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2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΑ
ΜΕΤΡΑ 3.1.8– «Υγεία και Ασφάλεια» και
4.1.20-«Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του
σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των
εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους»,
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις εθνικές διατάξεις :
α. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα»
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.04.2005).
β. Του Ν. 4314/2014, (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), «Α. Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και
άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 69 αυτού.
γ. Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α’/28.06.2014), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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δ. Του Π.Δ. 107/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ
174/Α'/2014), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45, του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ
237/Α'/2014).
ε. Του Π.Δ. 97/08.09.2017 (ΦΕΚ 138/Α/15.09.2017) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων.
στ. Του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α’/22-09-2015) που αφορά την «Ανασύσταση των
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων ….μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» και συγκεκριμένα το άρθρο 4.
ζ. Του Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α'/2015), «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
η. Της υπ’ αριθμ. 134453/23.12.2015(ΦΕΚ 2857/Β/28.12.2015) Κοινής Υπουργικής
Απόφασης «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων – ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης
46274/26.09.2014 (ΦΕΚ 2573/τ.Β΄)».
θ. Της υπ' αριθμ. 1393/25.10.2016 (ΦΕΚ 3501/Β/31.10.2016) Κοινής Υπουργικής Απόφασης,
«Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Αλιείας και Θάλασσας του άρθρου 62 του Ν. 4314/2014 και κατάργηση της αριθμ.
341509/26.11.2008 (ΦΕΚ 2437/Β/2008)».
ι. Της υπ’ αριθμ. 932/08.06.2017 ΚΥΑ, (ΦΕΚ 2084/Β’/16.06.2017), «Ρυθμίσεις θεμάτων που
αφορούν τις υπαγόμενες δράσεις, το είδος ενίσχυσης, τους δικαιούχους και τα ποσοστά
ενίσχυσης των Μέτρων 3.1.8 & 4.1.20 του ΕΠΑΛΘ 2014-2020».
ια. Της υπ’ αριθμ. 1122/20.07.2017 (ΦΕΚ 2656/Β/28.07.2017) Απόφασης Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Όροι και ρυθμίσεις για την εφαρμογή και την
υλοποίηση των Μέτρων 3.1.8 - «Υγεία και Ασφάλεια» και 4.1.20-«Ενεργειακή απόδοση
και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και
συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών
συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους»

του Επιχειρησιακού

Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020».
ιβ. Της υπ' αριθμ. 99/23.01.2017 (ΦΕΚ 309/Β/07.02.2017) Κοινής Υπουργικής Απόφασης
«Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή
παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την
υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020
σύμφωνα με το άρθρο 71 του Ν. 4314/2014)».
ιγ. Της υπ' αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016) απόφασης
Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, «Τροποποίηση και αντικατάσταση
της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ/712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822/Β/2015) Υπουργικής Απόφασης
«Εθνικοί Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020 –
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Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ
2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς-Διαδικασία ενστάσεων επί των
αποτελεσμάτων αξιολόγησης».
ιδ. Το υπ’ αριθμ. 278/17.02.2017 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, «ορισμός των απομακρυσμένων
ελληνικών νησιών για τις ανάγκες εφαρμογής του άρθρου 95 & παράρτημα I του Καν
508/2014».
ιε.

Της

υπ’

αριθμ.

2536/35588/27-03-2015

(ΦΕΚ

195/30-03-2015)

Απόφασης

Πρωθυπουργού και Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας με την οποία διορίζεται ο κ. Κασίμης Χαράλαμπος του Παναγιώτη, στη θέση του
Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης
Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας με βαθμό 1ο , της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων.
ιστ. Τα εγκεκριμένα από την Επιτροπή Παρακολούθησης Κριτήρια Επιλογής Πράξεων.
ιζ. Της υπ’ αριθμ. 1177/01.08.2017 ( ΦΕΚ 3163/Β/12.09.2017) Απόφασης Υπουργού
Αγροτικής

Ανάπτυξης

και

Τροφίμων

«Σύστημα

Διαχείρισης

και

Ελέγχου

του

Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020».
ιη. Την υπ’ αριθμ. 02801/ΕΥΚΕ/6462/25.09.2017 σύμφωνη γνώμη της ΕΥΚΕ
2. Τις ενωσιακές διατάξεις :
α. Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΕΚΤ, το ΤΗΣ, το
ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΘΑ και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το ΤΑ
και το ΕΤΘΑ και για την κατάργηση του κανονισμού ΕΚ) αριθμ. 1083/2006.
β. Του Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας, την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 1184/2006 και
1226/2009 του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού ΕΚ) αριθμ. 104/2000.
γ. Του Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1380/2013, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των Κανονισμών
(ΕΚ) αριθμ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθμ. 1224/2009 του Συμβουλίου και την κατάργηση των
Κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθμ. 639/2004 του Συμβουλίου και της
απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου.
δ. Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και για την κατάργηση των
κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθμ. 2328/2003, (ΕΚ) αριθμ. 861/2006, (ΕΚ)
1198/2006 και (ΕΚ) αριθμ. 791/2007 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1255/2011 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 48.
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ε. Του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1242/2014 της Επιτροπής της 20ης Νοεμβρίου
2014, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και
Αλιείας, όσον αφορά την παρουσίαση των σχετικών σωρευτικών δεδομένων για τις
πράξεις.
στ. Του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.1243/2014 της Επιτροπής της 20ής Νοεμβρίου
2014 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας
και Αλιείας, όσον αφορά της πληροφορίες που πρέπει να αποστέλλουν τα κράτη μέλη,
καθώς και της ανάγκες σε δεδομένα και της συνέργειες μεταξύ δυνητικών πηγών
δεδομένων.
ζ. Του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 772/2014 της Επιτροπής, για τον καθορισμό
των κανόνων σχετικά με την ένταση των κρατικών ενισχύσεων που πρέπει να
εφαρμόζονται στο σύνολο των επιλέξιμων δαπανών ορισμένων δράσεων που
χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ.
η. Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1388/2014 της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2014 για την
κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην
παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
θ. Του Κανονισμού 531/2015 της Επιτροπής, για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με τον καθορισμό των
δαπανών που είναι επιλέξιμες για ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και
Αλιείας, προκειμένου να βελτιωθεί η υγιεινή, η υγεία, η ασφάλεια και οι εργασιακές
συνθήκες για τους αλιείς, η προστασία και η αποκατάσταση της θαλάσσιας
βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων, η άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής και η
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των αλιευτικών σκαφών.
ι. Της υπ’ αριθμ. 2003/361/ΕΚ Σύστασης της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον
ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων.
ια. Της Εκτελεστικής Απόφασης της Επιτροπής με αριθμό C (2015) 7417 / 23.10.2015 που
αφορά την έγκριση του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020,
ιβ. Της αριθμ. 2015/C 217/1 Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, «Κατευθυντήριες
γραμμές

για

την

εξέταση

κρατικών

ενισχύσεων

στον

τομέα

της

Αλιείας

και

Υδατοκαλλιέργειας».
3. Την υπ’ αριθμ. 1406/26.09.2017 «Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης για την
ένταξη επενδυτικών σχεδίων στα ΜΕΤΡΑ 3.1.8– «Υγεία και Ασφάλεια» και 4.1.20«Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους,
έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών
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συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους», του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 3345/08.12.2017
όμοιά της.
4. Την ανάγκη διεύρυνσης του χρόνου υποβολής αιτήσεων στα Μέτρα 3.1.8 & 4.1.20 του
ΕΠΑΛΘ 2014-2020, όπως αυτή προκύπτει από προφορικά αιτήματα των δυνητικών
δικαιούχων και έγγραφου αιτήματος συλλογικού φορέα που έχουν υποβληθεί στην ΕΥΔ
ΕΠΑΛΘ, λόγω αφ’ ενός μεν του όγκου των δεδομένων που θα πρέπει να υποβληθούν μέσω
του ΠΣΚΕ και των δυσκολιών εφαρμογής του πληροφοριακού συστήματος, αφετέρου δε των
δυσκολιών που προκύπτουν από την εφαρμογή και εξειδίκευση του Κανονισμού περί
επιλεξιμότητας των δαπανών.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την τροποποίηση του άρθρου 1, της υπ’ αριθμ. 1406/26.09.2017 «Πρόσκλησης Υποβολής
Αιτήσεων Χρηματοδότησης για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στα ΜΕΤΡΑ 3.1.8– «Υγεία και
Ασφάλεια» και 4.1.20-«Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής,
επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της
συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους», του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε με την
υπ’ αριθμ. 3345/08.12.2017 όμοιά της, μόνο ως προς το χρονοδιάγραμμα υποβολής αιτήσεων,
ως εξής :
ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ :
Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων
στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών
10.10.2017 & ώρα 12.00
Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του α’ κύκλου
αξιολόγησης ορίζεται η :
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων στο
Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών
23.03.2018 & ώρα 14.00
Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του α’ κύκλου
αξιολόγησης ορίζεται η :
Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ’ αριθμ. 1406/26.09.2017 Απόφασή μας και παύει να ισχύει
η υπ’ αριθμ. 3345//08.12.2017 τροποποίηση αυτής.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη ημερομηνία δημοσίευσής της στη Διαύγεια.
Ο Γενικός Γραμματέας
Αγροτικής Πολιτικής και
Διαχείρισης Κοινοτικών
Πόρων

Κασίμης Χαράλαμπος

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας & Αλιείας
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