
      1 

           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 
& ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 
Μονάδα Β1’ 
Πληροφορίες: Γ. Κατής, Μ. Μπερτάκη 
Τηλέφωνο: 213 1501159, 178  
Ε-mail: gkatis@mou.gr, mbertaki@mou.gr  

  

 

 

 

Αθήνα,  08 / 04 /2021 

Αρ. Πρωτ.: 913 

 

 
ΦΕΚ Β’ 1568/2021 
 
 
 
 
  

  

 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθ. 3131/17.12.2019 (ΦΕΚ Β’ 5065/2019) Υπουργικής Απόφασης 

«Πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου 8.3.3 «Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης 

για δράσεις ιδιωτικού χαρακτήρα (Μέτρο 4.2 της πρόσκλησης) της Ενωσιακής 

Προτεραιότητας 4 ‘Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής’ του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020» (άρθρο 63, Καν. 

(Ε.Κ.) 508/2014).» 

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2014, και ειδικότερα το άρθρο 35. 

2. Τον Καν. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή 

των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 

ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis) (O.J EE L 352/1 της 24.12.2013).  

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 480/2014 της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2014 «για τη 

συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου περί καθορισμού Κοινών διατάξεων για το Ε.Τ.Π.Α., το ΕΚΤ, το ΤΑ, το 

ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΘΑ και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ε.Τ.Π.Α., το ΕΚΤ, το 

ΤΑ και το ΕΤΘΑ». 
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4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 15ης Μαΐου 2014 και ειδικότερα το άρθρο 63. 

5. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 772/2014 της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 2014, 

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.  

6. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1242/2014 της Επιτροπής της 20ης Νοεμβρίου 

2014, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) αριθ. 508/2014 του 

Ευρ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, 

όσον αφορά την παρουσίαση των σχετικών σωρευτικών δεδομένων για τις πράξεις. 

7. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 288/2015 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2014 

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας όσον αφορά 

τη χρονική περίοδο έναρξης και λήξης της κατά την οποία θεωρούνται απαράδεκτες οι 

αιτήσεις. 

8. Την υπ’ αριθ. 2003/361/ΕΚ Σύσταση της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον 

ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων. 

9. Την C(2014) 7801 final/29.10.2014 Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής της 29.10.2014 

«για την έγκριση ορισμένων στοιχείων της αναθεωρημένης συμφωνίας εταιρικής σχέσης 

με την Ελλάδα».  

10. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C (2015) 7417/23.10.2015 που αφορά 

την έγκριση του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020, όπως ισχύει. 

11. Τον ν. 4070/2012 (άρθρα 174-184), περί θεσμοθέτησης του αλιευτικού τουρισμού, 

όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4179/2013 (άρθρα 40 & 43).  

12. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α’ 143/2014). 

13. Τον ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες 

διατάξεις.» (ΦΕΚ Α’ 251/2014). 

14. Τον ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 (ΦΕΚ Α’ 265/23.12.2014) 

ιδίως το άρθρο 69, όπως ισχύει. 

15. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης.» (ΦΕΚ 

Α’ 133/2019). 

16. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» 
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που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98/2005). 

17. Το π.δ. 97/2017 (ΦΕΚ Α’ 138/2017) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων», όπως ισχύει. 

18. Το π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ Α’119/2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και 

κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και 

αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων». 

19. Το π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ Α' 121/2019), «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 

Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

20. Το π.δ. 2/2021 (ΦΕΚ A’ 2/2021) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών». 

21. Τη με αριθ. 68/8.1.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ιωάννη Οικονόμου» (ΦΕΚ Β΄ 3374/2021). 

22. Τη με αριθ. 414/2354/12.1.2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 97/2015), «Προϋποθέσεις, όροι και 

διαδικασίες για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς». 

23. Τη με αριθ. 134453/22.12.2015 (ΦΕΚ Β’ 2857/2015) ΚΥΑ «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΄/2014)», όπως ισχύει. 

24. Τη με αριθ. 1393/25.10.2016 (ΦΕΚ Β’ 3501/2016) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αναδιάρθρωση 

της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και 

Θάλασσας του άρθρου 62 του Ν.4314/2014 και κατάργηση της ΚΥΑ με αριθ. 

341509/26.11.2008 (ΦΕΚ 2437/Β΄/2008), όπως ισχύει. 

25. Τη με αριθ. 2986/25.11.2016 (ΦΕΚ Β’ 3885/2016) ΚΥΑ των Υπουργών Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων και Τουρισμού για τον προσδιορισμό των λειτουργικών 

μορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών 

εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως ισχύει. 

26. Τη με αριθ. 99/23.01.2017 (ΦΕΚ Β 309/2017) ΚΥΑ «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)». 
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27. Τη με αριθ. 1538/26.06.2019 (ΦΕΚ Β’ 2742/2019) ΚΥΑ των Υπουργών Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομίας και Ανάπτυξης για τις ρυθμίσεις θεμάτων που 

αφορούν στις υπαγόμενες δράσεις, το είδος ενίσχυσης, τους δικαιούχους και τα ποσοστά 

ενίσχυσης του Μέτρου 8.3.3 για δράσεις ιδιωτικού χαρακτήρα.  

28. Τη με αριθ. 1435/14.06.2016 (ΦΕΚ Β’ 1839/2016) Υ.Α. «Πρόσκληση υποβολής 

προτάσεων για την επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών 

κοινοτήτων στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του 

LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του ΠΑΑ 

2014-2020 και της προτεραιότητας 4 ‘Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής 

Συνοχής’ του ΕΠΑλΘ 2014-2020». 

29. Τη με αριθ. 3206/12.12.2016 (ΦΕΚ Β’ 4111/2016) Υ.Α. Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων «Έγκριση προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 

υποβολής προτάσεων για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης του ΠΑΑ 2014-

2020 & του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 και κατανομή πιστώσεων Δημόσιας Δαπάνης», όπως 

ισχύει και από την οποία απορρέει η υποχρέωση χρηματοδότησης.  

30. Τη με αριθ. 1177/01.08.2017 (ΦΕΚ Β’ 3163/2017) Υ.Α. Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΠΑΛΘ 2014-2020», όπως 

τροποποιείται και ισχύει. 

31. Τη με αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ Β’ 5968/2018), αντικατάσταση της 

υπ΄ αριθ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β’ 3521) 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» (ΥΠΑΣΥΔ). 

32. Τις υπουργικές αποφάσεις ορισμού των Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) Αλιείας ως 

Ενδιάμεσοι Φορείς (ΕΦ) μέρους του Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας, σύμφωνα με τις 

διαδικασίες του ΣΔΕ. 

33. Το με αριθ. 278/17.02.2017 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑλΘ «Ορισμός των απομακρυσμένων 

ελληνικών νησιών για τις ανάγκες εφαρμογής του άρθρου 95 παρ. 4 και του 

Παραρτήματος Ι του Καν. (ΕΕ) 508/2014. 

34. Τη με αριθ. 74391/ΕΥΚΕ2634/13.7.2016 εγκύκλιο Υφυπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης 

και Τουρισμού. 
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35. Το με αριθ. 106908/21.10.2019 (ΕΥΚΕ 1960) έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών 

Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ). 

36. Την ανάγκη επικαιροποίησης ορισμένων πεδίων και διόρθωσης προφανών σφαλμάτων 

της με αριθ. 3131/17.12.2019 (ΦΕΚ Β’ 5065/2019) Υπουργικής Απόφασης.  

37. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης, δεν 

προκαλείται δημόσια δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Την τροποποίηση πεδίων της με αριθ. 3131/17.12.2019 (ΦΕΚ Β’ 5065/2019) Υπουργικής 

Απόφασης «Πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου 8.3.3 «Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής 

ανάπτυξης για δράσεις ιδιωτικού χαρακτήρα (Μέτρο 4.2 της πρόσκλησης) της Ενωσιακής 

Προτεραιότητας 4 ‘Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής’ του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020» (άρθρο 63, Καν. (Ε.Κ.) 508/2014)» ως εξής: 

 

1. Στο άρθρο 4 ‘Χρηματοδοτικό σχήμα – Περιοχή εφαρμογής’ ο πίνακας του 

χρηματοδοτικού σχήματος τροποποιείται ως εξής: 

Δικαιούχοι 

Ανώτερο Ποσοστό Δημόσιας Ενίσχυσης 

Παράκτια 

Αλιεία 
Επικράτεια 

Απομακρυσμένα 

νησιά 

Πολύ μικρές και μικρές 

επιχειρήσεις 
80% 50% 85% 

Οργανώσεις παραγωγών, 

ενώσεις οργανώσεων 

παραγωγών & διακλαδικών 

οργανώσεων (τομέα αλιείας) 

80% 75% 85% 

Πράξεις που εξυπηρετούν 

συλλογικό συμφέρον ή έχουν 

συλλογικό δικαιούχο ή έχουν 

καινοτόμα χαρακτηριστικά και 

παρέχουν δημόσια πρόσβαση 

στα αποτελέσματα της πράξης 

100% 100% 100% 

 

2. Στο άρθρο 5 ‘Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των πράξεων και περίοδος επιλεξιμότητας 

δαπανών’, η πρώτη παράγραφος αντικαθίσταται ως εξής: 
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Ο Δικαιούχος οφείλει να ολοκληρώσει το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της πράξης, 

εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματός της, όπως δηλώνεται στην αίτηση 

χρηματοδότησης και εντός περιόδου 24 μηνών από την ένταξη της. Ο χρόνος 

υλοποίησης, σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο επιλεξιμότητας των 

δαπανών του επιχειρησιακού προγράμματος. 

 

3. Στο άρθρο 6 ‘Πρόσκληση για υποβολή Πράξεων’ η πέμπτη παράγραφος αντικαθίσταται 

ως εξής: 
 

Το σχέδιο της Πρόσκλησης και ο οδηγός εφαρμογής λαμβάνουν σύμφωνη γνώμη από 

την ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ και την ΕΥΚΕ και το τελικά διαμορφωμένο κείμενο εγκρίνεται από την 

αρμόδια Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) του ΕΦ/ΟΤΔ. 

 

4. Στο άρθρο 7 ‘Αίτηση χρηματοδότησης’ το πεδίο «Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, οι 

δυνητικοί Δικαιούχοι οφείλουν, εντός προθεσμίας που καθορίζεται στην πρόσκληση και 

δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, να αποστείλουν στον ΕΦ 

απόδειξη καταχώρησης της αίτησης χρηματοδότησης, όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ, 

καθώς και πλήρη φάκελο σε έντυπη μορφή. Επίσης οφείλουν να αποστείλουν και σε 

ψηφιακή μορφή, ότι προβλέπεται στην εκάστοτε πρόσκληση του οικείου ΕΦ.», 

αντικαθίσταται ως εξής: 
 

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, οι δυνητικοί Δικαιούχοι οφείλουν, εντός προθεσμίας 

που καθορίζεται στην πρόσκληση και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) εργάσιμες 

ημέρες, να αποστείλουν στον ΕΦ απόδειξη καταχώρησης της αίτησης χρηματοδότησης, 

όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ, καθώς και φάκελο σε έντυπη και ψηφιακή μορφή με όλα 

τα έντυπα που προβλέπονται στην εκάστοτε πρόσκληση του οικείου ΕΦ. 

 

5. Στο άρθρο 8 ‘Διοικητικός Έλεγχος και Αξιολόγηση Αιτήσεων Χρηματοδότησης’ η 

τελευταία παράγραφος τροποποιείται ως εξής: 
 

Η ΕΔΠ δύναται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, 

συμπεριλαμβανομένης και της εξέτασης των ενστάσεων, με απόφαση της να εγκρίνει 

αιτήσεις χρηματοδότησης -μιας ή περισσότερων πράξεων κατά φθίνουσα σειρά 

βαθμολογίας- πέραν του προϋπολογισμού της πρόσκλησης, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες 

πιστώσεις: 

ΑΔΑ: Ψ7Χ74653ΠΓ-ΦΔ4



      7 

α. είτε κατόπιν απόφασής της, για υπερδέσμευση της πρόσκλησης, μέχρι το 110% του 

συνολικού προϋπολογισμού των δράσεων ιδιωτικού χαρακτήρα 

β. είτε από υπερδέσμευση της πρόσκλησης, πέραν του 110% του προϋπολογισμού της 

πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει ο ΕΦ να αιτηθεί υπερδέσμευση πόρων 

και να λάβει σχετική έγκριση από την ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ. 

 

6. Το άρθρο 9 ‘Διαδικασία Ενστάσεων’ αντικαθίσταται ως εξής: 
 

Άρθρο 9 

Διαδικασία Ενστάσεων 

Στην περίπτωση αντιρρήσεων επί του αποτελέσματος τόσο της εξέτασης πληρότητας 

όσο και της αξιολόγησης και επιλογής Πράξεων, δίνεται η δυνατότητα υποβολής 

ένστασης, εκ μέρους του δυνητικού Δικαιούχου της Πράξης, κατά των ανωτέρω 

αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43 της ΥΠΑΣΥΔ.  

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω του ΠΣΚΕ εντός προθεσμίας επτά (7) 

εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας γνωστοποίησης των 

αποτελεσμάτων αξιολόγησης (αποδεικτικό παράδοσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Η 

δυνατότητα υποβολής ένστασης αφορά σε υποψήφιους δικαιούχους που αναγράφονται 

σε οποιονδήποτε από τους τρεις προαναφερόμενους προσωρινούς πίνακες κατάταξης. Η 

μη υποβολή ένστασης εκ μέρους του υποψήφιου Δικαιούχου εντός της τεθείσας 

προθεσμίας, ισοδυναμεί με την εκ μέρους του αποδοχή των αποτελεσμάτων 

αξιολόγησης. 

Οι ενστάσεις εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων (ΕΕΕ), η οποία θα 

πρέπει -για το σύνολο των υποβληθεισών ενστάσεων- να ολοκληρώσει τις εν λόγω 

διαδικασίες εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής τους.  

Με βάση το αποτέλεσμα της εξέτασης των προσφυγών από την ΕΕΕ, συντάσσεται ο 

τελικός Πίνακας Κατάταξης με τις τελικά επιλεγμένες αιτήσεις χρηματοδότησης, οι οποίες 

καθορίζονται από τη βαθμολογία και τη διαθεσιμότητα των πόρων, και εγκρίνεται με 

απόφαση της ΕΔΠ η οποία δεν δύναται να αποκλίνει από την απόφαση της ΕΕΕ. 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ενημερώνονται οι ενιστάμενοι μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, με επαρκή και τεκμηριωμένη αιτιολόγηση του αποτελέσματος της 

εξέτασης των ενστάσεών τους και οι αποφάσεις επί των ενστάσεων αναρτώνται στο 

πρόγραμμα Διαύγεια (εφόσον η ΟΤΔ εμπίπτει). 

 

ΑΔΑ: Ψ7Χ74653ΠΓ-ΦΔ4



      8 

7. Στο άρθρο 10 ‘Απόφαση Ένταξης – Απόφαση Χρηματοδότησης’ τα πεδία i. και ii. 

αντικαθίστανται ως εξής: 
 

Από τις ανωτέρω περιπτώσεις, εξαιρούνται: 

i. Οι Πράξεις που θα υλοποιηθούν στα απομακρυσμένα Ελληνικά νησιά και οι Πράξεις 

που αφορούν σε παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας. Στην περίπτωση των 

απομακρυσμένων Ελληνικών νησιών ο τραπεζικός λογαριασμός ή το δάνειο που θα 

κατατεθεί, πρέπει να περιλαμβάνει ποσό ύψους τουλάχιστον του 15% του συνολικού 

επιλέξιμου προϋπολογισμού της Πράξης, ενώ στις Πράξεις παράκτιας αλιείας το ποσό 

αυτό ανέρχεται τουλάχιστον σε 20%. Από τα ανωτέρω ποσά αφαιρούνται τα 

δανειακά κεφάλαια και οι αναδρομικές δαπάνες που προσμετρήθηκαν στην Ιδιωτική 

Συμμετοχή. 

ii. Οι Πράξεις που εξυπηρετούν συλλογικό συμφέρον ή έχουν συλλογικό δικαιούχο ή 

έχουν καινοτόμα χαρακτηριστικά και παρέχουν δημόσια πρόσβαση στα αποτελέσματα 

της πράξης.  

 

8. Το άρθρο 12 ‘Τροποποίηση Τεχνικού Δελτίου Πράξης και Απόφασης Ένταξης’ 

αντικαθίσταται ως εξής: 
 

Άρθρο 12 

Τροποποίηση Απόφασης Χρηματοδότησης Πράξης - Απόφασης Ένταξης  

Είναι δυνατή η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης-Χρηματοδότησης της Πράξης, μετά 

από σχετικό τεκμηριωμένο αίτημα του Δικαιούχου.  

Αίτημα τροποποίησης υποβάλλεται από το δικαιούχο ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ με τη χρήση 

τυποποιημένου εντύπου και με συνημμένα όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που το 

τεκμηριώνουν.  

Κατόπιν εξέτασης και εφόσον η αιτούμενη τροποποίηση δεν επηρεάζει τα κριτήρια 

επιλεξιμότητας και επιλογής της πράξης, ο ΕΦ μέσω του αρμόδιου οργάνου, εγκρίνει ή 

απορρίπτει το σχετικό αίτημα και σε κάθε περίπτωση ενημερώνει εγγράφως το 

δικαιούχο. 

Η διαπίστωση της ανάγκης τροποποίησης της πράξης μπορεί να προκύψει και κατά τη 

διαδικασία παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης της πράξης, στην περίπτωση που 

διαπιστώνονται αλλαγές ή αποκλίσεις στα στοιχεία της πράξης όπως αυτά αποτυπώνονται 

στην απόφαση ένταξης και την απόφαση ένταξης μεμονωμένης πράξης. Σε κάθε 

περίπτωση, θα πρέπει να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις ένταξης της πράξης και να 
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μην αλλοιώνεται το αποτέλεσμα της αξιολόγησής της σε βαθμό που να καθιστά την 

πράξη μη επιλέξιμη προς ένταξη. 

Οι τροποποιήσεις της απόφασης ένταξης μεμονωμένης πράξης δύναται να αφορούν σε: 

 σημαντική τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης 

 παράταση του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της Πράξης 

 αλλαγή στοιχείων του Δικαιούχου (της νομικής μορφής, της επωνυμίας της 

επιχείρησης, της μετοχικής σύνθεσης κλπ.) 

 μεταφορές ποσών μεταξύ «Κατηγοριών δαπανών». 

 διόρθωση προφανών σφαλμάτων  

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία τροποποίησης της πράξης στο ΠΣΚΕ, τα στοιχεία της 

τροποποίησης μεταφέρονται στο ΟΠΣ.  

Τροποποιήσεις ήσσονος σημασίας που δεν επηρεάζουν τα στοιχεία της πράξης κατά 

περίπτωση, π.χ. αντικατάσταση υλικών, επουσιώδεις αλλαγές εξοπλισμού, τροποποίηση 

κωδικών ή εργασιών, μεταφορές ποσών εντός «Κατηγοριών Δαπανών», διόρθωση 

προφανών σφαλμάτων κλπ., δύναται να πραγματοποιούνται για λόγους απλοποίησης 

από τον ΕΦ, χωρίς προηγούμενη έγκριση της ΕΔΠ, η οποία θα ενημερωθεί 

συγκεντρωτικά για όλα τα σχετικά αιτήματα σε συνεδρίαση της. 

Το πλήθος των τροποποιήσεων των πράξεων, που δύναται να αιτηθεί ο δικαιούχος, δεν 

μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε (5), κατά την διάρκεια του εγκεκριμένου 

χρονοδιαγράμματος υλοποίησης. 

Η διαπίστωση της ανάγκης τροποποίησης της απόφασης ένταξης μπορεί να προκύψει 

μεταξύ άλλων από: 

 αλλαγή στοιχείων του Δικαιούχου, 

 οριζόντιες παρατάσεις της προθεσμίας ολοκλήρωσης των πράξεων από τον ΕΦ, 

 μείωση άνω του 20% του συνολικού προϋπολογισμού της πράξης ή των πράξεων 

που περιλαμβάνονται σε μια απόφαση ένταξης, 

 τροποποίηση της Απόφασης Χρηματοδότησης Πράξης σε πεδία που τροποποιούν 

την Απόφαση Ένταξης 

Η τροποποίηση της απόφασης ένταξης εκδίδεται από τον ΕΦ σύμφωνα με τις οριζόμενες 

διαδικασίες του ΣΔΕ και αποστέλλεται στο δικαιούχο ή δικαιούχους.  

Επιπλέον εξειδίκευση για τη διαδικασία τροποποίησης παρέχεται στην πρόσκληση του 

οικείου ΕΦ.  

 

9. Στο άρθρο 14 ‘Αίτηση πληρωμής / προκαταβολής Δικαιούχου’ η δεύτερη παράγραφος 

αντικαθίσταται ως εξής: 
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Ο δικαιούχος μετά την ένταξή του, έχει δικαίωμα να αιτηθεί στον ΕΦ χορήγηση 

προκαταβολής η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 40% του συνολικού εγκεκριμένου 

ποσού ενίσχυσης της πράξης. Τα Αιτήματα Επαλήθευσης - Πληρωμής υποβάλλονται από 

το δικαιούχο ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ καθώς και με φυσικό φάκελο συνοδευόμενα από τα 

δικαιολογητικά και παραστατικά όπως αυτά θα καθοριστούν στην πρόσκληση του 

οικείου ΕΦ.  

 

10. Το άρθρο 15 ‘Διοικητικός έλεγχος επί των αιτήσεων πληρωμής / προκαταβολής του 

Δικαιούχου’ τροποποιείται ως εξής: 
 

 Η δεύτερη παράγραφος αντικαθίσταται ως εξής:  

Το αρμόδιο όργανο του ΕΦ διενεργεί διοικητικό έλεγχο με την υποστήριξη του 

ΠΣΚΕ και επιτόπια επίσκεψη σε όλα τα αιτήματα πληρωμής, προκειμένου να 

πιστοποιήσει το οικονομικό και φυσικό αντικείμενο, εφόσον δεν υφίστανται 

περιορισμοί στις μετακινήσεις λόγω έκτακτων συνθηκών (πχ. λόγω COVID 19). 

Για πράξεις με επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη μέχρι 50.000 €, δύναται να 

πραγματοποιηθεί μια επιτόπια επίσκεψη στο τελευταίο αίτημα πληρωμής της 

πράξης. 

 Η πέμπτη παράγραφος αντικαθίσταται ως εξής:  

Στη συνέχεια, μετά την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου του αιτήματος 

πληρωμής καταβάλλεται η δημόσια δαπάνη στον δικαιούχο, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην οικεία πρόσκληση. 

 

11. Το άρθρο 17 ‘Υποχρεώσεις δικαιούχων κατά την υλοποίηση’ το σημείο 3 τροποποιείται 

ως εξής: 
 

Να τηρεί και να ενημερώνει φάκελο Πράξης με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην 

εκτέλεση της Πράξης έως την ολοκλήρωση, την αποπληρωμή και τη λειτουργία της. Στο 

φάκελο της Πράξης να τηρούνται όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες 

για διάστημα πέντε (5) ετών από την τελική πληρωμή της Πράξης, ενώ για πράξεις που 

χρηματοδοτούνται δυνάμει του Καν. 1407/2014 το διάστημα αυτό επεκτείνεται στα δέκα 

(10) έτη. 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. 
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12. Τα υποδείγματα Ι και ΙΙ αντικαθίστανται από τα συνημμένα της παρούσης.  

Κατά τα λοιπά παραμένει ως έχει η υπ’ αριθ. 3131/17.12.2019 (ΦΕΚ Β’ 5065/2019) Απόφασή 

μας. 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της.  

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

 

   ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

  

ΑΔΑ: Ψ7Χ74653ΠΓ-ΦΔ4



      12 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I 
 

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):  ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (τίτλος) 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος 
Κατοικίας: 

 Οδός:  Αριθ:  ΤΚ: 
 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου 
(Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
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 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. 

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 οποιοδήποτε από τα αδικήματα που ορίζονται στα άρθρα 3 & 4 της 
οδηγίας 2008/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

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

 Το ίδιο αντικείμενο της επένδυσης δεν έχει προταθεί ή οριστικά υπαχθεί για ενίσχυση – επιχορήγηση 
σε αναπτυξιακό νόμο ή σε άλλο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. 

 Η λειτουργία της επένδυσης θα συνάδει με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή των 
Κοινοτικών και Εθνικών διατάξεων, (ΚΑλΠ, ΚΟΑ, ΠΛΑ ΑΛΙΕΙΑ, Σύστημα Ελέγχου Αλιευτικών 
Προϊόντων, κ.λπ.), που αφορούν στη διακίνηση, εμπορία, ιχνηλασιμότητα των προϊόντων, την 
πρόληψη, αποτροπή και εξάλειψη της ΠΛΑ ΑΛΙΕΙΑΣ και τη μέριμνα για την ενημέρωση του 
καταναλωτή. 

 Η Ίδια Συμμετοχή θα καλυφθεί ως εξής: (συμπληρώνεται η περιγραφή του τρόπου και της 
διαδικασίας κάλυψης της Ιδίας Συμμετοχής) 

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

 

Μόνο σε περίπτωση επέκτασης, εκσυγχρονισμού ή μετεγκατάστασης υφιστάμενης επιχείρησης.  

(Εκ των κατωτέρω τριών (3) προτάσεων διαγράφονται αυτές που δεν αφορούν στην υποβαλλόμενη 
αίτηση) 

 Η αρχική επιχείρηση, δεν επιδοτήθηκε στα πλαίσια οποιουδήποτε Εθνικού ή Κοινοτικού 
Προγράμματος. 

Ή 

Η αρχική επιχείρηση, επιδοτήθηκε από Εθνικούς ή/και Κοινοτικούς πόρους στο πλαίσιο του 
Προγράμματος ................................................, με ημερομηνία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου  
…………………….., αλλά η παρούσα πρόταση δεν περιλαμβάνει αντικατάσταση υπάρχουσας υποδομής. 

Ή 

Η αρχική επιχείρηση, επιδοτήθηκε από Εθνικούς ή/και Κοινοτικούς πόρους στο πλαίσιο του 
Προγράμματος ………………………………………….…, με ημερομηνία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου  
…………………….., η παρούσα πρόταση περιλαμβάνει αντικατάσταση υπάρχουσας υποδομής, αλλά έχει 
παρέλθει 5ετία από την προμήθεια και εγκατάσταση του επιδοτημένου εξοπλισμού. [Για τον 
υπολογισμό της 5ετίας λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία υπογραφής της βεβαίωσης προόδου και 
κόστους από το αρμόδιο όργανο (ΟΕΕ, κλπ.), της δόσης πληρωμής στην οποία αντιστοιχεί ο 
συγκεκριμένος εξοπλισμός ή η εκτελεσθείσα εργασία.  

Ημερομηνία,…………./……./20                                                                                    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.  
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ II 
 

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):  ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (τίτλος) 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος 
Κατοικίας: 

 Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου 
(Fax): 

 

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
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 ότι : 
 
Αποδέχομαι την έγκριση της Πράξης, με τίτλο «……………………………..», σύμφωνα με το σχέδιο της 
απόφασης χρηματοδότησης με τον ανωτέρω τίτλο που μου διαβιβάσατε, για οικονομική ενίσχυση στα 
πλαίσια του Ε.Π. Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020. 
 
Επίσης, δηλώνω υπεύθυνα, ότι θα τηρήσω απαρέγκλιτα όλους τους όρους και δεσμεύσεις που 
απορρέουν από το ισχύον κοινοτικό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο : 
α. ΚΑΝ (ΕΕ), αριθ. 1407/2013 
β. ΚΑΝ (ΕΕ), 1303/2013 
γ. ΚΑΝ (ΕΕ), αριθ. 508/2014 
δ. ΚΥΑ, αριθ. 1538/26.06.2019,  
ε. Απόφαση Ένταξης Πράξεων αριθ. ………………………….         

 

Ημερομηνία,…………./……./20                                                                                                  

           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 
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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.  
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