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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

23 Οκτωβρίου 2008

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Αριθμ. 2925
«Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος
Αλιείας 2007−2013»

ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙ−
ΑΣ 2007−2013, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡ. 38 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.
3614/2007,

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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 98/Α/22.4.2005).
2. Το ν. 3614/2007 «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή
Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007 και ειδικότερα
τα άρθρα 4, 9, 19, 36, 37,38,39, 41 και46,παρ. 3 αυτού.
3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της
27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας»
4. 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
5. Το π.δ. 402/1988 (ΦΕΚ 187 α/1988) «Οργανισμός
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
6. Την υπ’ αριθμ. 263857/21.12.2000 (ΦΕΚ 1639Β/29.12.2000)
Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Σύστασης στο Υπ. Αγρο−
τικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ειδικής υπηρεσίας με τίτλο
«Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος
“Αλιεία”», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
7. Την υπ’ αριθμ. 399570/10.10.2001 (ΦΕΚ 1363Β/18.10.2001)
Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Σύστασης Διοικητικού
Τομέα Προγραμματισμού και Εφαρμογών του Γ΄ΚΠΣ και
θέσης Ειδικού Γραμματέα στο Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης
& 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
9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τύπος της απόφασης ένταξης πράξης
1 Η απόφαση ένταξης πράξης περιλαμβάνει τα ακό−
λουθα μέρη:
1.1 Την ταυτότητα της απόφασης ένταξης.
1.2 Το προοίμιο της απόφασης στο οποίο παρατίθενται
οι διατάξεις και τα στοιχεία των σχετικών εγγράφων
που ο υπογράφων την απόφαση έχει υπόψη του για την
έκδοσή της και ισχύουν κατά την εφαρμογή της.
1.3 Το περιεχόμενο της απόφασης ένταξης
2 Η απόφαση ένταξης πράξεων, εξαιρουμένων των
πράξεων κρατικών ενισχύσεων, εκδίδεται σύμφωνα με
τον τύπο του υποδείγματος που περιλαμβάνεται στο
εγκεκριμένο Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και
Ελέγχου, όπως αυτό ισχύει.
Άρθρο 2
Περιεχόμενο της απόφασης ένταξης πράξης
1 Η ταυτότητα της απόφασης ένταξης. Στο μέρος
αυτό σημειώνονται
1.1 Η εκδίδουσα την απόφαση Υπηρεσία και η πλήρης
ταχυδρομική διεύθυνσή της.
1.2 Ο αρμόδιος ή οι αρμόδιοι υπάλληλοι για την πα−
ροχή πληροφοριών σε σχέση με την απόφαση και οι
αριθμοί τηλεφώνων επικοινωνίας, τηλεομοιοτυπίας και
ηλεκτρονικής διεύθυνσης επικοινωνίας.
1.3 Η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης και
ο αριθμός ταυτοποίησής της (πρωτοκόλλου).
1.4 Η επωνυμία του δικαιούχου στον οποίο απευθύνε−
ται η απόφαση η πλήρης ταχυδρομική διεύθυνσή του
και ο κωδικός του και το ΑΦΜ του.
1.5 Οι Υπηρεσίες στις οποίες κοινοποιείται η απόφαση
ένταξης και ιδίως η Υπηρεσία η οποία είναι αρμόδια για
την εγγραφή των αναγκαίων πιστώσεων στον κρατικό
προϋπολογισμό.
2 Το προοίμιο της απόφασης στο οποίο παρατίθενται
οι διατάξεις και τα στοιχεία των σχετικών εγγράφων
που ο υπογράφων την απόφαση έχει υπόψη του για την
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έκδοσή της και ισχύουν κατά την εφαρμογή της. Στο
μέρος αυτό σημειώνονται:
2.1 Οι διατάξεις του Ν. 3614/07 και ειδικότερα το άρ−
θρο 38
2.2 Η Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά
με την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλι−
είας
2.3 Η Υπουργική Απόφαση συστήματος διαχείρισης
Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007−2013,
2.4 Το εγκεκριμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007−2013,
όπως αυτό ισχύει
2.5 Η Κοινή Υπουργική Απόφαση τροποποίησης (ανα−
διάρθρωσης) της ειδικής υπηρεσίας ή άλλη κανονιστική
πράξη με την οποία προσδιορίζεται η αρμοδιότητα έκ−
δοσης απόφασης ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμ−
μα Αλιείας 2007−2013.
2.6 Η Απόφαση ορισμού του Γενικού ή Ειδικού Γραμ−
ματέα ο οποίος υπογράφει την απόφαση ένταξης ή
άλλου αρμόδιου οργάνου.
2.7 Η Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας με την οποία
εγκρίνονται τα κριτήρια επιλογής πράξεων στο Επι−
χειρησιακό Πρόγραμμα.
2.8 Ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία έκδοσης
και επικαιροποίησης, της πρόσκλησης προς τους δυνη−
τικούς δικαιούχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Αλιείας 2007−2013 για υποβολή προτάσεων
2.9 Η αίτηση χρηματοδότησης που υποβλήθηκε στην
υπηρεσία (ημερομηνία και αριθμός πρωτοκόλλου) και τα
συνημμένα σε αυτήν έγγραφα σύμφωνα με τους όρους
της πρόσκλησης (τεχνικό δελτίο πράξης κλπ)
2.10 Τα έγγραφα τεκμηρίωσης της θετικής αξιολόγη−
σης της πρότασης και της εισήγησης για ένταξή της
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας.
3 Το περιεχόμενο της απόφασης ένταξης. Στο μέρος
αυτό σημειώνονται:
3.1 Ο τίτλος της πράξης, ο άξονας προτεραιότητας
και το μέτρο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας,
στο οποίο εντάσσεται, ο κωδικός της πράξης στο Ολο−
κληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα και ο δικαιούχος
της πράξης .
3.2 Το φυσικό αντικείμενο της πράξης το οποίο περι−
λαμβάνει τα κύρια διακριτά, δομικά στοιχεία της πράξης
από τα οποία συντίθεται η πράξη ως ενιαίο σύνολο και
τα βασικά λειτουργικά της χαρακτηριστικά.
3.3 Τα παραδοτέα και οι δείκτες εκροών της πρά−
ξης.
3.4 Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντι−
κειμένου της πράξης και εφόσον απαιτείται οι ημερομη−
νίες έναρξης και λήξης του φυσικού αντικειμένου.
3.5 Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότη−
τας δαπανών της πράξης.
3.6 Τα οικονομικά στοιχεία της πράξης σύμφωνα με
τον τυποποιημένο χρηματοδοτικό πίνακα του Επιχειρη−
σιακού Προγράμματος και ιδίως η συνολική επιλέξιμη
χρηματοδότηση της πράξης και η συνολική δημόσια
δαπάνη με ανάλυσή της σε κατηγορίες δαπανών και η
ιδιωτική συμμετοχή.
3.7 Η συλλογική απόφαση του Προγράμματος Δημο−
σίων Επενδύσεων μέσω της οποίας ο δικαιούχος λαμ−
βάνει τη συνεισφορά του δημοσίου και την κοινοτική
συμμετοχή που προβλέπεται, η αιτούμενη πίστωση του

έτους έκδοσης της απόφασης ένταξης και ο φορέας
χρηματοδότησης της πράξης, ο οποίος έχει την ευθύνη
απόδοσης των πιστώσεων.
3.8 Το επιλεγμένο μήνυμα το οποίο προβάλλει την
προστιθέμενη αξία της κοινοτικής παρέμβασης και
ολογράφως το Ταμείο (ΕΤΑ) από το οποίο συγχρημα−
τοδοτείται η πράξη.
3.9 Η υποχρέωση εγγραφής του δικαιούχου στο μη−
τρώο συναλλασσομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ και την ενη−
μέρωση της Αρχής Πιστοποίησης (ΟΠΕΚΕΠΕ) για τον
αριθμό λογαριασμού στο οποίο κατατίθενται η δικαι−
ούμενη δημόσια δαπάνη.
3.10 Αναφορά του συμφώνου αποδοχής των όρων
της απόφασης ένταξης το οποίο προσαρτάται στην
απόφαση ένταξης και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
αυτής. Στις περιπτώσεις πράξεων κρατικών ενισχύσεων
καταγράφονται διακριτά είτε στην απόφαση ένταξης
είτε στην απόφαση χορήγησης της ενίσχυσης, είτε στην
οικεία σύμβαση οι υποχρεώσεις του δικαιούχου λόγω
συγχρηματοδότησης της πράξης από κοινοτικούς πό−
ρους.
Άρθρο 3
Περιεχόμενο του Συμφώνου αποδοχής όρων της
απόφασης ένταξης
Το σύμφωνο αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης,
εξαιρουμένων των πράξεων κρατικών ενισχύσεων, εκδί−
δεται σύμφωνα με τον τύπο του υποδείγματος που πε−
ριλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Εγχειρίδιο Διαδικασιών
Διαχείρισης και Ελέγχου, όπως αυτό ισχύει.
Το σύμφωνο αποδοχής όρων περιλαμβάνει τα
παρακάτω στοιχεία:
1 Την υποχρέωση εκτέλεσης της πράξης, από το δι−
καιούχο, σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις
του συμφώνου αποδοχής.
2 Την υποχρέωση του δικαιούχου για την τήρηση των
κοινοτικών και εθνικών κανόνων για τις δημόσιες συμ−
βάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. Επίσης την
υποχρέωση του δικαιούχου για τη δημοσίευση στην
ιστοσελίδα του δικαιούχου ή/και της αρχής που ασκεί
καθήκοντα διαχείρισης ή/και του φορέα που αυτοί υπά−
γονται της περιληπτικής διακήρυξης δημοσίων συμβά−
σεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών αξίας μεγαλύ−
τερης των 15.000 ευρώ και μικρότερης των κατώτερων
ορίων που θέτουν τα ΠΔ 60/2007 και ΠΔ 59/2007 καθώς
κα δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών που απαριθμούνται
στο παράρτημα ΙΙ Β του ΠΔ 60/2007 και στο παράρτημα
ΧVΙΙ Β του ΠΔ 59/2007.
3 Την υποχρέωση του δικαιούχου να λαμβάνει προ−
έγκριση από την διαχειριστική αρχή ή το ενδιάμεσο
φορέα διαχείρισης πριν από την έγκριση των τευχών
δημοπράτησης, πριν από την υπογραφή δημόσιας σύμ−
βασης καθώς και πριν από την τροποποίηση δημόσιας
σύμβασης.
4 Την υποχρέωση του δικαιούχου να αποστέλλει στην
διαχειριστική αρχή ή στο ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης,
χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση τα ακόλουθα στοιχεία
σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή:
4.1 την υπογραφείσα σύμβαση ή την ισοδύναμη νομική
δέσμευση, το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης
του έργου και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις τους,
4.2 το τεχνικό δελτίο υποέργου της υπογραφείσας
σύμβασης,
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4.3 τα δελτία δήλωσης δαπανών για την πράξη και το
χρόνο υποβολής τους με την επισήμανση ότι τα δελτία
αυτά ενέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης των υπευθύνων
για τις πληρωμές και για το πραγματοποιηθέν έργο
του δικαιούχου με τα συνοδευτικά υποστηρικτικά έγ−
γραφα,
4.4 τα δελτία παρακολούθησης της πράξης και των
υποέργων της και το χρόνο υποβολής τους μέχρι την
ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου,
4.5 την έκθεση ολοκλήρωσης της πράξης στην οποία
περιγράφεται το υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο, οι δα−
πάνες που πραγματοποιήθηκαν και το αποτέλεσμα που
επιτεύχθηκε σε σχέση με το εγκριθέν,
5 Την υποχρέωση του δικαιούχου να αιτείται, όταν
απαιτείται, τροποποίηση της απόφασης ένταξης της
πράξης πριν από τη λήξη της διάρκειας υλοποίησης
της πράξης.
6 Την υποχρέωση του δικαιούχου για την τήρηση ξε−
χωριστής λογιστικής μερίδας για την πράξη στην οποία
καταχωρίζονται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλή−
ρως στις δηλούμενες δαπάνες προς την αρχή που ασκεί
καθήκοντα διαχείρισης.
7 Την υποχρέωση του δικαιούχου για την τήρηση όλων
των στοιχείων και δικαιολογητικών εγγράφων σχετικά
με τις δαπάνες και την υλοποίηση της πράξης κατ΄
ελάχιστον μέχρι το 2020.
8 Την υποχρέωση αποδοχής επιτόπιων επαληθεύσεων
από την διαχειριστική αρχή ή το ενδιάμεσο φορέα δι−
αχείρισης τόσο στην έδρα του όσο και στους χώρους
υλοποίησης των έργων και να παρέχει σε αυτές όλα
τα δικαιολογητικά στοιχεία που ζητούνται.
9 Την υποχρέωση αποδοχής επιτόπιων επιθεωρήσεων,
από την αρχή πιστοποίησης και ελέγχων από όλα τα
εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα και παροχής
σε αυτά όλων των δικαιολογητικών στοιχείων που ζη−
τούνται.
10 Την υποχρέωση λήψης μέτρων πληροφόρησης και
δημοσιότητας.
11 Την αποδοχή για τη δημοσιοποίηση στοιχείων του
δικαιούχου, της πράξης που εντάσσεται στο Επιχειρη−
σιακό Πρόγραμμα Αλιείας καθώς και του ποσού της
δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται.
12 Τυχόν πρόσθετους ειδικούς όρους που θέτει η δια−
χειριστική αρχή ή ο ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης. Τις
επιπτώσεις από τη μη τήρηση των όρων και των υπο−
χρεώσεων του συμφώνου αποδοχής και ιδίως τη δυνα−
τότητα ανάκλησης της απόφασης ένταξης της πράξης
χωρίς να απαιτείται η συμφωνία του δικαιούχου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ
ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡ. 9
ΠΑΡ. 2 ΚΑΙ ΑΡΘΡΟ 41 ΠΑΡ.2 ΚΑΙ 3 ΤΟΥ Ν. 3614/2007
Άρθρο 4
Στοιχεία που τηρούνται στο Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό Σύστημα
1 Οι διαδικασίες διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προ−
γράμματος Αλιείας 2007−2013 και των συγχρηματο−
δοτούμενων πράξεων, διενεργούνται ηλεκτρονικά και
υποστηρίζονται από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό
Σύστημα. Τα στοιχεία καταχωρίζονται στο ολοκληρω−
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μένο πληροφοριακό σύστημα σύμφωνα με τα τυποποι−
ημένα υποδείγματα του εγκεκριμένου Εγχειριδίου Δι−
αδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου, όπως αυτό ισχύει.
2 Στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα κατα−
χωρίζονται δεδομένα προγραμματισμού και υλοποίη−
σης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και
ιδίως:
2.1 τα δεδομένα προγραμματισμού του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Αλιείας σύμφωνα με το υπόδειγμα του
Παραρτήματος Ι του Καν.498/2007,
2.2 τα δεδομένα του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Αλιείας που κοινοποιούνται στην Επιτροπή κατόπιν αιτή−
σεως δυνάμει του άρθρου 40 του καν.(ΕΚ) του 498/2007,
σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος IIΙ του
Καν.498/2007,
2.3 τα στοιχεία προβλέψεων πιθανών αιτήσεων πλη−
ρωμών σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος
XIII του Καν.498/2007,
2.4 τα στοιχεία πιστοποιήσεων, δήλωσης δαπανών και
αιτήσεων πληρωμών σύμφωνα με το υπόδειγμα του Πα−
ραρτήματος IX και ΧΙ του Καν.498/2007, τα στοιχεία των
ετήσιων δηλώσεων σύμφωνα με το υπόδειγμα του Πα−
ραρτήματος X του Καν.498/2007 καθώς και τα στοιχεία
των εισπράξεων από τον Κοινοτικό προϋπολογισμό
2.5 οι ετήσιες και τελικές εκθέσεις εκτέλεσης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007−2013
σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος XΙV του
Καν.498/2007,
2.6 τα δεδομένα προγραμματισμού και υλοποίησης
των δράσεων, μέτρων ή Αξόνων του Επιχειρησιακού
Προγράμματος που αποτελούν αντικείμενο αποφάσεων
εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης,
3 Στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα κατα−
χωρίζονται δεδομένα προγραμματισμού και υλοποίησης
των πράξεων (εξαιρουμένων των πράξεων κρατικών
ενισχύσεων) που συγχρηματοδοτούνται από το Επιχει−
ρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και ιδίως:
3.1 τα στοιχεία που αφορούν τις προσκλήσεις για την
υποβολή προτάσεων προς ένταξη στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα,
3.2 τα στοιχεία που αφορούν τις προτάσεις πράξεων
που υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους,
3.3 τα στοιχεία που αφορούν την εξέταση των στοι−
χείων πληρότητας της πρότασης και των στοιχείων
αξιολόγησης αυτής,
3.4 τα στοιχεία που αφορούν την εγκεκριμένη πράξη
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και των ενδεχόμενων
τροποποιήσεων αυτής,
3.5 τα στοιχεία των εγκεκριμένων νομικών δεσμεύσε−
ων της πράξης και των ενδεχόμενων τροποποιήσεων
αυτών,
3.6 τα στοιχεία που αφορούν την εξέταση των δια−
δικασιών δημοπράτησης, συμβασιοποίησης και τροπο−
ποίησης της σύμβασης,
3.7 τα στοιχεία των δηλώσεων δαπανών για την πράξη
που υποβάλλονται από τους δικαιούχους,
3.8 τα στοιχεία που αφορούν την εξέταση των δη−
λώσεων δαπανών των δικαιούχων και τις ενδεχόμε−
νες διορθωτικές λογιστικές εγγραφές, καθώς και των
πληρωμών,
3.9 τα στοιχεία αξιολόγησης της προόδου εκτέλεσης
της πράξης,
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3.10 τα στοιχεία των επαληθεύσεων των επιθεωρή−
σεων και των ελέγχων καθώς και τα ευρήματα και τα
συμπεράσματα τους,
3.11 τα στοιχεία των δημοσιονομικών διορθώσεων–ανα−
κτήσεων, συνεπεία ελέγχων, επαληθεύσεων ή επιθεω−
ρήσεων,
3.12 τα στοιχεία που αφορούν την ολοκλήρωση της
πράξης,
4 Στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα καταχω−
ρίζονται δεδομένα προγραμματισμού και υλοποίησης των
πράξεων κρατικών ενισχύσεων που συγχρηματοδοτούνται
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και ιδίως:
4.1 Τα στοιχεία που αφορούν τις προσκλήσεις για την
υποβολή προτάσεων,
4.2 τα στοιχεία που αφορούν τις προτάσεις πράξεων
που υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους,
4.3 τα στοιχεία που αφορούν την εξέταση των στοι−
χείων πληρότητας της πρότασης και των στοιχείων
αξιολόγησης αυτής,
4.4 στοιχεία που αφορούν την εγκεκριμένη πράξη στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και των ενδεχόμενων τρο−
ποποιήσεών της,
4.5 τα στοιχεία που αφορούν την παρακολούθηση
της προόδου εκτέλεσης των έργων και τα στοιχεία
αξιολόγησης της προόδου αυτής,
4.6 τα στοιχεία των δηλώσεων δαπανών για την πράξη
που υποβάλλονται από τους δικαιούχους,
4.7 τα στοιχεία που αφορούν την εξέταση των δηλώ−
σεων δαπανών και τις ενδεχόμενες διορθωτικές λογι−
στικές εγγραφές, καθώς και των πληρωμών,
4.8 τα στοιχεία των δαπανών που έχουν καταβληθεί
στους δικαιούχους και στοιχεία πιστοποίησης των δα−
πανών που έχουν καταβάλει οι δικαιούχοι,
4.9 τα στοιχεία των επαληθεύσεων των επιθεωρή−
σεων και των ελέγχων καθώς και τα ευρήματα και τα
συμπεράσματα τους,
4.10 Τα στοιχεία των δημοσιονομικών διορθώσεων−
ανακτήσεων συνεπεία ελέγχων, επαληθεύσεων ή επι−
θεωρήσεων,
4.11 τα στοιχεία που αφορούν την ολοκλήρωση της
πράξης.
5 Τα στοιχεία καταχωρίζονται βάσει των τυποποιημέ−
νων υποδειγμάτων που εμπεριέχονται στο εγκεκριμένο
Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου, όπως
αυτό ισχύει.
Άρθρο 5
Καταμερισμός ευθύνης τήρησης στοιχείων
Η Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ» έχει την
ευθύνη όλων των στοιχείων που περιγράφονται στις
παραγράφους 2 έως 4 του άρθρου 4 με την επιφύλαξη
των κατωτέρω:
1. Ο δικαιούχος έχει την ευθύνη της ακρίβειας των
στοιχείων που δηλώνει δυνάμει των παραγράφων 3.2
και 3.7 , 4.2 και 4.6.
2. Η αρχή πιστοποίησης (ΟΠΕΚΕΠΕ) έχει την ευθύνη
των στοιχείων των παραγράφων 2.3. και 2.4. των οικείων
στοιχείων της παραγράφου 3.10, 3.11, 4.9 και 4,10 για
τις επιθεωρήσεις που διενεργεί η ίδια, καθώς και των
στοιχείων για τις κατ’ αποκοπή διορθώσεις
3. Η αρχή ελέγχου έχει την ευθύνη των στοιχείων των
παραγράφων 3.10, 3.11, 4.9 και 4.10 για τους ελέγχους
που διενεργεί η ίδια .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑ−
ΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡ. 36, ΠΑΡ. 7 ΚΑΙ 8 ΤΟΥ
Ν. 3614/2007
Άρθρο 6
Απόφαση ορισμού Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης
Το περιεχόμενο της απόφασης ορισμού Ενδιάμεσου
Φορέα Διαχείρισης περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέρη:
1 Το προοίμιο της απόφασης στο οποίο παρατίθενται
οι διατάξεις και τα στοιχεία των σχετικών εγγράφων
που ο υπογράφων ή οι υπογράφοντες την απόφαση
έχουν υπόψη τους για την έκδοσή της και ισχύουν κατά
την εφαρμογή της. Στο μέρος αυτό σημειώνονται:
1.1 Οι διατάξεις του Ν. 3614/07 και ειδικότερα τα άρθρα
3,4 και 36 αυτού.
1.2 Η απόφαση της Επιτροπής σχετικά με την έγκριση
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας ,
1.3 Η Υπουργική απόφαση συστήματος διαχείρισης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007−2013,
1.4 Το εγκεκριμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007−2013,
όπως αυτό ισχύει
1.5 Η κοινή υπουργική απόφαση τροποποίησης (ανα−
διάρθρωσης) της ειδικής υπηρεσίας ή άλλη κανονιστι−
κή πράξη με την οποία προσδιορίζεται η αρμοδιότητα
έκδοσης απόφασης ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρό−
γραμμα Αλιείας .
1.6 Η εισήγηση της Διαχειριστικής Αρχής του Επιχει−
ρησιακού Προγράμματος Αλιείας.
2 Το περιεχόμενο της απόφασης ορισμού ενδιάμεσου
φορέα διαχείρισης. Στο μέρος αυτό, σημειώνονται:
2.1 Στο άρθρο 1 της απόφασης ορισμού ενδιάμεσου
φορέα διαχείρισης προσδιορίζεται ο ακριβής τίτλος
του φορέα που αναλαμβάνει την άσκηση του συνόλου
ή μέρους των αρμοδιοτήτων της διαχειριστικής αρχής
επιχειρησιακού προγράμματος, και το αρμόδιο όργανο
για την υπογραφή της απόφασης ένταξης.
2.2 Στο άρθρο 2 της απόφασης ορισμού ενδιάμεσου
φορέα διαχείρισης προσδιορίζονται σε επίπεδο δράσε−
ων, μέτρων ή και αξόνων προτεραιότητας οι κατηγο−
ρίες πράξεων για τις οποίες αναλαμβάνει την άσκηση
αρμοδιοτήτων διαχείρισης, οι αναμενόμενοι δείκτες και
στόχοι και ο αντίστοιχος χρηματοδοτικός πίνακας με
ανάλυση σε επίπεδο δράσης ή μέτρου ή Άξονα προτε−
ραιότητας της ετήσιας κατανομής της κοινοτικής, εθνι−
κής δημόσιας και της συνολικής δημόσιας δαπάνης.
2.3 Στο άρθρο 3 της απόφασης ορισμού ενδιάμεσου
φορέα διαχείρισης περιγράφονται οι αρμοδιότητες δι−
αχείρισης του άρθρου 3,παρ.2 και του άρθρου 36 του
ν.3614/2007 οι οποίες εκχωρούνται, με την αντίστοιχη
όπου απαιτείται ανάλυση.
2.4 Στο άρθρο 4 της απόφασης ορισμού ενδιάμεσου
φορέα διαχείρισης, περιγράφονται οι υποχρεώσεις του
ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης έναντι της διαχειριστικής
αρχής και ιδίως η υποχρέωσή του για την κοινοποίηση
των προσκλήσεων για την ένταξη πράξεων, εφόσον
του έχει εκχωρηθεί η αρμοδιότητα, στο επιχειρησιακό
πρόγραμμα πριν από την έκδοσή τους, η κοινοποίηση
του ετησίου προγράμματος ενεργειών και επιτόπιων
επαληθεύσεων και των περιοδικών αναφορών προόδου
του, η τήρηση όλων των απαιτήσεων που απορρέουν
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από το εγκεκριμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας, επίσης η
υποχρέωση διασφάλισης της απαιτούμενης διάκρισης
καθηκόντων στο εσωτερικό του, όταν ο ίδιος φορέας
ασκεί και καθήκοντα δικαιούχου και η διασφάλιση ενη−
μέρωσης με όλα τα αναγκαία στοιχεία πριν από κάθε
αίτημα πληρωμής.
2.5 Στο άρθρο 5 της απόφασης ορισμού ενδιάμεσου
φορέα διαχείρισης, περιγράφονται οι υποχρεώσεις της
διαχειριστικής αρχής του επιχειρησιακού προγράμμα−
τος και ιδίως η υποχρέωση ενημέρωσης του ενδιάμεσου
φορέα διαχείρισης για το εφαρμοζόμενο Σύστημα Δια−
χείρισης και Ελέγχου και την υποστήριξη του ενδιάμε−
σου φορέα διαχείρισης για την ορθή εφαρμογή του, η
υποχρέωση της παρακολούθησης της εκτέλεσης των
αρμοδιοτήτων του ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης μέσω
διοικητικών και επιτόπιων επιθεωρήσεων .
2.6 Στο άρθρο 6 της απόφασης ορισμού ενδιάμεσου
φορέα διαχείρισης, προσδιορίζονται οι ειδικοί όροι που
διέπουν την απόφαση ορισμού ενδιάμεσου φορέα δι−
αχείρισης και ιδίως οι όροι τροποποίησής της και η
υποχρέωση ενημέρωσης της διαχειριστικής αρχής και
της Αρχής Πιστοποίησης(ΟΠΕΚΕΠΕ). Ειδικότερα προσ−
διορίζεται ότι κάθε τμήμα της ετήσιας κατανομής της
κοινοτικής συνδρομής του χρηματοδοτικού πίνακα της
παρ.2.2 για το οποίο δεν υποβλήθηκε αίτηση πληρωμής
έως τις 31 Δεκεμβρίου του δεύτερου έτους σύμφωνα με
το άρθρο 90 του Καν.1198/2006 μετά το έτος της ετήσιας
κατανομής κοινοτικής συνδρομής, απομειώνει αυτόματα
το συνολικό ποσόν της κοινοτικής χρηματοδότησης το
οποίο έχει εκχωρηθεί και αναλογικά τα συναρτώμενα
ποσά εθνικής και άλλης χρηματοδότησης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕ−
ΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙ−
ΕΙΑΣ 2007−2013, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥ Ν. 3614/2007 ΚΑΙ
ΤΗΝ ΠΑΡ.4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 55 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ)
1198/2006
Άρθρο 7
Πεδίο Εφαρμογής
Η παρούσα αφορά σε δαπάνες που χρηματοδοτού−
νται, στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Αλιείας 2007−2013, από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ)
Άρθρο 8
Γενικά περί επιλεξιμότητας
1. Οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί για πράξεις
που έχουν αποφασιστεί από τη Διαχειριστική Αρχή ή
τον Ενδιάμεσο Φορέα διαχείρισης, του Επιχειρησια−
κού Προγράμματος Αλιείας σύμφωνα με κριτήρια που
καθορίζονται εκ των προτέρων από την Επιτροπή Πα−
ρακολούθησης είναι επιλέξιμες για συνεισφορά του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας (ΕΤΑ) με την επιφύλαξη
των όρων που διευκρινίζονται στα άρθρα του παρόντος
κεφαλαίου Δ.
2. Νέες δαπάνες, οι οποίες προστίθενται κατά τη
στιγμή της αναθεώρησης του Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος Αλιείας, είναι επιλέξιμες από τη στιγμή της υπο−
βολής στην Επιτροπή, της αίτησης για αναθεώρηση του
Επιχειρησιακού Προγράμματος.
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3. Μία πράξη διατηρεί το δικαίωμα για συγχρηματο−
δότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ) μόνον
εάν εντός πέντε ετών από την ολοκλήρωσή της και την
παράδοσή της σε λειτουργία δεν υποστεί σημαντική
τροποποίηση η οποία:
(α) επηρεάζει τη φύση της ή τους όρους υλοποίησής
της ή παρέχει αδικαιολόγητο πλεονέκτημα σε επιχεί−
ρηση ή δημόσιο φορέα ή
(β) αλλάζει η φύση της κυριότητας ενός στοιχείου
υποδομής ή παύει την παραγωγική δραστηριότητα ή
γίνει μετεγκατάσταση.
Οποιαδήποτε σημαντική τροποποίηση της πράξης
εντός του παραπάνω αναφερόμενου διαστήματος
υποβάλλεται προς έγκριση στο όργανο που εξέδωσε
την απόφαση ένταξης και στην περίπτωση κατάργησης
του από τον αρμόδιο Υπουργό που εποπτεύει τον τομέα
που υπάγεται το έργο.
Άρθρο 9
Υλοποίηση μιας πράξης και διάρκεια εκτέλεσης
1. Η υλοποίηση μιας πράξης καλύπτει όλα τα στάδια
εκτέλεσής της, από τον εκ των προτέρων προγραμμα−
τισμό έως την ολοκλήρωση της πράξης και τα σχετικά
μέτρα δημοσιότητας.
2. Οι επιλέξιμες δαπάνες μιας πράξης δύναται να πε−
ριοριστούν με απόφαση της διαχειριστικής αρχής ή του
ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης σε ένα ή περισσότερα
στάδια της υλοποίησής της.
3. Οι όροι υλοποίησης της πράξης όπως ορίζονται στο
σύμφωνο των όρων αποδοχής της απόφασης ένταξης
(εκτός των πράξεων κρατικών ενισχύσεων) είναι ουσι−
ώδεις και οποιαδήποτε μονομερής αλλαγή από τον δι−
καιούχο χωρίς προηγούμενη έγκριση από την αρμόδια
διαχειριστική αρχή ή τον ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης
συνιστά βάσιμη αιτία διακοπής χρηματοδότησης της
πράξης. Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται συνεπεία
αυτής της αλλαγής δεν είναι επιλέξιμες μέχρι την ανα−
γνώρισή τους από την αρμόδια διαχειριστική αρχή ή τον
ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης. Υποτροπή του δικαιούχου
συνιστά βάσιμη αιτία ανάκλησης της απόφασης ένταξης
της πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και
μετακύληση σε αυτόν των δημοσιονομικών επιπτώσεων.
4. Η διάρκεια υλοποίησης μιας συγχρηματοδοτούμενης
πράξης αφορά την απαραίτητη χρονική περίοδο για την
ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
της πράξης μέχρι τη στιγμή που θα έχουν εκπληρωθεί οι
ειδικότεροι στόχοι, όροι και υποχρεώσεις που τίθενται
στην απόφαση ένταξής της.
5. Η διάρκεια υλοποίησης των πράξεων ορίζεται στην
απόφαση ένταξης και μπορεί να τροποποιείται με αι−
τιολογημένη απόφαση του οργάνου που την εξέδωσε
μετά από πρωτοβουλία του ή πριν τη λήξη της μετά
από αίτημα του δικαιούχου.
Άρθρο 10
Πραγματοποιηθείσες δαπάνες
1. Ως πραγματικές νοούνται οι δαπάνες που έχουν
πράγματι καταβληθεί, αντιστοιχούν σε πληρωμές που
έχουν πραγματοποιηθεί από τους δικαιούχους, δικαιο−
λογούνται από τους όρους και τους στόχους των εγκε−
κριμένων πράξεων και δικαιολογούνται από εξοφλημένα
τιμολόγια ή όταν δεν προβλέπεται από λογιστικά στοι−
χεία ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας.
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2. Στις περιπτώσεις πράξεων κρατικών ενισχύσε−
ων κατά την έννοια του άρθρου 87 της Συνθήκης, ως
πραγματικές νοούνται οι δαπάνες που έχουν πράγματι
καταβληθεί από τους δικαιούχους της ενίσχυσης, δι−
καιολογούνται από εξοφλημένα τιμολόγια ή όταν δεν
προβλέπεται από λογιστικά στοιχεία ισοδύναμης απο−
δεικτικής αξίας και έχει καταβληθεί στους δικαιούχους
η δημόσια συνεισφορά από τον φορέα που χορηγεί
την ενίσχυση.
3. Ως «λογιστικό έγγραφο ισοδύναμης αποδεικτικής
αξίας» νοείται κάθε έγγραφο το οποίο υποβάλλει ο δι−
καιούχος και το οποίο αιτιολογεί ότι η λογιστική εγγρα−
φή αποτελεί πιστή και ανόθευτη εικόνα των εργασιών
που εκτελέστηκαν, σύμφωνα με αποδεκτές λογιστικές
πρακτικές.
4. Στις περιπτώσεις πράξεων που κατά την εκτέλεσή
τους συμμετέχουν επί μέρους φορείς υπό την συνολική
ευθύνη του δικαιούχου, είναι επιλέξιμες οι πραγματικές
δαπάνες που καταβάλλονται στην πράξη από τους συμ−
μετέχοντες φορείς και τον ορισθέντα δικαιούχο, με την
προϋπόθεση ότι τηρούνται οι ακόλουθοι όροι:
(α) υπάρχουν έγγραφα τεκμήρια της συμφωνίας των
άλλων φορέων σχετικά με τη συνεισφορά τους στην
εκτέλεση της συγχρηματοδοτούμενης πράξης
(β) ο δικαιούχος διατηρεί τη συνολική οικονομική ευ−
θύνη για το έργο
(γ) οι δαπάνες που καταβάλλονται από τους άλλους
φορείς συνοδεύονται από εξοφλημένα τιμολόγια, ή, όταν
δεν προβλέπεται από λογιστικά έγγραφα ισοδύναμης
αποδεικτικής αξίας
(δ) οι δαπάνες που καταβάλλονται από τους άλλους
φορείς αναφέρονται επίσημα στο δικαιούχο ή/και έργο.
Ο ορισθείς δικαιούχος έχει την ευθύνη να επαληθεύσει
το υπαρκτό και την επιλεξιμότητα των αναφερόμενων
δαπανών καθώς και την ολοκλήρωση των συγχρηματο−
δοτούμενων προϊόντων και υπηρεσιών, πριν τις δηλώσει
στη διαχειριστική αρχή ή στον ενδιάμεσο φορέα.
(ε) η διαδρομή ελέγχου καλύπτει έως και το επίπεδο
των συμμετεχόντων φορέων.

(β) δεν υπερβαίνουν το 35% του συνολικού ποσού
της ενίσχυσης που χορηγείται σε δικαιούχο για ένα
δεδομένο σχέδιο
(γ) καλύπτονται από τις δαπάνες που καταβάλλονται
από τους δικαιούχους στο πλαίσιο εφαρμογής του σχε−
δίου και δικαιολογούνται με εξοφλημένα τιμολόγια ή
όταν δεν προβλέπεται από λογιστικά έγγραφα ισοδύ−
ναμης αποδεικτικής αξίας, το αργότερο τρία έτη μετά
το έτος καταβολής της προκαταβολής και σε κάθε πε−
ρίπτωση μέχρι την 31.12.2015. Μετά την παραπάνω κατα−
ληκτική ημερομηνία δεν είναι επιλέξιμη η προκαταβολή
κατά το μέρος που δεν έχει καλυφθεί από πραγματικές
πληρωμές του δικαιούχου.

Άρθρο 11

Επιλεξιμότητα παγίων στοιχείων
Οι δαπάνες κτήσης ή κατασκευής παγίων (αγορά γη−
πέδων, κατασκευή έργων υποδομής, κτιρίων, επίπλω−
σης, εξοπλισμού, μηχανημάτων, οχημάτων,) απαραίτη−
των για την ικανοποίηση του στόχου της πράξης είναι
επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ) υπό τους ακόλουθους όρους και
προϋποθέσεις.
Ειδικότερα:
1. Εδαφικές Εκτάσεις: Οι δαπάνες για την αγορά εδα−
φικών εκτάσεων είναι επιλέξιμες για συνεισφορά από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ) υπό τους ακόλουθους
όρους:
(α) Η αγορά της εδαφικής έκτασης δεν αντιπροσω−
πεύει ποσό μεγαλύτερο από το 10% των συνολικών επι−
λέξιμων δαπανών της πράξης και επιπλέον, αφορά την
απαραίτητη για την υλοποίηση της πράξης έκταση.
(β) Η τιμή αγοράς της εδαφικής έκτασης προσδιορίζε−
ται από ανεξάρτητο ορκωτό εκτιμητή και δεν υπερβαίνει
την εμπορική αξία του γηπέδου ή την αντικειμενική αξία
για τις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται το σύστημα του
αντικειμενικού προσδιορισμού.

Προκαταβολές
1. Δημόσιες Συμβάσεις: Οι συμβατικές προκαταβολές
που αφορούν την εκτέλεση έργων, προμηθειών ή υπη−
ρεσιών, σύμφωνα με τους εμπορικούς νόμους και την
πρακτική είναι επιλέξιμες εφόσον προβλέπονται στις
σχετικές συμβάσεις και καταβάλλονται σύμφωνα με
τους όρους που ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία.
Σε κάθε περίπτωση οι προκαταβολές θα πρέπει να
αφορούν εργασίες οι οποίες πιστοποιούνται από τους
δικαιούχους και δικαιολογούνται με εξοφλημένα τιμο−
λόγια ή όταν δεν προβλέπεται από λογιστικά έγγραφα
ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας, μέχρι την ολοκλήρωση
της πράξης.
2. Κρατικές Ενισχύσεις: Οι προκαταβολές που έχουν
καταβληθεί στους δικαιούχους πράξεων κρατικών ενι−
σχύσεων κατά την έννοια του άρθρου 87 της Συνθήκης,
από το φορέα που χορηγεί την ενίσχυση, είναι επιλέξι−
μες υπό τους ακόλουθους σωρευτικούς όρους:
(α) υπόκεινται στην υποχρέωση τραπεζικής εγγύη−
σης ή δημόσιου χρηματοδοτικού μέσου με ισοδύναμο
αποτέλεσμα.

Άρθρο 12
Περίοδος επιλεξιμότητας
1. Οι δαπάνες, είναι επιλέξιμες για συνεισφορά του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας (ΕΤΑ) εάν έχουν όντως
καταβληθεί μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 2007 και της
31ης Δεκεμβρίου 2015.
2. Οι δαπάνες στις οποίες υπεβλήθη δικαιούχος για
την υλοποίηση πράξης η οποία ολοκληρώθηκε πριν
από την 01.01.2007 ή πριν τη μεταγενέστερη έναρξη
της επιλεξιμότητας σύμφωνα με την παράγραφο 2 του
άρθρου 8 της παρούσας, δεν είναι επιλέξιμες για συγ−
χρηματοδότηση.
3. Για τις κατηγορίες πράξεων / ενεργειών που η χρη−
ματοδότησή τους χορηγείται για συγκεκριμένη χρονική
περίοδο είναι επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση οι δα−
πάνες που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) αφορούν έργο, προϊόν ή υπηρεσία το οποίο παρα−
σχέθηκε εντός της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου,
(β) έχουν καταβληθεί εντός της περιόδου της παρα−
γράφου 1, με εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες η
επιλέξιμη περίοδος ορίζεται διαφορετικά στους όρους
της σχετικής πρόσκλησης της διαχειριστικής αρχής ή
του ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης για την υποβολή
των προτάσεων.
Άρθρο 13
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(γ) Η δαπάνη αγοράς έκτασης που ανήκει στο δημό−
σιο ή σε οργανισμό ή σε νομικό πρόσωπο του ευρύτερου
δημόσιου τομέα δεν είναι επιλέξιμες.
(δ) Ως δαπάνη αγοράς νοείται και η αναγκαστική
απαλλοτρίωση η τιμή της οποίας καθορίζεται από τα
αρμόδια δικαστήρια.
(ε) Οι δαπάνες επιτάξεων εδαφικών εκτάσεων, δικαι−
ωμάτων διέλευσης, ηρτημένης εσοδείας, απαραίτητων
για την εκτέλεση της πράξης είναι επιλέξιμες.
(στ) Οι δαπάνες για υπερκείμενες κατασκευές στις
εδαφικές εκτάσεις ή η καθαίρεση και επανακατασκευή
υπερκειμένων είναι επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση
εφόσον είναι απαραίτητες για την εκτέλεση της πράξης.
Οι δαπάνες των παραπάνω περιπτώσεων δεν μπορούν
να υπερβούν το 5% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών
της πράξης πέραν του προβλεπόμενου από την παρά−
γραφο 1, ορίου του 10% δεδομένου ότι δεν συνιστούν
αξία εδαφικής έκτασης.
2. Ακίνητα: Η αγορά ακινήτων όπως κτίρια και τα γή−
πεδα επί των οποίων έχουν ήδη οικοδομηθεί, είναι επι−
λέξιμη, εφόσον η αγορά του ακινήτου συνδέεται άμεσα
με τους στόχους της σχετικής πράξης και πληρούνται
σωρευτικά οι παρακάτω όροι:
(α) Η τιμή αγοράς του ακινήτου προσδιορίζεται από
ανεξάρτητο ορκωτό εκτιμητή και δεν υπερβαίνει την
εμπορική αξία του ακινήτου.
(β) Το ακίνητο δεν θα πρέπει να έχει αποτελέσει τα
προηγούμενα 10 (δέκα) έτη αντικείμενο εθνικής ή κοι−
νοτικής επιχορήγησης
(γ) Το ακίνητο οφείλει να χρησιμοποιείται για το σκο−
πό και την περίοδο που έχουν αποφασιστεί από την Δι−
αχειριστική Αρχή ή τον ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης.
(δ) Η χρήση του ακινήτου είναι σύμφωνη με τους στό−
χους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας (ΕΤΑ) από το
οποίο και συγχρηματοδοτείται
(ε) Το ακίνητο δε χρησιμοποιείται για κατοικία.
3. Αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού: Οι δαπάνες
αγοράς μεταχειρισμένου εξοπλισμού δεν είναι επιλέξι−
μες για συνεισφορά από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας
(ΕΤΑ).
4. Ανταλλακτικά ως πάγιος εξοπλισμός: Οι δαπάνες
προμήθειας ανταλλακτικών είναι επιλέξιμες εφόσον,
αυτά είναι παρελκόμενα των κύριων εξαρτημάτων του
εξοπλισμού που προμηθεύεται, αποτελούν δηλαδή ανα−
πόσπαστο τμήμα τους για την ομαλή λειτουργία τους
σύμφωνα με τους όρους προμήθειας του εξοπλισμού
που προσφέρει ο προμηθευτής και δεν υπερβαίνουν,
σε ποσοστό, το 10% της δαπάνης απόκτησης του υπό
προμήθεια εξοπλισμού.
5. Ιδιοπαραγωγές και Αυτοπαραδόσεις: Στις περι−
πτώσεις που κατά την εκτέλεση μιας πράξης κρατι−
κών ενισχύσεων προβλέπεται ιδιοπαραγωγή παγίων,
οι σχετικές δαπάνες που πραγματοποιεί ο δικαιούχος
είναι επιλέξιμες εφόσον τηρούνται τα προβλεπόμενα
στην ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Ως επιλέξιμες
δαπάνες ορίζονται οι πραγματικές δαπάνες στις οποίες
υποβάλλεται ο δικαιούχος. Σε περίπτωση που η λογιστι−
κή απεικόνιση των δαπανών είναι χαμηλότερου ύψους
των πραγματικών δαπανών, ως επιλέξιμες δαπάνες
ορίζονται οι δαπάνες που προσδιορίζονται με βάση τη
λογιστική τους απεικόνιση.
6. Αγορά άυλων παγίων στοιχείων: Η αγορά και η
χρήση άυλων παγίων στοιχείων, όπως διπλωμάτων ευ−
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ρεσιτεχνίας είναι επιλέξιμη εφόσον είναι απαραίτητη
για την εκτέλεση της πράξης.
Άρθρο 14
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, λοιποί φόροι
και επιβαρύνσεις
1. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: Ο Φόρος Προστιθέμε−
νης Αξίας (ΦΠΑ) είναι επιλέξιμη δαπάνη μόνον εφόσον
βαρύνει πραγματικά και οριστικά τον δικαιούχο. Ειδι−
κότερα:
(α) Δεν είναι επιλέξιμος ο ΦΠΑ του δικαιούχου εφόσον
αυτός έχει με οποιονδήποτε τρόπο έσοδα υπαγόμενα
σε ΦΠΑ σύμφωνα με το καθεστώς που έχει υπαχθεί στη
μερίδα ΦΠΑ στην αρμόδια ΔΟΥ.
(β) Επίσης δεν είναι επιλέξιμος ο ΦΠΑ δικαιούχου που
υπόκειται σε καθεστώς κατ’ αποκοπήν φόρου ή ποσο−
στού έκπτωσης.
2. Κρατήσεις υπέρ τρίτων
(α) Η καταβολή των δαπανών στους δικαιούχους γίνε−
ται στο ακέραιο και κανένα ποσό δεν αφαιρείται ούτε
παρακρατείται, ούτε εισπράττεται οποιαδήποτε ειδική
επιβάρυνση ή άλλο τέλος ισοδύναμου αποτελέσματος,
το οποίο θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των ποσών
αυτών για τους δικαιούχους συμπεριλαμβανομένων των
οφειλών προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.
(β) Κρατήσεις υπέρ τρίτων που πραγματοποιούνται
από τους δικαιούχους για λογαριασμό τρίτων είναι επι−
λέξιμη δαπάνη εφόσον καταβάλλεται στους τρίτους
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Δεν είναι επιλέ−
ξιμες οι κρατήσεις υπέρ του ίδιου του δικαιούχου ή για
λογαριασμό του ή παρακρατήσεις που επιστρέφουν στο
δικαιούχο με οποιοδήποτε τρόπο.
(γ) Στις περιπτώσεις προκαταβολής ή ενδιάμεσης πλη−
ρωμής δικαιούχων πράξεων κρατικών ενισχύσεων δεν
είναι δυνατή η παρακράτηση μέρους ή του συνόλου της
δημόσιας επιχορήγησης για οφειλές του δικαιούχου της
ενίσχυσης στο δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία.
(δ) Για την πληρωμή των δικαιούχων πράξεων κρατι−
κών ενισχύσεων δεν απαιτείται η προσκόμιση φορολο−
γικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, αλλά βεβαίωση
απόδοσης παρακρατημένων φόρων και ασφαλιστικών
εισφορών.
Άρθρο 15
Χρηματοδοτική μίσθωση
1. Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο
τεχνικών χρηματοδοτικής μίσθωσης είναι επιλέξιμες
δαπάνες εφόσον αιτιολογούνται για την υλοποίηση του
έργου και υπό τον όρο ότι μετά τη λήξη της μίσθωσης
η κυριότητα του πάγιου στοιχείου το οποίο αποτελεί το
αντικείμενο της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης,
περιέρχεται στο δικαιούχο. Η διάρκεια της χρηματο−
δοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε
(5) έτη.
2. Οι επιλέξιμες δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης
αφορούν μόνο την αξία κτήσης του παγίου η οποία απο−
δεικνύεται από εξοφλημένο τιμολόγιο ή λογιστικό έγ−
γραφο ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας. Άλλες δαπάνες
που σχετίζονται με τη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθω−
σης (φόροι, περιθώριο κέρδους του εκμισθωτή, κόστος
αναχρηματοδότησης, γενικά έξοδα, έξοδα ασφάλισης
κλπ) δεν είναι επιλέξιμες. Σε κάθε περίπτωση το συνο−
λικό κόστος που βαρύνει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
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Αλιείας δεν μπορεί να υπερβαίνει την εμπορική αξία
του παγίου στοιχείου.
Άρθρο 16
Χρηματοοικονομικά έξοδα, τραπεζικά έξοδα και άλλες
επιβαρύνσεις του δικαιούχου
1. Οι χρεωστικοί τόκοι, οι προμήθειες χρηματοπιστω−
τικών συναλλαγών, τα έξοδα συναλλάγματος και οι
χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές, καθώς και τα
λοιπά καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα του δικαιούχου
δεν είναι επιλέξιμα.
2. Για τους δικαιούχους κρατικών ενισχύσεων οι επι−
δοτήσεις επιτοκίων και τόκων δανείων είναι επιλέξιμες
σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στην από−
φαση έγκρισης χρηματοδότησης.
3. Τα τραπεζικά έξοδα για το άνοιγμα και την τήρηση
λογαριασμών είναι επιλέξιμες δαπάνες, εφόσον απαι−
τείται οπό τους όρους χρηματοδότησης της πράξης το
άνοιγμα χωριστού λογαριασμού.
4. Οι αμοιβές νομικών συμβούλων, συμβολαιογράφων,
τεχνικών ή χρηματοοικονομικών εμπειρογνωμόνων είναι
επιλέξιμες εφόσον συνδέονται άμεσα με την εκτέλεση
της πράξης και είναι αναγκαίες για την προετοιμασία
και την εκτέλεσή της.
5. Τα έξοδα παρακολούθησης και ελέγχου είναι επιλέ−
ξιμες δαπάνες εφ’ όσον σχετίζονται με απαιτήσεις που η
διαχειριστική αρχή ή ο ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης
θέτει στον δικαιούχο, οι οποίες είναι επιπρόσθετες των
καθηκόντων του και προβλέπονται στον προϋπολογισμό
που εγκρίνεται με την απόφαση ένταξης.
6. Τα έξοδα εγγυήσεων που παρέχονται από τράπεζες
ή άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, είναι επιλέ−
ξιμες δαπάνες εφόσον οι εγγυήσεις προβλέπονται από
την ισχύουσα νομοθεσία ως απαραίτητη προϋπόθεση
για την υλοποίηση της πράξης.
7. Οι δαπάνες για πρόστιμα, χρηματικές ποινές και
έξοδα για την επίλυση διαφορών δεν είναι επιλέξιμες.
Άρθρο 17
Έμμεσα Έξοδα
1. Τα γενικά (έμμεσα) έξοδα είναι επιλέξιμες δαπάνες
εάν είναι στοιχείο του πραγματικού κόστους για την
εκτέλεση της πράξης που συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας και εάν καταλογίζονται στην
πράξη αυτή κατ’ αναλογία, σύμφωνα με δίκαιη και δε−
όντως αιτιολογημένη μέθοδο κατανομής.
2. Στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων ορίζεται το
μέγιστο ύψος των έμμεσων δαπανών καθώς και η με−
θοδολογία προσδιορισμού απολογιστικά των έμμεσων
δαπανών που βαρύνουν την πράξη.
Άρθρο 18
Μισθοί − Επιδόματα − Συνεισφορές σε είδος
1. Τα επιδόματα ή οι μισθοί που καταβάλλονται στα
συμμετέχοντα σε πράξη φυσικά πρόσωπα και πιστο−
ποιούνται από τον δικαιούχο αποτελούν επιλέξιμες δα−
πάνες κατά το μέρος που αντιστοιχούν σε πραγματικά
παραδοτέα για την συγχρηματοδοτούμενη πράξη.
2. Οι δαπάνες μισθοδοσίας τακτικών υπαλλήλων στις
οποίες υποβάλλονται οι δημόσιες υπηρεσίες ή τα νομι−
κά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα τα οποία
χρηματοδοτούνται από το τακτικό προϋπολογισμό, για
τη διαχείριση, την υλοποίηση, την παρακολούθηση και
*02021782310080012*

τον έλεγχο των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων δεν
είναι επιλέξιμες.
3. Οι συνεισφορές σε είδος δεν είναι επιλέξιμες για
συγχρηματοδότηση από τα Ταμεία.
Άρθρο 19
Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής
1. Οι δαπάνες για τη χρηματοδότηση των δραστηριο−
τήτων προπαρασκευής, διαχείρισης, παρακολούθησης,
αξιολόγησης, δημοσιότητας, λογιστικούς ελέγχους και
δικτύωση καθώς και δραστηριότητες για την ενίσχυ−
ση της διοικητικής ικανότητας για την υλοποίηση του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007−2013 το
οποίο συχγηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Αλιείας, είναι επιλέξιμες εφόσον δεν υπερβαίνουν σε
ποσοστό το 5% της Δημόσιας δαπάνης του Επιχειρη−
σιακού Προγράμματος.
2. Οι επιλέξιμες δαπάνες για τις ενέργειες τεχνικής
υποστήριξης της εφαρμογής αφορούν τις ενέργειες
τεχνικής βοήθειας−στήριξης, οι οποίες περιέχονται στο
παράρτημα του ΠΔ 4/2000 (ΦΕΚ 3/Α/14.01.2002) προσαρ−
μοζόμενες αναλόγως για την προγραμματική περίοδο
2007−2013,
Άρθρο 20
Μέσα Χρηματοοικονομικής Συνδρομής
1. Το κόστος διαχείρισης στο πλαίσιο των μέσων
χρηματοδοτικής τεχνικής για επιχειρήσεις, πρωτίστως
μικρές και μεσαίες συμπεριλαμβανομένων των πολύ
μικρών επιχειρήσεων, όπως ταμεία επιχειρηματικών
κεφαλαίων, ταμεία εγγυήσεων και ταμεία δανειοδοτή−
σεων, είναι επιλέξιμο, δεν μπορεί όμως να υπερβαίνει,
σε ετήσιο μέσο όρο για τη διάρκεια της συνδρομής, τα
εξής ποσοστά:
(α) το 2% του κεφαλαίου που παρέχεται από το επι−
χειρησιακό πρόγραμμα στα ταμεία χαρτοφυλακίου, ή
του κεφαλαίου που παρέχεται από το επιχειρησιακό
πρόγραμμα ή το ταμείο χαρτοφυλακίου στα ταμεία
εγγυήσεων.
(β) το 3% του κεφαλαίου που παρέχεται από το επι−
χειρησιακό πρόγραμμα ή το ταμείο χαρτοφυλακίου στο
μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής σε όλες τις άλλες
περιπτώσεις, με εξαίρεση τα μέσα μικροπίστωσης που
απευθύνονται σε πολύ μικρές επιχειρήσεις.
(γ) το 4% του κεφαλαίου που παρέχεται από το επι−
χειρησιακό πρόγραμμα ή το ταμείο χαρτοφυλακίου στα
μέσα μικροπίστωσης που απευθύνονται σε πολύ μικρές
επιχειρήσεις.
2. Το κόστος διαχείρισης δύναται να υπερβεί τα πα−
ραπάνω ποσοστά μόνον εάν αυτό αποδειχθεί αναγκαίο
μετά τη διαδικασία υποβολής προσφορών.
Άρθρο 21
Έργα που παράγουν έσοδα
1. Ως έργο που παράγει έσοδα νοείται κάθε πράξη
που περιλαμβάνει επένδυση σε υποδομή της οποίας η
χρήση υπόκειται σε τέλη τα οποία βαρύνουν άμεσα τους
χρήστες ή κάθε πράξη που περιλαμβάνει την πώληση
ή τη μίσθωση γης ή κτιρίων ή οιαδήποτε άλλη παροχή
υπηρεσιών έναντι πληρωμής ανεξάρτητα ποιος εισπράτ−
τει τα έσοδα αυτά ο δικαιούχος ή τρίτος. Από τα έργα
αυτά εξαιρούνται τα έργα κρατικών ενισχύσεων.
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2. Όλες οι ρυθμίσεις της παρούσης ισχύουν και για
τα έργα που δημιουργούν έσοδα κατά την έννοια της
προηγούμενης παραγράφου.
3. Η επιλέξιμη δαπάνη για έργα που παράγουν έσοδα
δεν υπερβαίνει την τρέχουσα αξία του επενδυτικού κό−
στους μείον την τρέχουσα αξία των καθαρών εσόδων
από την επένδυση για συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς
για επενδύσεις σε υποδομή ή άλλα έργα στα οποία
είναι δυνατή η εκ των προτέρων αντικειμενική εκτίμηση
των εσόδων.
4. Στις περιπτώσεις που δεν είναι αντικειμενικά δυνατή
η εκ των προτέρων εκτίμηση των εσόδων, τα παραγόμε−
να εντός πέντε ετών από την ολοκλήρωση της πράξης
έσοδα αφαιρούνται από τη δαπάνη που δηλώνεται στην
Επιτροπή.
Άρθρο 22
Πράξεις που υλοποιούνται με ίδια μέσα
1. Ως πράξεις που υλοποιούνται με ίδια μέσα νοούνται
οι περιπτώσεις εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου των
πράξεων από τον ίδιο το δικαιούχο. Επιλέξιμες δαπά−
νες σε πράξεις που υλοποιούνται με ίδια μέσα είναι οι
πρόσθετες δαπάνες που πραγματοποιεί ο δικαιούχος
για την επίτευξη των στόχων της πράξης.
2. Οι συνήθεις τακτικές δαπάνες λειτουργίας του δι−
καιούχου δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες.
3. Οι δαπάνες προσωπικού είναι επιλέξιμες μόνο για
τις περιπτώσεις που το εν λόγω προσωπικό καλύπτεται
από συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή συμβάσεις
έργου στις οποίες εξειδικεύεται η φύση της προσφερό−
μενης εργασίας σε σχέση με το συγχρηματοδοτούμε−
νο αντικείμενο. Τα επιδόματα που καταβάλλονται στα
συμμετέχοντα σε πράξη φυσικά πρόσωπα σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 20 αποτελούν
επιλέξιμες δαπάνες.
4. Οι πρόσθετες δαπάνες για προμήθεια αγαθών και
υπηρεσιών που γίνονται αποκλειστικά για την εκτέλεση
της πράξης είναι επιλέξιμες.
Άρθρο 23
Αμοιβές συμβάσεων που δεν συνδέονται με
παραδοτέα της πράξης
1. Οι δαπάνες που σχετίζονται με συμβάσεις που έχουν
ως αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους εκτέλεσης της
πράξης χωρίς να αποφέρουν ανάλογη προστιθέμενη
αξία δεν είναι επιλέξιμες.
2. Οι αμοιβές συμβάσεων που εκφράζονται ως πο−
σοστό του συνολικού κόστους της πράξης δεν είναι
επιλέξιμες.
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Άρθρο 24
Δαπάνες δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών
και υπηρεσιών
1. Οι δαπάνες δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών
και υπηρεσιών αξίας μεγαλύτερης των 15.000 ευρώ και
μικρότερης των κατώτερων ορίων που θέτουν τα ΠΔ
60/2007 και ΠΔ 59/2007 καθώς και οι δαπάνες των συμβά−
σεων υπηρεσιών που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ Β
του ΠΔ 60/2007 και στο παράρτημα ΧVΙΙ Β του ΠΔ 59/2007
είναι επιλέξιμες εφόσον έχει προηγηθεί η ανάρτηση της
περιληπτικής προκήρυξης για 15 τουλάχιστον ημέρες στην
ιστοσελίδα του δικαιούχου ή/και της διαχειριστικής αρχής
ή/και του φορέα που αυτοί υπάγονται ή έχει προηγηθεί
προσήκον βαθμός δημοσιότητας. Η υποχρέωση ανάρτη−
σης στην ιστοσελίδα δεν υφίσταται στις περιπτώσεις που
εθνικές διατάξεις προβλέπουν διαδικασία δημοσιότητας
σε μέσα πανελλήνιας κυκλοφορίας.
2. Η περιληπτική προκήρυξη περιλαμβάνει σύντομη
περιγραφή των ουσιωδών στοιχείων της προς ανάθεση
σύμβασης και της μεθόδου ανάθεσης
3. Η διάταξη της παραγράφου 1 ισχύει για τις συμβά−
σεις που θα ανατεθούν ένα μήνα μετά τη δημοσίευση
της παρούσης.
4. Οι δαπάνες δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθει−
ών και υπηρεσιών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού αυτών,
οι οποίες αφορούν εργασίες οι οποίες προέκυψαν μετά
από ουσιώδη τροποποίηση των όρων της αρχικής σύμ−
βασης δεν είναι επιλέξιμες. Ως ουσιώδης τροποποίηση
των όρων της αρχικής σύμβασης νοούνται σωρευτικά
τα ακόλουθα:
(α) η μεταβολή των κύριων συνιστώντων στοιχείων της
ή η ουσιώδης τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών
ή η μεταβολή σημαντικών λειτουργικών ή ποιοτικών
χαρακτηριστικών των παραδοτέων της σύμβασης ή η
κατάργηση ομάδας εργασιών ή παραδοτέου ή άλλου
διακριτού μέρους της σύμβασης
(β) η αύξηση ή μείωση του προϋπολογισμού μιας ομά−
δας εργασιών ή παραδοτέου ή άλλου διακριτού μέρους
της σύμβασης άνω του 20% του αρχικού προϋπολογι−
σμού της και αθροιστικά άνω του 10% του συνολικού
αρχικού προϋπολογισμού της σύμβασης.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή
της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
ρφή
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μμορφή
ρφή DVD/CD
Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

−

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

−

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

30 €

−

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Α΄

225 €

190 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Δωρεάν

Β΄

320 €

225 €

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

2.250 €

645 €

Γ΄

65 €

Δωρεάν

Δ.Δ.Σ.

225 €

95 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Δωρεάν

Α.Σ.Ε.Π.

70€

Δωρεάν

Δ΄

160 €

80 €

Ο.Π.Κ.

−

Δωρεάν

Α.Α.Π.

160 €

80 €

Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.

−

450 €

Ε.Β.Ι.

65 €

33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.
* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*02021782310080012*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

