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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 53796/Β.2320
(1)
Κατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο εφαρμογής του
Ν. 3723/2008.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οι−
κονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και
Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονο−
μασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότη−
τας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδο−
νίας−Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας−Θράκης
και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής
Γραμματείας Μακεδονίας−Θράκης και της Γενικής Γραμ−
ματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 213 Α΄)
και του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α΄).
2. Το άρθρο 90 του «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την
κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
3. Τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 5 και 7 του Ν. 3723/2008 (ΦΕΚ 250Α΄/
9.12.2008) «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για
την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της Διεθνούς Χρημα−
τοπιστωτικής κρίσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την παρ. 5 της υπ’ αριθμ. 54201/Β2884 (ΦΕΚ 2471 Β΄/
4.12.2008) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικο−

νομικών «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας
για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της Διεθνούς
Χρηματοπιστωτικής κρίσης».
5. Το άρθρο 60 του Ν. 3601/2007 (ΦΕΚ 178Α΄/1−8−2007)
«Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτι−
κά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών
ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών
υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις».
6. Το άρθρο 7 του Ν. 3872/2010 «Εκτέλεση περιηγητικών
πλόων από πλοία με σημαία τρίτων χωρών με αφετηρία
ελληνικό λιμένα και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 148/3.9.2010).
7. Την υπ’ αριθμ. Ν. 260/2010 έγκριση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για κρατική ενίσχυση (C(2010)4486).
8. Την υπ’ αριθμ. 2766/21.6.2010 εισήγηση του Διοικητή
της Τράπεζας της Ελλάδος.
9. Την υπ’ αριθμ. 104/12.11.2010 εισήγηση του Υποδιοι−
κητή της Τράπεζας της Ελλάδος, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την κατανομή ανά πιστωτικό ίδρυμα των εγγυή−
σεων για την εφαρμογή του άρθρου 2 του Ν. 3723/ 2008, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 3872/ 2010, σύμφωνα με
την εισήγηση του Υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.
2. Να λαμβάνεται υπόψη η συνέχιση ενίσχυσης της
ρευστότητας για επιχειρήσεις ζωτικής σημασίας, με
στόχο την επάρκεια αυτής για την οικονομική ανάπτυξη
της χώρας, όπως προβλέπεται στο συνημμένο Σύμφωνο
Ρευστότητας (παράρτημα). Η δημιουργούμενη ρευστό−
τητα θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί προς όφελος των
καταθετών, των δανειοληπτών και γενικότερα της ελ−
ληνικής οικονομίας.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Σύμφωνο Ρευστότητας
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 5 του Ν. 3723/2008, σύμφωνα με το οποίο
«Τα πιστωτικά ιδρύματα στα οποία διατίθενται τίτλοι
του Ελληνικού Δημοσίου κατά το άρθρο 3 του παρόντος
οφείλουν να χρησιμοποιούν το προϊόν της ρευστοποί−
ησης των τίτλων για χορήγηση δανείων στεγαστικών
και προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ανταγωνιστικούς
όρους, η δε παρεχόμενη εγγύηση κατά το άρθρο 2
δύναται να αφορά σε χορηγήσεις προς επιχειρήσεις
ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη της Χώρας.»
2. Την έγκριση της Ε.Ε (ΙΡ/08/1742), σύμφωνα με την
οποία, η ρευστότητα που προκύπτει από το πρόγραμ−
μα θα χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση στεγαστικών
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δανείων και δανείων προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις
υπό ανταγωνιστικούς όρους.
3. Την αιτιολογική έκθεση και το άρθρο 7 του Ν. 3872/
2010, σύμφωνα με τα οποία επεκτείνεται το πρόγραμμα
ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυμάτων κατά επιπλέον 25
δις ευρώ προκειμένου να διασφαλιστεί η ρευστότητα
των τραπεζών και μέσω αυτής η χρηματοδότηση της
πραγματικής οικονομίας.
4. Το αναθεωρημένο Μνημόνιο Οικονομικής και Χρημα−
τοπιστωτικής Πολιτικής της 6η Αυγούστου 2010, σύμφω−
να με το οποίο, «οι εγγυήσεις αυτές θα εξασφαλίσουν
επαρκή παροχή δανείων από την ΕΚΤ/Ευρωσύστημα
προς τις ελληνικές τράπεζες και την οικονομία, καθώς
και για να αντεπεξέλθουν σε ενδεχόμενες περαιτέρω
αναταραχές στην αγορά» και
5. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του ευρωπαϊκού
και εθνικού δικαίου σχετικά με τη λειτουργία και επο−
πτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων,
Η Τράπεζα.........συνομολογεί με το Ελληνικό Δημόσιο
ότι θα διενεργηθούν όλες οι δυνατές ενέργειες, ώστε
να διοχετευθεί μέσω δανείων ή/και λοιπών πιστώσε−
ων επαρκής ρευστότητα στον πραγματικό τομέα της
οικονομίας, ιδίως μέσω της επιχειρηματικής και της
στεγαστικής πίστης.
Η προσφορά δανειακών κεφαλαίων από την Τράπεζα
... θα γίνει βάσει της ζήτησης που θα εκδηλωθεί σχετικά,
και αφού καλυφθούν:
• οι απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
προς το εν λόγω πιστωτικό ίδρυμα προκειμένου να
διασφαλιστεί η σταθερότητα στην κατάσταση ρευστό−
τητας του πιστωτικού ιδρύματος, αλλά και την εκάστοτε
αλλαγή της πολιτικής της ΕΚΤ
• τις απαιτήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος για τη δια−
τήρηση της σταθερότητας στην κατάσταση ρευστότητας
του πιστωτικού ιδρύματος, για εποπτικούς σκοπούς
• Την εκτίμηση της Τράπεζας της Ελλάδος για τις
ανάγκες ρευστότητας του πιστωτικού ιδρύματος σύμ−
φωνα με την εσωτερική πολιτική του αναφορικά με τη
διαχείριση των πάσης φύσεως κινδύνων στους οποίους
εκτίθεται (ιδίως του πιστωτικού κινδύνου και του κιν−
δύνου ρευστότητας) και την προσαρμογή των αναγκών
αυτών σε έκτακτες οικονομικές συνθήκες.
Οι Εκπρόσωποι του Ελληνικού Δημοσίου, θα επιβλέπουν
την πρόοδο των εκταμιεύσεων και το βαθμό ενίσχυσης
της πραγματικής οικονομίας από το συγκεκριμένο πιστω−
τικό ίδρυμα και θα αναφέρουν σχετικά στο «Συμβούλιο
Εποπτείας» του άρθρου 7 του Ν. 3723/2008.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2010
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

F
Αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.17/1873/23959
(2)
Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του
Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας
(ΦΕΚ 655/Β΄/17.05.2005).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρ. 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που

κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδι−
κοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98/22.04.2005).
2. Το π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιο−
μηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α΄ 168/
16.06.1989) όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 191/1996 (ΦΕΚ
Α΄ 154/10.07.1996), π.δ. 134/2005 (ΦΕΚ Α΄ 93/02.08.2005),
π.δ. 54/2006 (ΦΕΚ Α΄ 58/17.03.2006), σε συνδυασμό με
το π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρι−
σμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπο−
ρίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ A΄ 19/01.02.1996),
όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση
του Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ Α΄ 85/17.03.2004) και
σε συνδυασμό με το π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του
Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου
Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυ−
ξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικο−
νομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατρο−
πή του Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική
Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή στο
Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακε−
δονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου
και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ Α΄ 213/07.10.2009), το
π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιο−
τήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 221/05.11.2009) και το
π.δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των
Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009» (ΦΕΚ
Α΄ 56/15.04.2010).
3. Το π.δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ Α΄214/07.10.2009) και το π.δ. 89/2010
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 154/07.09.2010).
4. Την υπ’ αρ. οικ. 46098/25−10−2010 απόφαση «Ανάθε−
ση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Αθανάσιο Μωραΐτη
και Ιωάννη Μανιάτη» (ΦΕΚ Β΄ 1696/27.10.2010).
5. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ A΄ 286/22.12.1999),
όπως ισχύουν και ειδικότερα τις διατάξεις των Άρθρων
19 και 20.
6. Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήμα−
τος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΔΣ&ΣΗΕ –
ΦΕΚ Β΄ 655/17.05.2005), όπως ισχύουν.
7. Τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής
Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 623/25.05.2001) όπως ισχύουν.
8. Την υπ’ αρ. 368/2010 Γνώμη της ΡΑΕ που διαβι−
βάστηκε με το υπ’ αρ. Ο−45313/17.11.2010 Έγγραφο της
Αρχής.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Διαδικασία Εκκαθάρισης ΗΕΠ
και τη Διαδικασία Εκκαθάρισης Αποκλίσεων
1. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 335
παράγραφος (24), ώστε οι λέξεις «…των προηγούμενων
επτά ημερολογιακών ημερών…» να αντικατασταθούν από
τις λέξεις «…του προηγούμενου ημερολογιακού μήνα …»
και η λέξη «εβδομαδιαία» να αντικατασταθεί από τη
λέξη «μηνιαία» και προσθήκη των εξής: «Εκπρόσωπος
Φορτίου δύναται, με σχετική του δήλωση στον Διαχει−
ριστή, την οποία κοινοποιεί στη ΡΑΕ, να αιτηθεί την
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εβδομαδιαία εξόφληση των οφειλών του στο πλαίσιο
της Διαδικασίας Εκκαθάρισης Λογαριασμών ΗΕΠ. Ο
Διαχειριστής αναπροσαρμόζει ανάλογα το ύψος των
εγγυήσεων που οφείλει να προσκομίσει ο εν λόγω Εκ−
πρόσωπος Φορτίου.»
Τροποποίηση του Περιεχομένου
της Δήλωσης Εκπροσώπησης Μετρητή
2. Τη διαγραφή της δεύτερης περιόδου του σημείου
Γ, της παραγράφου 1 του άρθρου 163.
Τροποποίηση χρονοδιαγραμμάτων
3. Την τροποποίηση της πρώτης περιόδου της πα−
ραγράφου 12 του άρθρου 335 ως εξής: «Η εφαρμογή
των διατάξεων του Άρθρου 44 παράγραφος (3) και
του Άρθρου 92 παράγραφος (8) άρχεται εντός δύο (2)
μηνών από την Πέμπτη Ημέρα Αναφοράς, και η εφαρ−
μογή των διατάξεων του Άρθρου 44 παράγραφος (5)
άρχεται εντός έξι (6) μηνών από την Πέμπτη Ημέρα
Αναφοράς.»
Τροποποίηση διατάξεων για
λογαριασμούς ΑΠΕ και ΥΚΩ
4. Την τροποποίηση του σημείου Δ, της παραγράφου
1 του άρθρου 208, ως εξής:
«Τα έσοδα τα οποία προέρχονται από την χρέωση του
Eιδικού Τέλους ΑΠΕ του Άρθρου 40 του Ν. 2773/1999
στους καταναλωτές και τους αυτοπαραγωγούς.»
5. Τη διαγραφή της παραγράφου 2, και την αναρίθμη−
ση της παραγράφου 3.
6. Την τροποποίηση της παραγράφου 3, του άρθρου
209, όπου στη δεύτερη περίοδο προστίθενται τα εξής:
«Για τα μη διασυνδεδεμένα νησιά τα χρηματικά ποσά
των χρεώσεων αυτών, […] αλλά και των χρηματικών πο−
σών που προκύπτουν από την εφαρμογή των Χρεώσεων
Χρήσης Συστήματος στους Πελάτες των μη διασυνδε−
δεμένων νησιών, […] συλλέγονται από τους Προμηθευτές
των Πελατών αυτών και αποδίδονται στον Διαχειριστή
του Συστήματος εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου
του επόμενου μήνα.»
Σφάλματα εκ παραδρομής
7. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 63
παράγραφος (6), ώστε η λέξη «εντάσσεται» να αντικα−
τασταθεί από τη λέξη «εντάσσονται».
8. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 158
παράγραφος (1) στοιχείο (Γ) και του Άρθρου 208 παρά−
γραφος (3), ώστε η λέξη «εγχύεται» να αντικατασταθεί
από τη λέξη «εγχέεται».
9. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 173
παράγραφος (1), ώστε η λέξη «εχγύεται» να αντικατα−
σταθεί από τη λέξη «εγχέεται».
10. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 185
παράγραφος (3), ώστε οι λέξεις «…στην Ελλάδα…» να
αντικατασταθούν από τις λέξεις «…από την Ελλάδα…».
11. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 190
παράγραφος (2), ώστε η λέξη «Εκκαθάρισης» να αντι−
κατασταθεί από τις λέξεις «Λειτουργίας της».
12. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 202
παράγραφος (1), ώστε οι λέξεις «…ποσά το οποία …» να
αντικατασταθούν από τις λέξεις «…ποσά τα οποία …».
13. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 231
παράγραφος (3), ώστε να αναδιατυπωθεί ως εξής:
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«3. Μετά την υποβολή Αίτησης Μεταβίβασης ΣΔΙ από
το νέο Εκπρόσωπο Φορτίου, η οποία υπογράφεται από
τον νέο και τον παλαιό Εκπρόσωπο Φορτίου, η μετα−
βίβαση ολοκληρώνεται με την καταχώριση από τον
Διαχειριστή του Συστήματος της σχετικής εγγραφής
στο Μητρώο ΣΔΙ, χωρίς να απαιτείται αναγγελία στον
Παραγωγό ή συναίνεση αυτού. Μη τήρηση του ως άνω
τύπου συνεπάγεται ακυρότητα της Μεταβίβασης ΣΔΙ.»
Άρθρο 2
1) Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2010
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

F
Αριθμ. 71
(3)
Καθορισμός διαδικασίας υπαγωγής πράξεων και κατα−
βολής των οικονομικών ενισχύσεων στους δικαιού−
χους για το Μέτρο 1.1 «Μόνιμη παύση αλιευτικών
δραστηριοτήτων» του Άξονα Προτεραιότητας 1, του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007−2013.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98/22−4−2005).
2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή
Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ Α 267/3−12−2007) και ειδικότερα
τα άρθρα 4, 9, 19, 36, 37, 38, 39, 41 και 46, παρ. 3.
3. Το Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και
ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών
του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)
2007−2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 53/31−03−2010),
και ειδικότερα το άρθρο 10, παράγραφος 22.
4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της
27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας»
και ειδικότερα τα άρθρα 21, 23 και 53.
5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 498/2007 της Επιτροπής της
26ης Μαρτίου 2007 «για τη θέσπιση λεπτομερών κανό−
νων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 του
Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας.
6. Το Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ Α 187/1988) «Οργανισμός Υπουρ−
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
7. Την αριθμ. 399570/10−10−2001 (ΦΕΚ Β 1363/18−10−2001)
κοινή υπουργική απόφαση «Σύστασης Διοικητικού Τομέα
Προγραμματισμού και Εφαρμογών του Γ΄ ΚΠΣ και θέσης
Ειδικού Γραμματέα στο Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Αλιείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την αριθμ.
Ε(2007)6402/11−12−2007 απόφασή της όπως τροποποιεί−
ται και ισχύει.
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9. Την αριθμ. 2925/13−10−2008 (ΦΕΚ Β 2178/23−10−2008)
απόφαση Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Σύ−
στημα Διαχείρισης Επιχειρησιακού προγράμματος Αλι−
είας 2007−2013».
10. Την αριθμ. 263857/21−12−2000 (ΦΕΚ Β 1639/29−12−00)
κοινή υπουργική απόφαση «Σύστασης στο Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ειδικής υπηρεσίας
με τίτλο «Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προ−
γράμματος «Αλιεία»», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
11. Την αριθμ. 1676/26−6−2009 (ΦΕΚ Β 1867/3−9−2009)
κοινή Υπουργική «Απόφαση για την εκχώρηση αρμο−
διοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού
προγράμματος ΑΛΙΕΙΑΣ» στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρ−
μογής Δράσεων Ε.Π. Αλιείας.
12. Την αριθμ. 282966/09−07−2007 (ΦΕΚ 1205/Β/2007)
κοινή υπουργική απόφαση «Έγκριση του Κανονισμού
Διαδικασίας Πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία
Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύ−
σεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)
των ενισχύσεων που βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό
Εγγυήσεων Γεωργικών προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ)».
13. Την αριθ. 37501/04−03−2009 κοινή υπουργική απόφαση
«Μεταφορά της Δημόσιας Δαπάνης στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για
την πληρωμή των μέτρων του ΠΑΑ και του ΕΠΑΛ 2007−
2013 και της Δράσης 1 «Πρόωρη Συνταξιοδότηση Αλιέων»,
του μέτρου 4.2. του ΕΠΑΛ περιόδου 2000−2006 από το
πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)» (B΄ 485).
14. Το Νόμο 2362/1995 «Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου
των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ
247 Α).
15. Την παράγραφο 2 του άρθρου 24 του Ν. 3147/03
«Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων
αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων
κι άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 135 Α).
16. Την αριθμ. 2058/28−7−2008 (ΦΕΚ Β 1563/6−8−2008)
κοινή υπουργική απόφαση για το σύστημα Δημοσιονομι−
κών Διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστή−
τως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους
του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση του
Επιχειρησιακού προγράμματος Αλιείας 2007−2013.
17. Το εγκεκριμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου
του Επιχειρησιακού προγράμματος Αλιείας 2007−2013
όπως αυτό ισχύει.
18. Τα κριτήρια επιλογής πράξεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα όπως αυτά εγκρίνονται και ισχύουν κάθε
φορά από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. ΑΛΙ−
ΕΙΑΣ 2007 − 2013.
19. Την αριθμ. 656/12−3−08 απόφαση του Ειδικού Γραμ−
ματέα Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων & Υποδο−
μών για την κατανομή Δημόσιας Δαπάνης στα μέτρα
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007−2013
όπως τροποποιείται και ισχύει.
20. Το Νόμο 2218/94 (Α90) περί Νομαρχιακής Αυτοδιοί−
κησης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
21. Το Νόμο 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτο−
διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρό−
γραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄87).
22. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22−4−2005).
23. Το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ Α 213/07.10.2009) «Ανασύστα−
ση του ΥΠ. Οικονομικών, συγχώνευση του ΥΠ. Οικονο−
μίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και

Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτι−
κής και μετονομασία του σε «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ», μετατροπή του
ΥΠ. Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακε−
δονίας − Θράκης και υπαγωγή στο ΥΠ. Εσωτερικών της
Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης και της Γε−
νικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής».
24. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αριθμό 2876/
7.10.2009 (ΦΕΚ Β 2234/2009) «Αλλαγή τίτλου Υπουρ−
γείων».
25. Το Π.Δ. 187/2009 (ΦΕΚ Α 214/07.10.2009) περί διορι−
σμού Υπουργών και Υφυπουργών καθώς και τα Π.Δ. 88
και 89/2010 (ΦΕΚ Α 154/2010).
26. Το ΠΔ 189/2009 (ΦΕΚ Α 221/05.11.2009) «Καθορισμός
και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
27. Το Π.Δ. 24/2010 (ΦΕΚ Α 56/15.04.2010) «Ανακαθορι−
σμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροπο−
ποιήσεις του Π.Δ. 189/2009».
28. Το Π.Δ. 96/2010 (ΦΕΚ Α 170/28.09.2010) «Σύοταση
Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας,
καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
29. Την αριθ. 383/ 18.01.2010 (ΦΕΚ Β΄ 29) απόφαση «Κα−
θορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού ΕΣ.Α.Η.Δ., Γε−
ώργιου Ντόλιου».
30. Την αριθ. 2672/3.12.2009 (ΦΕΚ Β΄ 2408) απόφαση
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονο−
μικών, Φίλιππου Σαχινίδη».
31. Την αριθ. 46500/ΔΙΟΕ 1914/13.10.2010 (ΦΕΚ 1642/Β)
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονο−
μίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί «Ανάθεσης
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας Παναγιώτη Ρήγα».
32. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
δημόσια δαπάνη ύψους 50,267 εκατ. € στα πλαίσια του
Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 − 2013 με συγχρηματοδότηση από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ), αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ορισμοί
Για την εφαρμογή της παρούσης νοούνται ως:
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας (Ε.Π.ΑΛ.): έγγρα−
φο το οποίο υποβλήθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και εγκρίθηκε από την Ευρω−
παϊκή Επιτροπή και το οποίο καθορίζει μία αναπτυξια−
κή στρατηγική με τη χρήση ενός συνεκτικού συνόλου
προτεραιοτήτων, που θα επιτευχθεί με τη συνδρομή
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας (ΕΤΑ).
Άξονας Προτεραιότητας: μία από τις προτεραιότητες
της στρατηγικής στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προ−
γράμματος Αλιείας που περιλαμβάνει ομάδα μέτρων τα
οποία σχετίζονται μεταξύ τους και έχουν συγκεκριμέ−
νους μετρήσιμους στόχους.
Άξονας Προτεραιότητας 1: «Μέτρα για την προσαρ−
μογή του αλιευτικού στόλου» του Επιχειρησιακού Προ−
γράμματος Αλιείας 2007−2013: Η προτεραιότητα στρα−
τηγικής που έχει επιλεγεί στο Ε.Π.ΑΛ. 2007−2013 για την
«Προσαρμογή της Αλιευτικής Προσπάθειας».
Μέτρο: Σειρά πράξεων που έχουν ως στόχο την εφαρ−
μογή ενός άξονα προτεραιότητας,
Μέτρο 1.1 του Άξονα Προτεραιότητας 1: «Μόνιμη παύση
αλιευτικών δραστηριοτήτων». Η μόνιμη παύση των αλι−
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ευτικών δραστηριοτήτων για την επίτευξη του στόχου
της Προσαρμογής της Αλιευτικής Προσπάθειας.
Πράξη: Έργο ή ομάδα έργων που επιλέγονται από
τη Διαχειριστική Αρχή του επιχειρησιακού προγράμ−
ματος ή με ευθύνη της (μέσω Ενδιάμεσου Φορέα Δια−
χείρισης), σύμφωνα με κριτήρια που καθορίζονται από
την επιτροπή παρακολούθησης και υλοποιούνται από
έναν ή περισσότερους δικαιούχους, προκειμένου να επι−
τευχθούν οι στόχοι του άξονα προτεραιότητας με τον
οποίο σχετίζονται.
Δικαιούχος: φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι ο
τελικός αποδέκτης της δημόσιας ενίσχυσης.
Διαχειριστική Αρχή (ΔΑ): εθνική δημόσια αρχή η οποία
είναι υπεύθυνη για την διαχείριση και την εφαρμογή του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007−2013. Ως
Διαχειριστική αρχή έχει οριστεί η Ειδική Υπηρεσία Δι−
αχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας.
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ): κάθε δημόσιος
ή ιδιωτικός φορέας ή υπηρεσία η οποία ενεργεί υπό
την ευθύνη διαχειριστικής αρχής ή αρχής πιστοποίη−
σης ο οποίος εκτελεί καθήκοντα για λογαριασμό μιας
τέτοιας αρχής σε σχέση με δικαιούχους που υλοποιούν
πράξεις.
Σχέδια Προσαρμογής της Αλιευτικής Προσπάθειας:
Εθνικά στρατηγικά σχέδια όπου καθορίζεται η πολιτική
για την προσαρμογή της αλιευτικής προσπάθειας, το
περιεχόμενο των οποίων περιγράφεται στο άρθρο 22
του Κανονισμού (Ε.Κ.) 1198/2006 του Συμβουλίου και στον
Οδηγό του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας.
Εθνικά Σχέδια Παροπλισμού: Εθνικά κείμενα στο
πλαίσιο των υποχρεώσεων που ορίζονται στο άρθρο
23 παράγραφος 2 του Κανονισμού (Ε.Κ.) 1198/2006 του
Συμβουλίου και στα άρθρα 11 έως 16 του Καν. (ΕΚ) αριθ.
2371/2002 για την προσαρμογή της αλιευτικής ικανότη−
τας του αλιευτικού στόλου, το περιεχόμενο των οποίων
περιγράφεται στον Οδηγό του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Αλιείας.
Αρχή Πιστοποίησης (ΑΠ): εθνική, περιφερειακή ή τοπι−
κή δημόσια αρχή ή φορέας, που ορίζεται από το κράτος
μέλος για την πιστοποίηση καταστάσεων δαπανών και
αιτήσεων πληρωμής πριν διαβιβαστούν στην Επιτροπή.
Για το ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007−2013 έχει οριστεί ως Αρχή Πι−
στοποίησης ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει οριστεί και
ως φορέας υπεύθυνος για την είσπραξη των πληρω−
μών από την Επιτροπή και για τη διενέργεια πληρωμών
στους δικαιούχους.
Φορέας Πληρωμής (ΦΠ): Ο φορέας υπεύθυνος για την
είσπραξη των πληρωμών από την Επιτροπή και τη διε−
νέργεια πληρωμών στους δικαιούχους. Ο διαπιστευμέ−
νος Οργανισμός πληρωμής ΟΠΕΚΕΠΕ έχει οριστεί ως
φορέας πληρωμής για το ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007−2013.
Αρχή Ελέγχου: εθνική, περιφερειακή ή τοπική δημόσια
αρχή ή οντότητα, λειτουργικά ανεξάρτητη από τη δια−
χειριστική αρχή και την αρχή πιστοποίησης, ο οποίος
ορίζεται από το κράτος μέλος για κάθε επιχειρησιακό
πρόγραμμα και είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της
ουσιαστικής λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης
και ελέγχου. Για το ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007−2013 έχει οριστεί
ως Αρχή Ελέγχου η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου
(ΕΔΕΛ) του Υπουργείου Οικονομικών.
Κατά τόπους Υπηρεσίες Αλιείας: Οι Υπηρεσίας Αλι−
είας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης όπως αυτές θα
αντικατασταθούν από 01/01/2011 από τις Υπηρεσίες με
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αντικείμενο την αλιεία στις Περιφέρειες, σύμφωνα με
το Νόμο 3852/04−06−2010.
Δημόσιες Ενισχύσεις: Οι ατομικές ενισχύσεις που
χορηγούνται σε φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις του
αλιευτικού τομέα για πράξεις που εντάσσονται στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007 − 2013.
Αίτηση ενίσχυσης: η αίτηση που υποβάλλει ο δικαι−
ούχος για μεμονωμένη πράξη προκειμένου να λάβει
έγκριση για δημόσια ενίσχυση.
Χωρητικότητα: η χωρητικότητα του σκάφους σε GT.
Ηλικία σκάφους: είναι ο ακέραιος αριθμός, που ορί−
ζεται ως η διαφορά μεταξύ του έτους της Απόφασης
Ένταξης της πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Αλιείας για τη χορήγηση των οικονομικών ενισχύσεων
και του έτους έναρξης των πλόων, όπως ορίζεται στον
Καν. (Ε.Ο.Κ.) 2930/86 του Συμβουλίου.
Παρατυπία: κάθε παράβαση διάταξης του Κοινοτικού
δικαίου η οποία προκύπτει από πράξη ή παράλειψη
οικονομικού φορέα και η οποία ζημιώνει ή ενδέχεται
να ζημιώσει το γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, με τον καταλογισμό στον προϋπολογισμό αδι−
καιολόγητης δαπάνης.
Δημοσιονομική Διόρθωση: Η ακύρωση του συνόλου
ή μέρους της Κοινοτικής ή και Εθνικής συμμετοχής σε
ένα έργο ή πράξη, στο πλαίσιο της συγχρηματοδότησής
του από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας της περι−
όδου 2007−2013, η οποία είναι ανάλογη της παράτυπης
δαπάνης που διαπιστώνεται.
Αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό: Κάθε δαπάνη στην
οποία δεν αντιστοιχεί ίσης αξίας παραδοθέν προϊόν,
έργο ή υπηρεσία, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής
σύμβασης ή απόφασης με την οποία αναλήφθηκε η
υποχρέωση της δαπάνης.
Ανάκτηση: Η επιστροφή των αχρεωστήτως ή παρα−
νόμως καταβληθέντων ποσών από τον λαβόντα για μη
νόμιμη αιτία.
Άρθρο 2
Υπαγόμενες πράξεις
Στην παρούσα απόφαση υπάγονται οι πράξεις οι οποί−
ες εντάσσονται στο Μέτρο 1.1: «Μόνιμη παύση των αλι−
ευτικών δραστηριοτήτων» του Άξονα Προτεραιότητας
1 «Μέτρα για την προσαρμογή του αλιευτικού στόλου»
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007 − 2013
για τη μόνιμη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων αλιευ−
τικών σκαφών ηλικίας άνω των δέκα (10) ετών με τους
παρακάτω τρόπους:
• τη διάλυσή τους
• την αλλαγή χρήσης τους, με τη σημαία κράτους
μέλους και εγγραφή σε κοινοτικό νηολόγιο, για μη αλι−
ευτικές δραστηριότητες
Άρθρο 3
Είδος ενίσχυσης
Δημόσιες οικονομικές ενισχύσεις μόνιμης παύσης
αλιευτικών δραστηριοτήτων που καταβάλλονται στην
περίπτωση διάλυσης αλιευτικού σκάφους ή αλλαγής
χρήσης αλιευτικού σκάφους στα πλαίσια του Επιχει−
ρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007−2013.
Σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2 του Κανονι−
σμού (Ε.Κ.) 1198/2006 του Συμβουλίου, η μόνιμη παύση
των αλιευτικών δραστηριοτήτων των αλιευτικών σκα−
φών προγραμματίζεται με τη μορφή εθνικών σχεδίων
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παροπλισμού τα οποία δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα
δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος τους.
Άρθρο 4
Δικαιούχοι
Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων του Μέτρου
1.1. είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, πλοιοκτήτες του−
λάχιστον ενός έτους του επαγγελματικού αλιευτικού
σκάφους (περιλαμβανομένης και της σπογγαλιείας) που
προβαίνουν σε μόνιμη παύση της αλιευτικής δραστη−
ριότητας.
Σε περίπτωση θανάτου πλοιοκτήτη αλιευτικού σκά−
φους παράκτιας αλιείας δικαίωμα υποβολής της αίτη−
σης ενίσχυσης έχουν οι κληρονόμοι που εμπίπτουν στις
διατάξεις του Π.Δ. 261/91 (άρθρο 2, εδάφιο 2 και 3).
Τα σκάφη τα οποία θα παύσουν την αλιευτική τους
δραστηριότητα πρέπει να είναι ενεργά, καταχωρημένα
στο κοινοτικό αλιευτικό μητρώο και να πληρούν όλες
τις προϋποθέσεις της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας
που διέπει τα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη και να
μην έχουν χρονική δέσμευση από προηγούμενη χρη−
ματοδότηση.
Άρθρο 5
Ποσοστά Ενίσχυσης
Οι ενισχύσεις μόνιμης παύσης των δραστηριοτήτων
που καταβάλλονται στην περίπτωση διάλυσης αλιευ−
τικού σκάφους ή αλλαγής χρήσης αλιευτικού σκάφους
υπολογίζονται βάσει της χωρητικότητας και της ηλικίας
του ενεργού σκάφους και δεν μπορούν να υπερβαίνουν
τα ποσά που προβλέπονται στο εγκεκριμένο Επιχει−
ρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007 − 2013 όπως αυτά
αναπροσαρμόζονται με Αποφάσεις της Επιτροπής πα−
ρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος και
ισχύουν. Για πράξεις που θα ενταχθούν στο Μέτρο 1.1:
«Μόνιμη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων» του Άξο−
να Προτεραιότητας 1 του ΕΠΑΛ 2007−2013, η Δημόσια
Δαπάνη (Κοινοτική και Εθνική συνδρομή) ανέρχεται στο
100% του συνολικού ως άνω μέγιστου επιλέξιμου ποσού
σύμφωνα με το άρθρο 52 του Καν. (Ε.Κ.) 1198/2006 του
Συμβουλίου.
Σε περίπτωση που δεν έχει παρέλθει η δεσμευτική
περίοδος από προηγούμενη οικονομική ενίσχυση, όπως
για παράδειγμα για εκσυγχρονισμό του σκάφους, είναι
δυνατή η εξέταση της αίτησης με αναλογική μείωση
της μέγιστης ενίσχυσης.
Το συνολικό ποσό της συνδρομής που παρέχεται για
μια πράξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ) δεν
υπερβαίνει το 95% της δημόσιας δαπάνης για την πράξη
αυτή ενώ, το ποσό της εθνικής συνδρομής μπορεί να
ανέρχεται έως το 25% της δημόσιας δαπάνης για την
πράξη αυτή. Τα ποσοστά κοινοτικής και εθνικής συνδρο−
μής για τις ενισχύσεις μόνιμης παύσης των αλιευτικών
δραστηριοτήτων υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο
53 του Καν. (Ε.Κ.) 1198/2006 του Συμβουλίου.
Άρθρο 6
Όρια προϋπολογισμού
Ο προϋπολογισμός του Μέτρου 1.1: «Μόνιμη παύση αλι−
ευτικών δραστηριοτήτων» του Άξονα Προτεραιότητας 1
του ΕΠΑΛ 2007−2013 ανέρχεται σε 50,267 εκατ. ευρώ.
Με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Κοινοτικών Πό−
ρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίμων ο προϋπολογισμός του μέτρου δύνα−

νται να τροποποιείται, εντός του προϋπολογισμού του
Άξονα Προτεραιότητας 1 του ΕΠΑΛ 2007 − 2013 όπως
καθορίζεται με το άρθρο 6 της αριθμ. 1676/26−6−2009
Κοινής Υπουργικής Απόφασης, για την καλύτερη εξυπη−
ρέτηση των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Αλιείας 2007−2013.
Άρθρο 7
Αρμόδιες αρχές
Η διαχείριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλι−
είας που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Αλιείας για την περίοδο 2007−2013 ασκείται από την
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προ−
γράμματος Αλιείας σύμφωνα με το άρθρο 36 του Νόμου
3614/2007.
Η αρμοδιότητα διαχείρισης του Μέτρου 1.1 του ΕΠΑΛ
2007 − 2013 έχει εκχωρηθεί με την 1676/26−6−2009 κοινή
υπουργική απόφαση, στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής
Δράσεων Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας (ΕΥ
ΕΦΔ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ) ή οποία λειτουργεί ως Ενδιάμεσος
Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ).
Ως Αρμόδιες Υπηρεσίες για την παραλαβή και έλεγχο
πληρότητας των αιτήσεων − προτάσεων και απαραίτη−
των δικαιολογητικών των δικαιούχων για τις ανάγκες
της παρούσας ορίζονται οι κατά τόπους Υπηρεσίες Αλι−
είας, με αρμοδιότητες όπως αυτές καθορίζονται στην
παρούσα.
Άρθρο 8
Διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των δικαιούχων
Η ΕΥ ΕΦΔ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ εκδίδει Πρόσκληση υποβολής
αιτήσεων ενίσχυσης προς τους δικαιούχους, η οποία
εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων.
Το περιεχόμενο της πρόσκλησης περιλαμβάνει όλα
τα απαραίτητα στοιχεία ενημέρωσης των δυνητικών
δικαιούχων σχετικά με τις δυνατότητες και τους όρους
χρηματοδότησης πράξεων στο πλαίσιο της συγκεκρι−
μένης πρόσκλησης, καθώς και τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις των δικαιούχων.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της πρόσκλησης η υπηρεσία
παρέχει στους δυνητικούς δικαιούχους σαφείς και λε−
πτομερείς πληροφορίες τουλάχιστον σχετικά με:
(i) τις υπαγόμενες κατηγορίες ενισχύσεων
(ii) τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι δυ−
νητικοί δικαιούχοι προκειμένου να επιλεγούν για χρη−
ματοδότηση,
(iii) τα ποσά της Δημόσιας Δαπάνης που καταβάλλο−
νται στους δικαιούχους με βάση τη χωρητικότητα και
την ηλικία του σκάφους
(iν) το περιεχόμενο του φακέλου υποψηφιότητας εν−
δεχομένως
(ν) τις διαδικασίες για την εξέταση των προτάσεων
(νi) τα κριτήρια για την ένταξη των προς χρηματο−
δότηση πράξεων
(νii) τους αρμόδιους σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό
επίπεδο, οι οποίοι μπορούν να παρέχουν πληροφορίες
σχετικά με τις προκηρυσσόμενες δράσεις
(viii) τις υποχρεώσεις των δικαιούχων στην περίπτω−
ση έγκρισης της αίτησης ενίσχυσης και ιδίως τις υπο−
χρεώσεις τήρησης στοιχείων και αποδοχής ελέγχων
και επιτόπιων επαληθεύσεων από όλα τα εθνικά και
κοινοτικά όργανα
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(ix) την ημερομηνία έναρξης της διετίας, όπως αυτή
αναφέρεται στην δεύτερη παράγραφο του άρθρου 3
της παρούσας, η οποία δύναται να ταυτίζεται με την
ημερομηνία της πρόσκλησης ή την ημερομηνία έναρξης
υποβολής αιτήσεων.
Οι δυνητικοί δικαιούχοι υποβάλλουν τις αιτήσεις ενί−
σχυσης − χρηματοδότησης στις κατά τόπους Υπηρεσίες
Αλιείας και στις εμπρόθεσμα υποβαλλόμενες αιτήσεις,
σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης, διενεργείται
έλεγχος πληρότητας. Οι αιτήσεις ενίσχυσης με πλη−
ρότητα και με συνημμένη τεκμηρίωση, αποστέλλονται
από τις κατά τόπους Υπηρεσίες Αλιείας στην Ειδική
Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Επιχειρησιακού Προ−
γράμματος Αλιείας, ενώ ταυτόχρονα ενημερώνεται και
ο δικαιούχος.
Με δεδομένες τις προτεραιότητες που περιλαμβάνο−
νται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007−2013
σχετικά με την μόνιμη παύση αλιευτικών δραστηριο−
τήτων, καθώς και την περαιτέρω στοχοποίηση του
Σχεδίου Προσαρμογής της Αλιευτικής Προσπάθειας
και των Εθνικών Σχεδίων Παροπλισμού, στις υποβαλ−
λόμενες αιτήσεις γίνεται άμεση αξιολόγηση. Η πρό−
ταση αξιολογείται αυτοτελώς με σειρά προτεραιό−
τητας με βάση την ημερομηνία υποβολής της στην
κατά τόπους Υπηρεσία Αλιείας και εφόσον πληροί τις
ελάχιστες προϋποθέσεις, όπως προσδιορίζονται στα
κριτήρια αξιολόγησης. Αιτήσεις που είχαν υποβληθεί
από 01/01/2007 έως 31/12/2009 στη Δ/νση Θαλάσσιας
Αλιείας του Υπ.Α.Α.Τ. στα πλαίσια τού Επιχειρησιακού
Προγράμματος Αλιείας 2000−2006 και δεν εντάχθηκαν
λόγω έλλειψης πιστώσεων εξετάζονται κατά προτεραι−
ότητα εφόσον οι δυνητικοί δικαιούχοι επανεκδηλώσουν
το ενδιαφέρον τους εντός χρονικού διαστήματος που
ορίζεται στην πρόσκληση.
Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, εκδίδεται σχε−
τική Απόφαση Χρηματοδότησης − Ένταξης πράξης του
αρμόδιου Ειδικού Γραμματέα.
Άρθρο 9
Διαδικασία παρακολούθησης
Η παρακολούθηση της υλοποίησης της πράξης γί−
νεται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων
Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας, τις κατά τόπους
Υπηρεσίες Αλιείας και από τα Όργανα Επιτόπιας Επα−
λήθευσης (Ο.Ε.Ε), τα οποία λειτουργούν ως όργανα της
ΕΥ ΕΦΔ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ.
Η διαπίστωση της ανάγκης τροποποίησης της πρά−
ξης, μπορεί να προκύψει με την υποβολή αιτήματος
τροποποίησης από το δικαιούχο στην κατά τόπους
Υπηρεσία Αλιείας, στην οποία τεκμηριώνεται η ανα−
γκαιότητα τροποποίησης όρων της ισχύουσας απόφα−
σης χρηματοδότησης − ένταξης πράξης. Στο αίτημα
επισυνάπτονται όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά
που το τεκμηριώνουν.
Η ΕΥ ΕΦΔ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ προκειμένου να αποδεχτεί ή να
απορρίψει αίτημα τροποποίησης πράξης που υποβάλλει
ο δικαιούχος, μέσω των κατά τόπους Υπηρεσιών Αλιείας,
το εξετάζει με βάση τους όρους της απόφασης χρημα−
τοδότησης, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο οι
προτεινόμενες αλλαγές μπορούν να γίνουν αποδεκτές
σύμφωνα την οικεία πρόσκληση.
Στην περίπτωση αποδοχής του αιτήματος τροπο−
ποίησης, εκδίδεται τροποποιημένη απόφαση χρηματο−
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δότησης − ένταξης πράξης, η οποία κοινοποιείται στο
δικαιούχο της ενίσχυσης.
Σε περίπτωση μη αποδοχής του αιτήματος τροποποί−
ησης της πράξης, ο δικαιούχος ενημερώνεται εγγρά−
φως για την απόφαση αυτή με σχετική αιτιολόγηση,
στην οποία αναφέρεται ότι υποχρεούται να υλοποιήσει
την πράξη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αρχική
απόφαση χρηματοδότησης. Η μη αποδοχή του αιτήμα−
τος τροποποίησης της πράξης, δύναται να οδηγήσει
και σε ανάκληση της απόφασης χρηματοδότησης της
πράξης.
Σε περιπτώσεις διαπίστωσης αναγκαιότητας ανάκλη−
σης της απόφασης χρηματοδότησης − ένταξης πράξης,
όπως ενδεικτικά:
• παραίτησης του δικαιούχου της ενίσχυσης για δια−
φόρους λόγους, πριν τη λήξη του εγκεκριμένου χρονο−
διαγράμματος υλοποίησης,
• διαπίστωσης προβλημάτων κατά το χρόνο υλοποίη−
σης, από την ΕΥ ΕΦΔ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ και αδυναμίας του δι−
καιούχου να συμμορφωθεί με τις σχετικές συστάσεις,
• παρέλευσης του χρόνου υλοποίησης, χωρίς ο δικαιού−
χος να έχει προβεί στην υποβολή δήλωσης παραίτησης,
την υποβολή αίτησης τροποποίησης ή ολοκλήρωσης
• κατόπιν πορίσματος / συστάσεων διοικητικής ή επι−
τόπιας επαλήθευσης της ΕΥ ΕΦΔ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ή των
Ο.Ε.Ε. ή άλλης εθνικής ή κοινοτικής αρχής.
η ανάκληση της απόφασης χρηματοδότησης − ένταξης
πράξης, εκδίδεται από την ΕΥ ΕΦΔ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ, και
κοινοποιείται στους δικαιούχους των ενισχύσεων.
Για την ολοκλήρωση της πράξης και την πληρωμή,
ο δικαιούχος υποβάλλει στις κατά τόπους Υπηρεσίες
Αλιείας αίτημα επιτόπιας επαλήθευσης − πληρωμής που
συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Με
την ολοκλήρωση της διενέργειας της επαλήθευσης και
προκειμένου να καταβληθεί η δημόσια ενίσχυση στους
δικαιούχους το Ο.Ε.Ε. συντάσσει Έκθεση Επαλήθευσης −
Πιστοποίησης στην οποία προσδιορίζονται το φυσικό
αντικείμενο που έχει επαληθευτεί − πιστοποιηθεί καθώς
και το αντίστοιχο οικονομικό αντικείμενο. Η Έκθεση
Επαλήθευσης −Πιστοποίησης (σε 2 αντίγραφα) και τα
απαραίτητα δικαιολογητικά διαβιβάζονται από τις κατά
τόπους Υπηρεσίες Αλιείας στην ΕΥ ΕΦΔ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ.
Με βάση την Έκθεση Επαλήθευσης − Πιστοποίησης,
μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών και εφόσον το
σκάφος έχει διαγραφεί από το Κοινοτικό ή το Εθνικό
Αλιευτικό Μητρώο, η ΕΥ ΕΦΔ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ προβαίνει,
εντός 20 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της
έκθεσης στην έκδοση Απόφασης − Βεβαίωσης Ολοκλή−
ρωσης και Πληρωμής Πράξης, με την οποία:
• βεβαιώνεται η ολοκλήρωση της πράξης
• ορίζεται το τελικό καταβλητέο ποσό της δημόσιας
οικονομικής ενίσχυσης.
Άρθρο 10
Διαδικασία επαλήθευσης
Το Όργανο Επιτόπιας Επαλήθευσης (Ο.Ε.Ε.) συγκρο−
τείται μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με μέριμνα της κατά
τόπους Υπηρεσίας Αλιείας και απόφαση του οικείου
Νομάρχη ή αιρετού Περιφερειάρχη και λειτουργεί για το
σύνολο των εγκεκριμένων πράξεων σε χωρικό επίπεδο
αρμοδιότητας ή και για πράξεις που ολοκληρώνουν το
φυσικό αντικείμενο εντός χωρικής αρμοδιότητας.
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Στη σύνθεση του Ο.Ε.Ε. που αποτελείται από δύο μέλη,
μετέχουν υπάλληλοι Υπηρεσιών με τις παρακάτω ειδι−
κότητες και με ισάριθμα απαραιτήτως αναπληρωματικά
μέλη.
α. Ιχθυολόγος της αρμόδιας για θέματα Αλιείας Υπη−
ρεσίας της κατά τόπους Υπηρεσίας Αλιείας ή υπάλλη−
λος γεωτεχνικής κατεύθυνσης διαφορετικής ειδικότη−
τας που υπηρετεί στην ίδια υπηρεσία.
β. Εκπρόσωπος της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής.
Η επιτόπια επαλήθευση − πιστοποίηση πραγματοποιεί−
ται μετά από αίτηση του δικαιούχου στον τόπο υλοποί−
ησης του φυσικού αντικειμένου (όπως για παράδειγμα
ο τόπος διάλυσης του σκάφους) και συνίσταται:
• στην πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου της ενί−
σχυσης, σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται
στην ισχύουσα κάθε φορά απόφαση χρηματοδότησης −
ένταξης πράξης
• στη λήψη φωτογραφιών του σκάφους πριν και κατά
τη διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου.
Η εκτέλεση του έργου της προηγούμενης παραγρά−
φου του παρόντος άρθρου είναι υποχρεωτική για όλα
τα μέλη του Ο.Ε.Ε. το οποίο συνεδριάζει κατ’ αρχήν με
τα τακτικά μέλη και σε περίπτωση κωλύματος μετά
αναπληρωματικά.
Το κόστος της επιτόπιας επαλήθευσης από τα
Ο.Ε.Ε., βαρύνει τις πιστώσεις του μέτρου 5.1 «Τεχνική
Βοήθεια» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας
2007 − 2013.
Με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Κοινοτικών Πό−
ρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίμων μετά από πρόταση της ΕΥ ΕΦΔ Ε.Π.
ΑΛΙΕΙΑΣ συγκροτείται, στη Μονάδα Γ της ΕΥ ΕΦΔ Ε.Π.
ΑΛΙΕΙΑΣ, Επιτροπή Επιτόπιας Επαλήθευσης με αρμοδιό−
τητες δευτεροβάθμιας Επιτροπής, όσον αφορά στις
εργασίες των Ο.Ε.Ε., και των οποίων όμως τις αρμοδιό−
τητες μπορεί να ασκήσει:
(i) σε έκτακτες περιπτώσεις,
(ii) σε περιπτώσεις που αυτά δεν έχουν συγκροτηθεί
(iii) σε περιπτώσεις που για διαφόρους λόγους δεν
λειτουργούν
(iν) σε περιπτώσεις που δεν έχει διενεργηθεί επιτόπια
επαλήθευση ή δεν έχει συνταχθεί έκθεση του Ο.Ε.Ε.
εντός 30 ημερολογιακών ημερών από το αίτημα επιτό−
πιας επαλήθευσης του δικαιούχου και εφόσον δεν απαι−
τείται η προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων.
Εκτός της Επιτόπιας Επαλήθευσης για κάθε πράξη,
η οποία διενεργείται υποχρεωτικά, στις πράξεις δύ−
ναται να διενεργούνται επιτόπιες επιθεωρήσεις από
την Αρχής Πιστοποίησης (ΟΠΕΚΕΠΕ) καθώς επίσης και
έλεγχοι από την Αρχή Ελέγχου (ΕΔΕΛ) και από όργανα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 11
Διαδικασία καταβολής της
ενίσχυσης στους δικαιούχους
Η ΕΥ ΕΦΔ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ σχηματίζει φάκελο πληρωμής
που αποτελείται από το δικαιολογητικά του άρθρου 12
της παρούσας, τον οποίο διαβιβάζει στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά το διοικητικό έλεγχο της πληρότη−
τας του φακέλου, την επιβεβαίωση της έγκρισης πλη−
ρωμής και τους απαραίτητους λογιστικούς ελέγχους,
εκδίδει εντολή πληρωμής προς το τραπεζικό ίδρυμα που

τηρείται ο Ειδικός Λογαριασμός Εγγυήσεων Γεωργικών
Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ) (εκτέλεση πληρωμής). Η δημόσια
ενίσχυση δεν εκχωρείται.
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ως φορέας πληρωμών, είναι υπεύθυνος
για: α) την είσπραξη των πληρωμών που πραγματο−
ποιούνται από την Επιτροπή (κοινοτική συμμετοχή)
και το Κράτος (δημόσια δαπάνη) β) την εκτέλεση των
πληρωμών στο ακέραιο και αποκλειστικά στον ατομικό
τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, χωρίς κανένα
ποσό να αφαιρείται, ούτε να παρακρατείται, ούτε να
εισπράττεται, το οποίο θα είχε ως αποτέλεσμα τη μεί−
ωση των ποσών της δημόσιας συνεισφοράς.
Σε περίπτωση διαπίστωσης παρατυπίας για οποια−
δήποτε αιτία, εφαρμόζονται οι διαδικασίες δημοσιο−
νομικής διόρθωσης και η ανάκτηση των αχρεωστήτως
ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών σύμφωνα με την
αριθμ. 2058/28−7−2008 κοινή υπουργική απόφαση: Σύ−
στημα Δημοσιονομικών Διορθώσεων και διαδικασίες
ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων
ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για
την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος Αλι−
είας 2007−2013 όπως τροποποιείται και ισχύει.
Άρθρο 12
Δικαιολογητικά Πληρωμής
Ως δικαιολογητικά για την πληρωμή ορίζονται:
1. Η απόφαση ένταξης της πράξης στο Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ.
2. Απόσπασμα της συλλογικής απόφασης των έργων
(ΣΑΕ) του Π.Δ.Ε στην οποία ανήκει η πράξη.
3. Το αίτημα επιτόπιας επαλήθευσης − πληρωμής του
δικαιούχου.
4. Η Έκθεση Επαλήθευσης − Πιστοποίησης.
5. Η απόφαση − βεβαίωση ολοκλήρωσης και πληρωμής
της πράξης.
6. Έγγραφο της Υπηρεσίας που θα συνοδεύει τα πα−
ραπάνω δικαιολογητικά για την αποστολή τους στον
ΟΠΕΚΕΠΕ.
Άρθρο 13
Λεπτομέρειες εφαρμογής
Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, η οποία δύναται να ταυτίζεται με την
πρόσκληση υποβολής αιτήσεων, καθορίζονται οι λεπτο−
μέρειες εφαρμογής της παρούσας καθώς και τα απαι−
τούμενα δικαιολογητικά και τα τυποποιημένα έντυπα.
Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού − Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων, ύψους 50.267.000 Ευρώ στα
πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΛΙΕΙΑΣ
2007 − 2013 με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα την
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2010
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