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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

                  

 

 

   

  

          

    

 Ε    ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

  Ευρωπαϊκό Ταμείο   

Θάλασσας και Αλιείας 

Γενική Γραμματεία Ενωσιακών 
Πόρων και Υποδομών   
 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. 
ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 
…………………………  
Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 
Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα 
Πληροφορίες : Διονυσοπούλου Ε. 
Τηλέφωνο : 213 150 11 75 
Fax : 210 777 40 90 
E-mail : edionys@mou.gr 

  
 
 
Αθήνα,  12 . 05 . 2022 
 
Αριθμ. Πρωτ. : 936 

 

Προς : 

Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης 

Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων 

   

ΘΕΜΑ: 7η Τροποποίηση-Επικαιροποίηση της υπ΄ αριθμ. 2746/14-12-2021 Απόφασης Ένταξης 

Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων όπως έχει τροποποιηθεί-επικαιροποιηθεί με την υπ’ αριθ. 

843/29.04.2022 όμοιά της, στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης Υποβολής αιτήσεων 

χρηματοδότησης για την ένταξη στη δράση (δ) του Μέτρου 3.1.9 - «Προσωρινή παύση των 

αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19» με Κωδικό 

ΟΠΣ 4994 (Κωδ. Απ. Ένταξης 13839), στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 

2014-2020, βάσει της υπ’ αριθμ. 841/28.04.2022 απόφασης Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών 

πόρων και Υποδομών περί έγκρισης των αποτελεσμάτων εξέτασης ενστάσεων της 3ης & 4ης 

τμηματικής αξιολόγησης.  

  

ΑΠΟΦΑΣΗ  

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ 

ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το ν.4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2014-2020» (Α’ 265), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

mailto:edionys@mou.gr
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2. Την Απόφαση με αριθμό Ε (2015) 7417/23.10.2015 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. Αλιείας και 

Θάλασσας 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Την υπ' αριθμ. 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 απόφαση 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” (Β’ 5968), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει». 

4. Την υπ’ αριθ. υπουργική απόφαση 1393/25.10.2016 «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης του Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας, του άρθρου 62 του ν.4314/2014 και κατάργηση της 

υπ’ αριθ. 341509/26.11.2008 (Β’ 2437)» (Β’3501).  

5. Το Π.Δ. 40/2021 (ΦΕΚ 100/Α/16.06.2021) Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 

Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών. 

6. Την υπ’ αριθμ. 4760/23-06-2021 Απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων με την οποία διορίστηκε ο κ. Παπαγιαννίδης Δημήτριος του Οδυσσέα στη θέση του 

Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με βαθμό 1ο, της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων (ΥΟΔΔ 483).  

7. Τις αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π., που αφορούν την έγκριση της 

μεθοδολογίας και των κριτηρίων επιλογής των πράξεων των επί μέρους Προτεραιοτήτων του Ε.Π., 

όπως αυτά ισχύουν.  

8. Την υπ’ αριθ. 1152/13.05.2020 κοινή υπουργική απόφαση «Ρυθμίσεις θεμάτων που αφορούν τις 

υπαγόμενες δράσεις, το είδος 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 ΕΠΑΛΘ 2014-2020 (Β’ 1962).   

9. Την αριθ. 1906/07.09.2020 υπουργική απόφαση «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» 

(Β’3959).         

ΑΔΑ: 9ΗΣΦ4653ΠΓ-ΨΓΖ



ΚΩΔ ΟΠΣ : 13839 
Έντυπο: Ε.Ι.2_ΚΕ_1 
Έκδοση:7η 
Ημ/νια Έκδοσης:  

-3- 

 
 

 

10. Την υπ’ αρ. πρωτ. 1470/09.07.2021 «2η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης για 

την Ένταξη στη δράση (δ) του Μέτρου 3.1.9 - «Προσωρινή παύση των αλιευτικών 

δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19», 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. 

11. Την υπ’ αριθμ. 2746/14.12.2021 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και 

Υποδομών, Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων, όπως τροποποιήθηκε-επικαιροποιήθηκε 

και ισχύει, στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη 

στη δράση (δ) του Μέτρου 3.1.9 - «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως 

συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19», 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. 

12. Τις υπ’ αριθμ. 436/03.03.2022 και 435/03.03.2022 Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών 

Πόρων και Υποδομών, Ένταξης και Απόρριψης, αντίστοιχα, Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων, 3ης 

τμηματικής αξιολόγησης, στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης 

για την ένταξη στη δράση (δ) του Μέτρου 3.1.9 - «Προσωρινή παύση των αλιευτικών 

δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19», 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. 

13. Τις υπ’ αριθμ. 658/29.03.2022 και 659/29.03.2022 Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών 

Πόρων και Υποδομών, Ένταξης και Απόρριψης, αντίστοιχα, Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων, 4ης 

τμηματικής αξιολόγησης, στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης 

για την ένταξη στη δράση (δ) του Μέτρου 3.1.9 - «Προσωρινή παύση των αλιευτικών 

δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19», 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. 

14. Την υπ’ αριθμ. 841/28.04.2022 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, 

έγκρισης αποτελεσμάτων εξέτασης ενστάσεων της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων (ΕΕΕ), 3ης 

και 4ης τμηματικής αξιολόγησης, της 2ης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την 

ένταξη στη δράση (δ) του Μέτρου 3.1.9 - «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως 

συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19», της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1 «Προώθηση 

της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και 
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βασιζόμενης στη γνώση αλιείας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 

2014-2020. 

15. Την υπ΄ αρ. πρωτ. 906/11.05.2022 εισήγηση της Προϊσταμένης της Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π. 

ΑΛΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

την τροποποίηση-επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 2746/14.12.2021 Απόφασης Ένταξης Πράξεων  

όπως τροποποιήθηκε-επικαιροποιήθηκε και ισχύει, και την αύξηση της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 

από 11.501.598,37 € σε 11.552.163,44 €, βάσει της υπ’ αριθμ. 841/28.04.2022 απόφασης του 

Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, περί έγκρισης των αποτελεσμάτων 

εξέτασης ενστάσεων της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων (ΕΕΕ) 3ης και 4ης τμηματικής 

αξιολόγησης Πράξεων. 

 

Α. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

Η κατανομή της Δημόσιας Δαπάνης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  ανά Μέτρο, διαμορφώνεται ως 
εξής: 

 

ΜΕΤΡΑ ΔΡΑΣΗ 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

3.1.9 (δ) 11.552.163,44 € 11.552.163,44 € 

    

ΣΥΝΟΛΑ  
11.552.163,44 € 11.552.163,44 € 

 

Τροποποιούνται οι με α/α 1.745 & 1.803 πράξεις (4ης τμηματικής αξιολόγησης) και προστίθενται τρεις 

(3) νέες Πράξεις με α/α 2.915-2.917 στον πίνακα του Παραρτήματος 1 της υπ΄ αριθ.2746/14-12-2021 

Απόφασης Ένταξης πράξεων και ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται σύμφωνα με τον 

συνημμένο πίνακα του Παραρτήματος 1. 

 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 
Η δημόσια δαπάνη των πράξεων που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων αυξάνεται κατά 50.565,07 € και διαμορφώνεται σε 11.552.163,44 € και έχει τα 

παρακάτω στοιχεία :  
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ΚΩΔ. ΣΑ 
ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ 

(ΚΩΔ. Εναρίθμου) 

Ενεργός Ενάριθμος 

(που συνεχίζει να 

πληρώνει την πράξη) 

Πρόταση 

εγγραφής 

Δημόσια 

Δαπάνη 

Ε086/1 2021ΣΕ08610158 ΝΑΙ  11.552.163,44 € 

 

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ  

Οι ειδικοί όροι που απορρέουν από το καθεστώς ενίσχυσης καθώς και οι υποχρεώσεις που 

προκύπτουν από τους Κανονισμούς των ΕΔΕΤ δεσμεύουν κάθε δικαιούχο και περιγράφονται στο 

συνημμένο Παράρτημα 2 της παρούσας απόφασης. 

Δ. ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ  

Το αίτημα επαλήθευσης – πιστοποίησης – πληρωμής των δικαιούχων υποβάλλεται μέσω του ΠΣΚΕ, 

με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την 

ημερομηνία της παρούσας Απόφασης.   

Κατά τα λοιπά παραμένει σε ισχύ η υπ΄ αριθ. 2746/14-12-2021 Απόφαση Ένταξης Πράξεων, όπως 

τροποποιήθηκε-επικαιροποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 843/29.04.2022 όμοιά της. 

Ε. Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Απόφασης είναι τα συνημμένα παραρτήματα 1 και 2. 

                                                                                               

                                                                                                             Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

                                                                                                ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 

 

                                                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΔ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 

    

   ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :  

1. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Διεύθυνση Προϋπολογισμού & Δ.Α. 

Τμήμα ΠΔΕ 

Μενάδρου 22 

10552 Αθήνα 
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2. Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης 
Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων 

 
3. Ιδιαίτερο Γραφείο Υφυπουργού 

κ. Σ. Κεδίκογλου 
yfyp@hq.minagric.gr 
 

4. Ιδιαίτερο  Γραφείο Διευθυντή Υφυπουργού 
κ. Θεοφίλου 

      atheofilou@hq.minagric.gr 
 
5. Γεν Γραμματέα Ενωσιακών πόρων και Υποδομών 

κ. Δ. Παπαγιαννίδη   
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:yfyp@hq.minagric.gr
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 Ευρωπαϊκή Ένωση  

    

     

 
 Κωδ. Απόφασης:13839 Σελίδα 7 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 19 - Αλιεία και Θάλασσα 

ΑΑ 
ΚΩΔ. 

ΠΡΑΞΗΣ / 
MIS 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

(Εταιρικό σχήμα) 

ΑΦΜ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ 

 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗ

ΣΗΣ 
(ΜΗΝΕΣ) 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΜΗ 
ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝ

ΟΣ Π/Υ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΠΡΑΞΗΣ 

…. ……. 
……………………………….. 

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

1745 5166821 

Προσωρινή παύση αλιευτικής 

δραστηριότητας λόγω Covid-19 

[Α319Β-0439603] 

ΠΥΡΓΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ - 
032315968 

01/03/2020 31/12/2020 10.00 4.682,95 0,00 0,00 4.682,95 

…… …….. 
……………………………. 

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

1803 5166879 

Προσωρινή παύση αλιευτικής 

δραστηριότητας λόγω Covid-19 

[Α319Β-0440067] 

ΧΑΛΑΡΗΣ ΕΜΜ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ - 
038723730 

01/03/2020 31/12/2020 10.00 17.704,65 0,00 0,00 17.704,65  

…… ………. 
……………………………….. 

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

2915 5174772 

Προσωρινή παύση αλιευτικής 

δραστηριότητας λόγω Covid-19 

[Α319Β-0436358] 

ΜΙΧΑΗΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΜΙΧΑΗΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - 

997136589 
01/03/2020 31/12/2020 10.00 29.733,00 0,00 0,00 29.733,00 

2916 5174773 

Προσωρινή παύση αλιευτικής 

δραστηριότητας λόγω Covid-19 

[Α319Β-438252] 

ΣΥΜΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑ ΓΕΡΑΚΙΤΗ 
- 997609489 

01/03/2020 31/12/2020 10.00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00  

2917 5174774 

Προσωρινή παύση αλιευτικής 

δραστηριότητας λόγω Covid-19  

[Α319Β-0440126] 

ΓΑΒΡΙΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΑ - 
301036380 

01/03/2020 31/12/2020 10.00 1.650,00 0,00 0,00 1.650,00 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:           11.552.163,44 0,00 0,00 11.552.163,44 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ:        2.917 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ (MIS):        
 

2917 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

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 πιστοποίησης 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 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. Στο 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 

http://www.alieia.gr/
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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 Στην περίπτωση που ο Δικαιούχος έχει εγκριθεί για χρηματοδότηση και το σκάφος του βυθιστεί ή 

καταστραφεί ολοσχερώς κατά την περίοδο που μεσολαβεί από την ημερομηνία ένταξης της Πράξης 

μέχρι και την ολοκλήρωσή της δεν θα μπορεί να λάβει την ενίσχυση. Κατ’ εξαίρεση, ο Δικαιούχος 

δύναται να λάβει το μέρος της ενίσχυσης που αναλογεί στο μέχρι τότε υλοποιηθέν μέρος της 

Πράξης, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρούσας, και δεν 

επηρεάζεται ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας και οι αρχικοί στόχοι της Πράξης. 

x 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 την υλοποίηση της Πράξης. 

xi 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. 

xii 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.
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