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 Προς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 

2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ   

ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 
ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1 

Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΘΑ  
 

 
ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ»  

 

 
 
Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
 

 
Έχοντας υπόψη:  

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

με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005), 

2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 
Δεκεμβρίου 2014. 

3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης 
Μαϊου 2014, και ειδικότερα το Άρθρο 26 και το Άρθρο 44 παρ. 3 

4. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1242/2014 της Επιτροπής της 20ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά 
με τη θέσπιση κανόνων, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρ. Κοινοβουλίου και του 
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Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, όσον αφορά την παρουσίαση των 
σχετικών σωρευτικών δεδομένων για τις πράξεις. 

5. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C (2015) 7417 / 26.10.2015 που αφορά την έγκριση 

του Ε.Π.  ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020. 
6. Το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014). 
7.    Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ). 

8.    Τον N. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/A/08.12.2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και 
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9.    Τον Ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 83/Α/11.05.2016), όπως 
ισχύει. 

10. Το Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α’/22-09-2015) που αφορά τη «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.   
11. Την αριθμ. 2536/35588/27-03-2015 (ΦΕΚ 195/30-03-2015) Απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού 

Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία διορίζεται ο 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.  
12. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. 1393/25-10-2016 (ΦΕΚ 3501/Β΄/31-10-2016) με την οποία 

αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ. 
13. Τη με αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31-12-2018), αντικατάσταση της υπ΄ 

αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.16) Υπουργικής Απόφασης με τίτλο   
«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (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» (ΥΑΕΚΕΔ). 
14. Την με αρ. πρωτ. 1177/01-08-2017 ΥΑ (ΦΕΚ 3163/Β/12-09-2017) «Σύστημα Διαχείρισης και 

Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020» όπως τροποποιείται 

και ισχύει. 
15. Την με αριθμ. πρωτ. 998/22-6-2017 (Κωδ. Αρ 26.01, α/α ΟΠΣ 2102) πρόσκληση (όπως 

τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1113/20-07-2017 1η τροποποίηση αυτής) για την υποβολή 
προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας με τίτλο «Καινοτομία στην Αλιεία». 

16. Την κάλυψη σε περιορισμένο διάστημα σε σχέση με την περίοδο επιλεξιμότητας του ΕΠΑλΘ, της 

πλειοψηφίας των στόχων του εγκεκριμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος όπως αυτοί έχουν τεθεί 
για το εν λόγω Μέτρο, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη επαναπροσδιορισμού των αναγκών του 

κλάδου και των απαιτήσεων του Προγράμματος έως το τέλος του 2023. 
 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε  

 

 
Την τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 998/22-6-2017 (Κωδ. Αρ 26.01, α/α ΟΠΣ 2102) 

Πρόσκλησης (όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1113/20-07-2017 1η τροποποίηση αυτής) για 
την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας με τίτλο «Καινοτομία 

στην Αλιεία», ως ακολούθως: 

 
 

1. Δεν ζητείται το γνήσιο της υπογραφής στην Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 σύμφωνα με το 
Υπόδειγμα 4 

 
2. Στην παράγραφο 4 σημείο 6 προστίθεται η φράση: «Σε περίπτωση Σύμπραξης, η Πράξη θα 

αποτελείται από τα Υποέργα εκτέλεσης της Πράξης με ίδια μέσα για κάθε έναν εταίρο Ερευνητικό 
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Οργανισμό που συμμετέχει στην Σύμπραξη, όπου θα περιλαμβάνονται οι αναθέσεις μέχρι του ορίου 
των πρόχειρων διαγωνισμών όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. Αναθέσεις άνω του ορίου αυτού θα πρέπει 
να αποτελούν διακριτά υποέργα και πάλι για κάθε εταίρο ξεχωριστά». 

 
3. Στην παράγραφο 4 σημείο 8Δ διαγράφεται η φράση: «Περιλαμβάνονται και οι δαπάνες μετακίνησης 

προσωπικού του δικαιούχου ή άλλων φυσικών προσώπων, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στην 
Ομάδα Έργου και το κόστος απασχόλησης των οποίων προσδιορίζεται ως μηδενικό». 

 

4. Η παράγραφος 5 σημείο 2 τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής: «Οι προτάσεις υποβάλλονται   
μέσω ΟΠΣ  ΕΣΠΑ   στην ηλεκτρονική  διεύθυνση logon.mnec.gr από την 30η/08/2017 έως, 
αποκλειστικά,  την 25η/01/2019. 
Επισημαίνεται ότι η πρόταση υποβάλλεται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου 
ή του κύριου Δικαιούχου [στην περίπτωση υλοποίησης της πρότασης έργου (πράξης) από 
πολλαπλούς Δικαιούχους] (ατομικός λογαριασμός χρήστη του νόμιμου εκπροσώπου). Ο Δικαιούχος 
μετά την επιτυχή υποβολή της πρότασης ενημερώνεται σχετικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ. 
Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή 
(π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΥΔΕΠΑλΘ στη 
διεύθυνση: Μιχαλακοπούλου 103, 115 27 Αθήνα, εντός 10 εργάσιμων ημερών (από την ημερομηνία 
ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο). Δεν θα γίνονται δεκτές προτάσεις εκτός 
των ανωτέρω προθεσμιών. 
Πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προτάσεων, επιτρέπεται η επανυποβολή νέας πρότασης 
κατόπιν ακύρωσης της αρχικής πρότασης. Η πρόταση αξιολογείται βάσει της τελευταίας 
επιτυχούς/έγκυρης υποβολής. Η περίοδος  υποβολής των προτάσεων δύναται να λήξει σε χρόνο 
νωρίτερο της ανωτέρω προσδιοριζόμενης ημερομηνίας, σε περίπτωση εξάντλησης της προς διάθεση 
συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης (άμεση αξιολόγηση) ή με 
αιτιολογημένη απόφαση της ΕΥΔΕΠΑλΘ. Η ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων γίνεται μέσω της 
οικείας ιστοσελίδας/ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.alieia.gr 

 
5. Στην παράγραφο 5 σημείο 3 διαγράφεται η φράση: «Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος είναι δυνατόν να 

μην ανήκει στο τακτικό προσωπικό του Ερευνητικού Οργανισμού και να αποτελεί εξωτερικό 
συνεργάτη». 
 

6. Στην παράγραφο 7 σημείο 1 διαγράφεται η φράση: «Αλλαγή στοιχείων των Δικαιούχων» 
   

7. Στην παράγραφο 7 σημείο 1: α) «Οι Πράξεις δύναται να τροποποιούνται κατόπιν υποβολής σχετικού 
αιτήματος από τον Δικαιούχο στην ΕΥΔΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ» αντικαθίσταται από την φράση 

«Οι Πράξεις δύναται να τροποποιούνται κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος από τον Συντονιστή 
(όπου υπάρχει Σύμπραξη) στην ΕΥΔΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ» 

   
8. Στην παράγραφο 7 σημείο 2 προστίθεται 4η κουκίδα ως εξής: «Οι τροποποιήσεις ήσσονος σημασίας 

μπορούν να πραγματοποιούνται με ευθύνη των δικαιούχων ακόμη και χωρίς προηγούμενη έγκριση 
από την Δ.Α. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να συνοδεύουν το επερχόμενο Αίτημα επαλήθευσης 
(αποστολή ΔΔΔ), όπου και αποτυπώνονται με ευδιάκριτο τρόπο οι προτεινόμενες αλλαγές σε σχέση 
με το εκάστοτε ισχύοντα στοιχεία της Απόφασης ένταξης» 

   
9. Στην παράγραφο 7 σημείο 4 διαγράφεται η φράση: «αλλά δεν μπορεί να προβαίνει σε ενέργειες πριν 

την υποβολή του αιτήματος τροποποίησης». 
 

10. H αρχή της Παραγράφου 7 σημείο 6 διαμορφώνεται ως εξής: «Η μη αποδοχή του αιτήματος 
τροποποίησης της Πράξης, δύναται να οδηγήσει σε εξαιρετικές περιπτώσεις και σε ανάκληση της 
απόφασης Ένταξης» 

 
11. Στην παράγραφο 9 σημείο 1 προστίθεται η εξής διευκρίνιση: «Η πιστοποίηση των δαπανών των 

έργων από τους ορκωτούς λογιστές/ελεγκτές σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά το έργο της 
ΕΥΔΕΠΑλΘ σε ότι αφορά την υποχρέωσή της για την διενέργεια Διοικητικών και Επιτόπιων 
επαληθεύσεων» 
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12. Η Παράγραφος 10 τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής: «Οι εκταμιεύσεις της δημόσιας δαπάνης 
γίνεται με τη μορφή προχρηματοδοτήσεων, δηλαδή προκαταβάλλονται χωρίς να απαιτείται 
αντιστοίχιση με δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί, δηλωθεί και επαληθευθεί. Σε κάθε σημείο της 
χρονικής περιόδου υλοποίησης ενός έργου, η διαφορά ανάμεσα στο άθροισμα των εκταμιεύσεων 
προς τον Ερευνητικό Οργανισμό και στην διοικητικά Πιστοποιηθείσα Δημόσια Δαπάνη (Π.Δ.Δ.) δεν 
μπορεί να ξεπερνά σε ποσοστό το 40% της εγκεκριμένης Δημόσιας χρηματοδότησης του έργου για 
τον συγκεκριμένο δικαιούχο. Ο ανωτέρω περιορισμός εφαρμόζεται και για τον προσδιορισμό του 
μέγιστου ύψους της αρχικής δόσης της χρηματοδότησης προς δικαιούχο Ερευνητικό Οργανισμό 
(μέγιστη αρχική δόση 40%).  
Ο Δικαιούχος θα πρέπει να σφραγίζει τα πρωτότυπα παραστατικά με σφραγίδα στην οποία θα 
αναφέρεται σαφώς ότι η πράξη χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΑλΘ 2014-2020, ενώ θα αναγράφεται 
και ο κωδικός ΟΠΣ του έργου.  
Σε περίπτωση που οι Πιστοποιηθείσα Δημόσια Δαπάνη για κάθε Δικαιούχο  - εταίρο ξεπεράσει το 85% 
του συνολικού προϋπολογισμού του, οι επόμενες προχρηματοτοδοτήσεις θα χορηγούνται μόνο μετά 
από αναλυτική τεκμηρίωση των ανειλημμένων υποχρεώσεων οι οποίες θα πρέπει να συσχετίζονται σε 
πολύ υψηλό βαθμό με τα αιτούμενα ποσά των αντίστοιχων προχρηματοδοτήσεων. Εάν κατά την 
ολοκλήρωση του έργου διαπιστωθεί ότι η συνολική ενίσχυση/δημόσια χρηματοδότηση που έχει ήδη 
καταβληθεί από την ΕΥΔΕΠΑλΘ, σε κάποιο Δικαιούχο είναι μεγαλύτερη από αυτή που δικαιούται 
βάσει των συνολικών πιστοποιημένων δαπανών του, όπως αυτά προκύπτουν από τη διαδικασία 
επαλήθευσης, τότε ο δικαιούχος επιστρέφει εντόκως τη διαφορά σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες 
διατάξεις περί ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και είσπραξης δημοσίων εσόδων για 
την περίπτωση έργων εθνικής και κοινοτικής χρηματοδότησης. Στην περίπτωση διαπίστωσης 
παράβασης εθνικού ή κοινοτικού δικαίου, λαμβάνοντας υπόψη το είδος και τη φύση της παράβασης 
και τις δημοσιονομικές επιπτώσεις, η ΕΥΔΕΠΑλΘ εισηγείται στο αρμόδιο όργανο την έκδοση 
απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτηση, με ακύρωση μέρους ή του συνόλου της 
χρηματοδότησης του έργου, βάσει πορίσματος διοικητικής ή επιτόπιας επαλήθευσης ή πορίσματος 
ελέγχου, καταχωρώντας τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές στο ΟΠΣ. Τα στοιχεία διαβιβάζονται στις 
αρμόδιες Αρχές/φορείς, σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου». 
 

 
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 998/22-06-2017 Πρόσκληση όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 

1113/20-07-2017 1η τροποποίηση αυτής.  

                                                                  
 

 
 

       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

                                                                            ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
 

 
 

 
 

                                                                                     ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΙΜΗΣ 
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Κωδικός Πρόσκλησης: 26.01 
Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1 

Έκδοση: 3η 
Ημ/νια Έκδοσης: 27.04.2018 
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Κοινοποίηση:  
 

1. ΥΠ.Α.Α.Τ. – Γραφείο Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 

2. ΥΠ.Α.Α.Τ.  
     - Γενική Διεύθυνση Αλιείας 

     - Δ/νση Αλιείας και Διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων 
     - Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης – Τμήμα εκτέλεσης προϋπολογισμού 

3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ 

4. Εθνική Αρχή Συντονισμού, Νίκης 5-7, 101 80 Αθήνα 
5. Αρχή Πιστοποίησης Ναυάρχου Νικοδήμου & Βουλής 11, 10557 Αθήνα 

6. Μέλη Επιτροπής Παρακολούθησης Ε.Π.ΑΛ.Θ. 
 

 
Εσωτερική διανομή: 

 

1. ΕΥΔΕΠ ΑΛΘ, Μονάδες Α’, Β1’, Γ1’  
2. ΥΠ.Α.Α.Τ. - Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων 
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