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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας & Αλιείας
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα,

09 . 07 . 2021

Αριθμ. Πρωτ. : 1470

Κωδικός Πρόσκλησης : ΑΡ. 33.2

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ
ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ (δ) ΤΟΥ ΜΕΤΡOΥ 3.1.9
«Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης
της Covid-19», της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας
και Θάλασσας 2014-2020
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
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).
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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. 4622/07.08.2019 (ΦΕΚ 133/Α/2019) «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση λειτουργία &
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας
Διοίκησης».
δ. 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.
ε. Του Ν.Δ. 420/1970 «Αλιευτικός Κώδιξ», (ΦΕΚ 27/Α’/31.01.1970), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 11 «Κυρώσεις», παρ. 2, εδάφιο α), όπως αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 78, παρ. 1, του Ν. 4582/2018 (ΦΕΚ 208/Α’/11.12.2018).
στ. Του Ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19,….και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις»,(ΦΕΚ
256/Α/23.12.2020) και ειδικότερα το άρθρο 146 σχετικά με το ακατάσχετο και
αφορολόγητο των ενισχύσεων που καταβάλλονται στο πλαίσιο δράσεων αντιμετώπισης
των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 στον πρωτογενή τομέα.
ζ. Του Π.Δ. 97/08.09.2017 (ΦΕΚ 138/Α/15.09.2017) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων».
η. Του Π.Δ. 40/16.06.2021 (ΦΕΚ 100/Α/16.06.2021) «Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, σύσταση και μετονομασία
Γενικών Γραμματειών».
θ. 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΄)».
ι. 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)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ια. Της υπ’ αριθμ. 1152/13.05.2020, (ΦΕΚ 1962/Β’/21.05.2020), Κοινής Υπουργικής
Απόφασης, «Ρυθμίσεις θεμάτων που αφορούν τις υπαγόμενες δράσεις, το είδος
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ενίσχυσης, τους Δικαιούχους και τα ποσά ενίσχυσης του Μέτρου 3.1.9 – «Προσωρινή
παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων», (Καν.(ΕΕ) 508/2014, άρθρο 33 και άρθρο 44
στοιχείο 4α), της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1, «Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης,
αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη
γνώση αλιείας», 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. 3866/78486/17.07.2015 (ΦΕΚ 1587/Β’/2015) Απόφασης Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των ενωσιακών
διατάξεων του συστήματος επιβολής μορίων για σοβαρές παραβάσεις στον τομέα της
αλιείας».
ιδ. Της υπ’ αριθμ. 1906/07.09.2020 (ΦΕΚ 3959/Β/16.09.2020) Απόφασης Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και
την υλοποίηση της Δράσης (δ) του Μέτρου 3.1.9 - «Προσωρινή παύση των αλιευτικών
δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19», της Ενωσιακής
Προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ιε. Της υπ' αριθμ. 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.2018) Απόφασης
Υφυπουργού

Οικονομίας

και

Ανάπτυξης,

«Αντικατάσταση

της

υπ’

αριθμ.

110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) Υπουργικής Απόφασης με τίτλο
«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄
1822) Υπουργικής Απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα
προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων
συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και
Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης
Πράξεων”», όπως ισχύει.
ιστ. Της υπ’ αριθμ. 4760/23.06.2021 (ΦΕΚ 483/ΥΟΔΔ/23.06.2021) Απόφασης Πρωθυπουργού
και Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία διορίζεται ο κ.
Παπαγιαννίδης Δημήτριος του Οδυσσέα, στη θέση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής
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Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων με βαθμό 1ο , της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων.
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», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ιη. Της με αριθμ. 1760/06.08.2020 σύμφωνης γνώμης της ΕΥΚΕ.
ιη. Των εγκεκριμένων από την Επιτροπή Παρακολούθησης Κριτηρίων Επιλογής Πράξεων.
2. Τις ενωσιακές διατάξεις :
α. Του Καν(ΕΚ)1005/2008 του Συμβουλίου «περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος
πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας,
τροποποίησης των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθμ. 2847/93, (ΕΚ) αριθμ. 1936/2001 και (ΕΚ) αριθμ.
601/2004 και κατάργησης των κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 1093/1994 και (ΕΚ) αριθμ.
1447/1999.
β. Του Καν(ΕΚ)1224/2009 του Συμβουλίου «περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου
της τήρησης των κανόνων της ΚΑΠ, τροποποίησης των κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 847/1996,
(ΕΚ) αριθμ. 2371/2002, (ΕΚ) 811/2004, (ΕΚ) αριθμ. 768/2005, (ΕΚ) 2115/2005, (ΕΚ) αριθμ.
2166/2005, (ΕΚ) αριθμ. 388/2006, (ΕΚ) 509/2007, (ΕΚ) αριθμ. 676/2007, (ΕΚ) αριθμ.
1098/2007, (ΕΚ) 1300/2008, (ΕΚ) αριθμ. 1342/2008 και καταργήσεως των κανονισμών (ΕΟΚ)
αριθμ. 1847/1993, (ΕΚ) αριθμ. 1627/1994 και (ΕΚ) αριθμ. 1966/2006.
γ. Του Εκτελεστικού Καν(ΕΕ) 404/2011 της Επιτροπής, «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων
σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1224/2009 περί της θέσπισης
κοινοτικού συστήματος ελέγχου για την εξασφάλιση της τήρησης των κανόνων της ΚΑΠ.
δ. 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, όπως τροποποιείται και ισχύει.
ε. Του Κανονισμού (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.
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στ. 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 33, όπως τροποποιείται και
ισχύει.
ζ. 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.
η. 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.
θ. Του Καν(ΕΕ)288/2015 της Επιτροπής «για τη συμπλήρωση του Καν(ΕΕ) αριθμ. 508/2014
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ΕΤΘΑ όσον αφορά τη
χρονική περίοδο έναρξης και λήξης της κατά την οποία θεωρούνται απαράδεκτες οι
αιτήσεις.
ι. 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, όπως ισχύει.
ια. Της αριθμ. 2015/C 217/1 Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, «Κατευθυντήριες
γραμμές για την εξέταση κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της Αλιείας και
Υδατοκαλλιέργειας».

ΚΑΛΕΙ
Τους δυνητικούς Δικαιούχους της Δράσης (δ) του Μέτρου 3.1.9 «Προσωρινή παύση των
αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19», (Καν.(ΕΕ)
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508/2014, άρθρο 33, παρ. 1, στοιχείο δ), της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1 «Προώθηση της
περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και
βασιζόμενης στη γνώση αλιείας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας
2014-2020,

για την υποβολή Αιτήσεων Ενίσχυσης-Χρηματοδότησης, σύμφωνα με τους όρους, τις
προϋποθέσεις και διαδικασίες που ακολουθούν :

Άρθρο 1
Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
α. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εμπίπτουν στον ακόλουθο θεματικό και
ειδικό στόχο και μέτρο της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 :
Πίνακας 1.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :
Αλιείας και
Θάλασσας 2014 - 2020
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
: Προώθηση της
περιβαλλοντικά βιώσιμης,
αποδοτικής ως προς τους
πόρους, καινοτόμου,
ανταγωνιστικής και βασιζόμενη
στη γνώση αλιείας
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :
Βελτίωση της
Ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ
του τομέα της αλιείας και της
υδατοκαλλιέργειας
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ : Η αύξηση
της ανταγωνιστικότητας και της
βιωσιμότητας των αλιευτικών
επιχειρήσεων,
περιλαμβανομένων των
παράκτιων στόλων μικρής
κλίμακας και της βελτίωσης της
ασφάλειας ή των συνθηκών
εργασίας.
ΜΕΤΡΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ :
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1b - Άρθρο 33 παράγραφος 1
στοιχείο δ) και άρθρο 44
παράγραφος 4α
ΜΕΤΡΟ ΕΤΘΑ : άρθρο 33, παρ.
1, στοιχείο δ. «Προσωρινή
παύση των αλιευτικών
δραστηριοτήτων»

Κωδ.

3.1.9

β. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συνεισφέρουν στην εκπλήρωση των σχετικών
δεικτών παρακολούθησης, οι οποίοι είναι :
Πίνακας 2 Δείκτες Εκροών
Θ.Σ.
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
3
1
ΚΩΔ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
Αριθμός Έργων για
1.10
την προσωρινή παύση

Πίνακας 3 : Δείκτες αποτελεσμάτων :
Θ.Σ.
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
3
1
ΚΩΔ.
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
Μεταβολή του όγκου
1.2
της παραγωγής

Πίνακας 4 : Λοιποί Δείκτες :
Θ.Σ.
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
3
1
ΚΩΔ.
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
Αριθμός των
ενδιαφερόμενων
αλιέων
Αριθμός των ημερών
που καλύπτει η
Πράξη

ΤΑΜΕΙΟ
ΕΤΘΑ
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ

Αριθμός

1000

ΤΑΜΕΙΟ
ΕΤΘΑ
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ

Τόνοι

ΤΑΜΕΙΟ
ΕΤΘΑ
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Πίνακας 5 : Οικονομικά στοιχεία Πρόσκλησης
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : ΑΡ. 33.2
ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ : 1
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ : 3
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ : 4
ΜΕΤΡΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : 1.2
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ΠΟΣΟΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
(ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ) : 75% ενωσιακή συμμετοχή & 25% εθνική συμμετοχή
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
Α/Α
ΜΕΤΡΟ ΕΤΘΑ/ΔΡΑΣΗ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ*
Άρθρο 33, παρ. 1,
στοιχείο δ.
1
«Προσωρινή παύση
25.000.000 €
των αλιευτικών
δραστηριοτήτων»
* Με δυνατότητα υπερδέσμευσης μέχρι 140%.

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ :
Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων στο
Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών
16 / 07 / 2021 & ώρα 12.00
Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) ορίζεται η :
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων στο
Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών
15 / 09 /2021 & ώρα 14.00
Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) ορίζεται η :

Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας Απόφασης ισχύουν οι ορισμοί :
α. των Κανονισμών (ΕΕ) 1303/2013, 1379/2013, 1380/2013 και 508/2014
β. του άρθρου 61 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014)

Άρθρο 3
Υπαγόμενες Πράξεις
1. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης υπάγονται Πράξεις που εντάσσονται στη
Δράση (δ) του Μέτρου 3.1.9 – «Προσωρινή παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια
της επιδημικής έκρηξης της Covid-19», της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.
2. H οικονομική ενίσχυση χορηγείται για την προσωρινή παύση που πραγματοποιείται ως
συνέπεια της έξαρσης της νόσου COVID-19 :
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α) Μεταξύ 1ης Μαρτίου 2020 και 31ης Δεκεμβρίου 2020, για τα σκάφη, τα οποία, έως και
την 15η Οκτωβρίου 2020, έφεραν Δορυφορική Συσκευή Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους
(VMS) και δεν εξάντλησαν το επιλέξιμο χρονικό όριο των 90 ημερών παύσης της
αλιευτικής δραστηριότητας, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 1990/23.09.2020 Πρόσκλησης
υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης.
β) Μεταξύ 1ης Μαρτίου και 31ης Δεκεμβρίου 2020 για τα σκάφη, τα οποία, έως και την 15η
Οκτωβρίου 2020, δεν έφεραν Δορυφορική Συσκευή Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους
(VMS), αποκλειστικά και μόνο λόγω του γεγονότος ότι δεν είχαν σχετική υποχρέωση.
3. Η χορηγούμενη στήριξη δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 90 ημέρες αθροιστικά για τη χρονική
περίοδο από 1ης Μαρτίου έως 31ης Δεκεμβρίου 2020, για κάθε σκάφος.
4. Στόχος των ενισχυόμενων Πράξεων είναι ο μετριασμός των επιπτώσεων της προσωρινής
παύσης δραστηριότητας των αλιευτικών σκαφών, ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της
νόσου COVID-19.

Άρθρο 4
Φορείς Υλοποίησης
Η αρμοδιότητα διαχείρισης του Μέτρου 3.1.9 του Ε.Π. Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 ανήκει
στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΥΔ
ΕΠΑΛΘ).

Άρθρο 5
Δικαιούχοι – Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής
1. Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων της Δράσης (δ) του Μέτρου 3.1.9 - «Προσωρινή
παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19», είναι
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, τα σκάφη των οποίων είναι
νηολογημένα ή λεμβολογημένα /εγγεγραμμένα σε ΒΕΜΣ ως ενεργά σκάφη, φέρουν
Δορυφορική Συσκευή Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους (VMS) ή ημερολόγιο γέφυρας όσοι δεν
έχουν την υποχρέωση εγκατάστασης VMS, και έχουν ασκήσει αλιευτική δραστηριότητα στη
θάλασσα για τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημέρες, κατά τη διάρκεια των δύο (2)
ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.
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2. Η πιστοποίηση της άσκησης αλιευτικής δραστηριότητας στη θάλασσα, για τουλάχιστον εκατόν
είκοσι (120) ημέρες, κατά τη διάρκεια των δύο (2) ημερολογιακών ετών που προηγούνται της
ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης διενεργείται :
α) Για τα σκάφη που φέρουν ηλεκτρονικό ημερολόγιο αλιείας (ERS logbook), μέσω των
δεδομένων που έχουν υποβληθεί και καταχωρηθεί μέσω του ηλεκτρονικού
ημερολογίου αλιείας (ERS_logbook) και τηρούνται στη βάση του Ολοκληρωμένου
Συστήματος Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων
(ΟΣΠΑ), της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων. Για το σκοπό αυτό θα αποστέλλεται από την ανωτέρω Υπηρεσία προς
την ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, κατάλογος αλιευτικών σκαφών τα οποία έχουν υποβάλει
μηνύματα ηλεκτρονικού ημερολογίου αλιείας (ERS_logbook), που ορίζουν ένα
αλιευτικό ταξίδι, ήτοι μήνυμα απόπλου ή/και κατάπλου ή/και αλιευτικής
δραστηριότητας (με ή χωρίς παραγωγή) ή/και παραμονής στη θάλασσα (τέλος
ημέρας), για τουλάχιστον 120 διαφορετικές ημερολογιακές ημέρες, κατά τη
διάρκεια των δύο (2) ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας
υποβολής της αίτησης στήριξης.
β) Για τα σκάφη που δεν διαθέτουν ηλεκτρονικό ημερολόγιο αλιείας (ERS logbook),
αποκλειστικά και μόνο λόγω του γεγονότος ότι δεν έχουν σχετική υποχρέωση,
μέσω των στοιχείων που έχουν καταγραφεί στο θεωρημένο – μέχρι και 31/03/2021
για αλιευτικές δραστηριότητες μέχρι 31/12/2020 - από την αρμόδια Λιμενική Αρχή,
Ημερολόγιο Γέφυρας του σκάφους. Για το σκοπό αυτό, οι ιδιοκτήτες τους πρέπει
να προσκομίζουν στην αρμόδια Λιμενική Αρχή το Ημερολόγιο Γέφυρας Σκάφους
κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης (Υπόδειγμα 4).
Οι Λιμενικές Αρχές δεν δύνανται να εκδίδουν σχετικές Βεβαιώσεις στις
περιπτώσεις που δεν τους υποβάλλεται το ανωτέρω αποδεικτικό στοιχείο.
(Υπόδειγμα 6).
Ως εκ τούτου, δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν θεωρούνται επαρκή παραστατικά
και δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της ενεργού αλιευτικής δραστηριότητας
του σκάφους οι υπεύθυνες δηλώσεις των πλοιοκτητών, οι ένορκες βεβαιώσεις
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μαρτύρων, οι βεβαιώσεις αλιευτικών συλλόγων και συνεταιρισμών ή άλλα
δικαιολογητικά.
Αντίγραφα των παραστατικών και στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν για την
έκδοση της Βεβαίωσης ενεργού αλιευτικής δραστηριότητας του σκάφους, θα
τηρούνται σε φάκελο στο αρχείο της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής και θα είναι
διαθέσιμα σε κάθε έλεγχο των ελεγκτικών οργάνων.
Σε περίπτωση που ο αιτών δηλώνει ότι δραστηριοποιείται αλιευτικά σε
γεωγραφική περιοχή αρμοδιότητας άλλης Λιμενικής Αρχής, τα απαραίτητα
στοιχεία αντλούνται Υπηρεσιακά προς χρήση με ευθύνη της Αρμόδιας Λιμενικής
αρχής νηολόγησης/λεμβολόγησης του σκάφους.
3. Η πιστοποίηση των ημερών ακινησίας του αλιευτικού σκάφους διενεργείται:
α) Για τα σκάφη που φέρουν Δορυφορική Συσκευή Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους
(VMS), μέσω του ελέγχου των στοιχείων που διαβιβάζονται από τα δεδομένα του
Συστήματος Παρακολούθησης Σκαφών (ΣΠΣ) της Διεύθυνσης Ελέγχου Αλιείας του
Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/Αρχηγείου Λιμενικού ΣώματοςΕλληνικής Ακτοφυλακής. Προς το σκοπό αυτό θα αποστέλλεται από την ανωτέρω
Υπηρεσία προς την ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ αρχείο με τον αριθμό των ημερών για τις οποίες ένα
αλιευτικό σκάφος ακινητεί σε λιμένα από την ημερομηνία που ο δυνητικός
Δικαιούχος δηλώνει στην αίτησή του ότι έπαυσε την αλιευτική του δραστηριότητα,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10.
β) Για τα σκάφη που δεν φέρουν Δορυφορική Συσκευή Αυτόματου Εντοπισμού
Σκάφους (VMS), αποκλειστικά και μόνο λόγω του γεγονότος ότι δεν έχουν σχετική
υποχρέωση, διενεργείται μέσω των στοιχείων που έχουν καταγραφεί στο
θεωρημένο – μέχρι και 31/03/2021 για αλιευτικές δραστηριότητες μέχρι
31/12/2020 - από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, Ημερολόγιο Γέφυρας του σκάφους.
Για το σκοπό αυτό, οι ιδιοκτήτες τους πρέπει να προσκομίζουν στην αρμόδια
Λιμενική Αρχή το Ημερολόγιο Γέφυρας Σκάφους κατά την υποβολή της σχετικής
αίτησης (Υπόδειγμα 7).
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4. Τα σκάφη που προβαίνουν σε προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων τους θα
πρέπει :
α) Να είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Νηολόγια/Λεμβολόγια /ΒΕΜΣ και
καταχωρημένα στο Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο (ΕΑΜ). Τα στοιχεία της αλιευτικής
άδειας και των λοιπών πιστοποιητικών εγγράφων (ιδιοκτησία- ναυπηγικά
χαρακτηριστικά-κ.λπ.) να συμφωνούν με τα καταγεγραμμένα στοιχεία του ΕΑΜ.
Σε αντίθετη περίπτωση ο Δικαιούχος πρέπει να μεριμνήσει για την επικαιροποίηση
ή διόρθωση αυτών, ώστε να υπάρχει πλήρης συμφωνία μεταξύ αλιευτικής άδειας,
λοιπών ναυτιλιακών εγγράφων και ΕΑΜ.
β) Να διαθέτουν επαγγελματική αλιευτική άδεια και ειδική άδεια αλίευσης (εφόσον
απαιτείται), σε ισχύ τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για ένταξη,
όσο και καθ’ όλη την περίοδο που αιτούνται ενίσχυση για την προσωρινή παύση
της αλιευτικής δραστηριότητας του σκάφους.
γ). Να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της Ενωσιακής και Εθνικής νομοθεσίας που
διέπει τα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη.

5. Οι ενισχύσεις παρέχονται σε Δικαιούχους που:
α. συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α)
έως γ) του άρθρου 10 του Καν. (ΕΕ) 508/2014 και συνυποβάλλουν ενυπόγραφη
δήλωση, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου, (Υπόδειγμα 1),
β. δεν έχουν λάβει οικονομική ενίσχυση για το σύνολο ή μέρος της προτεινόμενης Πράξης,
γ. τα σκάφη τους έχουν ασκήσει αλιευτική δραστηριότητα για τουλάχιστον εκατόν είκοσι
(120) ημέρες κατά τη διάρκεια των δύο (2) ημερολογιακών ετών, που προηγούνται
της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Άρθρο 6
Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας
Η Δράση (δ) του Μέτρου 3.1.9 - «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια
της επιδημικής έκρηξης της Covid-19» αφορά αποκλειστικά τον τομέα της θαλάσσιας Αλιείας.
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Άρθρο 7
Γενικοί κανόνες επιλεξιμότητας Πράξεων
1. Οι Πράξεις είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από το ΕΤΘΑ εφόσον :
i.

Δεν έχουν ενταχθεί και δεν χρηματοδοτούνται από άλλο Ενωσιακό ή Εθνικό
πρόγραμμα.

ii. Πληρούνται σωρευτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αυτές
αναγράφονται στο άρθρο 5 της παρούσας.
2. Οι Πράξεις δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από το ΕΤΘΑ όταν έχουν υποβληθεί προς
ένταξη από τον Δικαιούχο, πάνω από μια φορά στο πλαίσιο της ίδιας Πρόσκλησης.
3. Οι Πράξεις δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από το ΕΤΘΑ όταν έχουν ενταχθεί και
έχουν λάβει οικονομική ενίσχυση στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 1990/23.09.2020 1ης
Πρόσκλησης για το μέγιστο επιλέξιμο χρονικό διάστημα των ενενήντα (90) ημερών
προσωρινής παύσης αλιευτικής δραστηριότητας.

Άρθρο 8
Διάρκεια υλοποίησης
1. Ως μέγιστη διάρκεια υλοποίησης της Δράσης (δ) του Μέτρου 3.1.9 «Προσωρινή παύση των
αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19» ορίζεται το
χρονικό διάστημα :
α) Μεταξύ 1ης Μαρτίου 2020 και 31ης Δεκεμβρίου 2020, για τα σκάφη, τα οποία, έως και
την 15η Οκτωβρίου 2020, έφεραν Δορυφορική Συσκευή Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους
(VMS) και δεν εξάντλησαν το επιλέξιμο χρονικό όριο των 90 ημερών παύσης της
αλιευτικής δραστηριότητας, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 1990/23.09.2020 Πρόσκλησης
υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης.
β) Μεταξύ 1ης Μαρτίου και 31ης Δεκεμβρίου 2020 για τα σκάφη, τα οποία, έως και την 15η
Οκτωβρίου 2020, δεν έφεραν Δορυφορική Συσκευή Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους
(VMS), αποκλειστικά και μόνο λόγω του γεγονότος ότι δεν είχαν σχετική υποχρέωση.
2. Το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των Πράξεων θα ορισθεί στην Απόφαση Ένταξης και
Χρηματοδότησης Πράξεων.
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Άρθρο 9
Περιοχές εφαρμογής – Ποσοστό ενίσχυσης-χρηματοδότησης – Ύψος ενίσχυσης
1. Η Δράση (δ) του Μέτρου 3.1.9 «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως
συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19», εφαρμόζεται σε ολόκληρη την Ελληνική
Επικράτεια, με ένταση ενίσχυσης 100% επί της επιλέξιμης δαπάνης της Πράξης.
2. Το ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται βάσει του παρακάτω πίνακα :

Μηχανότρατες

Γρι-γρι

Σκάφη που
αλιεύουν
Μεγάλα
Πελαγικά
Είδη

189,33

343,58

450,50

267,75

10.000,00

8.000,00

4.000,00

900,00

24.000,00

24.000,00

15.000,00

4.500,00

Μηνιαία
αποζημίωση
(€/GT)
Ελάχιστη
Μηνιαία
αποζημίωση
(€)
Μέγιστη
Μηνιαία
αποζημίωση
(€)

Σκάφη Παράκτιας
Αλιείας

3. Η διάρκεια της προσωρινής παύσης υπολογίζεται ως το άθροισμα των ημερών που το σκάφος
δεν άσκησε αλιευτική δραστηριότητα, στο οποίο δεν προσμετρούνται τα χρονικά διαστήματα
κατά τα οποία ισχύουν απαγορεύσεις διενέργειας της αλιείας.

Άρθρο 10
Διαδικασία υποβολής αίτησης χρηματοδότησης
1.

Οι δυνητικοί Δικαιούχοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος
Διαχείρισης

Κρατικών

Ενισχύσεων

(ΠΣΚΕ),

που

λειτουργεί

στον

ιστότοπο

http://www.ependyseis.gr. συμπληρώνοντας το σύνολο των υποχρεωτικών πεδίων της
ηλεκτρονικής αίτησης, μεταξύ των οποίων και την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας,
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μέσω της οποίας η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ θα τους αποστέλλει το σύνολο των απαιτούμενων εγγράφων
που σχετίζονται με την αίτηση χρηματοδότησης.
Στην αίτησή του, ο δυνητικός Δικαιούχος δηλώνει το χρονικό διάστημα παύσης της αλιευτικής
δραστηριότητας του σκάφους, για την περίοδο :
α) Μεταξύ 1ης Μαρτίου 2020 και 31ης Δεκεμβρίου 2020, για τα σκάφη, τα οποία, έως και
την 15η Οκτωβρίου 2020, έφεραν Δορυφορική Συσκευή Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους
(VMS) και δεν εξάντλησαν το επιλέξιμο χρονικό όριο των 90 ημερών παύσης της
αλιευτικής δραστηριότητας, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 1990/23.09.2020 Πρόσκλησης
υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης.
β) Μεταξύ 1ης Μαρτίου και 31ης Δεκεμβρίου 2020 για τα σκάφη, τα οποία, έως και την 15η
Οκτωβρίου 2020, δεν έφεραν Δορυφορική Συσκευή Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους
(VMS), αποκλειστικά και μόνο λόγω του γεγονότος ότι δεν είχαν σχετική υποχρέωση.

Αιτήσεις στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά προς συμπλήρωση πεδία
του ΠΣΚΕ δεν είναι δυνατό να υποβληθούν.
Οι Δικαιούχοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής
τους αίτησης χρηματοδότησης. Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων,
συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και διευκρινιστικών, δεν επιτρέπεται μετά
την οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
2.

Η αίτηση χρηματοδότησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986
(ΦΕΚ Α΄ 75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. Συνεπώς, θα πρέπει να εμφανίζει
ταυτότητα περιεχομένου με τα ζητούμενα δικαιολογητικά. Η ανακρίβεια των στοιχείων που
δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

3.

Μετά τη λήξη της ημερομηνίας και ώρας της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων
χρηματοδότησης, δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή αίτησης χρηματοδότησης.

4.

Επιτρέπεται η ακύρωση της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης από τον δυνητικό
Δικαιούχο της Πράξης (από τον δηλωθέντα υπεύθυνο της αίτησης χρηματοδότησης), υπό την
προϋπόθεση της υποβολής αίτησης ακύρωσης έως επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν την
καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, και
εφόσον η αίτηση βρίσκεται σε στάδιο υποβολής και όχι αξιολόγησης. Η αίτηση ακύρωσης
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υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τους υποψήφιους Δικαιούχους μέσω του helpdesk του ΠΣΚΕ
(http://www.ependyseis.gr/mis). Η επιλογή αυτή οδηγεί αυτόματα στην παραίτηση των
ενδιαφερομένων από την υποβληθείσα αίτησή τους και παρέχει τη δυνατότητα της
επανυποβολής νέας αίτησης χρηματοδότησης εντός της τεθείσας προθεσμίας. Σε κάθε
περίπτωση, κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της υποβολής του αιτήματος
ενίσχυσης έως την έκδοση της Απόφασης Χρηματοδότησης, δεν επιτρέπεται η μεταβολή
οποιουδήποτε στοιχείου της Πράξης.

Άρθρο 11
Δικαιολογητικά και στοιχεία της αίτησης χρηματοδότησης
Στην ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης πρέπει απαραίτητα και ανάλογα με την περίπτωση, να
επισυνάπτονται, κατά σειρά προτεραιότητας, τα πιο κάτω δικαιολογητικά (που θα εναρμονίζονται
υποχρεωτικά σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία):
1.

Πλήρες αντίγραφο (και τις κενές σελίδες) της Άδειας Αλιευτικού Επαγγελματικού Σκάφους σε
ισχύ.

2.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (Υπόδειγμα 1), με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής
ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) κάνοντας χρήση του
Υποδείγματος 1, στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει, ότι :
➢ Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ή παράπτωμα που θίγει
τους κανόνες της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής της ΕΕ και δεν έχει καταδικαστεί για
αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή, σύμφωνα με το άρθρο 10
του Καν. (ΕΕ) 508/2014 του ΕΤΘΑ και τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) 288/2015.
Συγκεκριμένα:
i.

Δεν έχει διαπράξει σοβαρή παράβαση βάσει του άρθρου 42 του
Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1005/2008 του Συμβουλίου ή του άρθρου 90,
παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 1224/2009.

ii.

Δεν έχει συμμετάσχει στην εκμετάλλευση, τη διαχείριση ή την
ιδιοκτησία αλιευτικών σκαφών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο
σκαφών ΠΛΑ αλιείας της Ένωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 40
παράγραφος 3 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1005/2008 ή σκαφών που
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φέρουν τη σημαία χωρών οι οποίες έχουν χαρακτηρισθεί ως μη
συνεργαζόμενες τρίτες χώρες κατά το άρθρο 33 του ίδιου Κανονισμού.
iii.

Δεν έχει διαπράξει σοβαρές παραβάσεις των κανόνων της ΚΑλΠ οι
οποίες έχουν λάβει το χαρακτηρισμό αυτό σε άλλες νομοθετικές
πράξεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

iv.

Δεν έχει διαπράξει απάτη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας
ή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας.

➢ Το ίδιο αντικείμενο της Πράξης δεν έχει προταθεί ή οριστικά υπαχθεί για ενίσχυση
– επιχορήγηση σε άλλο Ενωσιακό ή Εθνικό Πρόγραμμα.

3.

Για την πιστοποίηση της άσκησης αλιευτικής δραστηριότητας, για τουλάχιστον εκατόν είκοσι
(120) ημέρες, κατά τη διάρκεια των δύο (2) ημερολογιακών ετών που προηγούνται της
ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης :
Για τα σκάφη που δεν διαθέτουν ηλεκτρονικό ημερολόγιο αλιείας (ERS_logbook)
αποκλειστικά και μόνο λόγω του γεγονότος ότι δεν έχουν σχετική υποχρέωση,
επισυνάπτεται υπογεγραμμένη και σφραγισμένη η σχετική Βεβαίωση της αρμόδιας Λιμενικής
Αρχής (Υπόδειγμα 5).

4. Για την πιστοποίηση των ημερών ακινησίας του αλιευτικού σκάφους :
Για τα σκάφη που δεν φέρουν Δορυφορική Συσκευή Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους (VMS)
αποκλειστικά και μόνο λόγω του γεγονότος ότι δεν έχουν σχετική υποχρέωση,
επισυνάπτεται υπογεγραμμένη και σφραγισμένη η σχετική Βεβαίωση της αρμόδιας Λιμενικής
Αρχής (Υπόδειγμα 8).

Άρθρο 12
Όργανα αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης - Κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης
Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης πραγματοποιείται μέσω του ΠΣΚΕ, από στελέχη της
αρμόδιας Μονάδας της ΕΥΔ ΕΠΑλΘ.
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Εφόσον κρίνεται αναγκαίο η ΕΥΔ ΕΠΑλΘ, δύναται να αναθέτει την αξιολόγηση των αιτήσεων
χρηματοδότησης σε αξιολογητές εγκεκριμένου Μητρώου αξιολογητών.
Η αξιολόγηση των αιτήσεων είναι άμεση, βάσει της ημερομηνίας και ώρας οριστικοποίησης της
υποβολής της αίτησης του δυνητικού Δικαιούχου στο ΠΣΚΕ.
Η διαδικασία ελέγχου πληρότητας, επιλεξιμότητας, αξιολόγησης και επιλογής των Πράξεων
πραγματοποιείται σύμφωνα με τη μεθοδολογία αξιολόγησης, τα στάδια και τα κριτήρια όπως
αυτά έχουν εγκριθεί και ισχύουν από την Επιτροπή Παρακολούθησης και εξειδικεύονται στην
παρούσα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).

1ο Στάδιο : Έλεγχος πληρότητας στοιχείων της αίτησης και επιλεξιμότητας Πράξης
Κατά το στάδιο αυτό, και εφόσον κριθεί αναγκαίο, η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ δύναται να ζητήσει, μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, από τον αιτούντα φορέα την υποβολή διευκρινίσεων ή/και
συμπληρωματικών στοιχείων. Οι διευκρινίσεις ή/και τα συμπληρωματικά στοιχεία οφείλεται να
υποβληθούν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παράδοσης του σχετικού
εγγράφου της Υπηρεσίας (αποδεικτικό παράδοσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ).
Με την υποβολή τους, η Αίτηση ελέγχεται εκ νέου ως προς την πληρότητά της. Εάν παρέλθει η
προθεσμία που έχει χορηγηθεί και δεν υποβληθεί το σύνολο των πρόσθετων ζητηθέντων
στοιχείων, η αίτηση απορρίπτεται.

2ο Στάδιο : Αξιολόγηση της αίτησης Χρηματοδότησης
Για τις αιτήσεις που κρίνονται πλήρεις στο προηγούμενο στάδιο, η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ προβαίνει σε
αξιολόγηση 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 Ι και τους συνημμένους πίνακες κριτηρίων.
Κατά το στάδιο αυτό, και εφόσον κριθεί αναγκαίο, η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ δύναται να προβεί στη
διασταύρωση / επιβεβαίωση των υποβληθέντων στοιχείων ή / και να ζητήσει, μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, από τον φορέα την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων. Τα απαιτούμενα
συμπληρωματικά στοιχεία θα πρέπει να υποβληθούν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την
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ημερομηνία παράδοσης του σχετικού εγγράφου της Υπηρεσίας (αποδεικτικό παράδοσης
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ).
Με την υποβολή των συμπληρωματικών στοιχείων, η αίτηση αξιολογείται ως προς τα κριτήρια
επιλογής Πράξεων. Εάν παρέλθει η προθεσμία που έχει χορηγηθεί και δεν υποβληθούν τα
πρόσθετα ζητηθέντα στοιχεία, η αξιολόγηση της αίτησης ολοκληρώνεται σύμφωνα με τα
διαθέσιμα στοιχεία του φακέλου.
Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω σταδίων εκ μέρους των αρμόδιων αξιολογητών, οι αιτήσεις
χρηματοδότησης προωθούνται στον προϊστάμενο της Μονάδας Β2 της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ ο οποίος
προβαίνει στην ολοκλήρωση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης και στην οριστικοποίησή τους στο
ΠΣΚΕ.
Με την οριστικοποίηση των σχετικών αποτελεσμάτων αξιολόγησης στο ΠΣΚΕ παράγονται οι
κάτωθι προσωρινοί Πίνακες:
•

Πίνακας εγκεκριμένων αιτήσεων (Πίνακας Ι), ο οποίος δύναται να καταρτιστεί
τμηματικά, για όσες πράξεις έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία
αξιολόγησης, βάσει της ημερομηνίας και ώρας οριστικοποίησης των σχετικών
αποτελεσμάτων αξιολόγησης στο ΠΣΚΕ.

•

Πίνακας απορριφθεισών αιτήσεων, λόγω αρνητικής αξιολόγησης (Πίνακας ΙΙ) , ο
οποίος δύναται να καταρτιστεί τμηματικά, για όσες πράξεις η αίτηση
χρηματοδότησης απορρίφθηκε, βάσει της ημερομηνίας και ώρας οριστικοποίησης
των σχετικών αποτελεσμάτων αξιολόγησης στο ΠΣΚΕ.

Η ΕΥΔ ΕΠΑλΘ έχει την ευθύνη αρχειοθέτησης όλων των στοιχείων της αξιολόγησης των
επενδυτικών προτάσεων.

Άρθρο 13
Απόφαση ένταξης και χρηματοδότησης Πράξεων
Με την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων του Άρθρου 12, οριστικοποιούνται από την ΕΥΔ
ΕΠΑΛΘ στο ΠΣΚΕ τα στοιχεία των εγκεκριμένων αιτήσεων και ο προϊστάμενος της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ,
εισηγείται αρμοδίως στον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών επί των
αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, ο οποίος εκδίδει την αντίστοιχη Απόφαση Ένταξης (ολική ή
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τμηματική). Για τις αιτήσεις που απορρίπτονται εκδίδεται Απόφαση Απόρριψης με σχετική
τεκμηρίωση.
Η σχετική Απόφαση Ένταξης και Χρηματοδότησης Πράξεων αναρτάται και δημοσιεύεται στο
Πρόγραμμα "Διαύγεια" μέσω του ΟΠΣ και αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (με
αποδεικτικό παράδοσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ) στους Δικαιούχους. Οι
υποψήφιοι των οποίων η αίτηση χρηματοδότησης απορρίφθηκε ενημερώνονται μέσω της
Απόφασης Απόρριψης, η οποία αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (με αποδεικτικό
παράδοσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ) για την απόρριψη της αίτησής τους,
καθώς και για το δικαίωμα υποβολής ένστασης, σύμφωνα με το άρθρο 43 της υπ’ αριθμ.
137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 (5968/Β/31.12.2018) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης.

Άρθρο 14
Διαδικασία ενστάσεων
Στην περίπτωση αντιρρήσεων επί του αποτελέσματος τόσο της εξέτασης πληρότητας όσο και της
αξιολόγησης και επιλογής Πράξεων, δίνεται η δυνατότητα υποβολής ένστασης (ενδικοφανούς
προσφυγής με την έννοια του άρθρου 25 του Ν.2690/99), εκ μέρους του φορέα της Πράξης, κατά
των ανωτέρω αποτελεσμάτων στην ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7)
εργάσιμων ημερών, από την επομένη της ημερομηνίας γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων
αξιολόγησης (αποδεικτικό παράδοσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ). Η ένσταση
υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω ΠΣΚΕ. Η μη υποβολή ένστασης εκ μέρους του φορέα της Πράξης
εντός της τεθείσας προθεσμίας, ισοδυναμεί με την εκ μέρους του αποδοχή των αποτελεσμάτων
αξιολόγησης.
Οι ενστάσεις εξετάζονται από την ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, η οποία θα πρέπει να ολοκληρώσει τις εν λόγω
διαδικασίες εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, για το σύνολο των υποβληθεισών
ενστάσεων, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής τους.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, εκδίδεται σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών επί του αποτελέσματος εξέτασης των ενστάσεων και
ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου οι ενιστάμενοι με επαρκή και τεκμηριωμένη
αιτιολόγηση του αποτελέσματος της εξέτασης των ενστάσεών τους.
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Με την έγκριση των αποτελεσμάτων εξέτασης των ενστάσεων, εκδίδεται -μετά από εισήγηση του
προϊσταμένου της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ – συμπληρωματικός πίνακας εγκεκριμένων αιτήσεων (Πίνακας Ι),
και η αντίστοιχη Απόφαση Ένταξης και Χρηματοδότησης Πράξεων του Γενικού Γραμματέα
Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών (τροποποίηση της απόφασης ένταξης).

Άρθρο 15
Διαδικασία Υλοποίησης, Παρακολούθησης και Πιστοποίησης Πράξεων
1.

Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των Πράξεων ορίζεται:
α) Η 1η Μαρτίου 2020, για τα σκάφη, τα οποία, έως και την 15η Οκτωβρίου 2020, έφεραν
Δορυφορική Συσκευή Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους (VMS) και δεν εξάντλησαν το
επιλέξιμο χρονικό όριο των 90 ημερών παύσης της αλιευτικής δραστηριότητας, στο
πλαίσιο

της

υπ’

αριθμ.

1990/23.09.2020

Πρόσκλησης

υποβολής

αιτήσεων

χρηματοδότησης.
β) Η 1η Μαρτίου 2020, για τα σκάφη, τα οποία, έως και την 15η Οκτωβρίου 2020, δεν έφεραν
Δορυφορική Συσκευή Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους (VMS), αποκλειστικά και μόνο
λόγω του γεγονότος ότι δεν είχαν σχετική υποχρέωση
2.

Η παρακολούθηση και η Επαλήθευση της υλοποίησης των Πράξεων γίνεται από την ΕΥΔ
ΕΠΑΛΘ, η οποία προβαίνει μόνο στην Διοικητική Επαλήθευση των αιτημάτων πληρωμής των
Δικαιούχων.

3.

Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης γίνεται σε μία (1) δόση.

4.

Εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ημερομηνία της Απόφασης
Ένταξης, ο Δικαιούχος υποβάλλει αίτημα επαλήθευσης-πληρωμής υποχρεωτικά μέσω ΠΣΚΕ,
κάνοντας χρήση του τυποποιημένου εντύπου, συμπληρώνοντας το σύνολο των
υποχρεωτικών πεδίων της ηλεκτρονικής αίτησης και επισυνάπτοντας τα σχετικά
δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 16 της παρούσας.

5.

Το υποβληθέν αίτημα ελέγχεται για την πληρότητά του από την ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, η οποία δύναται
να ζητήσει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρόσθετα στοιχεία– διευκρινίσεις για τη
συμπλήρωσή του. Τα τυχόν πρόσθετα στοιχεία, οφείλεται να αποσταλούν από τον Δικαιούχο
εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παράδοσης του σχετικού εγγράφου
(αποδεικτικό παράδοσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ).
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6.

Με την υποβολή των πρόσθετων στοιχείων-διευκρινίσεων, το αίτημα επαλήθευσης πληρωμής, ελέγχεται εκ νέου για την πληρότητά του και στη συνέχεια επαληθεύεται
διοικητικά

το

φυσικό

και

οικονομικό

αντικείμενο

με

βάση

τα

υποβληθέντα

δικαιολογητικά/παραστατικά.
7.

Στη συνέχεια, οριστικοποιείται στο ΠΣΚΕ το αποτέλεσμα της Διοικητικής Επαλήθευσης και
ορίζεται

το

καταβλητέο

ποσό

της

δημόσιας

ενίσχυσης

που

αντιστοιχεί

στις

πραγματικές/επαληθευθείσες ημέρες προσωρινής παύσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων
του σκάφους.
8.

Με την οριστικοποίηση των δεδομένων της Έκθεσης Επαλήθευσης του αιτήματος
επαλήθευσης – πληρωμής αλλά και των υπολοίπων σταδίων της Πιστοποίησης και Ελέγχου
στο ΠΣΚΕ, η δημόσια χρηματοδότηση που αναλογεί στους Δικαιούχους καταβάλλεται από την
Οικονομική Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με το
κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη διενέργεια των πληρωμών του.

9.

Το τελικό ποσό πληρωμής δεν μπορεί να υπερβεί τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της
Απόφασης Ένταξης – Χρηματοδότησης της Πράξης.

10.

Η πληρωμή πραγματοποιείται, στο ακέραιο και αποκλειστικά στον τραπεζικό λογαριασμό του
Δικαιούχου, χωρίς κανένα ποσό να αφαιρείται, ούτε να παρακρατείται ή να εισπράττεται, το
οποίο θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των ποσών της δημόσιας συνεισφοράς στους
Δικαιούχους.

11.

Η δημόσια ενίσχυση δεν εκχωρείται σε τρίτους.

Άρθρο 16
Δικαιολογητικά Αιτήματος Επαλήθευσης –Πιστοποίησης-Πληρωμής
1.

Ο Δικαιούχος υποβάλλει το Αίτημα Επαλήθευσης - Πληρωμής υποχρεωτικά μέσω του ΠΣΚΕ
με την απαραίτητη επισύναψη των κάτωθι δικαιολογητικών:
i. Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986 του Δικαιούχου (Υπόδειγμα 3) με βεβαιωμένο το
γνήσιο της υπογραφής ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης
(gov.gr) στην οποία θα δηλώνεται :
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- Ότι συμφωνεί και αποδέχεται τους όρους και τις δεσμεύσεις της Απόφασης
Ένταξης - Χρηματοδότησης, για την εκτέλεση της Πράξης και ότι όλα τα
δηλωθέντα και επισυναπτόμενα στοιχεία είναι ακριβή και αληθή.
- Ο IBAN του τραπεζικού λογαριασμού για την κατάθεση της οικονομικής
ενίσχυσης.
- Ότι δεν έχει χρηματοδοτηθεί από άλλη πηγή για τη συγκεκριμένη Πράξη.
ii. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού στην οποία
αναγράφεται το όνομα του Δικαιούχου, καθώς και ο αριθμός IBAN, στον οποίο θα
κατατεθεί η οικονομική ενίσχυση.
2.

Το αίτημα Επαλήθευσης- -Πληρωμής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν.
1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτό. Συνεπώς, θα πρέπει να
εμφανίζει ταυτότητα περιεχομένου με τα ζητούμενα δικαιολογητικά. Η ανακρίβεια των
στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές
κυρώσεις.

Άρθρο 17
Ολοκλήρωση Πράξεων
1. Ως ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της Πράξης, θεωρείται η καταληκτική ημερομηνία
της επιλέξιμης περιόδου ακινησίας του σκάφους.
2. Βάσει αποτελεσμάτων της επαλήθευσης του αιτήματος πληρωμής, η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ προβαίνει
στη σύνταξη της Απόφασης - Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης της Πράξης, η οποία υπογράφεται
από τον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών, καταχωρίζεται στο ΟΠΣ και
κοινοποιείται στον Δικαιούχο.
3. Στην Απόφαση Ολοκλήρωσης της Πράξης:
-

Βεβαιώνεται η ολοκλήρωση υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου (προσωρινή
παύση της αλιευτικής δραστηριότητας του σκάφους).

-

Διαπιστώνεται η τήρηση των υποχρεώσεων του Δικαιούχου που τίθενται στην
Απόφαση Ένταξης και Χρηματοδότησης της Πράξης.

-

Διαπιστώνεται

η

συμμόρφωση

του

Δικαιούχου

με

τυχόν

συστάσεις

προγενέστερων επαληθεύσεων και ελέγχων που έχουν διενεργηθεί από την ΕΥΔ
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ΕΠΑΛΘ ή άλλα ελεγκτικά όργανα.
-

Καθορίζεται η ακριβής ημερομηνία ανάληψης κάθε μακροχρόνιας δέσμευσης
του Δικαιούχου, όπως αυτές έχουν περιγραφεί στην Απόφαση Ένταξης και
Χρηματοδότησης.

4. Η έκδοση Απόφασης Ολοκλήρωσης των Πράξεων, πραγματοποιείται με την ολοκλήρωση
υλοποίησης όλων των Πράξεων που περιλαμβάνονται στην Απόφαση Ένταξης και
Χρηματοδότησης.

Άρθρο 18
Παρακολούθηση ολοκληρωμένων Πράξεων
Η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ παρακολουθεί την τήρηση του συνόλου των μακροχρόνιων υποχρεώσεων που
έχει αναλάβει ο Δικαιούχος, βάσει του θεσμικού πλαισίου και της Απόφασης Ένταξης και
Χρηματοδότησης της Πράξης και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την ανάκτηση
μέρους ή του συνόλου των ενισχύσεων που έχουν καταβληθεί.

Άρθρο 19
Υποχρεώσεις Δικαιούχων οικονομικών ενισχύσεων
Ο Δικαιούχος υποχρεούται :
i

Να προσκομίζει έγκυρα και αληθή στοιχεία στην ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ. Στην περίπτωση διαπίστωσης
ότι έχουν υποβληθεί ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία, ή ότι έχουν αποσιωπηθεί στοιχεία,
η γνώση των οποίων θα οδηγούσε στον αποκλεισμό της πρότασης ή θα οδηγούσε στο να
ενταχθεί με όρους διαφορετικούς ή σε μη πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της Πράξης,
ανακαλείται η Απόφαση Χρηματοδότησης και επιστρέφεται η χορηγηθείσα δημόσια
δαπάνη. Εάν έχει ολοκληρωθεί η επένδυση επιστρέφεται το σύνολο της χορηγηθείσας
δημόσιας δαπάνης.

ii

Να υλοποιήσει την Πράξη σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην Απόφαση Ένταξης και
Χρηματοδότησής της.

iii

Να τηρεί την Ενωσιακή και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της Πράξης και ιδίως όσον
αφορά την αειφόρο ανάπτυξη, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη μη διάκριση
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και την προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρίες.
iv

Στην περίπτωση απώλειας της ιδιότητας του φορέα που τον έχει καταστήσει Δικαιούχο του
Μέτρου, η Πράξη απεντάσσεται, εφόσον αυτή δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί και σε κάθε
περίπτωση ανακτώνται τυχόν καταβληθείσες δημόσιες δαπάνες.

v

Να τηρεί και να ενημερώνει φάκελο Πράξης με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση
της Πράξης έως την ολοκλήρωση, την αποπληρωμή της. Στον φάκελο της Πράξης να
τηρούνται όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα για διάστημα τριών (3) ετών από την τελική
πληρωμή της Πράξης. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται είτε
υπό τη μορφή πρωτοτύπων, ή επικαιροποιημένων αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε
κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων
των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.

vi

Να θέτει στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Πράξης και για
όσο χρόνο ο Δικαιούχος υποχρεούται για την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά
και στοιχεία της Πράξης, στην ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, Επιτροπή
Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

vii Να αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά
όργανα, τόσο στην έδρα του, όσο και στους χώρους υλοποίησης της Πράξης, και να
διευκολύνει τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά στην εκτέλεση
της Πράξης, εφόσον ζητηθούν.
viii Να αποδέχεται τη συμπερίληψή του στον κατάλογο των Πράξεων του ΕΠΑΛΘ που
δημοσιοποιεί η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, στη διαδικτυακή πύλη www.alieia.gr, κατά τα προβλεπόμενα
στο άρθρο 115 και στο Παράρτημα V του Καν. 508/2014, και στο οποίο αναφέρονται: η
ονομασία του Δικαιούχου και της Πράξης, σύνοψη της Πράξης, η ημερομηνία έναρξης της
Πράξης, η καταληκτική ημερομηνία Πράξης, η συνολική επιλέξιμη δαπάνη, το ποσοστό
συγχρηματοδότησης, ο ταχυδρομικός κώδικας, ή άλλη κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας,
η χώρα, η ονομασία της κατηγορίας παρέμβασης της Πράξης.
ix

Η μεταβίβαση του ενισχυόμενου επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους κατά τη διάρκεια
υλοποίησης της Πράξης επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις κληρονομικής διαδοχής (σε
περίπτωση θανάτου Δικαιούχου), κατόπιν έγκρισης της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, και εφόσον οι
κληρονόμοι δύνανται – αναλαμβάνουν το σύνολο των υποχρεώσεων που απορρέουν από
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την υλοποίηση της Πράξης.
x

Απαγορεύεται η μεταβίβαση του σκάφους εκτός Ένωσης, επί τουλάχιστον πέντε (5) έτη από
την τελική πληρωμή της Πράξης. Στην περίπτωση μεταβίβασης του σκάφους εκτός Ένωσης,
εντός της ανωτέρω προθεσμίας, τα ποσά ανακτώνται, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, κατ’
αναλογία προς την περίοδο κατά την οποία δεν πληρούταν η προϋπόθεση της δέσμευσης.

xi

Σε περίπτωση παράβασης των αναφερομένων στις προηγούμενες παραγράφους, η ΕΥΔ
ΕΠΑΛΘ δύναται να αποφασίζει την απένταξη, την ανάκτηση του συνόλου ή μέρους των
ενισχύσεων, αναλογικά προς την περίοδο για την οποία δεν εκπληρώθηκαν οι απαιτήσεις,
όπως επίσης για τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης του Δικαιούχου στις υποδείξεις των
αρμόδιων αρχών εντός των χρονοδιαγραμμάτων που θα τους τίθενται.

Άρθρο 20
Δημοσιονομικές διορθώσεις – Ανακτήσεις
1.

Σε περίπτωση που η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ διαπιστώσει παρατυπία ή παράβαση των αναφερόμενων
του άρθρου 19, εφαρμόζονται οι διαδικασίες δημοσιονομικής διόρθωσης και η ανάκτηση των
αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών σύμφωνα με την αριθμ. 99/23.01.2017
(ΦΕΚ

309/Β’/07.02.2017)

Κοινή

Υπουργική

Απόφαση,

«Σύστημα

Δημοσιονομικών

Διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών
από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση του ΕΠΑΛΘ 2014-2020».
2.

Για τις διαδικασίες πρόληψης και αντιμετώπισης απάτης ακολουθείται η Ενωσιακή και Εθνική
νομοθεσία όπως εξειδικεύεται και τροποποιείται κάθε φορά.

Άρθρο 21
Δημοσιοποίηση της Πρόσκλησης
1.

Η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ οφείλει να δημοσιεύει μέσω του τύπου και ηλεκτρονικά την Πρόσκληση
υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι δυνητικοί
Δικαιούχοι θα λάβουν έγκαιρα γνώση για την ύπαρξη και το περιεχόμενο της Πρόσκλησης.

2.

Οι κατά τόπο αρμόδιες Υπηρεσίες Αλιείας μεριμνούν για τη δημοσιοποίηση της Πρόσκλησης
στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης/Επικοινωνίας, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Α’ και Β΄ Βαθμού, στους Αλιευτικούς Συνεταιρισμούς και σε λοιπούς φορείς της περιοχής

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας & Αλιείας
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ευθύνης τους, που μπορούν να συμβάλλουν στην ευρύτερη δυνατή ενημέρωση του
πληθυσμού και όλων των δυνητικών Δικαιούχων, χωρίς διακρίσεις.
3.

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 ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη ημερομηνία δημοσίευσής της στο Πρόγραμμα Διαύγεια.

Ο Γενικός Γραμματέας
Ενωσιακών Πόρων και
Υποδομών

Δημήτριος Παπαγιαννίδης

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας & Αλιείας
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ :
Ενημέρωση και Πληροφορίες για την Πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους και στο κοινό
παρέχονται από :
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ
Μιχαλακοπούλου 103
115 27 Αθήνα
➢ Ι. Κουντουράκης
Τηλ. : 213 150 11 86
E-mail : ikountourakis@mou.gr
➢ Ε. Μπίζα
Τηλ. : 213 150 11 84
E-mail : empiza@mou.gr
➢ Α. Σωτηρόπουλος
Τηλ. : 213 150 11 81
E-mail : asotiropoulos@mou.gr
➢ Α. Σακελλαρίου
Τηλ. : 213 150 11 83
E-mail : isakellariou@mou.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : Κριτήρια Επιλογής Πράξεων

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ:
1.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 : Υπεύθυνη Δήλωση προενταξιακών όρων.

2.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 : Λίστα Εξέτασης Πληρότητας Φακέλου Αίτησης Χρηματοδότησης.

3.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 : Υπεύθυνη Δήλωση μεταενταξιακών όρων.

4.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4 : Αίτηση για τη Χορήγηση Βεβαίωσης για Ενεργό Αλιευτική Δραστηριότητα
Επαγγελματικού Αλιευτικού Σκάφους

5.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5 : Βεβαίωση Λιμενικής Αρχής Σχετικά με την ενεργό αλιευτική δραστηριότητα
αλιευτικού σκάφους

6.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6 : Βεβαίωση Λιμενικής Αρχής Μη χορήγησης Βεβαίωσης σχετικά με την
ενεργό αλιευτική δραστηριότητα αλιευτικού σκάφους

7.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7 : Αίτηση για τη Χορήγηση Βεβαίωσης Ημερών Ακινησίας και Μη Ενεργού
Αλιευτικής Δραστηριότητας Επαγγελματικού Αλιευτικού Σκάφους

8.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 8: Βεβαίωση Λιμενικής Αρχής Σχετικά με τον αριθμό ημερών ακινησίας και μη
ενεργού αλιευτικής δραστηριότητας αλιευτικού σκάφους

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας & Αλιείας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΣΤΑΔΙΟ Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014 - 2020
1 : Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους καινοτόμου, ανταγωνιστικής και
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:
βασιζόμενης στη γνώση αλιείας
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

3.Διασφάλιση ισορροπίας μεταξύ αλιευτικής ικανότητας και διαθέσιμων αλιευτικών δυνατοτήτων

ΜΕΤΡΟ :

3.1.9 Άρθρο 33 - Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:

ΑΡ. 33.2

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝOΣ ΤΙΤΛΟΣ
ΠΡΑΞΗΣ:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΣΤΑΔΙΟ Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Α/
Α

Περιγραφή κριτηρίου

Εξειδίκευση κριτηρίου

Τιμή

Έλεγχος συμβατότητας
Πράξης
Δικαιούχος που
εμπίπτει στην
πρόσκληση

Η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης είναι εντός της
προθεσμίας που τίθεται στην πρόσκληση

ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ

1
2
3

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας & Αλιείας

Ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει στις κατηγορίες
δυνητικών δικαιούχων που ορίζονται στην πρόσκληση
Εξετάζεται εάν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση έχει την
αρμοδιότητα υλοποίησης της πράξης. Ο έλεγχος γίνεται με βάση στοιχεία

ΕΠΑΛΘ 2014-2020
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Δικαιούχος που έχει την
αρμοδιότητα
υλοποίησης της πράξης

τεκμηρίωσης (π.χ. κανονιστικές αποφάσεις, καταστατικά φορέων κλπ.)
που υποβάλλονται συνημμένα κατά την υποβολή του αιτήματος και τα
οποία προσδιορίζονται στην Πρόσκληση

ΟΧΙ
ΝΑΙ

4

5

6

7

8

Τυπική πληρότητα της
υποβαλλόμενης
πρότασης
Περίοδος υλοποίησης
εντός περιόδου
επιλεξιμότητας
προγραμματικής
περιόδου και
πρόσκλησης
Πράξη η οποία εμπίπτει
στον θεματικό Στόχο,
Ειδικό Στόχο και Μέτρο
της Προτεραιότητας
Μη επικάλυψη των
χορηγούμενων
χρηματοδοτήσεων
Παραδεκτό της αίτησης

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΣΤΑΔΙΟΥ Α

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας & Αλιείας

α. Η αίτηση είναι υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα
β. Έχουν υποβληθεί τα λοιπά στοιχεία & δικαιολογητικά που
προσδιορίζονται στην πρόσκληση (άδειες, εγκρίσεις, κλπ.)

ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ

Εξετάζεται εάν η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης προς
χρηματοδότηση Πράξης εμπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιμότητας που
ορίζεται στην πρόσκληση

Εξετάζεται εάν η πράξη εμπίπτει στο θεματικό
στόχο/προτεραιότητα/ειδικό στόχο/μέτρο της πρόσκλησης

ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Εξετάζεται εάν διασφαλίζεται η μη διπλή χρηματοδότηση της ίδιας
δαπάνης από άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα, χρηματοδοτικά
εργαλεία ή/και εθνικούς πόρους

ΝΑΙ

Ο δικαιούχος δεν έχει διαπράξει απάτη στο πλαίσιο του ΕΤΑ ή του ΕΤΘΑ
(σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Κανονισμού 508/2014)

ΝΑΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Θετική αξιολόγηση όλων των κριτηρίων του ΣΤΑΔΙΟΥ Α

ΕΠΑΛΘ 2014-2020

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Η πράξη προχωρεί
στο Στάδιο Β της
αξιολόγησης
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ΌΧΙ

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας & Αλιείας
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ΣΤΑΔΙΟ Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

1 : Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους καινοτόμου, ανταγωνιστικής
και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:
ΜΕΤΡΟ :
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:

3.Διασφάλιση ισορροπίας μεταξύ αλιευτικής ικανότητας και διαθέσιμων αλιευτικών δυνατοτήτων
3.1.9 Άρθρο 33 - Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων
ΑΡ.33.2

ΣΤΑΔΙΟ Β1. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

α/α

Περιγραφή κριτηρίου

Εξειδίκευση κριτηρίου

1.

Πληρότητα και σαφήνεια
του φυσικού αντικειμένου
της προτεινόμενης
πρότασης

Αξιολογείται η πληρότητα της
περιγραφής του φυσικού αντικειμένου
της Πράξης όσον αφορά τα βασικά
τεχνικά και λοιπά χαρακτηριστικά του
σκάφους και της δραστηριότητάς του

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ Β1

Κατάσταση

Τιμή

Εκπλήρωση του
κριτηρίου
ΟΧΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
H Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή “ΝΑΙ”

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας & Αλιείας

Εξετάζεται αν διασφαλίζεται η ισότητα
μεταξύ ανδρών και γυναικών, καθώς

ΕΠΑΛΘ 2014-2020

Παρατηρήσεις

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Η αξιολόγηση της πράξης
συνεχίζεται στο στάδιο Β2

ΟΧΙ

Η πράξη απορρίπτεται

ΣΤΑΔΙΟ Β2. ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
2.

Βαθμό
ς

Εκπλήρωση του
κριτηρίου

ΝΑΙ
ΟΧΙ
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Προαγωγή της ισότητας
ανδρών και γυναικών και
της μη διάκρισης

και αν αποτρέπεται κάθε διάκριση,
(φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής,
κλπ.), όπως ορίζεται στο άρθρο 7, του
Καν 1303/13

ΔΕΝ
ΕΦΑΡΜΟΖΕ
ΤΑΙ
ΝΑΙ

3.

4.

Συμβατότητα της πράξης με
τους κανόνες
ανταγωνισμού και των
κρατικών ενισχύσεων

Εξετάζεται εφόσον η πράξη ενέχει
στοιχεία κρατικών ενισχύσεων, η
συμβατότητά της με το κανονιστικό
πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων.

Εκπλήρωση του
κριτηρίου

Εναρμόνιση της πράξης με
την ισχύουσα Κοινή
Αλιευτική Πολιτική και την
Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Εξετάζεται αν πληρούνται ιδιαίτεροι
κανόνες και προϋποθέσεις της πράξης,
που προβλέπονται στους κανονισμούς
1379/13 & 1380/13.

Εκπλήρωση του
κριτηρίου

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ Β2

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
H Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή “ΝΑΙ” ή “Δεν
εφαρμόζεται” σε όλα τα κριτήρια.

ΟΧΙ
ΔΕΝ
ΕΦΑΡΜΟΖΕ
ΤΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ

Η αξιολόγηση της πράξης
συνεχίζεται στο στάδιο Β3

ΟΧΙ

Η πράξη απορρίπτεται

ΣΤΑΔΙΟ Β3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

5.

Αριθμός ημερών άσκησης
αλιευτικής δραστηριότητας
στη θάλασσα

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας & Αλιείας

Εξετάζεται αν το σκάφος έχει ασκήσει
αλιευτική δραστηριότητα στη θάλασσα
επί τουλάχιστον 120 ημέρες συνολικά
στη διάρκεια των δύο (2)
ημερολογιακών ετών που προηγούνται Εκπλήρωση του
της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης. κριτηρίου
Στην περίπτωση σκαφών που ο χρόνος
μεταξύ ημερομηνίας νηολόγησης βάσει
ΕΑΜ και υποβολής αίτησης
χρηματοδότησης είναι κάτω των δύο (2)

ΕΠΑΛΘ 2014-2020
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Παύση της αλιευτικής
δραστηριότητας

6.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ Β3

ετών, ο ελάχιστος χρόνος εργασίας δεν
θα πρέπει να είναι λιγότερο από το
αποτέλεσμα του τύπου :
(χρόνος νηολόγησης του σκάφους μέχρι
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
σε ημέρες / 730 ) χ 120
Εξετάζεται αν το σκάφος έπαυσε την
αλιευτική δραστηριότητά του βάσει των Εκπλήρωση του
υποβαλλόμενων αποδεικτικών
κριτηρίου
στοιχείων
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
H Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή “ΝΑΙ” σε όλα τα
κριτήρια.

ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ

Η Πράξη εγκρίνεται

ΟΧΙ

Η πράξη απορρίπτεται

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020
1 : Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους καινοτόμου, ανταγωνιστικής
και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :

3.Διασφάλιση ισορροπίας μεταξύ αλιευτικής ικανότητας και διαθέσιμων αλιευτικών δυνατοτήτων

ΜΕΤΡΟ :

3.1.9 Άρθρο 33 - Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων

ΦΟΡΕΑΣ :
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:

ΑΡ.33.2

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:
A/A ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΤΙΜΗ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1η

Πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΝΑΙ

2η

Τήρηση θεσμικού πλαισίου και ενσωμάτωση οριζόντιων πολιτικών

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΝΑΙ

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας & Αλιείας
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3η

Σκοπιμότητα πράξης

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας & Αλιείας

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΕΠΑΛΘ 2014-2020

ΝΑΙ

ΑΔΑ: 6Ν254653ΠΓ-ΛΗ7

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση
το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΑΛΘ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος
Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου
(Fax):

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από τις διατάξεις
της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι :
➢ Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ή παράπτωμα που θίγει τους κανόνες
της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής της ΕΕ και δεν έχω καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την
επαγγελματική μου διαγωγή, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καν. (ΕΕ) 508/2014 του ΕΤΘΑ και
τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν(ΕΕ)288/2015.
Συγκεκριμένα :
i.

Δεν έχω διαπράξει σοβαρή παράβαση βάσει του άρθρου 42 του Κανονισμού (ΕΚ)
αριθμ. 1005/2008 του Συμβουλίου ή του άρθρου 90, παράγραφος 1 του Κανονισμού
(ΕΚ) 1224/2009.

ii.

Δεν έχω συμμετάσχει στην εκμετάλλευση, τη διαχείριση ή την ιδιοκτησία αλιευτικών
σκαφών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο σκαφών ΠΛΑ αλιείας της Ένωσης, όπως
ορίζεται στο άρθρο 40 παράγραφος 3 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1005/2008 ή σκαφών
που φέρουν τη σημαία χωρών οι οποίες έχουν χαρακτηρισθεί ως μη συνεργαζόμενες
τρίτες χώρες κατά το άρθρο 33 του ίδιου Κανονισμού.

ΑΔΑ: 6Ν254653ΠΓ-ΛΗ7
37
iii.

Δεν έχω διαπράξει σοβαρές παραβάσεις των κανόνων της ΚΑλΠ οι οποίες έχουν λάβει
το χαρακτηρισμό αυτό σε άλλες νομοθετικές πράξεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου.

iv.

Δεν έχω διαπράξει απάτη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας ή του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας.

➢ Το ίδιο αντικείμενο της Πράξης δεν έχει προταθεί ή οριστικά υπαχθεί για ενίσχυση –
επιχορήγηση σε άλλο Ενωσιακό ή Εθνικό Πρόγραμμα.
Ημερομηνία,…………./……./2021

Ο/Η Δηλ

(Υπογραφή & Σφραγίδα)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που
απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με
έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν
ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται
από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας & Αλιείας

ΕΠΑΛΘ 2014-2020
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2
ΛΙΣΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ
ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Στο Μέτρο 3.1.9, Δράση (δ) «Προσωρινή παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων λόγω Covid-19»
ΕΠΑΛΘ 2014 – 2020
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΦΑΚΕΛΟΥ

ΝΑΙ ΟΧΙ

1. Η Αίτηση έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ
εντός της τεθείσας από την Πρόσκληση προθεσμίας.
2. Η Αίτηση έχει υποβληθεί με συμπληρωμένα και
υπογεγραμμένα τα σχετικά Υποδείγματα με γνήσιο
της υπογραφής όπου απαιτείται.
3. Ο αιτών εμπίπτει στους δυνητικούς Δικαιούχους του
Μέτρου.
4. Ο προϋπολογισμός της αιτούμενης Πράξης εμπίπτει
στα όρια που τίθενται από την Πρόσκληση, τόσο τα
ελάχιστα, όσο και τα μέγιστα.
5. Ο Φάκελος περιέχει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα:
α) Πλήρες αντίγραφο της αλιευτικής άδειας σκάφους
σε ισχύ :
- κατά την ημερομηνία της αίτησης
- κατά τη διάρκεια της προσωρινής παύσης που
αιτείται ο φορέας.
β) Τα στοιχεία του σκάφους που αναγράφονται στην
αλιευτική άδεια συμφωνούν με τα στοιχεία του
ΕΑΜ.
γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του/των
ενδιαφερομένου/ων σύμφωνα με το Υπόδειγμα.
δ) Επιβεβαίωση μέσω στοιχείων ΟΣΠΑ ή Βεβαίωσης
Λ/Χ, κατά περίπτωση, ενεργού αλιευτικής
δραστηριότητας του σκάφους για τουλάχιστον
120 ημέρες κατά τη διάρκεια των δύο (2)
ημερολογιακών ετών, που προηγούνται της
ημερομηνίας υποβολής της αίτησης
χρηματοδότησης.
ε) Επιβεβαίωση ότι δεν έχει υποβληθεί αίτηση
ένταξης για χρηματοδότηση από Εθνικό ή
Ενωσιακό Πρόγραμμα ή/και δεν έχει ληφθεί
οικονομική ενίσχυση για το σύνολο ή μέρος της
προτεινόμενης Πράξης.
στ) Η προσωρινή παύση πραγματοποιείται εντός του
οριζόμενου χρονικού διαστήματος, ήτοι από την
1η Μαρτίου 2020 ή την 16η Οκτωβρίου 2020,
κατά περίπτωση, έως και την 31η Δεκεμβρίου
2020.

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας & Αλιείας

ΕΠΑΛΘ 2014-2020

Δεν
Απαιτείται

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
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ζ) Το σκάφος έπαυσε την αλιευτική δραστηριότητά
του βάσει των υποβαλλόμενων αποδεικτικών
στοιχείων.
η) Η προσωρινή παύση δεν υπερβαίνει τη μέγιστη
προβλεπόμενη διάρκεια 90 ημερών.
θ) Το σκάφος διαθέτει ειδική άδεια αλίευσης
(εφόσον απαιτείται), σε ισχύ τόσο κατά την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης για ένταξη,
όσο και κατά καθ’ όλη την περίοδο προσωρινής
παύσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων του
που καλύπτει η αίτηση ενίσχυσης.
ι) Το σκάφος πληροί όλες τις προϋποθέσεις της
Ενωσιακής και Εθνικής νομοθεσίας που διέπει
τα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη.
ια) Ο Δικαιούχος συμμορφώνεται με τις
προϋποθέσεις
που
αναφέρονται
στην
παράγραφο 1 στοιχείο α) έως γ) του άρθρου 10
του Καν. (ΕΕ) 508/2014, σύμφωνα και με την
ενυπόγραφη δήλωση που υπέβαλε.
ιβ) Η Πράξη δεν έχει υποβληθεί προς ένταξη από τον
Δικαιούχο, πάνω από μια φορά στο πλαίσιο της
ίδιας Πρόσκλησης

Η Αίτηση Ενίσχυσης – Χρηματοδότησης κρίνεται πλήρης
ΝΑΙ

ΟΧΙ

……………………………………………………
Ονοματεπώνυμο

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας & Αλιείας

Υπογραφή

ΕΠΑΛΘ 2014-2020
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση
το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΑΛΘ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος
Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Αρ. Τηλεομοιοτύπου
(Fax):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της
παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω υπεύθυνα ότι :

1. Αποδέχομαι την εκτέλεση της Πράξης, με τίτλο «Προσωρινή παύση αλιευτικών
δραστηριοτήτων λόγω Covid-19 του α/κ με ΑΜΑΣ……………………………………………… και όνομα
…………………………………………………», σύμφωνα με την αριθμ. ……………………………………… Απόφαση
Ένταξης & Χρηματοδότησης για οικονομική ενίσχυση στα πλαίσια του Ε.Π. Αλιείας &
Θάλασσας 2014-2020.

2. Θα τηρήσω απαρέγκλιτα όλους τους όρους και δεσμεύσεις που απορρέουν από το ισχύον
ενωσιακό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο :
α. ΚΑΝ(ΕΕ), αριθμ. 508/2014, όπως τροποποιήθηκε με τον ΚΑΝ(ΕΕ) 560/2020.
β. ΥΑ αριθμ. 1906/07.09.2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας & Αλιείας

ΕΠΑΛΘ 2014-2020
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γ. Απόφαση Ένταξης & Χρηματοδότησης Πράξεων αριθμ. ………………………….

3. Όλα τα δηλωθέντα και επισυναπτόμενα στοιχεία είναι ακριβή και αληθή.

4. Επιθυμώ η κατάθεση της οικονομικής ενίσχυσης να γίνει στον τραπεζικό μου λογαριασμό με
IBAN …………………………………………………………………………

5. Δεν έχω χρηματοδοτηθεί από άλλη πηγή για τη συγκεκριμένη Πράξη.

Ημερομηνία,…………./……./2021

Ο/Η Δηλ

(Υπογραφή & Σφραγίδα)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που
απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με
έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν
ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται
από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας & Αλιείας

ΕΠΑΛΘ 2014-2020
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4
ΑΙΤΗΣΗ για τη ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ για ΕΝΕΡΓΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ
Προς (αναγράφεται η αρμόδια Λιμενική Αρχή):

Ημερομηνία Αίτησης : ……………………..

Παρακαλώ

για

τη χορήγηση Βεβαίωσης για

το

επαγγελματικό

αλιευτικό

σκάφος

«………………………………………….................................….……………..» αριθμού Νηολογίου/Λεμβολογίου
…………………..….…., με ΑΜΑΣ …………………………………………………..….. από την οποία να προκύπτει ότι
:
1. Το σκάφος είναι εν ενεργεία (επαγγελματική άδεια σε ισχύ)
και
2. Το σκάφος εργάστηκε τουλάχιστον 120 ημέρες αθροιστικά κατά τη διάρκεια των δύο (2)
ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της παρούσας αίτησης, βάσει
των στοιχείων του ημερολογίου γέφυρας του σκάφους.

Ημερομηνία, …………………………………….

Ο Αιτών / Η Αιτούσα

Υπογραφή – Ονοματεπώνυμο

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας & Αλιείας

ΕΠΑΛΘ 2014-2020
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
Σχετικά με την ενεργό αλιευτική δραστηριότητα αλιευτικού σκάφους
Βεβαιώνεται

ότι:

το

επαγγελματικό

«………………………………………………….……………..»

αριθμού

αλιευτικό

σκάφος

Νηολογίου/Λεμβολογίου

…………………………., με ΑΜΑΣ …………………..………………………..….. και κύριο αλιευτικό εργαλείο
………………………………………………….:
1. Είναι εν ενεργεία (Άδεια Αλιευτικού Επαγγελματικού Σκάφους σε ισχύ)
και
2. Όπως προκύπτει από την εξέταση των στοιχείων του ημερολογίου γέφυρας του σκάφους,
εργάστηκε στη θάλασσα τουλάχιστον 120 ημέρες αθροιστικά κατά τη διάρκεια των δύο (2)
ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της παρούσας αίτησης.

Ημερομηνία, ……………………………….

Η ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ

Σφραγίδα – Υπογραφή - Ονοματεπώνυμο

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας & Αλιείας

ΕΠΑΛΘ 2014-2020
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
Μη χορήγηση Βεβαίωσης σχετικά με την ενεργό αλιευτική δραστηριότητα αλιευτικού
σκάφους
Η Λιμενική Αρχή …………………………………………………. δεν δύναται να πιστοποιήσει την ενεργό
αλιευτική

δραστηριότητα

του

επαγγελματικού

αλιευτικού

σκάφους

«……………………………………….…………………………» με αριθμό Νηολογίου/Λεμβολογίου ......................
και ΑΜΑΣ …………………..……………………………………. :
α. λόγω μη προσκόμισης των απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων/παραστατικών, ήτοι Άδεια
Αλιευτικού Επαγγελματικού Σκάφους σε ισχύ ή/και ημερολόγιο γέφυρας του σκάφους,
ή
β. λόγω του ότι από όσα στοιχεία προσκομίστηκαν δεν προκύπτει ότι το σκάφος εργάστηκε
τουλάχιστον 120 ημέρες αθροιστικά κατά τη διάρκεια των δύο (2) ημερολογιακών ετών που
προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της σχετικής αίτησης.
(διαγράφεται αναλόγως της περίπτωσης)

Ημερομηνία, ……………………………….

Η ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ

Σφραγίδα – Υπογραφή - Ονοματεπώνυμο

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας & Αλιείας

ΕΠΑΛΘ 2014-2020
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7
ΑΙΤΗΣΗ για τη ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΗΜΕΡΩΝ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ και ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ
Προς (αναγράφεται η αρμόδια Λιμενική Αρχή):

Ημερομηνία Αίτησης : ……………………..

Παρακαλώ

για

τη χορήγηση Βεβαίωσης για

το

επαγγελματικό

αλιευτικό

σκάφος

«………………………………………….................................….……………..» αριθμού Νηολογίου/Λεμβολογίου
…………………..….…., με ΑΜΑΣ …………………………………………………..….. από την οποία να προκύπτει ότι
:
Το σκάφος κατά την χρονική περίοδο …………………….. δεν εργάστηκε και βρισκόταν σε ακινησία
αθροιστικά για ……….. ημερολογιακές ημέρες, βάσει των στοιχείων του ημερολογίου γέφυρας του
σκάφους.

Ημερομηνία, …………………………………….

Ο Αιτών / Η Αιτούσα
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
Σχετικά με των αριθμό ημερών ακινησίας και μη ενεργού
αλιευτικής δραστηριότητας αλιευτικού σκάφους
Βεβαιώνεται

ότι:

το

επαγγελματικό

«………………………………………………….……………..»

αριθμού

αλιευτικό

σκάφος

Νηολογίου/Λεμβολογίου

…………………………., με ΑΜΑΣ …………………..………………………..….. και κύριο αλιευτικό εργαλείο
………………………………………………….:
Όπως προκύπτει από την εξέταση των στοιχείων του ημερολογίου γέφυρας του σκάφους, κατά
την χρονική περίοδο ……………………………….. δεν εργάστηκε στη θάλασσα και βρισκόταν σε
ακινησία αθροιστικά για …………… ημερολογιακές ημέρες.

Ημερομηνία, ……………………………….

Η ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ

Σφραγίδα – Υπογραφή - Ονοματεπώνυμο
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