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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1867
3 Σεπτεμβρίου 2009

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Υπουρ−
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατ’
εφαρμογή του π.δ. 164/2004. ..............................................

1

Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΛΙΕΙΑΣ»
στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής δράσεων Ε.Π.
Αλιείας. .................................................................................................. 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 293574
(1)
Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιω−
τικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Υπουργείο Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατ’ εφαρμογή του
π.δ. 164/2004.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ –
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3320/2005 (Φ.Ε.Κ.
48/Α΄/23.2.2005) «Ρυθμίσεις θεμάτων για το προσωπικό
του Δημοσίου και Νομικών Προσώπων του ευρύτερου
δημόσιου τομέα και για τους Ο.Τ.Α.».
β) Τις διατάξεις του άρθρου 11 του π.δ/τος 164/2004
(Φ.Ε.Κ. 134/Α΄/19.7.2004 − Φ.Ε.Κ. 135/Α΄/19.7.2004) «Ρυθμί−
σεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου
χρόνου στο δημόσιο τομέα».
γ) Τις διατάξεις του π.δ/τος 402/1988 (Φ.Ε.Κ. 187/
Α΄/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας» όπως
συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.
δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθη−
κε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/
Α΄/22.4.2005).
2. Τα υπ’ αριθμ. 12 Α΄/9.12.2004 και 8 Β΄/13.12.2004
πρακτικά των Α΄ και Β΄ Υπηρεσιακών Συμβουλίων του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που
επελήφθησαν των κρίσεων αναφορικά με την υπαγωγή
συμβασιούχων στις ρυθμίσεις του άρθρου 11 παρ. 2 του
π.δ. 164/2004.
3. Την υπ’ αριθμ. 4/3.1.2006 απόφαση του Δ΄ Τμήματος
του Α.Σ.Ε.Π. με την οποία έγινε αποδεκτή η κρίση των
ανωτέρω Υπηρεσιακών Συμβουλίων του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4. Τις υπ’ αριθμ. 199/12.9.2008, 37/13.2.2009, 50/6.3.2009
και 62/19.3.2009 αποφάσεις του Α.Σ.Ε.Π. σύμφωνα με τις
οποίες οι αναφερόμενοι σ’ αυτές συμβασιούχοι εσφαλ−
μένως κρίθηκαν από τα Α΄ και Β΄ Υπηρεσιακά Συμβούλια
ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή
τους στις ρυθμίσεις του π.δ. 164/2004 και δέχεται ότι,
αυτοί πληρούν αθροιστικά όλες τις νόμιμες προϋποθέ−
σεις για να συνιστούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 11 του π.δ. 164/2004, οι ορισμένου χρόνου συμ−
βάσεις αυτών συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου.
5. Την υπ’ αριθμ. 293565/14.4.2009 Βεβαίωση της Διεύ−
θυνσης Διοίκησης Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου «Ορ−
γανικές θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων», σχετικά με τη μη ύπαρξη κενών οργα−
νικών θέσεων.
6. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/25873/1.10.2007 (Φ.Ε.Κ.
1950/Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους
Υφυπουργούς Εσωτερικών Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο
Νάκο».
7. Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 (Φ.Ε.Κ. 40/Β΄)
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο−
νομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των
Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
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8. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας
θα προκληθεί ετήσια δαπάνη ύψους 106.000,00 ΕΥΡΩ,
περίπου, η οποία για το τρέχον έτος περιορίζεται στο
ποσό των 53.000,00 ΕΥΡΩ, περίπου. Η ανωτέρω δαπάνη
θα καλυφθεί τόσο για τρέχον έτος όσο και για τα επό−
μενα έτη, από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Ε.Φ.
29−110 ομάδα ΚΑΕ 200), αποφασίζουμε:
Α. Συνιστούμε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, τέσσερις (4) οργανικές θέσεις, κατά ει−
δικότητα (ως ο κατωτέρω πίνακας), με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, προκειμένου να κα−
λυφθούν οι διαπιστωθείσες πάγιες και διαρκείς ανάγκες
κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 164/2004, ήτοι:
Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΚΠ/ΚΗ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΒΑΘΜΙΔΑ
(ΠΛΗΡΟΥΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)

1

ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Π.Ε.

2

2

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

Δ.Ε.

1

3

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ

Δ.Ε.

1

ΣΥΝΟΛΟ

4

Β. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Αυγούστου 2009
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ

F
Αριθμ. 1676
(2)
Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΛΙΕΙΑΣ» στην Ειδική
Υπηρεσία Εφαρμογής δράσεων Ε.Π. Αλιείας.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το νόμο 3614/2007 «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμο−
γή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2007−2013» και ειδικότερα τα άρθρα 3, 4, 5 και
36 αυτού,
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της
27ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας,
3. Τον κανονισμό (ΕΚ) 498/2007 της Επιτροπής της
26ης Μαρτίου 2007 «για τη θέσπιση λεπτομερών κανό−
νων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 198/2006 του
Συμβουλίου για Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας»,
4. Την υπ’ αριθμ. Ε(2007)6402/11.12.2007 απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρη−

σιακού Προγράμματος «Αλιείας 2007−2013», όπως ισχύει
κάθε φορά,
5. Την υπ’ αριθμ. 2925/13.10.2008 (Φ.Ε.Κ. 2178/23.10.2008)
Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου,
6. Την υπ’ αριθμ. 341509/26.11.2008 (Φ.Ε.Κ. 2437/Β΄/
1.12.2008) κοινή υπουργική απόφαση αναδιάρθρωση, αρ−
μοδιότητες και κατανομή προσωπικού Ειδικών Υπηρεσι−
ών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία».
7. Την από 16.4.2009 εισήγηση της Διαχειριστικής Αρ−
χής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΛΙΕΙΑΣ» για
τον ορισμό ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης του προ−
γράμματος,
8. Την υπ’ αριθμ. 656/12.3.2008 απόφαση του Ειδικού
Γραμματέα σχετικά με την «Κατανομή Δημόσιας Δα−
πάνης στα μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Αλιείας 2007−2013»,
9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Φορέας στον οποίο εκχωρούνται αρμοδιότητες
διαχείρισης
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος ΑΛΙΕΙΑΣ, η οποία έχει ορισθεί ως η Δι−
αχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Αλιείας 2007−2013, σύμφωνα με το άρθρο 58 παράγρα−
φος 1α του Κανονισμού (ΕΚ) 1198/2006 και το άρθρο 5
παρ. 7β του ν. 3614/2007 εκχωρεί στην Ειδική Υπηρεσία
Εφαρμογής δράσεων ΕΠ Αλιείας αρμοδιότητες διαχεί−
ρισης του επιχειρησιακού προγράμματος για δράσεις,
μέτρα και Άξονες του άρθρου 2 της παρούσης.
Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής δράσεων ΕΠ Αλιείας
αναλαμβάνει στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος Αλιείας 2007−2013 για δράσεις, μέτρα και Άξονες
του άρθρου 2 της παρούσας, τις αρμοδιότητες που
ορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας και οι οποίες
εξειδικεύονται στην υπ’ αριθμ. 341509/26.11.2008 (Φ.Ε.Κ.
2437/Β΄/1.12.2008) κοινή υπουργική απόφαση.
Άρθρο 2
Αντικείμενο της εκχώρησης
Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής δράσεων ΕΠ Αλιείας,
ορίζεται με βάση το άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3614/2007
ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «ΑΛΙΕΙΑΣ» 2007−2013 και αναλαμβάνει
αρμοδιότητες διαχείρισης, για τις ακόλουθες κατηγο−
ρίες πράξεων:
Άξονας Προτεραιότητας 1 «Μέτρα για την προσαρμο−
γή του αλιευτικού στόλου»
• Μέτρο 1.1: «Μόνιμη παύση των αλιευτικών δραστη−
ριοτήτων»
• Μέτρο 1.2 : «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δρα−
στηριοτήτων»
• Μέτρο 1.3: «Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και
επιλεκτικότητας των αλιευτικών εργαλείων».
• Μέτρο 1.4 : «Παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας».
• Μέτρο 1.5 : «Κοινωνικοοικονομικές αποζημιώσεις για
την διαχείριση του στόλου».
Οι ποσοτικοποιημένοι στόχοι του Άξονα Προτεραιό−
τητας 1 είναι:
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ΔΕΙΚΤΕΣ

Τιμή Βάσης
Έτους 2005

Ενδιάμεσος
Στόχος − 2010

Τιμή Στόχος
Έτους 2015

Αριθ. σκαφών που διαλύονται

18.269

700

1.700

Αριθ. σκαφών που εκσυγχρονίζονται

18.269

800

1.800

3

10

Α) Δείκτες εκροών

Αρ. νέων αλιέων
Β) Δείκτες αποτελεσμάτων
Μείωση χωρητικότητας αλιευτικού στόλου (σε GT)

93.387

2.310

5.610

Μείωση ισχύος αλιευτικού στόλου (σε KW)

537.560

23.191

56.321

38.150 *

800

2.000

Γ) Δείκτες επιπτώσεων
Διατήρηση θέσεων εργασίας
*υφιστάμενες θέσεις

Άξονας Προτεραιότητας 2 «Μέτρα για την προσαρμογή του αλιευτικού στόλου.»
• Μέτρο 2.1: «Υδατοκαλλιέργεια»
Εκτός της δράσης 6 του μέτρου 2.1, που αφορά τα «Μέτρα για την υγεία των ζώων», δημόσιας δαπάνης
500.000 €
Οι ποσοτικοποιημένοι στόχοι του Μέτρου 2.1 είναι:
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
Ονομασία και μονάδα μέτρησης

Αριθμός
μονάδων
Έτος 2005

Ενδιάμεσος
Στόχος 2010

Στόχος
2015

Αριθμός μονάδων (ίδρυση−επέκταση –εκσυγχρονισμός)

1030

100

210

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
Ονομασία και μονάδα μέτρησης

Παραγωγή
Έτος 2005

Ενδιάμεσος
Στόχος 2010

Στόχος 2015

Παραγωγή μονάδων υδατοκαλλιεργειών (τόνοι)

105.511

5.600

11.500

Ονομασία και μονάδα μέτρησης

Αριθμός
θέσεων
Έτος 2005

Ενδιάμεσος
Στόχος 2010

Στόχος 2015

Νέες μόνιμες θέσεις απασχόλησης

5215

250

496

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

• Μέτρο 2.2: «Αλιεία εσωτερικών υδάτων»
Εκτός των πράξεων που αφορούν επενδύσεις για την κατασκευή, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό και εξο−
πλισμό εγκαταστάσεων αλιείας εσωτερικών υδάτων, δημόσιας δαπάνης 400.000 €.
• Μέτρο 2.3: «Μεταποίηση και εμπορία αλιευτικών προϊόντων»
Οι ποσοτικοποιημένοι στόχοι του Μέτρου 2.3 είναι:
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ
Ονομασία και μονάδα μέτρησης

Τιμή βάσης
2005

Ενδιάμεσος
στόχος 2010

Στόχος 2015

Αριθμός μονάδων (ίδρυση –επέκταση– εκσυγχρονισμός)

310

18

46

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
Ονομασία και μονάδα μέτρησης

Τιμή βάσης
2005

Ενδιάμεσος
στόχος 2010

Στόχος 2015

Παραγωγή μονάδων (τόνοι)

59.300

3.900

8.900

Ονομασία και μονάδα μέτρησης

Τιμή βάσης
2005

Ενδιάμεσος
στόχος 2010

Στόχος 2015

Νέες μόνιμες θέσεις απασχόλησης

1.900

130

300

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
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Άξονας Προτεραιότητας 3 « Μέτρα Κοινού Ενδιαφέροντος.»
• Μέτρο 3.1: «Συλλογικές δράσεις (μέτρα κοινού ενδιαφέροντος)»
Η προτεινόμενη Δημόσια Δαπάνη για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων είναι:
ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
σε ευρώ
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2008

Πράξεις Άξονα Προτεραιότητας 1
του ΕΠΑΛ 2007−2013
Πράξεις Άξονα Προτεραιότητας 2
του ΕΠΑΛ 2007− 2013

ΚΑΤΑΝΟΜΗ

2009

2010

2011

97.767.605

−

10.500.000 19.500.000 19.500.000

79.761.538

−

9.500.000

Πράξεις Μέτρου 3.1: Συλλογικές
Δράσεις του ΕΠΑΛ 2007− 2013

3.000.000

−

ΣΥΝΟΛΟ

180.529.143

−

500.000

16.000.000 16.500.000
500.000

500.000

20.500.000 36.000.000 36.500.000

Σε Παράρτημα της παρούσης παρουσιάζεται ο Χρηματοδοτικός πίνακας με ανάλυση σε Άξονα προτεραιότητας
και μέτρου (μέτρο 3.1) της ετήσιας κατανομής της Κοινοτικής, Εθνικής Δημόσιας και της συνολικής Δημόσιας
Δαπάνης.
Άρθρο 3:
Αρμοδιότητες διαχείρισης που εκχωρούνται
Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής δράσεων ΕΠ Αλιείας
αναλαμβάνει στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος Αλιείας 2007−2013» για δράσεις, μέτρα και Άξονες
του άρθρου 2 τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
i. Προβαίνει, όπου απαιτείται, στην αναγκαία εξειδίκευ−
ση των κατηγοριών πράξεων που διαχειρίζεται σύμφωνα
με τις κατευθύνσεις της Διαχειριστικής Αρχής του Επι−
χειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007−2013.
ii. Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αξιοποίηση
των συμπερασμάτων των αξιολογήσεων του Επιχειρη−
σιακού Προγράμματος Αλιείας 2007−2013.
iii. Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής των δράσεων,
μέτρων και Αξόνων που διαχειρίζεται και ειδικότερα τη
χρηματοοικονομκή πρόοδό τους, τους ποσοτικοποιη−
μένους δείκτες και τις προοπτικές εξέλιξής τους και
εισηγείται στη Διαχειριστική Αρχή προτάσεις αναθε−
ώρησής τους.
iv. Συντάσσει τις αναγκαίες αναφορές που ζητούνται
από τη Διαχειριστική Αρχή για την υποβολή των ετήσιων
και τελικών εκθέσεων εκτέλεσης, την προετοιμασία της
ετήσιας εξέτασης του Επιχειρησιακού Προγράμματος,
την προετοιμασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του
Προγράμματος κ.λπ..
v. Συνεργάζεται με την Διαχειριστική Αρχή και με την
Επιτροπή και παρέχει σε αυτήν κάθε πληροφορία που
ζητείται.
vi. Μεριμνά για εξειδίκευση όπου απαιτείται των απα−
ραίτητων εργαλείων, προτύπων και προδιαγραφών για
τη σωστή άσκηση των αρμοδιοτήτων διαχείρισης που
του έχουν εκχωρηθεί σε συμφωνία με τη Διαχειριστι−
κή Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας
2007−2013.
vii. Επεξεργάζεται και εισηγείται στη Διαχειριστική
Αρχή για τις δράσεις, μέτρα και ‘Άξονες που διαχει−
ρίζεται, αναλυτικά κριτήρια επιλογής και ένταξης των
επενδυτικών σχεδίων −πράξεων στο Επιχειρησιακό Πρό−
γραμμα Αλιείας σύμφωνα με τα εγκεκριμένα κριτήρια
από την Επιτροπή Παρακολούθησης και τα προβλεπό−
μενα στο εγκεκριμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου
(ΣΔΕ).

viii. Μεριμνά ώστε να διαδίδονται όσο το δυνατό ευρύ−
τερα οι πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματο−
δότησης για τις κατηγορίες πράξεων που διαχειρίζεται.
Στο πλαίσιο αυτό:
ix. Εκδίδει τις προκηρύξεις πρόσκλησης, των κατηγορι−
ών πράξεων που διαχειρίζεται για την υποβολή προτά−
σεων από τις ιδιωτικές ή δημόσιες επιχειρήσεις ή φορείς
που αιτούνται τη λήψη δημόσιας ενίσχυσης (δυνητικούς
δικαιούχους) και παρέχει προς αυτές, σαφείς και λεπτο−
μερείς πληροφορίες τουλάχιστον σχετικά με:
• τους όρους επιλεξιμότητας τους οποίους πρέπει να
πληρούν τα προτεινόμενα επενδυτικά σχέδια−πράξεις
προκειμένου να ενταχθούν για χρηματοδότηση στο
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας
2007−2013,
• τις διαδικασίες για την εξέταση των αιτήσεων υπα−
γωγής και τις σχετικές χρονικές περιόδους,
• τα κριτήρια για την επιλογή των προτεινόμενων αι−
τήσεων υπαγωγής και ένταξής τους στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Αλιείας,
• τα αρμόδια στελέχη της, τα οποία μπορούν να πα−
ρέχουν πληροφορίες
• την υποχρέωση δημοσιοποίησης εφόσον η αίτηση
επιλεγεί, του τίτλου του επενδυτικού σχεδίου−πράξης,
του δικαιούχου και του ποσού της δημόσιας χρηματο−
δότησης που χορηγείται.
Στις περιπτώσεις αιτήσεων για επιχορήγηση επενδυ−
τικών σχεδίων που υποβάλλονται στο πλαίσιο Κοινής
Υπουργικής Απόφασης που καθορίζει τους κανόνες
του καθεστώτος ενίσχυσης, δεν εκδίδεται πρόσθετη
προκήρυξη.
x. Συγκεντρώνει, αρχειοθετεί όλες τις αιτήσεις υπα−
γωγής πράξεων που υποβάλλονται και ελέγχει την πλη−
ρότητα των στοιχείων τους.
xi. Αξιολογεί τις αιτήσεις υπαγωγής πράξεων που
υποβάλλονται, εφαρμόζοντας τα εγκεκριμένα από την
Επιτροπή Παρακολούθησης κριτήρια ένταξης καθώς και
τα αναλυτικά κριτήρια επιλογής και ένταξης πράξεων
που έχουν συμφωνηθεί με την Διαχειριστική Αρχή (πα−
ράγραφος vii).
xii. Μεριμνά για την έκδοση της απόφασης υπαγωγής /
χρηματοδότησης των πράξεων από τις δράσεις, μέτρα
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και άξονες προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προ−
γράμματος (απόφαση ένταξης πράξης στο επιχειρησια−
κό πρόγραμμα). Ανάλογα με τους ειδικότερους κανόνες
που έχουν θεσπιστεί για το καθεστώτος ενίσχυσης η
απόφαση απόφασης υπαγωγής –χρηματοδότησης δύ−
ναται να συνοδεύεται από σύμβαση η οποία συνάπτεται
μεταξύ του φορέα χορήγησης της ενίσχυσης και του
δικαιούχου.
xiii. Μεριμνά για την έκδοση τροποποιήσεων της από−
φασης υπαγωγής – χρηματοδότησης των πράξεων από
τις δράσεις, μέτρα και άξονες προτεραιότητας του Επι−
χειρησιακού Προγράμματος Αλιείας ή ανάκλησης αυτής
και τη δημοσιοποίησης των σχετικών αποφάσεων στην
ιστοσελίδα του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ή της
Διαχειριστικής Αρχής www.alieia.gr.
xiv. Μεριμνά για τη συμμόρφωση των συγχρηματοδο−
τούμενων πράξεων με τους ισχύοντες κοινοτικούς και
εθνικούς κανόνες καθ’ όλη την περίοδο της υλοποίησης
τους.
xv. Διενεργεί επαληθεύσεις κατά τα προβλεπόμενα
στα άρθρα 8 και 40 του ν. 3614/2007 προκειμένου να
επιβεβαιωθεί η παράδοση των συγχρηματοδοτούμενων
προϊόντων και υπηρεσιών και η πραγματική πραγμα−
τοποίηση των δαπανών που δηλώνουν οι δικαιούχοι
καθώς και η συμμόρφωση των επενδυτικών σχεδίων−
πράξεων προς τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες.
Στο πλαίσιο αυτό:
xvi. Συλλέγει τις αιτήσεις χορήγησης της δημόσιας
δαπάνης που υποβάλλονται από τους δικαιούχους τις
καταχωρεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστη−
μα ή στο πληροφοριακό σύστημά του, μετά από πι−
στοποίηση του φυσικού αντικειμένου για κάθε αίτηση
χορήγησης της δημόσιας δαπάνης, κατά την οποία
επιβεβαιώνεται ότι:
• ο δικαιούχος έχει πράγματι καταβάλλει τις δαπάνες
οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση χορήγησης
της επιχορήγησης / της δημόσιας δαπάνης,
• το αντίστοιχο τμήμα του έργου έχει υλοποιηθεί
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της από−
φασης υπαγωγής και τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες έχουν
παραδοθεί,
• οι αιτήσεις των δικαιούχων είναι ακριβείς,
• η χορηγούμενη ενίσχυση και η δαπάνη είναι σύμ−
φωνες με το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο,
• τηρήθηκαν οι κατάλληλες διαδικασίες για την απο−
φυγή διπλής χρηματοδότησης της δαπάνης από άλλα
κοινοτικά ή εθνικά χρηματοδοτικά μέσα ή από άλλη
προγραμματική περίοδο.
και εκδίδει απόφαση καταβολής της ενίσχυσης (δη−
μόσια δαπάνη), την οποία αποστέλλει στον ΟΠΕΚΕΠΕ
για την πληρωμή του δικαιούχου.
Στην περίπτωση που σύμφωνα με τους ειδικούς κα−
νόνες του καθεστώτος ενίσχυσης παρέχεται η δυνα−
τότητα προκαταβολής, ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρι−
σης διενεργεί διοικητική επαλήθευση στην αίτηση του
δικαιούχου (επενδυτή), με την οποία επιβεβαιώνονται
σωρευτικά ότι:
• προσκομίζεται εγγυητική επιστολή ύψους 100% της
αξίας του προκαταβαλλόμενου ποσού από χρηματοπι−
στωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα,
• το αίτημα για την χορήγηση της προκαταβολής δεν
υπερβαίνει το 35% του συνολικού ποσού της ενίσχυσης
που χορηγείται για το δεδομένο επενδυτικό σχέδιο,
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• διασφαλίζεται ότι θα καλυφθούν από τις δαπάνες
που καταβάλλονται από τους δικαιούχους στα πλαίσια
της εφαρμογής του επενδυτικού σχεδίου / της επιχορή−
γησης και δικαιολογούνται με εξοφλημένα τιμολόγια ή
λογιστικά έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας το
αργότερο τρία έτη μετά το έτος καταβολής της προκα−
ταβολής και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 31.12.2015.
• τηρούνται τυχόν πρόσθετες προϋποθέσεις που προ−
βλέπονται στο πλαίσιο του εφαρμοζόμενου καθεστώτος
ενίσχυσης.
xxii) Διασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι εισπράττουν το συ−
ντομότερο δυνατόν και πλήρως το συνολικό ποσό της
δημόσιας συνεισφοράς από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κανένα ποσό
δεν αφαιρείται ούτε παρακρατείται, ούτε εισπράττεται
οποιαδήποτε ειδική επιβάρυνση ή άλλο τέλος ισοδύνα−
μου αποτελέσματος, το οποίο θα είχε ως αποτέλεσμα
τη μείωση των ποσών αυτών για τους δικαιούχους.
xxiii) Τηρεί αρχεία στο Ολοκληρωμένο Πληροφορι−
ακό Σύστημα ή στο πληροφοριακό σύστημά του για
τις διοικητικές επαληθεύσεις και τις πιστοποιήσεις που
πραγματοποιούνται.
xxiv) Προβαίνει στην ακύρωση μέρους ή του συνό−
λου της δημόσιας συνεισφοράς από το επιχειρησιακό
πρόγραμμα, η οποία επιβάλλεται βάσει πορίσματος
επαλήθευσης και πιστοποίησης καταχωρώντας τις
αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές στο Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό Σύστημα ή στο πληροφοριακό σύστημά
του.
xxv) Σε περιπτώσεις που διαπιστωθεί βάσει των επα−
ληθεύσεων, επιθεωρήσεων ή ελέγχων που διενεργού−
νται αχρεωστήτως καταβληθείσα δαπάνη, εφαρμόζει
τις διαδικασίες για την ανάκτησή της σύμφωνα με την
υπ’ αριθμ. 2058/23.7.2008 κοινή υπουργική απόφαση σχε−
τικά με το «Σύστημα Δημοσιονομικών Διορθώσεων και
τις διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως
καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προ−
ϋπολογισμού για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού
προγράμματος Αλιείας 2007−2013»
xxvi) Συνεργάζεται με τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά
ελεγκτικά όργανα και μεριμνά για την υποβολή στη
Διαχειριστική Αρχή των τεκμηριωμένων απαντήσεών
του στα σχετικά πορίσματα ελέγχου.
xxvii) Συλλέγει και καταχωρεί στο Ολοκληρωμένο Πλη−
ροφοριακό Σύστημα ή στο πληροφοριακό σύστημά του
τα στοιχεία παρακολούθησης εκτέλεσης των πράξεων.
Οι αποφάσεις ένταξης πράξεων που ανακαλούνται δη−
μοσιεύονται στην κεντρική ιστοσελίδα του ΕΠΑΛ 2007−
2013 www.alieia.gr.
xxviii) Παρακολουθεί τους δικαιούχους σχετικά με την
τήρηση των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει, την πο−
ρεία των πράξεων − επενδυτικών σχεδίων που εκτελούν,
τις υποχρεώσεις για τη δημοσιότητα σύμφωνα με τις
απαιτήσεις των άρθρων 32 και 33 του Καν.498/2007, την
τήρηση χωριστής λογιστικής μερίδας ή επαρκούς λο−
γιστικής κωδικοποίησης. Προτείνει μέτρα υποστήριξης
των δικαιούχων προκειμένου να ανταποκριθούν στις
υποχρεώσεις τους.
xxix) Εξειδικεύει όπου απαιτείται τις απαιτήσεις για τη
διασφάλιση της τήρησης όλων των εγγράφων σχετικά
με τις δαπάνες και τους ελέγχους κατά τα οριζόμενα
στο άρθρο 87 του Κανονισμού (ΕΚ)1198/2006 σύμφωνα
με τους κανόνες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγ−
χου (ΣΔΕ) του επιχειρησιακού προγράμματος.
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xxx) Παρέχει στη Διαχειριστική Αρχή όλες τις ανα−
γκαίες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και τις
επαληθεύσεις (διοικητικές και επιτόπιες ) που πραγ−
ματοποιεί για κάθε αίτηση χορήγησης της δημόσιας
δαπάνης των πράξεων που διαχειρίζεται, για σκοπούς
πιστοποίησης.
xxxi) Μεριμνά για την παροχή στοιχείων προόδου
εκτέλεσης των πράξεων στις αρμόδιες για τη χρη−
ματοδότηση δημόσιες υπηρεσίες και τη διάθεση των
απαιτούμενων πιστώσεων στους δικαιούχους για την
υλοποίηση των πράξεων τους.
xxxii) Έχει την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότη−
τα και πληρότητα των στοιχείων που καταχωρεί στο
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ή στο πληρο−
φοριακό σύστημά του, σύμφωνα με τους κανόνες του
Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του επι−
χειρησιακού προγράμματος. Στις περιπτώσεις που οι
πιστοποιημένες δαπάνες και τα δεδομένα υλοποίησης
που απαιτούνται για τη χρηματοοικονομική διαχείριση,
παρακολούθηση, τις επαληθεύσεις και την αξιολόγηση
καταχωρούνται σε άλλο πληροφοριακό σύστημα εκτός
του Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, διασφαλί−
ζει την σε ημερήσια βάση αξιόπιστη διαβίβαση των δε−
δομένων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα.

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Ελε−
γκτικού Συνεδρίου για:
• διάστημα τριών ετών μετά το κλείσιμο του επιχει−
ρησιακού προγράμματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 87 παράγραφος 1α, του Κανονισμού 1198/2006,
• διάστημα τριών ετών μετά το έτος κατά το οποίο
πραγματοποιείται το μερικό κλείσιμο, στην περίπτω−
ση εγγράφων που αφορούν δαπάνες και λογιστικούς
ελέγχους για πράξεις οι οποίες αποτέλεσαν αντικείμενο
του μερικού κλεισίματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 87 παράγραφος 1β, του Κανονισμού 1198/2006
τα ανωτέρω διαστήματα διακόπτονται είτε στην πε−
ρίπτωση ενδίκων διαδικασιών είτε κατόπιν δεόντως
αιτιολογημένης αίτησης της Επιτροπής.
Επιπροσθέτως των ανωτέρω διασφαλίζει ότι τηρού−
νται λεπτομερή μητρώα για τις ενισχύσεις που χορη−
γήθηκαν στα πλαίσια του καν.1198/2006 επί δέκα (10)
έτη από την ημερομηνία κατά την οποία χορηγήθηκε
η τελευταία ατομική ενίσχυση.
7. Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ενημέρωσης και
δημοσιότητας που προσδιορίζονται από τη Διαχειριστι−
κή Αρχή και με τις απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα
32 και 33 του Καν.498/2007 για τις κατηγορίες πράξεων
που διαχειρίζεται.

Άρθρο 4
Υποχρεώσεις του φορέα στον οποίο εκχωρούνται
αρμοδιότητες διαχείρισης
Ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης αναλαμβάνει τις
εξής υποχρεώσεις:
1. Κοινοποιεί στη Διαχειριστική Αρχή τις προκηρύ−
ξεις / προσκλήσεις για την υποβολή αιτήσεων υπαγω−
γής πράξεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, είκοσι (20)
τουλάχιστον ημέρες πριν την δημοσιοποίησή τους και
ενσωματώνει κατάλληλα τυχόν επισημάνσεις της. Η
κοινοποίηση αυτή δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις
αιτήσεων υπαγωγής που υποβάλλονται στο πλαίσιο
κοινών υπουργικών αποφάσεων.
2. Κοινοποιεί στη Διαχειριστική Αρχή, το ετήσιο πρό−
γραμμα ενεργειών με ποσοτικούς και ποιοτικούς στό−
χους για τις κατηγορίες πράξεων που διαχειρίζεται κα−
θώς και εξαμηνιαίες εκθέσεις ανάλυσης της προόδου
που επιτεύχθηκε.
3. Αποδέχεται όλους τους προβλεπόμενους από το
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ), επιθεωρήσεις
και ελέγχους, καθώς και από όλα τα αρμόδια ελεγκτικά
όργανα της Ελλάδας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
παρέχει σε αυτά όλα τα αναγκαία στοιχεία για την
απρόσκοπτη διενέργεια αυτών. Αποδέχεται διοικητικές
και επιτόπιες επιθεωρήσεις από τη Διαχειριστική Αρχή
και παρέχει σε αυτή όλα τα αναγκαία στοιχεία προκει−
μένου να επιβεβαιωθεί η κατά το δέοντα τρόπο άσκηση
των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί.
4. Συνεργάζεται με την Διαχειριστική Αρχή και παρέχει
σε αυτή κάθε πληροφορία που ζητείται.
5. Συνεργάζεται με τη Διαχειριστική Αρχή του Επι−
χειρησιακού Προγράμματος Αλιείας για την εξειδίκευ−
ση εργαλείων και προτύπων που απαιτούνται για την
άσκηση των αρμοδιοτήτων του.
6. Διασφαλίζει ότι όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα
σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους
των πράξεων που διαχειρίζεται, τηρούνται στη διάθεση

Άρθρο 5
Υποχρεώσεις της διαχειριστικής αρχής
του επιχειρησιακού προγράμματος
1. Η Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος συντονίζει και εποπτεύει την άσκηση των αρμοδι−
οτήτων του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης στον οποίο
εκχωρούνται αρμοδιότητες διαχείρισης του Επιχειρη−
σιακού Προγράμματος Αλιείας 2007−2013 και έχει την
τελική ευθύνη έναντι της Επιτροπής για τη διαχείριση
του συνόλου του προγράμματος σύμφωνα με τις απαι−
τήσεις του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου και την
αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.
2. Η Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος ενημερώνει έγκαιρα τον Ενδιάμεσο Φορέα Δια−
χείρισης για το εφαρμοζόμενο Σύστημα Διαχείρισης
και Ελέγχου (ΣΔΕ) του επιχειρησιακού προγράμματος
καθώς και για κάθε τροποποίηση αυτού και τον υπο−
στηρίζει στην ορθή εφαρμογή του.
3. Παρακολουθεί την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων
του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, σε σχέση με τις
δράσεις, μέτρα και Άξονες που εκχωρούνται, ώστε να
βεβαιώνεται ότι αυτές εκτελούνται σύμφωνα με το
εφαρμοζόμενο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ)
και την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.
Στο πλαίσιο αυτό:
3.1. Παρακολουθεί την ορθή και έγκαιρη ενημέρωση
του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος από
τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης με τα απαραίτητα
δεδομένα υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρημα−
τοοικονομική διαχείριση, την παρακολούθηση, τις επα−
ληθεύσεις, την αξιολόγηση καθώς και τις λογιστικές
εγγραφές για κάθε πράξη που διαχειρίζεται ο Ενδιά−
μεσος Φορέας Διαχείρισης.
3.2. Εξετάζει τις σχετικές αναφορές του Ολοκληρωμέ−
νου Πληροφοριακού Συστήματος, τα ετήσια προγράμ−
ματα ενεργειών που υποβάλλει ο Ενδιάμεσος Φορέας
Διαχείρισης και τις εξαμηνιαίες εκθέσεις προόδου τους
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και διαμορφώνει τεκμηριωμένες προτάσεις διορθωτικών
ή/και προληπτικών ενεργειών, με στόχο την αποτελε−
σματικότερη και αποδοτικότερη διαχείριση και υλοποί−
ηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007−
2013. Παρακολουθεί τα αποτελέσματα των ελέγχων που
διενεργούνται στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης από
την Αρχή Ελέγχου και τα λοιπά εθνικά και Ευρωπαϊκά
ελεγκτικά όργανα.
3.3. Δύναται να πραγματοποιεί διοικητικές και επιτό−
πιες επιθεωρήσεις στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης
προκειμένου να επιβεβαιωθεί η άσκηση των αρμοδιοτή−
των που του έχουν ανατεθεί με βάση το εφαρμοζόμενο
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου και την αρχή της
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.
4. Διασφαλίζει ότι η Αρχή Πιστοποίησης − ΟΠΕΚΕΠΕ
λαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις
διαδικασίες και τις επαληθεύσεις για σκοπούς πιστοποί−
ησης. Στο πλαίσιο αυτό εποπτεύει και συντονίζει πριν
από κάθε αίτημα πληρωμής την πληρότητα των πληρο−
φοριών που παρέχονται στην αρχή πιστοποίησης.
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Άρθρο 6
Ειδικοί Όροι
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων και Οικονομίας και Οικονομικών, οι
δράσεις, μέτρα και Άξονες και οι προϋπολογισμοί αυτών,
που ορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσης δύνανται να
τροποποιούνται προκειμένου για την καλύτερη εξυπη−
ρέτηση των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Αλιείας 2007−2013, μετά από εισήγηση της Διαχειριστι−
κής Αρχής του.
2. Κάθε τμήμα της ετήσιας κατανομής της κοινοτικής
συνδρομής του χρηματοδοτικού πίνακα του άρθρου 2
για το οποίο δεν υποβλήθηκε αίτηση πληρωμής έως
τις 31 Δεκεμβρίου του δεύτερου έτους σύμφωνα με το
άρθρο 90 του Καν.1198/06 (κανόνας ν+2), απομειώνει
αυτόματα το συνολικό ποσόν της κοινοτικής χρημα−
τοδότησης, το οποίο έχει εκχωρηθεί και αναλογικά τα
συναρτώμενα ποσά εθνικής χρηματοδότησης.
3. Κάθε απόφαση εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρι−
σης κοινοποιείται στην Αρχή Πιστοποίησης − ΟΠΕΚΕΠΕ
και στην Αρχή Ελέγχου.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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