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1η Τροποποίηση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 5
Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΘΑ
ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΕΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ»
O Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων

Έχοντας υπόψη:
Α. Τις εθνικές διατάξεις:
1. 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/22-4-2005).
2. Του Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων
για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), όπως ισχύει.
3. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και
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ισχύει.
Του Ν. 4282/2014 (ΦΕΚ 182/Β/29.8.2014) Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. 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.
6. Του Π.Δ. 97/2017 (ΦΕΚ 138/Α’/15.09.2017) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων».
7. Του Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α΄/08.07.2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και
κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
8. Του Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α/09.07.2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
9. Του Π.Δ. 2/2021 (ΦΕΚ 2/Α/05.01.2021) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών»
10. Της υπ’ αριθ. 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΄)».
11. Του υπ΄αριθ. Π.Δ. 40/2021 (ΦΕΚ 100/Α/16.06.2021) Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, σύσταση και μετονομασία
Γενικών Γραμματειών.
12. Της με αριθ. 4760/26.06.2021 (ΦΕΚ 483/ΥΟΔΔ/23.06.2021) Κοινής Απόφασης του
Πρωθυπουργού και του αρμοδίου Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την
οποία διορίζεται ο κ. Παπαγιαννίδης Δημήτριος του Οδυσσσέα, 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
13. Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 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.
14. Της υπ’ αριθ. 137675/ΕΥΘΥ1016/31-12-2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31-12-18) Απόφασης
αντικατάστασης της με αρ. πρωτ. 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).
15. Της υπ' αριθ. 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)».
16. Της υπ' αριθ. 397/18235/16-2-2017 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 601/Β/2017) περί Αρμόδιας
Αρχής, διαδικασίας και δικαιολογητικών αναγνώρισης των Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.)
και των Ενώσεων τους (Ε.Ο.Π.), καθώς και των Ομάδων Παραγωγών (Ομ.Π.), όπως
τροποποιήθηκε με την αρ. 2430/110502/2017 (ΦΕΚ 3800/Β/2017) ΥΑ και ισχύει.
17. Του Ν.4384/2016 (Α’78) και ειδικότερα το άρθρο 37 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 65 του
Ν. 4484/2017 (Α’110) και ισχύει.
18. Του υπ’ αριθ. 278/17.02.2017 εγγράφου της ΕΥΔ ΕΠΑλΘ, «Ορισμός των απομακρυσμένων
ελληνικών νησιών για τις ανάγκες εφαρμογής του άρθρου 95 παρ. 4 και Παραρτήματος Ι του
Καν. (ΕΚ) 508/2014.
19. Τα εγκεκριμένα από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ,
4.

ΑΔΑ: 94664653ΠΓ-ΦΣΝ

κριτήρια επιλογής των πράξεων του Μέτρου 3.4.3: Άρθρο 68 «Μέτρα Εμπορίας», όπως
περιγράφονται και εξειδικεύονται στο συνημμένο στην πρόσκληση έγγραφο καθώς και η
μεθοδολογία αξιολόγησης.
Β. Τις Eνωσιακές διατάξεις :
1. Του Κανονισμού (ΕΕ) 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) αριθ. 1083/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Του Κανονισμού (ΕΕ) 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την
κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την τροποποίηση
των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1184/2006 και 1226/2009 του Συμβουλίου και την κατάργηση του
κανονισμού ΕΚ) αριθ. 104/2000, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Του Κανονισμού (ΕΕ) 1380/2013, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά
με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και
(ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου και την κατάργηση των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ.
2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 του Συμβουλίου και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του
Συμβουλίου.
4. Του Κανονισμού (ΕΕ) 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) αριθ. 2328/2003, (ΕΚ) αριθ. 861/2006, (ΕΚ) 1198/2006 και (ΕΚ) αριθ.
791/2007 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 68, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 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.
6. Του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 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 τις πληροφορίες που πρέπει να αποστέλλουν τα κράτη μέλη, καθώς και τις
ανάγκες σε δεδομένα και τις συνέργειες μεταξύ δυνητικών πηγών δεδομένων.
7. Του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 772/2014 της Επιτροπής, για τον καθορισμό των κανόνων
σχετικά με την ένταση των κρατικών ενισχύσεων που πρέπει να εφαρμόζονται στο σύνολο
των επιλέξιμων δαπανών ορισμένων δράσεων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ.
8. Του Εκτελεστικού Κανονισμού 1419/2013 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για την
αναγνώριση των οργανώσεων παραγωγών και των διεπαγγελματικών οργανώσεων, την
επέκταση των κανόνων των οργανώσεων παραγωγών και των διεπαγγελματικών οργανώσεων
και τη δημοσίευση των τιμών ενεργοποίησης, όπως προβλέπεται στον κανονισμοί (ΕΕ)
1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κοινή οργάνωση των αγορών των
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
9. Του Εκτελεστικού Κανονισμού 1420/2013 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για την
κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 347/96, (ΕΚ) αριθ. 1924/2000, (ΕΚ) αριθ. 1925/2000,
(ΕΚ) αριθ. 2508/2000, (ΕΚ) αριθ. 2509/2000, (ΕΚ) αριθ. 2813/2000, (ΕΚ) αριθ. 2814/2000,
(ΕΚ) αριθ. 150/2001, (ΕΚ) αριθ. 939/2001, (ΕΚ) αριθ. 1813/2001, (ΕΚ) αριθ. 2065/2001, (ΕΚ)
αριθ. 2183/2001, (ΕΚ) αριθ. 2318/2001, (ΕΚ) αριθ. 2493/2001, (ΕΚ) αριθ. 2306/2002, (ΕΚ)
αριθ. 802/2006, (ΕΚ) αριθ. 2003/2006, (ΕΚ) αριθ. 696/2008 και (ΕΚ) αριθ. 248/2009 μετά την
έγκριση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση των αγορών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
10. Της υπ’ αριθ. 2003/361/ΕΚ Σύστασης της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον
ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων.
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11. 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.
12. Της αριθ 2015/C 217/1 Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, «Κατευθυντήριες γραμμές
για την εξέταση κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας».
13. Της Εκτελεστικής Απόφασης της Επιτροπής, 2014/372/ΕΕ της 11ης Ιουνίου 2014 , για τον
καθορισμό της ετήσιας κατανομής, ανά κράτος μέλος, του συνόλου των πόρων του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας που διατίθενται στο πλαίσιο της επιμερισμένης
διαχείρισης για την περίοδο 2014-2020.
14. Της Εκτελεστικής Απόφασης της Επιτροπής, 2014/464/ΕΕ, για τον καθορισμό των
προτεραιοτήτων της Ένωσης για την πολιτική επιβολής και ελέγχου στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας.
15. Του Εκτελεστικού Κανονισμού 763/2014 της Επιτροπής, της 11ης Ιουλίου 2014, για τη
θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, όσον
αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης και δημοσιότητας καθώς και
οδηγίες για τη δημιουργία εμβλήματος της Ένωσης.
16. Του Εκτελεστικού Κανονισμού 1362/2014 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2014, για τη
θέσπιση κανόνων σχετικά με απλουστευμένη διαδικασία για την έγκριση ορισμένων
τροποποιήσεων επιχειρησιακών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και κανόνων σχετικά με τη μορφή και την παρουσίαση των
ετήσιων εκθέσεων για την υλοποίηση των εν λόγω προγραμμάτων.
Γ. Την ανάγκη βελτίωσης και ολοκλήρωσης των κανόνων επιλεξιμότητας δαπανών καθώς και
της διαδικασίας υλοποίησης του Μέτρου 3.4.3 – Μέτρα Εμπορίας του ΕΠΑΛΘ 2014-2020.
Δ. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας Απόφασης, δεν προκαλείται
δημόσια δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τροποποιούμε την υπ΄αριθμ. 1611/05-07-2019 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο Μ.3.4.3 του
ΕΠΑΛΘ 2014-2020, ως εξής:
1. Στην παράγραφο 5.8 του σημείου 5 «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ» γίνονται οι εξής συμπληρώσεις,
διορθώσεις, ή αντικαταστάσεις στις παρακάτω κατηγορίες δαπανών:
2. Δαπάνες για δράσεις που αφορούν τη δημιουργία συλλογικής ταυτότητας των
προϊόντων
Η δεύτερη περίπτωση δαπανών, αντικαθίσταται ως εξής:
«Έξοδα για τα εικαστικά του συλλογικού σήματος. Ανάπτυξη διαδικασίας πιστοποίησης του
σήματος καθώς και δαπάνες πιστοποίησης των μελών του Δικαιούχου».
6. Δαπάνες για δράσεις διοργάνωσης ή/και συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις με
σκοπό την ανάδειξη και προώθηση της συλλογικής ταυτότητας προϊόντων αλιείας
και υδατοκαλλιέργειας, την γνωριμία με πιθανούς πελάτες, την βελτίωση των
γνώσεων για τις νέες τάσεις σε προϊόντα, τις απαιτήσεις των αγοραστών και
καταναλωτών και την ευαισθητοποίηση του κοινού και των καταναλωτών.
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Η δεύτερη πρόταση της δεύτερης περίπτωσης δαπανών, αντικαθίσταται ως εξής:
«Επιλέξιμες δαπάνες είναι το κόστος ενοικίασης και διαμόρφωσης των περιπτέρων, το κόστος
εγγραφής στους καταλόγους της έκθεσης και το κόστος μεταφοράς και ασφάλισης πάσης
φύσεως εκθεμάτων, κόστος μεταφοράς, διαμονής και εστίασης προσωπικού του Δικαιούχου»
9. Δαπάνες για εξοπλισμό
Καταργείται η πρώτη παράγραφος: «Στην κατηγορία αυτή εμπίπτει…………..αγορά
μεταχειρισμένου εξοπλισμού»
11. Δαπάνες μετακίνησης
Προστίθεται στη δεύτερη παράγραφο, περίπτωση: «γ) ημερήσια αποζημίωση, η οποία
καταβάλλεται στον κάθε μετακινούμενο για την κάλυψη των εξόδων, τα οποία προκαλούνται
λόγω της μετακίνησης και παραμονής του εκτός έδρας, για εκτέλεση υπηρεσίας».

2.

Στην παράγραφο 5.9 του σημείου 5 «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ» προστίθενται οι εξής μη επιλέξιμες
δαπάνες:
• «Δαπάνες απόσβεσης παγίων στοιχείων
• Δαπάνες προληπτικής συντήρησης του εξοπλισμού και αγοράς αναλωσίμων για την ορθή
λειτουργία του κατά τη διάρκεια χρήσης του εξοπλισμού στην Πράξη»»

3. Στο τέλος της παρ. 1, του σημείου 6.2 που αφορά την ημερομηνία υποβολής προτάσεων, η
διατύπωση της φράσης αντικαθίσταται από την εξής :
«Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 31.12.2022».
4. Στο τέλος της παρ. 1, του σημείου 7.1 που αφορά στο «Α’ Στάδιο: Πληρότητα και επιλεξιμότητα
πρότασης», η διατύπωση της φράσης αντικαθίσταται από την εξής:
«Οι δυνητικοί δικαιούχοι δύναται να υποβάλλουν ένσταση σύμφωνα με την παράγραφο 7.2 της
παρούσας διαδικασίας»
5. Ο τίτλος του σημείου «9: ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΑΠΑΝΩΝ – ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ», μετονομάζεται ως εξής: «9. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
– ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ»
Ολόκληρο το σημείο: Α) Δικαιούχοι: Οργανώσεις Παραγωγών, Ενώσεις Οργανώσεων
Παραγωγών ή Διακλαδικές Οργανώσεις, Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις αυτών, Συλλογικοί
Φορείς και λοιπές Οργανώσεις, με τις παραγράφους:
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9.1 «Διοικητική Επαλήθευση»
9.2 «Επιτόπια Επαλήθευση»
και 9.3 «Καταχώρηση δαπανών», καταργούνται και
και το σημείο Β) αντικαθίσταται ως εξής:
«Δικαιούχοι:

i) Ιδρύματα Δημοσίου Δικαίου (Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
(ΝΠΔΔ), Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) εποπτευόμενα
από το Δημόσιο
ii) Οργανώσεις Παραγωγών, Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών ή
Διακλαδικές Οργανώσεις, Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις αυτών,
Συλλογικοί Φορείς και λοιπές Οργανώσεις,

Η επαλήθευση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου πραγματοποιείται από την Ε.Υ.Δ.Ε.Π
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ με διοικητικές επαληθεύσεις και κατά περίπτωση εάν απαιτηθεί και με
επιτόπιες επαληθεύσεις.
Η διαδικασία διοικητικής ή/και επιτόπιας επαλήθευσης εφαρμόζεται σε κάθε στάδιο υλοποίησης της
Πράξης [αρχικό (προκαταβολή) ενδιάμεσο, τελικό] πριν από την εκάστοτε καταβολή ενίσχυσης.
Α) Σε περίπτωση προκαταβολής
Στην περίπτωση της χορήγησης προκαταβολής, το αίτημα κατανομής γίνεται από το δικαιούχο
σύμφωνα με την διαδικασία ΔΙV_1 του ΣΔΕ, για ποσό έως και 50% της εγκεκριμένης Δημόσιας
Χρηματοδότησης.
Το αίτημα θα πρέπει να συνοδεύεται από ισόποση εγγυητική επιστολή προκαταβολής από
αναγνωρισμένη προς τούτο τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα, η οποία εκδίδεται υπέρ του ΥΠΑΑΤ με
διάρκεια ισχύος είτε αορίστου χρόνου είτε ορισμένου χρόνου με λήξη μετά την καταληκτική
ημερομηνία ολοκλήρωσης της Πράξης. Σε περίπτωση και εφόσον συμβεί κατά τη διάρκεια
υλοποίησης της Πράξης, η εγγυητική επιστολή ορισμένου χρόνου να λήγει πριν την ολοκλήρωση
της Πράξης, ο Δικαιούχος υποχρεούται, άμεσα να την αντικαταστήσει με άλλη ώστε να ικανοποιείται
εκ νέου η ανωτέρω απαίτηση. Η προκαταβολή συμψηφίζεται με την επόμενη ενδιάμεση δόση ή με
την αποπληρωμή της Πράξης σε περίπτωση που δεν υπάρχει ενδιάμεση καταβολή.
Η προκαταβολή καλύπτεται από τις δαπάνες που καταβάλλονται από το δικαιούχο στα πλαίσια της
εφαρμογής της πράξης και δικαιολογείται με εξοφλημένα τιμολόγια ή λογιστικά έγγραφα ισοδύναμης
αποδεικτικής αξίας εντός του χρονικού ορίου υλοποίησης της Πράξης.
Διενεργείται διοικητική επαλήθευση στο σχετικό αίτημα του Δικαιούχου, το οποίο υποβάλλεται στη
ΔΑ, με την προϋπόθεση ότι το Σχέδιο Παραγωγής και Εμπορίας έχει λάβει την προβλεπόμενη
έγκριση από την Αρμόδια Εθνική Αρχή.
Η ΔΑ οριστικοποιεί και εγκρίνει, μετά από έλεγχο, το αίτημα χρηματοδότησης, μέσω του ΟΠΣ όπου
ενημερώνεται και ο δικαιούχος. Η καταβολή της προκαταβολής στον δικαιούχο πραγματοποιείται
από την ΓΔΟΥ-ΥΠΑΑΤ, μετά από έλεγχο των απαραίτητων για την λήψη της δικαιολογητικών.
Σε περίπτωση λήψης προκαταβολής τα στάδια της ενότητας Β) εφαρμόζονται κατ΄αναλογία για τον
έλεγχο του συμψηφισμού της προκαταβολής και την περαιτέρω χρηματοδότηση του δικαιούχου
βάσει της εγγυητικής του επιστολής και των σχετικών του αιτημάτων.
Β) Λοιπές περιπτώσεις (υλοποιημένες δαπάνες χωρίς λήψη προκαταβολής)
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Β1) Διοικητικές επαληθεύσεις
Ο δικαιούχος υποβάλλει το ΔΔΔ, με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου Ε.ΙΙ.5_1 Δελτίο Δήλωσης
Δαπανών (ΔΔΔ) της διαδικασίας ΔΙΙ._5 του ΣΔΕ, σε επίπεδο υποέργου στο ΟΠΣ. Έκαστο Δελτίο
Δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του τελικού, θα πρέπει να αφορά ύψος δαπανών μεγαλύτερο του
20% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πράξης. Στο δελτίο εμφανίζονται οι
πραγματοποιηθείσες δαπάνες και η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου που συνδέεται με αυτές.
Το ΔΔΔ μπαίνει σε κατάσταση «ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ» και ελέγχεται από τη ΔΑ/ τον ΕΦ ως προς
την ορθότητα συμπλήρωσης και ως προς την πληρότητα των συνοδευτικών αποδεικτικών
εγγράφων.
Στο Δελτίο Διοικητικής Επαλήθευσης Δήλωσης Δαπανών Δικαιούχου, το οποίο συμπληρώνεται στο
ΟΠΣ καταγράφονται τα αποτελέσματα της διοικητικής επαλήθευσης με τη σχετική τεκμηρίωση ανά
κατηγορία δαπάνης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Υ.Α 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ
5968/Β/31.12.2018) όπως ισχύει, καθώς επίσης και τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος ΙV
«Πρόσθετα Δικαιολογητικά για την Επαλήθευση - Πιστοποίηση Δαπανών». Στις περιπτώσεις
δηλώσεων δαπανών υποέργων με μεγάλο αριθμό παραστατικών, η υποβολή του Δ.Δ.Δ μέσω ΟΠΣ,
συνοδεύεται και με την υποβολή στην Ε.Υ.Δ.Ε.Π ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ σχετικού φακέλου
δικαιολογητικών σε έντυπη ή/και σε ψηφιακή μορφή.
Η Ε.Υ.Δ.Ε.Π ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ προβαίνει σε διοικητική επαλήθευση του περιεχομένου του ΔΔΔ
σε σχέση με τα συνημμένα ή/και υποβληθέντα αποδεικτικά έγγραφα, με βάση το Δελτίο Διοικητικής
Επαλήθευσης Δήλωσης Δαπανών Δικαιούχου (έντυπο Ε.ΙΙ.5_2) στο οποίο καταγράφονται τα
αποτελέσματα της διοικητικής επαλήθευσης με τη σχετική τεκμηρίωση. Σε περίπτωση που κριθεί
αναγκαίο, δύναται να ζητήσει από τον Δικαιούχο την υποβολή διευκρινήσεων ή/και
συμπληρωματικών στοιχείων, αξιοποιώντας την διαδικασία επικοινωνίας του ΟΠΣ.
Στην περίπτωση που, κατά τη διενέργεια διοικητικής επαλήθευσης της δήλωσης δαπανών
Δικαιούχου, διαπιστώνεται διαφοροποίηση μεταξύ των ποσών «ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ» και
«ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» λόγω παράτυπης ή μη επιλέξιμης δαπάνης συμπληρώνεται στο ΟΠΣ η
Έκθεση Διοικητικής Επαλήθευσης (έντυπο Ε.ΙΙ.5_3) η οποία κοινοποιείται στο Δικαιούχο εντός δέκα
(10) ημερολογιακών ημερών από την έγκρισή της, προκειμένου να του γνωστοποιηθεί το ύψος και
η αιτιολογία της περικοπής. Η κοινοποίηση πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ και μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με αποδεικτικό παράδοσης και παραλαβής. Στην έκθεση
προσδιορίζονται τα μη επιλέξιμα ποσά που περικόπτονται με κατάλληλη τεκμηρίωση και αναφορά
των διατάξεων που παραβιάστηκαν. Εφόσον, η παράτυπη δαπάνη αφορά δαπάνες για τις οποίες έχει
καταβληθεί η αντίστοιχη δημόσια συνεισφορά, η έκθεση δύναται να περιλαμβάνει και πρόταση για
ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών.
Ο Δικαιούχος δύναται να υποβάλει στην ΕΥΔ ΕΠΑλΘ, εγγράφως ή μέσω του ΟΠΣ τις αντιρρήσεις
του, εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της Έκθεσης Διοικητικής
Επαλήθευσης. Η σχετική τεκμηρίωση δύναται να τηρείται στο ΟΠΣ. Οι αντιρρήσεις εξετάζονται από
την ΕΥΔ ΕΠΑλΘ, εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή τους. Σε περίπτωση
που απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση, προκειμένου να ληφθεί απόφαση για το βάσιμο ή μη των
αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν, δύναται να διενεργείται άμεσα έκτακτη επιτόπια επαλήθευση. Σε
αυτή την περίπτωση, στο Όργανο Επαλήθευσης συμμετέχει το άτομο/ άτομα που διενήργησε/αν τη
διοικητική επαλήθευση. Η Έκθεση Επιτόπιας Επαλήθευσης συντάσσεται άμεσα έτσι ώστε να
οριστικοποιηθεί η Έκθεση Διοικητικής Επαλήθευσης εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από
την ημερομηνία διενέργειας της συμπληρωματικής επιτόπιας επαλήθευσης έτσι ώστε να γίνει η
σχετική προσαρμογή της Έκθεσης Διοικητικής Επαλήθευσης στο ΟΠΣ, εφόσον από το πόρισμα της
Επιτροπής προκύπτει μερική ή ολική ικανοποίηση των αντιρρήσεων.
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Σε περίπτωση παρέλευσης της προθεσμίας υποβολής των αντιρρήσεων, ή μετά την εξέταση αυτών
από την Επιτροπή, η Ε.Υ.Δ.Ε.Π ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ υποβάλει αίτημα κατανομής στο ΟΠΣ με το
ποσό της Δημόσιας Δαπάνης που έχει επαληθευτεί και πιστοποιηθεί και διαβιβάζει στην Γενική
Οικονομική Δ/νση του ΥΠΑΑΤ σχετικό φάκελο δικαιολογητικών.
Η Δημόσια χρηματοδότηση που αναλογεί στους Δικαιούχους καταβάλλεται από την Οικονομική
Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που
διέπει την εκκαθάριση και πληρωμή των σχετικών δαπανών.
Η πληρωμή πραγματοποιείται, στο ακέραιο και αποκλειστικά στον τραπεζικό λογαριασμό του
αιτούντος, χωρίς κανένα ποσό να αφαιρείται, ούτε να παρακρατείτε, ούτε να εισπράττεται, το οποίο
θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των ποσών της δημόσιας συνεισφοράς στους Δικαιούχους.
Η δημόσια ενίσχυση δεν εκχωρείται σε τρίτους. Ειδικά για το τελικό αίτημα πληρωμής (τελικό Δ.Δ.Δ),
εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 32 του Ν.4314/2014( ΦΕΚ Α΄265/23.12.2014), όπως
ισχύει.
Μετά την καταβολή της ενίσχυσης στον Δικαιούχο και την αποστολή από την ΓΔΟΥ των στοιχείων
της ηλεκτρονικής πληρωμής (EPS), ο αρμόδιος χειριστής της Ε.Υ.Δ.Ε.Π ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ
συμπληρώνει και καταχωρεί στο ήδη υποβληθέν από τον δικαιούχο Δελτίο Δήλωσης Δαπανών
(Δ.Δ.Δ) το οποίο πλέον εγκρίνεται από την ΕΥΔ/ΕΠΑΛΘ.
Β2) Επιτόπιες επαληθεύσεις
Εφόσον απαιτηθεί σύμφωνα με τη φύση της πράξης και κατά περίπτωση, μπορεί να διενεργηθεί
Επιτόπια Επαλήθευση.
Για τις Επιτόπιες επαληθεύσεις εφαρμόζεται η προβλεπόμενη στο ΣΔΕ διαδικασία (Διαδικασία ΔΙΙ_7:
Επιτόπια επαλήθευση (πράξεις πλην ΚΕ)
Το σημείο 11: «ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ» καταργείται
Τα σημεία 12 και 13 αναριθμούνται σε 11 και 12 αντίστοιχα.
Τα υποδείγματα 3 και 8 δε χρησιμοποιούνται
Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ» μετονομάζεται σε:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV «ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΑΠΑΝΩΝ» και αντικαθίσταται ως παρακάτω.
Το υπόδειγμα 5 « ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ & ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ» μετονομάζεται ως εξής:
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5 ( από τον Δικαιούχο)
«ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΥΠΟΕΡΓΟ & ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ»

ΑΔΑ: 94664653ΠΓ-ΦΣΝ

Κατά τα λοιπά παραμένει ως έχει η υπ’ αριθ. 1611/05.07.2019 (ΑΔΑ: ΩΥΓ24653ΠΓ-ΗΝΚ) Πρόσκληση.

Η Απόφαση αυτή ισχύει από τη ημερομηνία ανάρτησής της στο Πρόγραμμα «Διαύγεια».

Ο Γενικός Γραμματέας
Ενωσιακών Πόρων και
Υποδομών

Παπαγιαννίδης Δημήτριος

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1.
2.

Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών
ΕΥΔ ΕΠΑλΘ, Μονάδες Α’, Β2’, Γ2’
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ»
1.

2.

3.
4.

Εγκεκριμένη/ες ετήσια/ες έκθεση/εις σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 5 της
Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθ. 123/22078/4-2-2019 «Καθορισμός συμπληρωματικών
μέτρων για την εφαρμογή διατάξεων του Καν. (ΕΕ) 1379/2013 σχετικά με τη λειτουργία
Οργανώσεων Παραγωγών προϊόντων υδατοκαλλιέργειας». Αυτή/Αυτές θα αφορά/ούν
το/τα έτος/η εντός του/των οποίου/ων έχουν πραγματοποιηθεί οι δαπάνες για τις οποίες ο
Δικαιούχος υποβάλει αίτημα επαλήθευσης – πιστοποίησης.
Υπεύθυνη Δήλωση του Δικαιούχου, υπογεγραμμένη αρμοδίως, όπου αναφέρεται ότι:
• Τα υποβαλλόμενα αντίγραφα είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτότυπων παραστατικών
• Τα πρωτότυπα είναι πάντα στη διάθεση της ΕΥΔ ΕΠΑλΘ
• Τα παραστατικά δεν αντιστοιχούν σε δαπάνες που έχουν χρηματοδοτηθεί από άλλο
πρόγραμμα
• Οι δαπάνες της Πράξης παρακολουθούνται λογιστικά σε ξεχωριστό λογαριασμό και
είναι εις γνώση του υπογράφοντα ότι όσες από αυτές δεν έχουν καταχωρηθεί στον
λογαριασμό αυτόν θα κριθούν ως μη επιλέξιμες
Τροποποιήσεις του καταστατικού σύστασης, εφόσον έχουν υπάρξει, ή Βεβαίωση περί μη
περαιτέρω τροποποίησης του καταστατικού.
Αναλυτικός κατάλογος δαπανών και των αντίστοιχων λογιστικών αποδεικτικών εγγράφων
(Υπόδειγμα 5).

