βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος.   

(iv) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου αρμοδίου οργάνου όπως προσδιορίζεται στο 

Καταστατικό του φορέα για τον ορισμό του υπευθύνου υλοποίησης του επενδυτικού 

σχεδίου και τον αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN) στον οποίο θα καταβάλλονται οι 

ενισχύσεις. Το ανωτέρω πρόσωπο είναι το μόνο αρμόδιο για την υποβολή αιτήσεων 

πληρωμής, τροποποιήσεων, παρατάσεων της αίτησης ενίσχυσης. 

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

προηγούμενα έτη αυτού της αίτησης. Στην περίπτωση που οι Δικαιούχοι: α) είναι 

υποχρεωμένοι να δημοσιεύουν ισολογισμό και αποτελέσματα χρήσης, απαιτείται η 

προσκόμιση επίσημου αντίγραφου της δημοσίευσής του στον τύπο ή στο αντίστοιχο ΦΕΚ, 

β) δεν είναι υποχρεωμένοι να δημοσιεύουν ισολογισμό και αποτελέσματα, απαιτείται η 

προσκόμιση αντίγραφου, συνοδευόμενο από αντίγραφα των εντύπων φορολογίας 

εισοδήματος Ε3 και Ε5 που υπέβαλλαν τα τρία (3) προηγούμενα έτη αυτού της αίτησης. 

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. 

Εάν πρόκειται για νεοσύστατη εταιρία ή ατομική επιχείρηση υποβάλλονται μόνο τα 
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εκκαθαριστικά σημειώματα της Δ.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.  

(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. 

 ότι οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στο κατατεθέν επενδυτικό σχέδιο και 

προσμετρούνται επ’ αυτού για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής, είναι νόμιμες, 

κανονικές, εξοφλημένες σύμφωνα με την κείμενη – και ισχύουσα κατά την ημερομηνία 

τέλεσης τους – νομοθεσία και επιλέξιμες για το ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013. 

(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 

την οποία χορηγείται το δάνειο, 

 η διάρκεια του δανείου, 

 το επιτόκιο, 

 η περίοδος χάριτος,  

 ή 

 έγγραφο τραπεζικού ή άλλου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος για την πιστοληπτική 

ικανότητα του φορέα, όπου θα αναφέρεται η «σχέση» / θέση του φορέα με την τράπεζα 

(π.χ. την ύπαρξη ή όχι γραμμών χρηματοδότησης και το ύψος αυτής, την κατάσταση 
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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.  

o Τεχνική περιγραφή επενδυτικού σχεδίου: περιγραφή του προτεινόμενου επενδυτικού 

σχεδίου και της παραγωγικής διαδικασίας αυτού, στοιχεία οικοπέδου και κυριότητας 

αυτού, περιγραφή μισθωμένης υδάτινης έκτασης, εγκαταστάσεων πλωτών και 

χερσαίων, επιφάνειες και χρήσεις χώρων, και τεχνική περιγραφή των βασικών 

εργασιών και εξοπλισμού κατά κατηγορία δαπανών με αναφορά σε επισυναπτόμενα 

δικαιολογητικά (προσφορές, σχέδια, τεκμηρίωση δυναμικότητας). 

o Στην περίπτωση εκσυγχρονισμού, επέκτασης, ή και μετεγκατάστασης, τα ανωτέρω 

θα πρέπει να περιγράφονται συσχετιζόμενα με την υφιστάμενη κατάσταση της 

παραγωγικής μονάδας. 

 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.Δ.). 

o ανάλυση των δημιουργούμενων με το επενδυτικό σχέδιο νέων θέσεων 

απασχόλησης και τεκμηρίωση του υπολογισμού αυτών σε ΕΜΕ. 

 Ενότητα Δ. Κόστος επενδυτικού σχεδίου και πηγές χρηματοδότησης παρουσίαση 

συγκεντρωτικού πίνακα κόστους ανά κατηγορία δαπάνης, χρηματοδοτικού σχήματος 

και ανάλυση των πηγών χρηματοδότησης. 

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

στοιχείων). 
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 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 Δήλωση των μελετητών, στην οποία θα 

δηλώνεται ότι : νόμιμα υπογράφουν και φέρουν την ευθύνη για την ακρίβεια των 

στοιχείων της ειδικότητάς τους και την ορθότητα των σχετικών υπολογισμών.  

(xiii) 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..Σε περιπτώσεις μισθώσεων 

θαλάσσιου ή λιμναίου χώρου ή λιμνοθάλασσας ή χερσαίας έκτασης του δημοσίου, θα 

συνυποβάλλονται οι σχετικές αποφάσεις και τα μισθωτήρια συμβόλαια, εφόσον 

προβλέπονται από αυτές. 

(xiv) Διάγραμμα κάλυψης και τεχνικά σχέδια, που να παρουσιάζουν όψεις, κατόψεις, τομές όλων 

των χερσαίων και υδάτινων εγκαταστάσεων που πρόκειται να κατασκευασθούν. 

(xv) Απόφαση/εις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.), συνοδευόμενη/ες από τα 

τοπογραφικό διαγράμματα έκδοσής της/τους 

(xvi) Κτηνιατρική Άδεια της εγκατάστασης, σύμφωνα με το Π.Δ. 28/2009. 

(xvii) Έγκριση μελέτης διάθεσης αποβλήτων συνοδευόμενη από κυρωμένο αντίγραφο της 

μελέτης, ή άδεια διάθεσης αποβλήτων (όπου απαιτείται). 

(xviii) Άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας της μονάδας που θα συνοδεύονται και με τα 

θεωρημένα σχέδια διάταξης Η/Μ εξοπλισμού (όπου απαιτείται). 

(xix) Άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης συμπεριλαμβανομένης της υπαγωγής στις Πρότυπες 

Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις.  

(xx) Άδεια χρήσης νερού και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδάτινων πόρων. 

(xxi) Άδεια χρήσης αιγιαλού και παραλίας (όπου απαιτείται). 

(xxii) 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.), 
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συνοδευόμενες από συγκεντρωτικό πίνακα και αντίστοιχα προσπέκτους (μηχανήματα, 

εξοπλισμοί).  

Στις περιπτώσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 3 της παρούσας θα προσκομίζονται τα 

τιμολόγια και τα δελτία αποστολής (σε σειρά όπως αυτά αναφέρονται στους σχετικούς 

πίνακες δαπανών), καθώς 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. Για προμήθειες που πραγματοποιήθηκαν ή 

πρόκειται να πραγματοποιηθούν απ’ ευθείας από το εξωτερικό στο όνομα του Δικαιούχου, 

τα σχετικά τιμολόγια ή οι προσφορές, θα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα στην 

Ελληνική. 

(xxiii) Υπεύθυνη δήλωση του φορέα για επιδότηση ή όχι της αρχικής μονάδας, στα πλαίσια 

οποιουδήποτε Εθνικού ή Κοινοτικού Προγράμματος, για επενδύσεις που αφορούν σε 

επέκταση ή εκσυγχρονισμό υφιστάμενης μονάδας. 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 εκτελεσθείσα 

εργασία. Με βάσει τα ανωτέρω και στην περίπτωση εν ισχύ δεσμεύσεων από προηγούμενη 

χρηματοδότηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2000-2006, απαιτείται η 

προσκόμιση των σχετικών πρακτικών πιστοποίησης – επαλήθευσης δαπανών των 

αρμόδιων Επιτροπών. 

 

3. Στις περιπτώσεις που οι άδειες των σημείων XV έως ΧΧ 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). 

 

Άρθρο 7 

Έλεγχος πληρότητας, αξιολόγηση, βαθμολόγηση και επιλογή επενδυτικών σχεδίων 
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Η διαδικασία ελέγχου πληρότητας, αξιολόγησης και επιλογής των επενδυτικών σχεδίων 

περιλαμβάνει τα εξής στάδια: 

i H ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της 

Αίτησης ελέγχει τη πληρότητα των δικαιολογητικών, την ακρίβεια των δηλούμενων 

στοιχείων, την τήρηση των καθορισθεισών προϋποθέσεων.  

ii Ο έλεγχος πληρότητας των στοιχείων διενεργείται από την EY ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ με βάση 

τη σχετική Λίστα Εξέτασης Πληρότητας (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1). Αιτήσεις που παρουσιάζουν 

ελλείψεις και δεν πληρούν τα κριτήρια της Λίστας Εξέτασης Πληρότητας θα επιστρέφονται 

στον αιτούντα και θα θεωρούνται ως μηδέποτε υποβληθείσες. 

iii Κατά τον έλεγχο πληρότητας και εφόσον κριθεί αναγκαίο, η Υπηρεσία δύναται να ζητήσει 

από τον αιτούντα την υποβολή διευκρινήσεων και συμπληρωματικών στοιχείων πέραν 

των προαναφερθέντων στο άρθρο 6 της παρούσας απόφασης, προκειμένου να 

αξιολογηθεί η κάλυψη των κριτηρίων της Λίστας Εξέτασης Πληρότητας. Τα 

συμπληρωματικά στοιχεία οφείλεται να υποβληθούν από τον αιτούντα, εντός δεκαπέντε 

(15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του σχετικού εγγράφου της 

Υπηρεσίας. Με την υποβολή τους, η Αίτηση ελέγχεται εκ νέου ως προς την πληρότητα της 

σύμφωνα με τα προαναφερόμενα στο ανωτέρω σημείο (ii) του παρόντος Άρθρου. 

iv Η κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας, αποστέλλει εντός 15 ημερολογιακών ημερών από 

την ημερομηνία πρωτοκόλλησης του φακέλου σε αυτή, συμπληρωμένο και 

υπογεγραμμένο το Υπόδειγμα 11 Βεβαίωση Κατάστασης της Μονάδας στην ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ 

ΑΛΙΕΙΑΣ. 

v Για τις αιτήσεις που κρίνονται πλήρεις η ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ προβαίνει, εντός είκοσι (20) 

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

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

εγκρίνονται και ισχύουν από την Επιτροπή Παρακολούθησης και εξειδικεύονται στην 

παρούσα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα 1 και τους συνημμένους πίνακες 

κριτηρίων (Α, Β, Γ). 

vi Εφόσον κριθεί αναγκαίο η ΕΥ ΕΦΔ 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. 

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

Υπηρεσία συμπληρώνει το Δελτίο Αξιολόγησης του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου 
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και επισυνάπτει πίνακα με τις προς έγκριση εργασίες / ενέργειες και το αναλυτικό κόστος 

αυτών. 

viii Η ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ στο τέλος κάθε κύκλου αξιολόγησης (σύμφωνα με το Άρθρο 11 

της με αρ. 3135/7.11.2011 ΚΥΑ), 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 Δελτίων Αξιολόγησης των 

σχετικών προς ένταξη - χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων, με συνημμένους πίνακες 

με τις προς έγκριση εργασίες/ενέργειες, με αιτιολόγηση των μη επιλέξιμων και το 

αναλυτικό κόστος αυτών, τίθενται υπόψη της Επιτροπής Προέγκρισης Αιτήσεων 

Ενισχύσεων (Ε.Π.Α.Ε.) επενδυτικών σχεδίων του Μέτρου 2.1 «Υδατοκαλλιέργεια» 

σύμφωνα με το άρθρο 11 της ΚΥΑ 3135/07.11.2011. 

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

προτεινόμενες προς ένταξη – χρηματοδότηση αιτήσεις, με σχετική αιτιολόγηση. 

ix Η Ε.Π.Α.Ε. συνεδριάζει για γνωμοδότηση επί των αιτήσεων ενίσχυσης, μετά από 

πρόσκληση του Προέδρου της, τακτικά τρείς (3) φορές εντός του έτους, σύμφωνα με το 

Άρθρο 11 της με αρ. 3136/7.11.2011 ΚΥΑ. 

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

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.  

xi 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 Χρηματοδότησης – Ένταξης Πράξης 

από το Δικαιούχο 
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1. Η ΕΥ ΕΦΔ 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 ΕΦΔ 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.  

3. Σε περίπτωση διαφωνίας και μη αποδοχής των προϋποθέσεων που προκύπτουν από την 

αξιολόγηση του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου, ο αιτών δύναται να υποβάλει εντός 

δέκα (10) ημερολογιακών ημερών σχετική ένσταση, στην ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΕΙΑΣ. 

4. Σε περίπτωση μη τήρησης της παραπάνω προθεσμίας για την υποβολή δήλωσης αποδοχής 

ή ένστασης, το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο απορρίπτεται οριστικά και ο φάκελος τίθεται 

στο αρχείο, με ενημέρωση του αιτούντα και της κατά τόπο αρμόδιας Υπηρεσίας Αλιείας, 

Τμήμα Αλιείας, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.  

5. Σε περίπτωση δανειοδότησης, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να αποστείλουν στην ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ 

ΑΛΕΙΑΣ τη σχετική τραπεζική δανειακή σύμβαση, αμέσως μετά την έκδοση της και σε εύλογο 

χρονικό διάστημα.  

6. Με την παραλαβή της δήλωσης «αποδοχής» από τον αιτούντα και της τραπεζικής δανειακής 

σύμβασης (εφόσον αυτή προβλέπεται), η ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ μεριμνά για την έκδοση της 

σχετικής Απόφασης Ένταξης - Χρηματοδότησης Πράξης, η οποία αποστέλλεται στο 

Δικαιούχο της ενίσχυσης και κοινοποιείται στην κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας. 

7. 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. 

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

ακόλουθα: 

 Τα πλήρη στοιχεία του φορέα (επωνυμία, διακριτικός τίτλος του δικαιούχου, ΔΟΥ, 

ΑΦΜ). 

 Ο τίτλος του επενδυτικού σχεδίου. 

 Ο Κωδικός ΟΠΣΑΑ. 

 Η τοποθεσία του επενδυτικού σχεδίου (θέση – Δήμος - Περιφερειακή Ενότητα – 

Περιφέρεια). 

 Ο συνολικός προϋπολογισμός και το επιλέξιμο κόστος του επενδυτικού σχεδίου. 

 Οι χορηγούμενες ενισχύσεις (Κοινοτικές και Εθνικές) 

 Η Ιδιωτική Συμμετοχή του Δικαιούχου και ο τρόπος κάλυψής της (ίδια κεφάλαια – 

δανεισμός). 
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 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 του κόστους αυτών. 

 Οι υποχρεώσεις των αρμόδιων Υπηρεσιών για την παρακολούθηση της υλοποίησης 

του επενδυτικού σχεδίου.  

 Οι υποχρεώσεις των Δικαιούχων 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. 

9. 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 την 31.08.2015. 

10. Οποιαδήποτε αλλαγή επέλθει στην Αίτηση Ενίσχυσης (επενδυτικό σχέδιο) μετά την έκδοση 

της σχετικής Απόφασης Ένταξης – Χρηματοδότησης της Πράξης τόσο στα στοιχεία του 

Δικαιούχου ή της Πράξης όσο και στο χρηματοδοτικό σχήμα αυτής, αποτελεί αντικείμενο 

τροποποίησης της ανωτέρω Απόφασης, η οποία θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με το άρθρο 

10 της παρούσας. 

Άρθρο 9 

Έναρξη Υλοποίησης - Διαδικασία Υλοποίησης Πράξεων 

 

1. Έναρξη εργασιών μπορεί να γίνει, με ευθύνη του φορέα, μετά την ημερομηνία υποβολής της 

αίτησης ένταξης από τον ενδιαφερόμενο στην ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ. 

2. Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν πριν από την ημερομηνία της προηγούμενης 

παραγράφου δεν είναι επιλέξιμες και δεν υπολογίζονται για το κόστος, ανεξαρτήτως αν έχουν 

εξοφληθεί ή όχι κατά την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης.  

Εξαίρεση των παραπάνω αποτελούν οι περιπτώσεις των επενδυτικών σχεδίων της 

παρ. 7, του άρθρου 3 της παρούσας, για τις οποίες ως έναρξη επιλεξιμότητας των 

δαπανών ορίζεται η 1η Αυγούστου 2012.   

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 πέντε (5) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης 

Χρηματοδότησης – Ένταξης Πράξης, οι Δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλλουν στην κατά τόπο 

αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας, Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής και να κοινοποιήσουν ένα αντίγραφο (μόνο της αίτησης) στην ΕΥ ΕΦΔ ΕΠΑΛ, 

αίτημα επαλήθευσης – πληρωμής, που να αντιπροσωπεύει δαπάνες (χωρίς ΦΠΑ) για 

εγκεκριμένες εργασίες τουλάχιστον ίσες με το 30% και έως 70% του εγκεκριμένου επιλέξιμου 
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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 ΕΦΔ ΕΠ 

ΑΛΙΕΙΑΣ.  

5. Εξαίρεση της παραπάνω υποχρέωσης αποτελούν οι Δικαιούχοι των επενδυτικών σχεδίων 

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

καταβολής ορίζεται στην Απόφαση  Χρηματοδότησης - Ένταξης της Πράξης. 

 

Άρθρο 10 

Τροποποίηση Πράξεων 

 

1. Η διαδικασία τροποποίησης Πράξεων ορίζεται στο άρθρο 12 της ΚΥΑ 3135/07.11.2011. 

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

αίτηση τροποποίησης στην ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ και κοινοποιείται στην κατά τόπο αρμόδια 

Υπηρεσία Αλιείας, (Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής).   

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

ενεργειών/εργασιών στις οποίες αναφέρεται. Ο Δικαιούχος με δική του ευθύνη μπορεί να 

προβεί σε εργασίες που περιλαμβάνονται στην προτεινόμενη τροποποίηση, προ της λήψης 

της απάντησης για έγκρισή της, όχι όμως πριν από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης της 

σχετικής αίτησης στην ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ. 

4. Οι αιτήσεις τροποποίησης υποβάλλονται από το Δικαιούχο 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 Δήλωση ότι : νόμιμα υπογράφουν και 

φέρουν την ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων της ειδικότητάς τους και την ορθότητα 

των σχετικών υπολογισμών. 

 Συγκριτικό πίνακα αρχικώς εγκεκριμένων και 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 Δικαιούχου ή νομικής 

μορφής αυτού ή του καταστατικού του φορέα, πλην των αδειών και εγκρίσεων .  
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5. Ανάλογα με τη φύση και την έκτασή τους οι τροποποιήσεις διακρίνονται στις παρακάτω 

κατηγορίες: 

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

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

 Τροποποίηση του επενδυτικού σχεδίου που συνίσταται σε καθαρά τεχνικές αλλαγές, 

απόλυτα αιτιολογημένες που δεν επηρεάζουν τη διαρθρωτική και οικονομική πλευρά 

του. 

 Κάθε τεχνική μεταβολή που δεν επηρεάζει την παραγωγική διαδικασία που αναφέρεται 

στην εγκεκριμένη Πράξη. 

 Τεχνικές μετατροπές και γενικά τροποποιήσεις που αφορούν 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 Δικαιούχο. 

 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 Δικαιούχο. 

ii Τροποποιήσεις που εγκρίνονται από την ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ και απαιτούν τροποποίηση 

της Απόφασης Ένταξης – Χρηματοδότησης της Πράξης και αφορούν σε: 

 Αλλαγή του Δικαιούχου ή της νομικής μορφής 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 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. 
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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 Δικαιούχο. 

Άρθρο 11 

Παραίτηση Δικαιούχου από την Υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου 

 

1. Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος 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 ΕΦΔ 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 Δικαιούχου, θεωρείται και: 

α) Η παρέλευση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της Πράξης, χωρίς ο Δικαιούχος να έχει 

προβεί στην υποβολή σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης παραίτησης ή αίτησης τροποποίησης 

της Πράξης. 

β) Η παρέλευση του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο ο Δικαιούχος θα έπρεπε να είχε 

υποβάλλει στην κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας αίτημα επαλήθευσης – πληρωμής.  

4. Σε περίπτωση παραίτησης, η ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ προβαίνει στις διαδικασίες ανάκλησης 

της Απόφασης Ένταξης – Χρηματοδότησης Πράξης και ενημερώνει την Ειδική Υπηρεσία 

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

 

Άρθρο 12 

Όροι και Προϋποθέσεις Καταβολής Οικονομικών Ενισχύσεων 

 

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

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

κοινοποιεί ένα αντίγραφο μόνο της αίτησης στην ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ. Επίσης, μέσω της ΕΥ 

ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΕΙΑΣ καταθέτει αίτημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, Διεύθυνση Πληρωμών Αγροτικών 

Ενισχύσεων – Τμήμα Λογιστηρίου, για την εγγραφή του στο μητρώο συναλλασσομένων του 

ΟΠΕΚΕΠΕ, με τα συνημμένα δικαιολογητικά τα οποία ο Οργανισμός ορίζει κατά περίπτωση. 

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

προσδιορίζεται στη σχετική Απόφαση Ένταξης – Χρηματοδότησης της Πράξης, απολογιστικά 
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και ανάλογα με την πρόοδο υλοποίησης αυτής. Ο αριθμός των δόσεων μπορεί να κυμαίνεται 

από μία έως δύο (2), ανάλογα με την ωριμότητα υλοποίησης 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 Δικαιούχο, 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 (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 

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

διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας. 

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

αγορές αγαθών και υπηρεσιών, από τους Δικαιούχους 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 Δικαιούχο, στον τραπεζικό λογαριασμό που 

αποτυπώνεται στην Απόφαση Ένταξης - Χρηματοδότησης και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή 

της σε τρίτους.  

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

3135/07.11.2011.  

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

εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. στο όνομα του Δικαιούχου της Πράξης. Οι 

αγορές αφορούν καινούργια και όχι μεταχειρισμένα 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 

Δ.Ο.Υ.. Η εξόφληση των τιμολογίων και λοιπών νόμιμων παραστατικών εγγράφων ή 

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

συνοδεύεται από τα παραστατικά πληρωμής του Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος (εντολή 

είσπραξης / πληρωμής ή αποδεικτικά τραπεζικής συναλλαγής μέσω internet). Τα 

παραπάνω θα συνοδεύονται από φωτογραφικό υλικό των μόνιμων κατασκευών και λίστα 

με τα serial numbers των μηχανημάτων και του εξοπλισμού. 

ii. Τιμολόγιο εξωτερικού (επίσημα μεταφρασμένο στην Ελληνική), προκειμένου για 

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

αντίγραφο της σχετικής άδειας παράδοσης εκτελωνισθέντων ειδών (για χώρες εκτός Ε.Ε.). 

iii. Παραστατικά πληρωμής της τράπεζας (εντολή είσπραξης / πληρωμής, κλπ) 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 

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

άδειες που θα πρέπει να έχουν εκδοθεί στο όνομα του Δικαιούχου και θα προσκομίζονται 

το αργότερο μέχρι την υποβολή της τελευταίας αίτησης πληρωμής.  

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

τιμολόγιο 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 Δικαιούχου 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. 

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

πραγματικά. 

ix. Βεβαίωση της τράπεζας, σε περίπτωση δανειοδότησης του Δικαιούχου, για το εκταμιευθέν 
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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 Δ.Σ. ή άλλου αρμόδιου οργάνου (όταν πρόκειται 

για Δικαιούχο Συνεταιριστικής Οργάνωσης, ΟΤΑ, Α.Ε., Ε.Π.Ε. κλπ) για την εξουσιοδότηση 

του αρμοδίου προσώπου παραλαβής και υπογραφής κάθε απαραίτητου εγγράφου (σε 

περίπτωση αλλαγής του αρχικά ορισθέντος).  

xiii. Αντίγραφο πολεοδομικής άδειας (όπου απαιτείται).  

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 xv έως xx (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 Δ.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 vi, 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 Διαχείρισης Ελέγχου 

EMAS. Σε περίπτωση μη έγκαιρης ολοκλήρωσης των σχετικών διαδικασιών, απαιτείται 

βεβαίωση προαξιολόγησης από τον φορέα πιστοποίησης συνοδευόμενη από Υπεύθυνη 
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Δήλωση του Δικαιούχου στην οποία θα δηλώνεται η υποχρέωση προσκόμισης εντός πέντε 

(5) μηνών της τελικής πιστοποίησης.   

 Αντίγραφα των αδειών λειτουργίας.  

 

Άρθρο 14 

Έλεγχος των Δικαιολογητικών του Αιτήματος Επαλήθευσης – Πληρωμής – Διαδικασία 

Καταβολής Ενισχύσεων 

 

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

πληρωμής, σε δύο (2) αντίγραφα, που συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως 

αυτά περιγράφονται στο άρθρο 13 και προωθείται στο αρμόδιο Όργανο Επιτόπιας 

Επαλήθευσης (Ο.Ε.Ε.), το οποίο προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες: 

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

Δικαιούχος, σε σχέση με τις εκτελούμενες εργασίες του επενδυτικού σχεδίου 

διενεργώντας επιτόπιο/ους έλεγχο/ελέγχους 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 Δικαιούχου. Δεν γίνονται αποδεκτά παραστατικά τα οποία 

υποβάλλονται σε αντίγραφα λόγω απώλειας των πρωτοτύπων, εξαιρουμένων των 

αποδεδειγμένων περιπτώσεων ανωτέρας βίας που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα 

του Δικαιούχου, 

 η επιβεβαίωση της ορθότητας και ακρίβειας των αιτημάτων επαλήθευσης – 

πιστοποίησης δαπανών του Δικαιούχου και η ακύρωση των πρωτότυπων 

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 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 Δικαιούχου. Εφόσον κριθεί 

αναγκαίο το Ο.Ε.Ε. δύναται να ζητήσει, μία ή περισσότερες φορές, την υποβολή 
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συμπληρωματικών στοιχείων από το Δικαιούχο, τα οποία οφείλεται να υποβληθούν εντός 

δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του/των 

σχετικού/ών εγγράφου/ων του Ο.Ε.Ε. Μετά την παρέλευση και αυτών των προθεσμιών 

το Αίτημα Επαλήθευσης – Πληρωμής θεωρείται ως μη υποβληθέν και επιστρέφεται στο 

Δικαιούχο. 

(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) Συμπληρώνει τη λίστα Διοικητικής και Επιτόπιας Επαλήθευσης (Υπόδειγμα 12) 

αιτήματος Επαλήθευσης – Πληρωμής. 

(v) 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. 

(vi) 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. 

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

αρμόδιας Υπηρεσίας Αλιείας, στην ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ, με συνημμένα τα 

συμπληρωμένα υποδείγματα 4 και 8 και τα θεωρημένα από αυτή Υποδείγματα 5, 6 και 7 

που υπέβαλλε ο Δικαιούχος με το φάκελο αιτήματος επαλήθευσης - πληρωμής. 

Αντίγραφο της Έκθεσης Επαλήθευσης – Πιστοποίησης αποστέλλεται στο Δικαιούχο 

προκειμένου να λάβει γνώση της επιλεξιμότητας των πιστοποιηθέντων δαπανών της 

Πράξης. 

 

2. Η ΕΥ ΕΦΔ 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). 

Αντίγραφο της Απόφασης - Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης και Πληρωμής Πράξης, 

κοινοποιείται στο Δικαιούχο 

(ii) Στη σύνταξη και υποβολή φακέλου πληρωμής του Δικαιούχου προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ, 

αποτελούμενο από τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
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 Απόφαση - Βεβαίωση μερικής/ολικής ολοκλήρωσης και ενδιάμεσης/ ολικής 

πληρωμής του επενδυτικού σχεδίου. 

 Αντίγραφο του αιτήματος επαλήθευσης-πληρωμής του Δικαιούχου. 

 Έκθεση Επαλήθευσης – Πιστοποίησης (Υπόδειγμα 3). 

 Απόφαση ένταξης-χρηματοδότησης της Πράξης από την ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ. 

 Απόσπασμα σχετικής με την Πράξη ΣΑΕ. 

 

3. Για τον προσδιορισμό, από την ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ, του καταβλητέου ποσού της Δημόσιας 

Δαπάνης που αντιστοιχεί στο μέρος των εργασιών που έχουν 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 και στα τεχνικά έξοδα και απόβλεπα, 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 δεν μπορεί να υπερβεί το συνολικό 

εγκεκριμένο προϋπολογισμό του επενδυτικού σχεδίου.  

(v) Σε περίπτωση που:  

 ο Δικαιούχος δεν έχει υποβάλει αίτημα τροποποίησης ή και παραίτησης μέρους της 

Πράξης (σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11 της παρούσας) έως τις 31.01.2015 ή μέσα 

σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από την Απόφαση Ένταξης – 

Χρηματοδότησης αν αυτή είναι μεταγενέστερη, και 

 κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών της β’ τελικής ή της ολικής δόσης, από την ΕΥ 

ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ, προκύπτει ότι το ποσοστό υλοποίησης του οικονομικού 

αντικειμένου της Πράξης δεν υπερβαίνει το 75% του εγκεκριμένου,  

δεν εκδίδεται η Απόφαση - Βεβαίωση Ολοκλήρωσης και ολικής Πληρωμής, η Πράξη 
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ακυρώνεται συνολικά και οι ενισχύσεις που τυχόν έχουν καταβληθεί επιστρέφονται ως 

αχρεωστήτως καταβληθείσες. 

(vi) Δεν 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 Δικαιούχου με βάση εξοφλημένα μέσω τράπεζας 

τιμολόγια εκδοθέντα για αντίστοιχη δαπάνη. 

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 Δικαιούχους. Η δημόσια 

ενίσχυση δεν εκχωρείται σε τρίτους. 

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

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

Άρθρο 15  

Έναρξη Παραγωγικής Λειτουργίας - Ολοκλήρωση και Παραλαβή Πράξεων 

 

1. Η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας με την ολοκλήρωση της Πράξης διαπιστώνεται κατά 

την Επιτόπια Επαλήθευση του αρμόδιου Ο.Ε.Ε., σε συνέχεια της υποβολής από το Δικαιούχο 

του τελικού Αιτήματος Επαλήθευσης – (απο)πληρωμής στη κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία 

Αλιείας. Ως έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας θεωρείται η πραγματοποίηση αγορών 

πρώτων υλών ή πωλήσεις προϊόντων ή υπηρεσιών, σε βαθμό που τεκμηριώνουν την 

κανονική λειτουργία της μονάδας και ειδικότερα : 

 Για τις επενδύσεις υδατοκαλλιεργειών, που αφορούν ίδρυση μονάδας πάχυνσης, η έναρξη 

της παραγωγικής λειτουργίας της Πράξης πιστοποιείται εφ’ όσον έχει πραγματοποιηθεί 

αγορά γόνου τουλάχιστον σε ποσοστό 30 % του προβλεπόμενου συνολικά από την 

εγκεκριμένη Πράξη.  

 Η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας για ίδρυση ΙΧΣ πιστοποιείται, εφόσον έχει 

πραγματοποιηθεί προμήθεια τουλάχιστον 30% των αναγκαίων γεννητόρων ή των 

γονιμοποιημένων αυγών που απαιτούνται για την πρώτη παραγωγική περίοδο. 

 Σε ότι αφορά τις δημιουργούμενες θέσεις απασχόλησης, να έχουν καλυφθεί τουλάχιστον 

το 1/3 από τις προβλεπόμενες. Ο αριθμός των δημιουργηθέντων θέσεων απασχόλησης 

θα προκύπτει από τη σύγκριση των υφιστάμενων θέσεων απασχόλησης σε σχέση με 

αυτών της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης πριν την έναρξη των εργασιών της Πράξης. 

2. Με βάση την τελική Έκθεση Επαλήθευσης – Πιστοποίησης του αρμόδιου Ο.Ε.Ε. και 
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σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ 7 του άρθρου 13 της ΚΥΑ αριθ. 3135/2011, η ΕΥ ΕΦΔ 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 ΕΦΔ 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 ΕΦΔ ΕΠ 

ΑΛΙΕΙΑΣ μπορεί να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την ανάκτηση μέρους ή του 

συνόλου των ενισχύσεων που έχουν καταβληθεί. 

 

Άρθρο 17 

Υποχρεώσεις Δικαιούχων Οικονομικών Ενισχύσεων 

 

Πλέον των υποχρεώσεων των Δικαιούχων που ορίζονται στη ΚΥΑ 3135/07.11.2011, 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 Δικαιούχος υποχρεούται να υλοποιήσει την Πράξη σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην 

Απόφαση Ένταξης – Χρηματοδότησής της. 

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

Συμμετοχή του αποκλειστικά με ίδια κεφάλαια. 

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

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

αφορούν στην πραγματοποίηση της ενισχυόμενης Πράξης και τη νόμιμη λειτουργία της 

επιχείρησης. Τα ανωτέρω έγγραφα επιδεικνύονται στα αρμόδια  όργανα παρακολούθησης 

και επαλήθευσης Πράξεων της ΚΥΑ 3135/07.11.2011. Η λήψη όλων των ανωτέρω αδειών 

ή/και δικαιολογητικών αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή της τελικής δόσης της 

δημόσιας ενίσχυσης. 

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

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

υλοποίησης του επενδυτικού του σχεδίου. 

v Ο Δικαιούχος υποχρεούται, εφόσον ο προϋπολογισμός του έργου υπερβαίνει τα 500.000 € 

να αναρτά κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της Πράξης διαφημιστικό πλαίσιο, στο χώρο 
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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 Ο Δικαιούχος υποχρεούται, το αργότερο έξι (6) μήνες μετά την ολοκλήρωση της πράξης, να 

αναρτά στο χώρο πραγματοποίησης της πράξης και στο πιο ευκρινέστερο δυνατό σημείο, 

επεξηγηματική πινακίδα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές και τα σχετικά 

υποδείγματα. 

vii Τα πάγια στοιχεία των επενδυτικών σχεδίων που ενισχύονται δια της παρούσας 

απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται για δραστηριότητες άλλες από αυτές που αναφέρονται 

στην Απόφαση Ένταξης – Χρηματοδότησης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 5 ετών από 

την βεβαίωση ολοκλήρωσης της Πράξης.  

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

έγκριση της ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ, πριν από τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών από την 

ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου. 

ix 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. 

x 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 ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ. Αυτό ισχύει και για εξοπλισμούς που έχουν καταστραφεί και δε 

δύναται να χρησιμοποιηθούν επιτυχώς για την λειτουργία του έργου.  

xi Απαγορεύεται η εκμίσθωση μέρους ή του συνόλου των εγκαταστάσεων – εξοπλισμών που 

αποτελούν αντικείμενο του επενδυτικού σχεδίου χωρίς έγκριση της ΕΥ ΕΦΔ 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 ένταξης παραμένει 

στον εκμισθωτή. 

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

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

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

αντικείμενο. 

xiii Δεν επιτρέπεται η αλλαγή φορέα υλοποίησης της Πράξης πριν από τη συμπλήρωση 

πενταετίας από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ολοκλήρωσης. Κατ’ εξαίρεση 

επιτρέπεται η αλλαγή φορέα, πριν από την πενταετία μόνο μετά από έγκριση της ΕΥ ΕΦΔ 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. 
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xiv 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. 3135/07.11.2011 

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

συνόλου του προβλεπόμενου από την εγκριθείσα Πράξη προσωπικού. Ο αριθμός των 

δημιουργηθέντων θέσεων απασχόλησης θα προκύπτει από τη σύγκριση των υφιστάμενων 

θέσεων απασχόλησης σε σχέση με αυτών της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης πριν την 

έναρξη των εργασιών της Πράξης. 

xv Σε περίπτωση παράβασης των αναφερομένων στις προηγούμενες παραγράφους, η ΕΥ ΕΦΔ 

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 Δικαιούχου 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 ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ, με την αιτιολογημένη άποψή της. 

3. Η ΕΥ ΕΦΔ 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 Δικαιούχο. 
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Άρθρο 19 

Δημοσιονομικές Διορθώσεις – 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 Δημοσιονομικών Διορθώσεων 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 ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ. 

Άρθρο 21 

Δημοσιοποίηση της Πρόσκλησης 

 

1. Η ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ οφείλει να δημοσιεύσει μέσω του τύπου και ηλεκτρονικά την 

παρούσα πρόσκληση, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι δυνητικοί Δικαιούχοι 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 σε λοιπούς φορείς της περιοχής ευθύνης τους, 

που μπορούν να συμβάλλουν στην ευρύτερη δυνατή ενημέρωση του πληθυσμού και όλων 

των δυνητικών Δικαιούχων, χωρίς διακρίσεις. 
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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 δημοσιοποίησης της Πρόσκλησης και β) κοινοποιούνται στην ΕΥ ΕΦΔ 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 
                                                                                    ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 
 
 
                                                                                          ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1  

 

Αξιολόγηση – βαθμολόγηση επενδυτικών σχεδίων 

 

Η αξιολόγηση αφορά στον επενδυτικό φορέα, στο προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο και 

στη συμβολή του 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 (π.χ., φορολογική και 

ασφαλιστική ενημερότητα) 

 μη ύπαρξη αποφάσεων ακούσιας ανάκλησης πράξεων υπαγωγής σε αναπτυξιακούς 

νόμους ή / και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας. 

 μη υποβολή αιτήματος υπαγωγής στις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα βάσει του Ν. 

3588/2007, όπως τροποποιείται και ισχύει. 

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 
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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: 

1. δεν παράγεται στην Ελλάδα παρόμοιο προϊόν ή  

2. 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 

3. 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: 

4. τις τεχνικές προδιαγραφές 

5. τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 

6. το ενσωματωμένο λογισμικό 

7. τις προστιθέμενες χρήσεις 

8. τη φιλικότητα προς το χρήστη 

9. τη φιλικότητα προς το περιβάλλον 

 Δεν συντρέχει καμία από τις παραπάνω προϋποθέσεις 

 

4). Για το κριτήριο: Γ3 Συμβολή στην απασχόληση 

Η βαθμολογία που αφορά στην απασχόληση (κριτήριο: Γ3 Συμβολή στην απασχόληση) θα 

προκύπτει από τις προτεινόμενες θέσεις εργασίας, όπως αυτές αποτυπώνονται στη σχετική 

Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα της επένδυσης. 

 

Η συνολική βαθμολογία του επενδυτικού σχεδίου υπολογίζεται από το άθροισμα των 

βαθμολογιών των τριών κατηγοριών κριτηρίων (Α, Β και Γ) μετά τον πολλαπλασιασμό με τον 

αντίστοιχο συντελεστή στάθμισης κάθε κατηγορίας και συγκεκριμένα: 

- ΣΒ=Α . 40% + Β . 30% + Γ . 30% 

- Όπου ΣΒ η συνολική βαθμολογία της Πράξης: 

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

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

δεκαδικό ψηφίο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΕΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 

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

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

ανάπτυξη εργασιών της τελευταίας τριετίας. 

 

Στους ανωτέρω δείκτες θα εφαρμοσθούν τα κριτήρια ως ακολούθως: 

 

Για επιχειρήσεις που δημοσιεύουν ισολογισμό. 

 2010 2011 2012 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    >0 

 

Ως βιώσιμος θεωρείται ο φορέας που εκπληρώνει τουλάχιστον 2 από τα 6 ανωτέρω κριτήρια. 

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

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

 

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

αποσβέσεων 
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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 της εισροές – εκροές της επένδυσης για τα πρώτα 5 έτη λειτουργίας μετά την ολοκλήρωσή 

της. 

 

Δείκτης Βαθμός 0 - 4 

IRR≥15% 4 

15%> IRR≥10% 3 

10%> IRR≥5% 2 

5%> IRR 0 

 

2. Χρηματοοικονομική ανάλυση του φορέα - δείκτης κερδοφορίας. 

 

Δείκτης κερδοφορίας  

ΔΚ = 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 

 

ΔΚ≥20% 4 

20%> ΔΚ ≥10% 3 

10%> ΔΚ ≥5% 2 

5%> ΔΚ 0 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 

Στοιχεία τεκμηρίωσης της ιδιότητας Μικρομεσαίας Επιχείρησης 

 

1. Αριθμός απασχολουμένων της επιχείρησης  

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

σε περίπτωση μερικής απασχόλησης με σχέση εξαρτημένης εργασίας  κατά την τελευταία 

κλεισμένη διαχειριστική χρήση στην εξεταζόμενη επιχείρηση σύμφωνα με το τελευταίο υποβληθέν 

έντυπο Ε7 ή την τελευταία θεωρημένη κατάσταση της Επιθεώρησης Εργασίας ή τις Αναλυτικές 

Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ ) του ΙΚΑ. 

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

αλλά συνεργαζόμενη ή συνδεδεμένη σύμφωνα με τους ορισμούς που αναφέρονται στη 

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

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

της εν λόγω επιχείρησης σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην ανωτέρω σύσταση 

2003/361/ΕΚ. Σημειώνεται ότι προκειμένου μια επιχείρηση να είναι ΜΜΕ ή μεγάλη, πρέπει να 

βρίσκεται κάτω ή άνω του ορίου που ορίζεται στη σύσταση επί δύο διαδοχικά οικονομικά έτη (βλ. 

άρθρο 4, παρ. 2 του παραρτήματος της σύστασης 2003/361/ΕΚ. 

 

2. Κύκλος εργασιών ή σύνολο ισολογισμού 

Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των χρηματοοικονομικών μεγεθών είναι 

εκείνα που αφορούν την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση και υπολογίζονται σε ετήσια 

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

κύκλου εργασιών υπολογίζεται χωρίς τον ΦΠΑ και χωρίς άλλους έμμεσους δασμούς.  

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

αλλά συνεργαζόμενη ή συνδεδεμένη σύμφωνα με τους ορισμούς που αναφέρονται στη 

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

συνόλου του ισολογισμού θα λαμβάνονται υπόψη και τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων 

που βρίσκονται ανάντη ή κατάντη της εν λόγω επιχείρησης σύμφωνα με τη διαδικασία που 

ορίζεται στην ανωτέρω σύσταση. Σημειώνεται ότι προκειμένου μια επιχείρηση να είναι ΜΜΕ ή 

μεγάλη, πρέπει να βρίσκεται κάτω ή άνω του ορίου που ορίζεται στη σύσταση, επί δύο διαδοχικά 

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

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

υποβάλλονται στοιχεία τεκμηρίωσης της συμμετοχής αυτού στον όμιλο, καθώς και τα στοιχεία 
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οικονομικών μεγεθών του ομίλου (δημοσιευμένοι ισολογισμοί) και τα στοιχεία τεκμηρίωσης της 

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

προσωπικού από την Επιθεώρηση Εργασίας ή Υπεύθυνη Δήλωση εκάστης επιχείρησης όπου θα 

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

διαχειριστικές χρήσεις. 

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

περίπτωση επίσημα στοιχεία τεκμηρίωσης του κύκλου εργασιών κατά την περίοδο λειτουργίας 

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

2003/361/ΕΚ). 

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

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

απογραφών και ισολογισμού της τελευταίας πλήρους διαχειριστικής χρήσης της επιχείρησης 

νομίμως υπογεγραμμένο και οι τέσσερις τελευταίες υποβληθείσες Α.Π.Δ. της τελευταίας πλήρους 

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

υποβάλλει προκειμένου να επανελεγχθούν τα στοιχεία.  

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

δύο τελευταίων χρήσεων, σύμφωνα με τη Δήλωση ΜΜΕ, τα προαναφερόμενα στοιχεία 

οικονομικών μεγεθών και απασχόλησης υποβάλλονται και για τη χρήση που προηγήθηκε των 

δύο τελευταίων καθώς και για όσες χρήσεις απαιτηθεί προκειμένου να ελεγχθεί η απόκτηση ή η 

απώλεια της ιδιότητας της επιχείρησης ως μεσαίας, μικρής ή πολύ μικρής μόνον εάν το 

φαινόμενο επαναληφθεί επί δύο διαδοχικά οικονομικά έτη. (βλ. άρθρο 4, παρ. 2 του 

παραρτήματος της σύστασης 2003/361/ΕΚ). 
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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. παραστατικά τρίμηνης κατ’ ελάχιστον κίνησης τραπεζικών λογαριασμών, 

iii. πρωτότυπες βεβαιώσεις κατοχής κινητών αξιών, π.χ. ομολόγων, μετοχών εισηγμένων 

εταιρειών.  

 

Σε περίπτωση που οι βεβαιώσεις προέρχονται από διαφορετικές τράπεζες, αυτές θα πρέπει να 

φέρουν την ίδια ημερομηνία. 

 

β. Αν οι μέτοχοι-εταίροι είναι Νομικά πρόσωπα και δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμα η 

αύξηση μετοχικού-εταιρικού κεφαλαίου για το επενδυτικό σχέδιο, υποβάλλεται για το 

καθένα: 

Τεκμηρίωση της δυνατότητας άντλησης των κεφαλαίων από διαθέσιμα της επιχείρησης, βάσει 

επίσημων οικονομικών στοιχείων του μετόχου-εταίρου του φορέα του επενδυτικού σχεδίου 

(τελευταίος δημοσιευμένος ισολογισμός και πρόσφατο δευτεροβάθμιο ισοζύγιο για εταιρείες που 

τηρούν βιβλία Γ Κατηγορίας, και καταρτισθείς προς τούτο πρόσφατος ισολογισμός 

υπογεγραμμένος από το λογιστή και το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, για αυτές που τηρούν 

βιβλία Β κατηγορίας).  

 

γ. Σε περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί η αύξηση μετοχικού-εταιρικού κεφαλαίου για το 

επενδυτικό σχέδιο, υποβάλλονται νομιμοποιητικά στοιχεία αύξησης και καταβολής του 

μετοχικού–εταιρικού κεφαλαίου από τα οποία και να προκύπτει ότι αυτή πραγματοποιήθηκε για το 

σκοπό της επένδυσης: 

- Σε περίπτωση Α.Ε.: (1) Απόσπασμα απόφασης Γενικής Συνέλευσης Μετόχων (Γ.Σ.Μ.) σχετικό 

με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου για το σκοπό της προτεινόμενης επένδυσης (και 

απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου προσδιορισμού του σκοπού της αύξησης εφόσον αυτός δεν 

ορίζεται στην απόφαση της Γ.Σ.Μ.). (2) Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης της εν λόγω απόφασης αύξησης. (3) 

Καταθετήρια του εισφερόμενου ποσού από τους μετόχους όπου θα αναγράφεται η αιτιολογία 

καταβολής. (4) Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης της πιστοποίησης καταβολής της εν λόγω αύξησης ή 
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αντίγραφο της σχετικής καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οικείας 

Περιφερειακής Ενότητας. 

- Σε περίπτωση Ε.Π.Ε., Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων για την αύξηση του 

εταιρικού κεφαλαίου και Φ.Ε.Κ. δημοσίευσή αυτών (στις οποίες θα αναφέρεται ρητά ο σκοπός 

της), αποδεικτικά κατάθεσης της εισφοράς μετρητών στο Τραπεζικό λογαριασμό όψεως της 

εταιρείας για αύξηση του Εταιρικού Κεφαλαίου, κίνηση του λογαριασμού αυτού και αποδεικτικό 

καταβολής του Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου, πράξη τροποποίησης καταστατικού 

κατατεθειμένη στο Πρωτοδικείο ή Ειρηνοδικείο αναφορικά με την πραγματοποιηθείσα αύξηση του 

εταιρικού κεφαλαίου, όπου θα αναγράφεται ο σκοπός της. 

- Σε περίπτωση 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), αποδεικτικά κατάθεσης της 

εισφοράς μετρητών στο τραπεζικό λογαριασμό όψεως της εταιρείας για αύξηση του Εταιρικού 

Κεφαλαίου και αποδεικτικό καταβολής του Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου. 

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: 

α) με την υποβολή της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την έγκριση της αύξησης 

του μετοχικού κεφαλαίου ή και με αποφάσεις του Δ.Σ., που θα εγκρίνονται από τη Γενική 

Συνέλευση, σύμφωνα με τις οποίες θα μεταφέρονται κεφάλαια από τα φορολογημένα 

αποθεματικά σε «ειδικό αποθεματικό» με σκοπό την κεφαλαιοποίησή του το αργότερο σε τρία (3) 

έτη από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ανεξάρτητα από το χρόνο υποβολής της αίτησης 

τελικής πληρωμής, 

ή 

β) με τη δημιουργία (ειδικού και ισόποσου της ιδιωτικής συμμετοχής) δεσμευμένου τραπεζικού 

λογαριασμού, οι πιστώσεις του οποίου θα αναλώνονται κατ’ αποκλειστικότητα για τη 

χρηματοδότηση των ενταγμένων Πράξεων των εταιρειών στο πλαίσιο του Ε.Π. Αλιείας 2007-

2013. 

 

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. 

 

ΑΔΑ: Ψ17ΞΒ-Β9Ε



 

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 

 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 

 

4.  Σε περίπτωση συνεταιρισµών υποβάλλεται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 

Εταίρων για την αύξηση του συνεταιριστικού κεφαλαίου για το σκοπό της επένδυσης και 

αντί των προαναφερόµενων δικαιολογητικών μπορεί να προσκομιστεί κατά περίπτωση 

επαρκής τεκμηρίωση της δυνατότητας κάλυψης του κεφαλαίου. 

Β. Δικαιολογητικά και στοιχεία για την πιστοποίηση της καταβολής της ιδίας 

συμμετοχής 

1. στην περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί η αύξηση μετοχικού-εταιρικού κεφαλαίου για το 

επενδυτικό σχέδιο υποβάλλονται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο σημείο Α1γ . Η 

ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης της καταβολής του ποσού της αύξησης πρέπει 

να γίνεται σύμφωνα με την πρόοδο του έργου και αναλογικά με τις εκταμιεύσεις των 

οικονομικών ενισχύσεων, οπωσδήποτε όμως πριν από την υποβολή της αίτησης τελικής 

πληρωμής. 

2. Εφόσον τα φορολογηθέντα αποθεματικά (για τις εταιρίες που τηρούν Βιβλία Γ΄ κατηγορίας) 

προβλέπονται στην εγκριτική απόφαση ως τρόπος κάλυψης της ίδιας συμμετοχής, 

προσκομίζεται η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρίας με την οποία αποφασίσθηκε 

η δέσμευση των αποθεματικών για την επένδυση επί μία πενταετία (5ετία) από την 

ολοκλήρωσή της. Επίσης απαιτείται αντίγραφο αναλυτικού καθολικού του λογαριασμού 

«Φορολογηθέντα Αποθεματικά» ή οι ισολογισμοί των σχετικών χρήσεων. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  1  

ΛΙΣΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ 

ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ 

Στο Μέτρο 2.1 «Υδατοκαλλιέργεια» 

Ε.Π.ΑΛ 2007 – 2013  

        (Συμπληρώνεται από τον υπάλληλο που πραγματοποιεί τον έλεγχο πληρότητας) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΝΑΙ ΟΧΙ Δ/Α* ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Η Αίτηση έχει υποβληθεί εντός της τεθείσας από την πρόσκληση 

προθεσμίας.  

Ημερομηνία Υποβολής: …………….  

    

2. Η Αίτηση έχει υποβληθεί με συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα 

τα σχετικά Υποδείγματα. 
    

3. Ο αιτών εμπίπτει στους δυνητικούς Δικαιούχους του Μέτρου 2.1.     

4. Ο προϋπολογισμός της αιτούμενης Πράξης εμπίπτει στα όρια 

που τίθενται από την Πρόσκληση. 
    

5. Όλα τα δικαιολογητικά που είναι σε αντίγραφα είναι αρμοδίως 

επικυρωμένα και ευανάγνωστα. 
    

6. Ο Φάκελος περιέχει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα:     

Υπεύθυνη δήλωση ότι το ίδιο αντικείμενο της προτεινόμενης 
πράξης δεν έχει προταθεί ή υπαχθεί για ενίσχυση σε άλλο 
πρόγραμμα Εθνικό ή Κοινοτικό.  

    

Δήλωση σχετικά με το μέγεθος της επιχείρησης σύμφωνα με την 
αριθ.2003/361/ΕΚ σύσταση της Επιτροπής (Υπόδειγμα 11). 

    

Καταστατικό ή εταιρικό του φορέα και τυχόν τροποποιήσεις σε 
περίπτωση νομικών προσώπων (ΦΕΚ δημοσίευσης, κ.λπ.). 

    

Απόφαση Δ.Σ. ή άλλου αρμόδιου οργάνου για τον ορισμό του 
υπεύθυνου υλοποίησης της πράξης. 

    

Ισολογισμοί και αποτελέσματα χρήσης για τα τρία (3) 
προηγούμενα έτη.  

    

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

    

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

    

Φορολογική ενημερότητα 
    

Ασφαλιστική ενημερότητα 
    

Πιστοποιητικό μη πτώχευσης και μη υποβολής αίτησης για 
πτώχευση  

    

ΑΔΑ: Ψ17ΞΒ-Β9Ε



 

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

    

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του νόμιμου εκπροσώπου για: 
    

 τον απαιτούμενο χρόνο υλοποίησης της πράξης 
(ημερομηνία έναρξης και λήξης) 

 τον αριθμό των νέων θέσεων εργασίας 

 τον τρόπο κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής και τη 
διαδικασία κάλυψης των ιδίων κεφαλαίων 

    

Σε περίπτωση δανειοδότησης τα δικαιολογητικά έγγραφα 
σύμφωνα με την πρόσκληση 

    

Αποδεικτικά στοιχεία που να πιστοποιούν τη δυνατότητα του 
φορέα να καταβάλλει τη συμμετοχή του στην επένδυση με ίδια 
κεφάλαια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση 

    

Αναλυτική Τεχνικοοικονομική Προμελέτη, σύμφωνα με την 
πρόσκληση 

    

Τοπογραφικό διάγραμμα 1:500 ή 1:1.000 του χώρου της 
εγκατάστασης, υπογεγραμμένο από το συντάξαντα και 
θεωρημένο αρμοδίως 

    

Απόσπασμα χάρτη της ευρύτερης περιοχής 1: 50.000 έως 
1:250.000, στο οποίο θα σημειώνεται η θέση της εγκατάστασης 

    

Κυρωμένο αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας του οικοπέδου ή 
συμβολαίου ενοικίασης τουλάχιστον δεκαετούς διάρκειας 

   Σε περίπτωση μισθώσεων δημοσίων εκτάσεων και εμπορικών 

   μισθώσεων, λαμβάνονται υπόψη τα αναφερόμενα στην  

    πρόσκληση 

    

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

    

Σχέδια διάταξης μηχανολογικού εξοπλισμού και γραμμών 
παραγωγής 

    

Απόφαση μίσθωσης θαλάσσιου χώρου 
    

Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) 
    

Έγκριση ίδρυσης ή λειτουργίας της εγκατάστασης από την 
αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία (όπου απαιτείται) 

    

Έγκριση μελέτης διάθεσης αποβλήτων συνοδευόμενη από 
κυρωμένο αντίγραφο της μελέτης, ή άδεια διάθεσης αποβλήτων 
(όπου απαιτείται) 

    

Άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας της μονάδας, ή αντίστοιχο 
έγγραφο απαλλαγής, με τα θεωρημένα σχέδια διάταξης του Η/Μ 
εξοπλισμού 

    

Άδεια χρήσης νερού και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδάτινων 
πόρων (όπου απαιτείται) 

    

Άδεια χρήσης αιγιαλού (όπου απαιτείται) 
    

Προσφορές αναλυτικές υπογεγραμμένες από τον κατασκευαστή 
ή τον προμηθευτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση. 

    Για τις περιπτώσεις δαπανών  που πραγματοποιήθηκαν από  

    1-8-2012, τιμολόγια με τις αντίστοιχες επιμετρήσεις 

    

Σε περιπτώσεις επέκτασης ή εκσυγχρονισμού υφιστάμενης 
μονάδας: 

 Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα για επιδότηση ή όχι της 
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αρχικής μονάδας στα πλαίσια οποιουδήποτε Εθνικού ή 

Κοινοτικού Προγράμματος 

 Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της 

μονάδας από την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία 

Αναλυτική περιγραφή των εγκαταστάσεων και εξοπλισμών που 

υπάρχουν 

 

Δ/Α : Δεν Απαιτείται 

 

Η Αίτηση Ενίσχυσης – Χρηματοδότησης  κρίνεται πλήρης  

   

                                                                                                   ΝΑΙ               ΟΧΙ 

 

 

……………………………………………………            

                Ονοματεπώνυμο                       Υπογραφή 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(Να συμπληρωθεί από τον ενδιαφερόμενο) 

            

ΜΕΤΡΟ 2.1 «Υδατοκαλλιέργεια» 

           

           

 ΔΡΑΣΗ          

           

1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ          

            

1.1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ         

            

                       

            

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ      

 
 

          

 Περιφέρεια       Δήμος            

            

  Οδός         Aριθμός ή ταχυδρομική θυρίδα   

 

    

            

 Ταχυδρομικός κώδικας             

          

 Τηλέφωνο      Fax       E-mail      

            

1.3 ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ          
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 Φυσικό Πρόσωπο            

            

 Εταιρεία
1
 (Ο.Ε.-Ε.Ε.-Ε.Π.Ε.-Α.Ε)          

            

 Συνεταιριστική οργάνωση           

            

 Φορέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης          

            

            

 Άλλη            

            

 

Ημερομηνία σύστασης (μόνο για τις εταιρείες)  

          

            

 Εταιρικό κεφάλαιο (μόνο για τις εταιρείες)           

 

 

       

1.4. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : 

   Άτομα   

Κύκλος 

εργασιών   

 Πολύ μικρή (<10 άτομα και ≤ 2 εκατ. € κύκλ. εργασιών)        

 
Μικρή (<50 άτομα και  ≤10 εκατ. € κύκλ. εργασιών) 

       

 
Μεσαία (<250 άτομα και ≤50 εκατ. € κύκλ. εργασιών) 

       

 

Άλλη (<750άτομα ή ≤200εκατ. € κύκλ. 

εργασιών           

            

1.5. 

Α. ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ – 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΗΣΙ            

 Περιφέρεια     Π.Ε.        

            

 Δήμος     Θέση        
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 Β. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΟΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ            

            

 Περιφέρεια     Π.Ε.       

            

 Δήμος     Θέση        

 

 

          

 

1.6 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ  ΠΡΑΞΗΣ         

 Ονοματεπώνυμο (Υπεύθυνου κατά το νόμο)             

            

 Θέση του στον Φορέα Πρότασης               

            

 Ονοματεπώνυμο (Υπεύθυνου για την Πράξη)            

            

 Θέση του στον Φορέα Πρότασης              

            

 Ονοματεπώνυμο / Ειδικότητα υπεύθυνων για την σύνταξη της μελέτης     

 

  

 

                     

        

1.7 ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ       
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1.8 

 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΥΠΟΔΟΜΗ & ΕΜΠΕΙΡΙΑ  

(συνοπτική περιγραφή της υπάρχουσας υποδομής και εμπειρίας του Φορέα Πρότασης και των κύριων μετόχων) 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1.9 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ – ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
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    ΕΤΗ 

    -3ο -2ο -1ο 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (πωλήσεις)       

Μείον : Κόστος πωληθέντων        

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛ/ΣΗΣ       

Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης       

ΣΥΝΟΛΟ       

Μείον : Έξοδα διοικητικής λειτουργίας       

  Έξοδα λειτουργίας – διάθεσης        

  Έξοδα ερευνών – ανάπτυξης       

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ        

Πλέον : Έσοδα συμμετοχών       

  Έσοδα χρεογράφων       

  Πιστωτικοί Τόκοι       

Μείον :  Λοιπές δαπάνες       

Πλέον : 

Έκτακτα & ανόργανα έσοδα και 

κέρδη       

Μείον:  

Έκτακτα & ανόργανα έξοδα και 

ζημιές       

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ, ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ        

Μείον : Χρεωστικοί τόκοι       

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 

      

Μείον: Αποσβέσεις (χωρίς τις 

ενσωματωμένες στο κόστος 

παραγωγής)       

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων       

Πλέον/ 

Μείον : 

Υπόλοιπο κερδών προηγουμένων 

χρήσεων       

Μείον:  Φόρος εισοδήματος       

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ       

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ       

Τακτικό και λοιπά αποθεματικά       

Αμοιβές & ποσοστά μελών Δ.Σ       

Μερίσματα πληρωτέα       

Υπόλοιπο κερδών εις νέο       
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1.9 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ  

 Α) Φορέα επενδυτικού σχεδίου 

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

%      

    

 Περιθώριο (EBITDA) %  

    

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

    

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

 
 

  

 Κυκλοφοριακή ρευστότητα (= Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις) %  

 
 

  

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

    

    

 Β) Προτεινόμενης Επένδυσης   

    

 IRR 5ετίας %  

    

 Δείκτης κερδοφορίας (μ.ο. 5ετίας) %  

  

2. ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΟΥΧΟΥ 

            

 Ονομασία                   

            

            

 Αριθμός λογαριασμού (ΙΒΑΝ) καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης    
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3.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ          

            

 Προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης εργασιών          

            

 Προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης εργασιών           

            

 Ο Δικαιούχος έχει τύχει οικονομικής ενίσχυσης την τελευταία πενταετία    

 για την ίδια μονάδα / εγκατάσταση             

      ΝΑΙ    ΌΧΙ    

         

4. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ       

            

4.1 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ :           

                       

            

4.2 ΤΥΠΟΣ ΠΡΑΞΗΣ          

 Ίδρυση/Κατασκευή           

 Επέκταση            

 Εκσυγχρονισμός             

 Μετεγκατάσταση           

            

 

4.3 ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΤΑΣΗΣ          

            

 Ιδιόκτητη            

            

 Μισθωμένη           
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  Ήμ/νια Έναρξης Μίσθωσης        

            

  Διάρκεια Μίσθωσης (σε έτη)        

 

4.4 ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ (ΣΕ ΤΟΝΟΥΣ/ΙΧΘΥΔΙΑ/κλπ) ανά Είδος 

            

 Υφιστάμενη             

             

 Προτεινόμενη            

            

            

4.5 ΣΤΟΧΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ         

 

  

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΕΣ/ΕΤΟΣ    ΠΡΙΝ ΤΗΝ 

ΕΠΕΝΔΥΣΗ 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΕΠΕΝΔΥΣΗ 

ΕΙΣΡΟΕΣ     

ΕΚΡΟΕΣ     

 

                    

            

4.6 ΕΛΕΓΧΟΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΑΙ ΟΧΙ     

            

 Εφαρμογή συστήματος διασφάλισης ποιότητας           

            

 Εφαρμογή συστήματος διασφάλισης αυτοελέγχων            

            

 Εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης            

        

4.7 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
2
 (σε ισοδύναμα ανθρωποέτη

3
  12μηνης διάρκειας) Διαφορά Υφιστάμενη Προτεινόμενη 

            

 Προσωπικό επιμορφωμένο σε πιστοποιημένα κέντρα           
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 Άλλο Επιστημονικό προσωπικό             

            

 Διοικητικό             

            

 Τεχνικό             

            

 Εργατικό             

            

 Σύνολο           

            

5. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ      

            

5.1 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΙΤΕΙΤΑΙ Η  ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

   Ποσό     Ποσοστό 

 Αγορά οικοπέδου     %  

     

 Έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου     %  

    

 Κτιριακές εγκαταστάσεις    %  

    

 Έργα  επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων    %  

        

 Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τμήματος λιανικού εμπορίου    % 

      

 

Βοηθητικές-Υποστηρικτικές εγκαταστάσεις & εξοπλισμός  

    % 
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 Πλωτές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός    % 

        

 Λοιποί Εξοπλισμοί και μηχανήματα    %  

       

 Εξοπλισμός γραφείων και χώρων προσωπικού    %  

 

 

     

 

Εργαστηριακός εξοπλισμός    %  

       

 Μεταφορικά μέσα (πλωτά & χέρσα)   

 

%  

    

 

  

 Μελέτες βελτίωσης ποιότητας   

 

%  

    

 

  

 

Απρόβλεπτες δαπάνες & Τεχνικά έξοδα 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ      %  

 

5.2 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ      

 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ      % 

 Ίδια συμμετοχή       % 

 Ξένα κεφάλαια (Δανειακά)     % 

 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ        % 

 ΣΥΝΟΛΟ        % 

 

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

  1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος 5ο έτος 

 Κύκλος εργασιών      

 Καθαρά κέρδη προ φόρων      
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 EBIDTA      

 Καθαρή Παρούσα Αξία      

 Συντελεστής Εσωτερικής 

Αποδοτικότητας 

     

 

5.4    
Υπαγωγή Πράξης με το ίδιο αντικείμενο (ίδρυση, 

εκσυγχρονισμός, επέκταση, μετεγκατάσταση) σε 

άλλο Πρόγραμμα/ Μέσο Ενίσχυσης : 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ  

 
*Στην περίπτωση ΝΑΙ, να αναφερθεί, το  

Πρόγραμμα (Εθνικό ή Κοινοτικό), τα στοιχεία 

έγκρισης (αριθμός/προϋπολογισμός, κλπ και  

η φάση υλοποίησης στην οποία βρίσκεται  

σήμερα ή η ημερομηνία ολοκλήρωσής του.  

     

 

Δηλώνω υπεύθυνα, γνωρίζοντας τις συνέπειες του νόμου περί ψευδούς δηλώσεως, 

ότι όλα τα ανωτέρω συμπληρωθέντα στοιχεία είναι αληθή και ακριβή 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ  

  

ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ  

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 

(
1
) Συμπληρώνεται η εταιρική μορφή της εταιρείας (π.χ. Ο.Ε. ή Α.Ε. Κ.ΛΠ.). 

(
2
) 

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

δυναμικότητα σύμφωνα με το επιχειρησιακό πλάνο της εταιρείας. 

(
3
) Ανθρωποέτος = μήνες απασχόλησης/12 μήνες. 
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Έκθεση Επαλήθευσης – Πιστοποίησης Πράξης 

 
Πρακτικό του Οργάνου Επιτόπιας Επαλήθευσης (Ο.Ε.Ε.) της Πράξης με Κωδ. Αριθ…………….. που εγκρίθηκε από το 

Υπουργείο ……………………………………………  με την αριθ. ……………………….. Απόφαση Ένταξης - Χρηματοδότησης 

Πράξης σύμφωνα με  την αριθ.  ………………..Υ.Α. 

Οι υπογράφοντες: 

α)  

β) 

γ)  

 

που αποτελούμε, σύμφωνα με την αριθμ. ……………….. ΚΥΑ, Όργανο Επιτόπιας Επαλήθευσης (Ο.Ε.Ε.) για την 

παρακολούθηση και τον έλεγχο της εκτέλεσης της προς ενίσχυση-χρηματοδότηση Πράξης βάσει της αριθ. 

…………………………….  απόφασης του Περιφερειάρχη ………………… …….. μετά από επιτόπιους ελέγχους στην περιοχή 

όπου εκτελείται η Πράξη αφού λάβαμε υπόψη μας: 

 
1. Την υπ. αριθμ΄. ……………………..  Απόφαση Ένταξης - Χρηματοδότησης Πράξης  
2. Την τεχνικοοικονομική μελέτη  
3. Τις επιμετρήσεις (κτιριακών - μηχανολογικών), 
4. Τις πραγματοποιηθείσες εργασίες, 
5. Τα υποδείγματα και τα παραστατικά πληρωμών (τιμολόγια, εντάλματα, εκκαθαρίσεις κ.λ.π.) 
6. Την αριθ. …………….. οικοδομική άδεια, και λοιπές άδειες, 

διαπιστώσαμε και βεβαιώνουμε τα κάτωθι: 

 

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

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

…………………………… 

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

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

…………………………… 

Γ. Το κόστος των εργασιών είναι: 

       1. Συνολικό ποσό που πληρώθηκε με Φ.Π.Α.:  

       2. Συνολικό ποσό που πληρώθηκε χωρίς Φ.Π.Α.: 

       3. Αντιστοιχούσα προβλεπόμενη δαπάνη (Στην Απόφαση Ένταξης –Χρηματοδότησης της Πράξης): 

       4. Ποσοστό εκτελεσθέντος έργου: 

 

 

Ημερομηνία ……………………….                                                                           Ο Προϊστάμενος της Υπηρ. Αλιείας   

ΤΟ Ο.Ε.Ε.  

………………………………………..  

 

Θεωρήθηκε 
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Έκθεση Επαλήθευσης – Πιστοποίησης Πράξης 

 
Πρακτικό της Επιτροπής Επιτόπιας Επαλήθευσης (Ε.Ε.Ε.) της Πράξης με Κωδ. Αριθ…………….. που εγκρίθηκε από το 

Υπουργείο ……………………………………………  με την αριθ. ……………………….. Απόφαση Ένταξης – Χρηματοδότησης 

Πράξης με την αριθ.  ………………..Υ.Α. 

Οι υπογράφοντες: 

α)  

β) 

γ)  

 

που αποτελούμε, σύμφωνα με την αριθμ. ………………..ΚΥΑ, Επιτροπή Επιτόπιας Επαλήθευσης (Ε.Ε.Ε.) για την 

παρακολούθηση και τον έλεγχο της εκτέλεσής  της προς ενίσχυση-χρηματοδότηση Πράξης βάσει της αριθ. 

…………………………….  απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από επιτόπιους ελέγχους στην 

περιοχή όπου εκτελείται η Πράξη αφού λάβαμε υπόψη μας: 

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

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

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

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

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

Γ. Το κόστος των εργασιών είναι: 

         1. Συνολικό ποσό που πληρώθηκε με Φ.Π.Α.:  

         2. Συνολικό ποσό που πληρώθηκε χωρίς Φ.Π.Α.: 

         3. Αντιστοιχούσα προβλεπόμενη δαπάνη (Στην Απόφαση Ένταξης –Χρηματοδότησης της Πράξης): 

         4. Ποσοστό εκτελεσθέντος έργου: 

 

Ημερομηνία ……………………….                                                                         Ο Προϊστάμενος της ΕΥ ΕΦΔ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ   

Η Ε.Ε.Ε.                                                                                                                                Θεωρήθηκε  
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ  ΔΟΣΕΩΝ / ΣΥΝΟΛΟΥ 

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΣΗΣ/ΠΡΟΒΛ. ΔΟΣΕΙΣ 

 

…./…. 

 

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

Δικαιούχος: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Διεύθυνση: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

την αριθμ ………… ΚΥΑ  

ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ: 

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

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

3. Το ποσό του συνολικού κόστους που πληρώθηκε ανέρχεται σε ……………………………………. του οποίου   οι επιλέξιμες δαπάνες, 

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

4. Το ποσό αυτό χρηματοδοτήθηκε όπως αναφέρεται στο συνημμένο Υπόδειγμα 5. 

5. Το προαναφερόμενο ποσό δαπανών κατανέμεται μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών των προβλεπόμενων εργασιών, όπως αναφέρεται 

στον κατάλογο όπου απαριθμούνται τα λογιστικά δικαιολογητικά της παρούσας αίτησης πληρωμής (υπόδειγμα 6). 

6. Οι πραγματοποιηθείσες εργασίες είναι σύμφωνες με την αρ. ……………. Αίτηση Ενίσχυσης-Χρηματοδότησης Πράξης που 

υποβλήθηκε στο Υπουργείο…………………………… και περιγράφονται στην Απόφαση Ένταξης-Χρηματοδότησης Πράξης με 

εξαίρεση τις εργασίες που αφορούν τις κατηγορίες ………………………………………………………………. 

7. Τηρήθηκαν οι ιδιαίτερες προϋποθέσεις που αναφέρονται στους όρους της Απόφασης Ένταξης – Χρηματοδότησης της Πράξης 

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

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

 …………………………  …………………………. 

             (ΤΟΠΟΣ)  (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) 

 

Θεωρήθηκε 

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Αλιείας 

ΓΙΑ ΤΟ Ο.Ε.Ε.  

 

………………………………………………………….. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

ΔΟΣΕΩΝ/ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΣΗΣ/ΠΡΟΒΛ. ΔΟΣΕΙΣ 

 

…./…. 

 

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

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣΑΑ. …………………………………………… 

Χρηματοδότηση των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν από ………… έως ………… : 

Δικαιούχος (οι) : 

1.  Ιδιωτική συμμετοχή: 

-  Ίδια κεφάλαια               …….……………………………………….. 

- Δάνεια          …….………………………………………… 

- Άλλα                             …….………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο 1 …………………………………….. 

 

2. Συμμετοχή του κράτους μέλους: 

 

 

- Ποσό από Π.Δ.Ε. 

 

 

 

 

 

Σύνολο 2 …………………………………….. 

3. Συμμετοχή ΕΕ  

- Ποσό από Ε.Τ.Α. 

 

Σύνολο 3         .……………………………… 

Γενικό Σύνολο: (1+2+3)………..…..……….. 

ΑΔΑ: Ψ17ΞΒ-Β9Ε



 

1. Δικαιολόγηση προέλευσης ιδίων κεφαλαίων 

2. Ανάλυση δανείων 

- Ποσό: 

- Διάρκεια: 

- Επιτόκιο: 

- Αριθ. Σύμβασης/ημερομηνία 

 

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

Το Ο.Ε.Ε.      ………………………………………………… 

 

 

Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

 

 

 

……………………………………………. 

(Υπογραφή Δικαιούχου) 

 

ΑΔΑ: Ψ17ΞΒ-Β9Ε
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : ……………………………….                                                         ΠΕΡΙΟΧΗ ……………………… …………………………….. 

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

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : ……………………………….                                                                             ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣΑΑ. …………………………………………… 

 

 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

 

 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ  ΕΓΓΡΑΦΑ (1) 

 

 

 

 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

 

Περιγραφή 

 

Κόστος 

 

Αριθ. 

 

Ημερομηνία 

Έκδοσης 

 

Εκδότης 

 

Αντικείμενο 

(σύντομη 

περιγραφή) 

 

Ποσό χωρίς 

ανακτήσιμο 

ΦΠΑ 

 

Τρόπος 

πληρωμής 

(2) 

 

Δαπάνες 

κατά την 

παρούσα 

αίτηση 

 

Δαπάνες 

προηγού

μενων 

αιτήσεων 

 

Ημερομηνία 

πληρωμής 

(3) 

 

ΦΠΑ  που  

ανακτάται 

 

Ποσό 

χωρίς 

ανακτήσι

μο ΦΠΑ 

  

           

             

             

 

ΣΥΝΟΛΟ             

ΑΔΑ: Ψ17ΞΒ-Β9Ε



 

 

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

 

Ημερομηνία: ………………………………………………. 

 

Υπογραφή του Δικαιούχου : ……………………… 

 

 

Ημερομηνία 

 

Το  Ο.Ε.Ε. 

 

 

 

Θεώρηση της αρμόδιας Υπηρεσίας Αλιείας: 

 

Ημερομηνία υπογραφή και σφραγίδα: 

 

………………………………………………………. 

 

ΑΔΑ: Ψ17ΞΒ-Β9Ε
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ - ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

Πράξη : 

Δικαιούχος : 

Περιοχή: 

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

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣΑΑ. …………………………………………… 

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

( σύμφωνα με το αρχικό ή 

τροποποιημένο σχέδιο 

της Πράξης ) 

 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ 

 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 

 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

(ΕΜΒΑΔΑ-ΟΓΚΟΣ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ) 

 

Κ
Ο

Σ
Τ

Ο
Σ

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ  

(ΕΜΒΑΔΑ-ΟΓΚΟΣ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ) 

 

Κ
Ο

Σ
Τ

Ο
Σ

 

 

  

Κ
Ο

Σ
Τ

Ο
Σ

 

  

 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

ΣΥΝΟΛΟ 

      

 

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

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

εκτελέστηκαν σύμφωνα με την ανωτέρω περιγραφή. 

  

Ημερομηνία ……………………………………………………… 

 

ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ      

 

ΤΟ Ο.Ε.Ε.  

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΑΔΑ: Ψ17ΞΒ-Β9Ε
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ 

………………/…………………/ 201… 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

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

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

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

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

α) 

β) 

γ) 

μετά από λεπτομερή έλεγχο όλων των παραστατικών εγγράφων που προβλέπονται στην με 

αριθ…………………………………. Υ.Α. 

Βεβαιώνει 

ότι τα εκδοθέντα τιμολόγια και λοιπά παραστατικά στοιχεία που εκδόθηκαν και αφορούν τη Πράξη 

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

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

…..με Κ.Α. ΟΠΣΑΑ. ………… και φορέα  

……………………………………………………………………………………….. 

είναι εξοφλημένα. 

 

Το Ο.Ε.Ε. 

 

     ………………………………… 

     ………………………………… 

     ………………………………… 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

                   O Προϊστάμενος της Υπηρ. Αλιείας   A Ο Αλιείας 

ΑΔΑ: Ψ17ΞΒ-Β9Ε
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ΕΥ ΕΦΔ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ  

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
ΜΕΡΙΚΗ       /          ΟΛΙΚΗ 

Αριθμός έργου ΟΠΣΑΑ:……………….                     Αριθμός έργου ΠΔΕ: ΣΑΕ ………………………………………….. 

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

Δικαιούχος :………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Περιοχή εγκατάστασης…………………………………………………………………………………………………………………. 

Συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός: …………………………………………………………………………………………. 

Συνολική επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη (….%) : ……………………………………………………………………………………. 

Ενίσχυση ΕΤΑ(….%) : ………………………….…….           Εθνική Ενίσχυση(…..%) : ……………………………………….. 

Συμμετοχή Δικαιούχου (…%) : : ............................................................................................................................... . 

Ίδια κεφάλαια (….%)…………………….        Δανειακά κεφάλαια (….%)………………………………………………………….. 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης πράξης (σύμφωνα με την Απόφαση Ένταξης ή την τροποποίηση αυτής): 

                 Έναρξη εργασιών……………………………   Λήξη εργασιών …………………………… 

Ειδικές επισημάνσεις της Απόφασης Ένταξης, που πρέπει να πληρούνται για την πραγματοποίηση των 
πληρωμών:    
Για την πληρωμή της α’ δόσης: …………………………………………………………………………………………………………………….. 
Για την πληρωμή της τελικής δόσης της Πράξης:………………………………………………………………………..................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Μεγ. αριθ. δόσεων: ……………      Ζητούμενη δόση : …………(…%).      Ήδη καταβληθείσα: …………(…...%) 

Αριθ. Λογαριασμού και Τράπεζα δικαιούχου: ……………………………………………………………………………. 

Αίτημα Επαλήθευσης -πληρωμής δικαιούχου στην αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας.(πρωτ. /ημερ.):……………………. 

Έκθεση επιτόπιας Επαλήθευσης – Πιστοποίησης του Ο.Ε.Ε (ημερ.) : ……………………………………………………. 

Αίτηση πληρωμής στην Ε.Υ.ΕΦ.Δ.(πρωτ. /ημερ.) : …………………………………………………………………………….. 

Διαβιβάσθηκε από την Υπηρεσία Αλιείας:                                                         με αρ. πρωτ.:…………………………. 

                                                                  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

  

Πραγματοποίηση Εργασιών 

Ε.Τ.Α 

1.………………… 
 

2. ……………….. 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ:   ……………….. 

ΕΘΝΙΚΗ 

………………… 
 

………………… 

 

Σύνολo 

…………………… 
 

…………………… 

 

Έναρξη 

…………………… 
 

………..………… 

 

Λήξη 

…………………… 
 

…………………… 

 

ΑΔΑ: Ψ17ΞΒ-Β9Ε



 

1. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

α. Συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός πράξης: ........................................................................................................... .. 

β. Επιλέξιμες Δαπάνες που ήδη πραγματοποιήθηκαν, μέχρι την παρούσα πληρωμή:……………….………………………. 

γ. Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από τον δικαιούχο, στην παρούσα πληρωμή: ……………………………………….. 

δ. Δαπάνες που εγκρίθηκαν από το ΟΕΕ στην παρούσα πληρωμή:………………………………………………………………. 

ε. Μη επιλέξιμες δαπάνες κατά την εξέταση του αιτήματος πληρωμή από την ΕΥ.ΕΦ.Δ.ΕΠ.Αλιείας:..…………………........ 

στ. Καθαρό συνολικό επιλέξιμο κόστος που εγκρίνεται από την ΕΥ.ΕΦ.Δ.ΕΠ.Αλιείας στην παρούσα πληρωμή: …………… 

που αντιστοιχεί σε ……% Δημόσια Δαπάνη, ήτοι ποσό ……………………………………………..εκ του οποίου, 

…. % συμμετοχή από Ε.Τ.Α :…………………………….και ….% Εθνική συμμετοχή : …………………………………………… 

ζ. Σύνολο δικαιούμενης ενίσχυσης από ΕΤΑ  …………………………………………………………………………………..…. 

 Ήδη πληρωθέν: ……………………………………………………………………………………………………………............. 

 Ποσό παρούσας πληρωμής:…………………………………………………………………………………………………... (1) 

 Ποσό προς αποδέσμευση:……………………………………………………………………………………………………...(2) 

η. Σύνολο δικαιούμενης Εθνικής ενίσχυσης .. ……………………………………………………………………………..…… 

 Ήδη πληρωθέν:………………………………………………………………………………………..……………..………...... 

 Ποσό παρούσας πληρωμής: .............................................................................................. ………..…………..………(3) 

 Ποσό προς αποδέσμευση: ................................................................................................. …………..………………..(4) 

θ. Συνολικό ποσό για πληρωμή (1) + (3):… ………………………………………………………………………..…………… 

ι. Συνολικό ποσό προς αποδέσμευση (2) + (4): ……………………………………………………………………….………. 

  

 

ΑΔΑ: Ψ17ΞΒ-Β9Ε



 

Μη επιλέξιμες δαπάνες από την ΕΥ. ΕΦ.Δ. κατά την εξέταση της Αίτηση Επαλήθευσης-Πληρωμής 

 

Περιγραφή 

των εργασιών 

 

Ποσό 

 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

 

 

 

 

  

ΣΥΝΟΛΟ 

 

θεωρήθηκε ………………………./…………………/201… 

 

Ο Προϊστάμενος                            Ο Συντάξας 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΜΕ 

Σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ 

 

Ακριβή στοιχεία της επιχείρησης 
 

Επωνυμία ή εταιρική επωνυμία : ………………………………… 

Διεύθυνση της έδρας της εταιρείας : ………………………………….. 

Α.Φ.Μ. : ……………………………………………………………. 

ΑΡΜΑΕ : ……………………………………………………………. 

Δ.Ο.Υ. : …………………………………………………………….. 

Ονοματεπώνυμο και τίτλος του ή των κύριων Διευθυντικών στελεχών. 

(Πρόεδρος, Γενικός Διευθυντής ή αντίστοιχη θέση) : ………………….. 

 

Τύπος της επιχείρησης :  

□  Ανεξάρτητη επιχείρηση 

□ Συνεργαζόμενη επιχείρηση 

□ Συνδεδεμένη επιχείρηση 

 

Στοιχεία για τον προσδιορισμό της κατηγορίας επιχείρησης :  

 

Τα στοιχεία υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 6 του παραρτήματος της σύστασης της Επιτροπής 

2003/361/ΕΚ σχετικά με τον ορισμό των ΜΜΕ. 

 

Περίοδος αναφοράς 

Αριθμός εργαζομένων (ΕΜΕ) 
Κύκλος εργασιών 

 

Σύνολο ισολογισμού 

 

   

  

ΑΔΑ: Ψ17ΞΒ-Β9Ε



 

Όλα τα στοιχεία πρέπει να αφορούν την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση και να υπολογίζονται σε ετήσια 
βάση. Στην περίπτωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη πρέπει να προκύπτουν 
από αξιόπιστες εκτιμήσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.        

 

Σε σχέση με την προηγούμενη διαχειριστική χρήση υπάρχει μεταβολή των στοιχείων η οποία ενδέχεται να 

επιφέρει αλλαγή της κατηγορίας της αιτούσας επιχείρησης (πολύ μικρή, μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση) 

; 

 

□  ΟΧΙ                     □  ΝΑΙ  

 

(Στην περίπτωση ΝΑΙ να συμπληρωθεί και να επισυναφθεί δήλωση σχετικά με την προηγούμενη 

διαχειριστική χρήση)    

 

Υπογραφή 

 

(Όνομα και ιδιότητα του προσυπογράφοντος, που είναι εξουσιοδοτημένος να εκπροσωπεί την επιχείρηση 

:…………………………………………………. 

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα στοιχεία της παρούσας δήλωσης καθώς και των ενδεχόμενων παραρτημάτων της 

είναι ακριβή : 

 

………….(τόπος)……………(ημερομηνία) 

 

Υπογραφή :      

  

ΑΔΑ: Ψ17ΞΒ-Β9Ε
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ……………………..                                                                      ΠΡΟΣ : Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ                     Δράσεων Ε. Π. Αλιείας      

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ                                    Μιχαλακοπούλου 103 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ …………………………                                                   115 27 Αθήνα 

ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ  

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ 2007-2013  

ΜΕΤΡΟ 2.1 - Υδατοκαλλιέργεια 

 

 

Βεβαιώνεται ότι, η μονάδα  για την οποία έχει κατατεθεί επενδυτικό σχέδιο για την ένταξή της προς οικονομική 

ενίσχυση, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013, με τα εξής χαρακτηριστικά στοιχεία :  

 

1. Επωνυμία Δικαιούχου και νομική μορφή 

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

2. Ημερομηνία υποβολής αίτησης 

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

3. Είδος Πράξης (ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός, μετεγκατάσταση) 

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

4. Περιοχή εγκατάστασης  

Περιφέρεια  …………………………………………. 

Δήμος  …………………………………………. 

Θέση  …………………………………………. 

5. Ιδιοκτησιακό Καθεστώς χώρου εγκατάστασης (Ιδιόκτητη, Μισθωμένη,) 

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

ΑΔΑ: Ψ17ΞΒ-Β9Ε



 

6. Παραγόμενα είδη  

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

  

α. Λειτουργεί κανονικά, (εφόσον πρόκειται για επέκταση ή εκσυγχρονισμό υφιστάμενης μονάδας ή 

μετεγκατάσταση) και με όλες τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία άδειες. 

Οι άδειες της μονάδας βρίσκονται σε ισχύ και είναι οι εξής : 

 

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

 

β. Κατέχει, (εφόσον πρόκειται για ίδρυση νέας μονάδας, ή μετεγκατάσταση υφιστάμενης) όλες τις 

προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία άδειες για την εγκατάσταση και λειτουργία της και αναλυτικά : 

   

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

 

 

Ημερομηνία  :    …./…../……                                                                            Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

                      

                                                                                                                (Όνομα, Υπογραφή, Σφραγίδα) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 12 

ΛΙΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ-ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΜΕΤΡΟΥ 2.1 – ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 

 

ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 

 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 

  

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 

2 – ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΑΛΙΕΙΑ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

& ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 

ΜΕΤΡΟ :  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ :  

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

& ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ : 
 

ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣΑΑ) :  

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ :  

  ΑΙΤΗΜΑ 

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ - 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

 (Αρ. Πρωτ. & 

 Ημερομηνία) :        

 

ΔΟΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (1Η, 2Η, 

ΟΛΙΚΗ): 
 

ΤΟΠΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΡΑΞΗΣ : 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

Ο.Ε.Ε. :  
  ΗΜ/ΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:  

 

ΤΜΗΜΑ Β: ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΤΗΤΑΣ  

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ-ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Α/Α ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 

Ο υποβληθείς φάκελος του αιτήματος επαλήθευσης-

πληρωμής είναι πλήρης σύμφωνα με τα οριζόμενα 

της Πρόσκλησης ;  

  

 

 

2 

Υποβάλλονται αντίγραφα εξοφλημένων τιμολογίων 

και των λοιπών παραστατικών πιστοποίησης των 

δαπανών ;  

  

 

 

3 
Υποβάλλονται αντίγραφα ειδικών αδειών (π.χ. για 

αγορά μεταφορικών μέσων κ.λ.π., όπως 

προβλέπονται από το άρθρο 13, των 432 & 
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433/29.02.2012 ΥΑ) ; 

4 

Δηλώνεται υπεύθυνα από το Δικαιούχο ότι όλα τα 

μηχανήματα και εξοπλισμοί είναι καινούρια/οι και 

αμεταχείριστα/οι και ότι δεν έχει χρηματοδοτηθεί από 

άλλη πηγή για τις προτεινόμενες εργασίες και 

εξοπλισμούς ; 

  

 

 

5 

Υποβάλλονται τα απαραίτητα στοιχεία για την 

πιστοποίηση καταβολής της αύξησης μετοχικού 

κεφαλαίου ; 

  

 

 

6 
Υποβάλλεται βεβαίωση της Τράπεζας για το 

εκταμιευθέν ποσό του δανείου ; 
  

 
 

7 
Υποβάλλεται ασφαλιστική και φορολογική 

ενημερότητα ; 
  

 
 

8 Υποβάλλεται αντίγραφο πολεοδομικής άδειας ;   
 

 

9 
Υποβάλλονται επιμετρήσεις επιβλεπόντων μηχανικών 

για τις κτηριακές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις ;  
  

 
 

10 

Υποβάλλεται πρόσφατη βεβαίωση του Πρωτοδικείου 

περί μη πτώχευσης της επιχείρησης ή μη θέσης αυτής 

σε εκκαθάριση ;   

  

 

 

11 
Υποβάλλεται βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας περί 

μη τροποποίησης του καταστατικού της επιχείρησης ;   
  

 
 

12 

Υποβάλλονται όλες οι προβλεπόμενες από την 

ισχύουσα νομοθεσία άδειες για την ίδρυση και 

λειτουργία της επιχείρησης; 

  

 

 

      

ΤΜΗΜΑ Γ : ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

Α/Α ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΙ ΟΧΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 

Το φυσικό αντικείμενο έχει υλοποιηθεί σύμφωνα με 

τους όρους και τις προϋποθέσεις της απόφασης 

ένταξης – χρηματοδότησης της Πράξης ; 

   

2 
Οι δαπάνες αντιστοιχούν στο πιστοποιημένο φυσικό 

αντικείμενο της Πράξης ;  
   

3 
Οι δαπάνες είναι σύμφωνες με τα υποβληθέντα 

παραστατικά του Δικαιούχου ; 
   

4 
Οι δαπάνες πραγματοποιήθηκαν εντός της επιλέξιμης 

περιόδου ; 
   

5 
Ο τρόπος εξόφλησης των τιμολογίων είναι σύμφωνος 

με τις ισχύουσες διατάξεις ;  
   

6 

Πιστοποιείται ο σκοπός εκτέλεσης της Πράξης, ότι 

αφορά το χονδρικό και όχι το λιανικό εμπόριο και τα 

παραγόμενα προϊόντα προορίζονται για ανθρώπινη 

κατανάλωση ; 
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7 

Είναι αναρτημένες στο χώρο υλοποίησης της Πράξης 

οι προβλεπόμενες επεξηγηματικές πινακίδες και τα 

διαφημιστικά πλαίσια του έργου, όπως προβλέπεται 

από τις υποχρεώσεις δημοσιότητας του Δικαιούχου 

στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) ;    

   

8 

Έχουν ληφθεί οι απαραίτητες φωτογραφίες εκ μέρους 

του ΟΕΕ που να πιστοποιούν τα βασικά στοιχεία του 

εκτελεσθέντος  φυσικού αντικειμένου της Πράξης, 

(κτηριακά και επί μέρους εξοπλισμοί) και την 

ανάρτηση των προβλεπόμενων επεξηγηματικών και 

διαφημιστικών πινακίδων ;  

   

 

 

 Ημερομηνία  …………/………./201…                                                                            Το Ο.Ε.Ε. 

 

                                                                                                                      α. 

 

                                                                                                                      β. 

 

                                                                                                                      γ. 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

        

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :  ΑΛΙΕΙΑΣ     

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :  
2 : ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ - ΑΛΙΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ- ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ &ΕΜΠΟΡΙΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ  

ΜΕΤΡΟ :   2.1 Υδατοκαλλιέργεια      

   Δράσεις για παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια -δράσεις 1,2,3   

        

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

  
Α.  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ                                                                                                                                                                              
(κατηγορία κριτηρίων που δύναται να χρησιμοποιούνται στη συγκριτική αξιολόγηση με συντελεστή 
στάθμισης  40.%) 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Βαθμός Αιτιολόγηση 

Α1 Χαρακτηριστικά του φορέα  

Αξιολογείται: η εμπειρία του φορέα, η κλίμακα των 

δραστηριοτήτων του φορέα στο παρελθόν, τα 

αποτελέσματα, η φερεγγυότητα και η βιωσιμότητά 

του.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Για την αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη τα 

αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 της πρόσκλησης  

1. Εμπειρία και κλίμακα των 

δραστηριοτήτων του Φορέα 
    

  
α. ≥ 3 διαχειριστικές περιόδους 

με παραγωγική λειτουργία σε 

ανάλογο της επένδυσης προϊόν 

3   

β. 1-2 διαχειριστικές περιόδους 

με παραγωγική λειτουργία σε 

ανάλογο της επένδυσης προϊόν 

2     

γ. νέες επιχειρήσεις 1     

2. Φερεγγυότητα και 

βιωσιμότητα του φορέα 
      

α. Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ    
 
 

  

β. Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ 
 
 

  

Α2 
Δυνατότητα διάθεσης των ιδίων 

κεφαλαίων  

Αξιολογείται η οικονομική επιφάνεια, η δυνατότητα 

διάθεσης των ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη της 

ιδίας συμμετοχής στο επενδυτικό σχέδιο  και του 

αναγκαίου κεφαλαίου κίνησης  

ΙΚ≥60% του συνολικού 

κόστους  
 

8 
    

40%< ΙΚ<60% 6     
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30%< ΙΚ≤40% 4 

Η δυνατότητα διάθεσης των ιδίων κεφαλαίων 

κρινεται με βάση τα αποδεικτικά στοχεία που 

αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 της πρόσκλησης. 
20%< ΙΚ≤30% 3 

5%≤ ΙΚ≤20% 2 

Α3 

Κατηγορία μεγέθους της 

επιχείρησης του φορέα της 

πρότασης ( σύσταση 

2003/361/ΕΚ) 

Αξιολογείται το μέγεθος της επιχείρησης : πολύ 

μικρές και μικρές επιχειρήσεις, μεσαίες επιχειρήσεις 

, επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 

750 εργαζόμενους ή έχουν κύκλο εργασιών 

μικρότερο των 50 εκατ.€.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Πολύ μικρές και μικρές 

επιχειρήσεις 
7     

Πανεπιστήμια - Ερευνητικά 

Ιδρύματα 
5     

Μεσαίες επιχειρήσεις 4     

Επιχειρήσεις με < 750 

εργαζομένους και < 200 εκατ. 

€ κύκλο εργασιών 

3     

Άλλες 1     

Α4 Φορέας του επενδυτικού σχεδίου  

1). Αλιευτικοί συνεταιρισμοί / σύλλογοι, φορείς 

τοπικής αυτοδιοίκησης ,         2) Συλλογικοί φορείς 

(κοινοπραξίες, εταιρείες με εταίρους νομικά 

πρόσωπα,          3) άλλοι φορείς ή φυσικά 

πρόσωπα ,  

1) Αλιευτικοί συνεταιρισμοί / 

σύλλογοι, φορείς τοπικής 

αυτοδιοίκησης, 2) Συλλογικοί 

φορείς (κοινοπραξίες, εταιρείες 

με εταίρους νομικά πρόσωπα 

3 

    

Άλλοι φορείς ή φυσικά 

πρόσωπα  
2 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:Στο κριτήριο Α1 ΝΑΙ       

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ      

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α 

ΝΑΙ    
 

  ΟΧΙ 
 
 

Βαθμός: 

  

Ημερομηνία: Υπογραφή: 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

        

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :  
ΑΛΙΕΙΑΣ     

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :  
2 : ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ - ΑΛΙΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ- ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ &ΕΜΠΟΡΙΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ  

ΜΕΤΡΟ :   2.1 Υδατοκαλλιέργεια      

   
Δράσεις για παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια -δράσεις 
1,2,3  

  

        

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

  
Β.  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ                                                                                                                                                      
(κατηγορία κριτηρίων που δύναται να χρησιμοποιούνται στη συγκριτική αξιολόγηση με συντελεστή 
στάθμισης 30%) 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Βαθμός Αιτιολόγηση 

Β1 
Πληρότητα περιγραφής 

της πρότασης 

1. Αξιολογείται η πληρότητα της περιγραφής του φυσικού 

αντικειμένου της πράξης όσον αφορά: α) τα βασικά τεχνικά 

χαρακτηριστικά και β) τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της, καθώς και 

ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της επένδυσης, 2) Αξιολογείται η 

ύπαρξη των αναγκαίων αδειών  για την λειτουργία της μονάδας 

καθώς και  τα απαραίτητα δικαιολογητικά και έγγραφα. 

Εκπλήρωση του 

κριτηρίου όπως έχει 

εξειδικευτεί 

ΝΑΙ 
  

  

Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ 
 

Β2 

Ρεαλιστικότητα του 

προϋπολογισμού της 

πράξης σε σχέση με το 

φυσικό αντικείμενο  

Επιμέρους στοιχεία που αξιολογούνται αποτελούν: 

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

αναγκαία κόστη για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου) 

β) το κατά πόσο τα προβλεπόμενα μοναδιαία κόστη είναι ρεαλιστικά 

(στις περιπτώσεις που αυτά δεν προκύπτουν από κανονιστικές 

πράξεις) 

Εκπλήρωση του 

κριτηρίου όπως έχει 

εξειδικευτεί 

ΝΑΙ    
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γ) η ορθή κατανομή στις επιμέρους κατηγορίες δαπανών σε σχέση με 

το προτεινόμενο φυσικό αντικείμενο, τους κανόνες επιλεξιμότητας ή 

και τους ειδικότερους όρους της πρόσκλησης                       

                                                                                                                                                     

Για την εκτίμηση μπορούν να χρησιμοποιηθούν π/υ από παρεμφερή 

έργα που έχουν υλοποιηθεί επιτυχώς, νόρμες κοστολόγησης, 

κτιριακών και άλλων κατασκευαστικών εργασιών από εκπονηθείσες 

μελέτες ή το Τ.Ε.Ε. που θα λαμβάνουν υπόψη τη φύση και το είδος 

των συγκεκριμένων κτιριακών εργασιών. 

Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ 

 

Β3 

Προοπτικές κερδοφορίας 

και βιωσιμότητας της 

επένδυσης  

Αξιολογείται η προοπτική κερδοφορίας του επενδυτικού σχεδίου 

καθώς και η βιωσιμότητά του  

                                                                                                 

η βαθμολογία 

κυμαίνεται από 0-8 και 

εξειδικεύεται σύμφωνα 

με το παράρτημα 3 

0-8   

  

(Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1 και 3 της πρόσκλησης) 
    

 
 

Β4 
Εφαρμογή προηγμένης ή 

καινοτόμου τεχνολογίας  

Αξιολογείται η εφαρμογή προηγμένης ή καινοτόμου τεχνολογίας 

στην παραγωγική διαδικασία. 

                                                                                                 

Το προϊόν είναι 

πρωτότυπο / 

καινοτόμο 

3 

      

Το προϊόν είναι 

ουσιωδώς 

διαφοροποιημένο σε 

σχέση με τα 

αντίστοιχα προϊόντα 

που ήδη παράγονται 

2 

Για την έννοα της Καινοτόμου τεχνολογίας λαμβάνονται υπόψη τα 

αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜ 1 της πρόσκλησης  
Σε αντίθετη περίπτωση 1 

Β5 
Τόπος εγκατάστασης 

επενδυτικού σχεδίου   

- Απομακρυσμένα ελληνικά νησιά του κεφαλαίου 1.2 του ΕΠΑΛ,                      

- Παραμεθόριες περιοχές και άλλα νησιά της χώρας,                                                         

- Άλλες περιοχές,                                                                                                                     

- Εσωτερικά νερά. 

                                                                                                 

Απομακρυσμένα 

ελληνικά νησιά 
4 

    
Παραμεθόριες 

περιοχές και άλλα 

νησιά της χώρας 

3 

Περιοχές στόχου 

σύγκλισης 
2     

Άλλες 1     
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Β6 

Ρεαλιστικότητα 

χρονοδιαγράμματος 

ολοκλήρωσης της πράξης  

Η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος εξετάζεται τουλάχιστον σε 

σχέση με: 

α) το φυσικό αντικείμενο, και την επιλεγμένη μέθοδο υλοποίησης , 

β) τους ενδεχόμενους κινδύνους που συνδέονται με την υλοποίηση 

του επενδυτικού σχεδίου  

Ως βάση μπορούν να χρησιμοποιηθούν χρονοδιαγράμματα συναφών 

επενδυτικών σχεδίων που έχουν υλοποιηθεί επιτυχώς. 

Εκπλήρωση του 

κριτηρίου όπως έχει 

εξειδικευτεί 

2 

    

Σε αντίθετη περίπτωση 1 

Β7 

Βαθμός προόδου 

διοικητικών ή άλλων 

ενεργειών 

Ελέγχεται ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων διοικητικών ή άλλων 

ενεργειών οι οποίες είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της 

προτεινόμενης πράξης. Οι ενέργειες αυτές μπορεί να αφορούν είτε σε 

ενέργειες του φορέα υλοποίησης της πράξης ή σε ενέργειες τρίτων 

(έκδοση αδειών, αποφάσεων) 

Ολοκληρωμένες 5   

  

Δεν έχουν 

ολοκληρωθεί αλλά δεν 

αναμένεται να 

επηρεάσουν την 

υλοποίηση της πράξης 

3   

Δεν έχουν 

ολοκληρωθεί και 

ενδέχεται να 

επηρεάσουν την 

υλοποίηση της πράξης 

1  

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:   Στο κριτήριο Β1, Β2 ΝΑΙ     

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ      

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β 

ΝΑΙ   
 

  ΟΧΙ 
 

Βαθμός: 

  

Ημερομηνία: Υπογραφή: 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

                  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :  ΑΛΙΕΙΑΣ      

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :   
2 : ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ - ΑΛΙΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ- ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ &ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ  

ΜΕΤΡΟ :   2.1 Υδατοκαλλιέργεια       

   Δράσεις για παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια -δράσεις 1,2,3   

                  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

  
Γ. ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
(κατηγορία κριτηρίων που δύναται να χρησιμοποιούνται στη συγκριτική αξιολόγηση με συντελεστή στάθμισης  30%) 

Α/Α 
Περιγραφή 

κριτηρίου 
Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Βαθμός Αιτιολόγηση 

Γ1 

Ανταγωνιστικότητα 

και  ποιότητα των 

προϊόντων ή των 

υπηρεσιών που θα 

παραχθούν. 

Αξιολογείται η ανταγωνιστικότητα των 

προϊόντων ή των υπηρεσιών που θα 

παραχθούν καθώς και η ποιότητα τους  

1. Ανταγωνιστικότητα προϊόντων   

  

  
α. Παραγωγή ανταγωνιστικών 

ειδών με καλές συνθήκες αγοράς           
3 

  
β. Παραγωγή ειδών με καλές 

προοπτικές εμπορίας                           
2   

γ. Άλλα είδη                                                                                1   

2. Ποιότητα προϊόντων     

α. Εγκατάσταση συστημάτων 

διασφάλισης της ποιότητας και 

ασφάλειας τροφίμων                                                                       

3 

  

  

β. Δαπάνες βελτίωσης υγεινής 

ζώων και προϊόντων σε ποσοστό 

>10% του συνολικού επιλέξιμου 

κόστους                                            

2   
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γ. Δαπάνες βελτίωσης υγιεινής 

ζώων και προϊόντων ποσοστό 

μέχρι 10% του συνολικού 

επιλέξιμου κόστους                                                       

1   

Γ2 

Συμβολή της 

πράξης στους 

στόχους του 

προγράμματος  

Αξιολογείται η συμβολή του  επενδυτικού 

σχεδίου  στους στόχους του προγράμματος, 

υπολογίζεται το πηλίκο : δείκτης εκροών 

πράξης / δείκτη εκροών μέτρου  

Προϋπολογισμός Σχεδίου (ΠΣ) 

1.500.000 € ≤ ΠΣ≤2.000.000 € 

                                      

1 

    

Προϋπολογισμός Σχεδίου 

1.000.000 € ≤ ΠΣ< 1.500.000 €      

                                      

2 

Προϋπολογισμός Σχεδίου 

500.000 €≤  ΠΣ  <1.000.000 €      

                                      

3 

Προϋπολογισμός Σχεδίου <500.000 €      

                                      
4 

Γ3 
Συμβολή στην 

απασχόληση 

Αξιολογείται η δημιουργία νέων  θέσεων 

απασχόλησης, υπολογίζεται το πηλίκο: νέες 

θέσεις απασχόλησης πράξης / προβλεπόμενες 

νέες θέσεις μέτρου   

Δημιουργία άνω των 6 θέσεων 

απασχόλησης (ΘΑ)                                                     

ΘΑ > 6                                                 

4 

    

Δημιουργία 4-6 θέσεων απασχόλησης                                                    3 

Δημιουργία 1-3 θέσεων απασχόλησης                                             2 

Διατήρηση θέσεων απασχόλησης                                                    1 

Γ4 

Συμβολή στην 

προστασία του 

περιβάλλοντος  

Αξιολογείται η συμβολή της επένδυσης στη 

προστασία του περιβάλλοντος:  1) 

Υδατοκαλλιέργειες εκτός κλειστών κόλπων 

(ανοικτής θάλασσας), 2) Υδατοκαλλιέργειες 

ανακυκλοφορίας νερού, 3) Παραδοσιακές 

υδατοκαλλιέργειες 4) άλλες 

υδατοκαλλιέργειες 

Παραδοσιακές μέθοδοι 

υδατοκαλλιέργειας 

(συμπεριλαμβανομένων των 

λιμνοθαλασσών)        

5 

  

  

Εφαρμογή μεθόδων για τη μείωση των 

αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον 
4   

Εφαρμογή συστημάτων 

ανακυκλοφορίας του νερού σε 

χερσαίες  μονάδες                                                                                                     

3   
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Υδατοκαλλιέργειας εκτός κλειστών 

κόλπων (ανοικτης θάλασσας) 
2   

Άλλες μέθοδοι / ενέργειες προστασίας 

του περιβάλλοντος                    
1   

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:     

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ      

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ 
Βαθμός :     

  

Ημερομηνία: Υπογραφή: 
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ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

          

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :  ΑΛΙΕΙΑΣ   

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :  
2 : ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ - ΑΛΙΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ- ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ & 
ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ  

ΜΕΤΡΟ :  
2.1 - Υδατοκαλλιέργεια 
Δράσεις 1, 2 , 3 

  

                                  

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

Α ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 40%     

Β ΠΡΑΞΗ 30%     

Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 30%     

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:   Στα  κριτήρια ΝΑΙ                                                                                                                                                                                     

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ   

      
    

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: (συμπληρώνονται τυχόν αλλαγές που προτείνονται από τον αξιολογητή σε επιμέρους στοιχεία της υποβαλλόμενης πρότασης και τα οποία αποτελούν 

προϋπόθεση για την απόδοση της συγκεκριμένης βαθμολογίας )  

  Ημερομηνία    Υπογραφή    
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