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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θάλασσα» 2014-2020 
 

Μέτρο 2.11: Μέτρα για τη δημόσια υγεία – άρθρο 55β 
 

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
«Σχέδιο παροχής αντιστάθμισης σε υδατοκαλλιεργητές για την προσωρινή 

αναστολή ή μείωση της παραγωγής / εξαλιεύσεων λόγω έξαρσης του Covid-19» 
 
Γενικά  
 
Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, έχοντας υπόψη τις ειδικές πρόνοιες που αφορούν τον 
Κανονισμό (ΕΕ) 508/2014 σε σχέση με τα ειδικά μέτρα για μετριασμό των επιπτώσεων της εξάπλωσης της 
επιδημίας του Covid 19 στην αλιεία και στην υδατοκαλλιέργεια, καθώς και τις βασικές πρόνοιες της 
ακόλουθης ενωσιακής νομοθεσίας:  
 
- Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 

για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας  
- Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 

2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1083/2006. 

- Όλων των Εκτελεστικών και Κατ΄ Εξουσιοδότηση Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που διέπουν 
τους πιο πάνω γενικούς κανονισμούς. 

- Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 
2013 σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 
και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και 
(ΕΚ) αριθ. 639/2004 του Συμβουλίου και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου 
 

προκηρύσσει Ανοικτή Πρόσκληση για υποβολή αίτησης στο Σχέδιο παροχής αντιστάθμισης σε 
υδατοκαλλιεργητές για την προσωρινή αναστολή ή μείωση της παραγωγής / εξαλιεύσεων. 

 
Ο ΕΦ Αλιείας προτίθεται να εφαρμόσει το  Μέτρο 2.11 στα πλαίσια της Προτεραιότητας της Ένωσης 2 και 
ειδικότερα του άρθρου 55β του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 για την παροχή αντιστάθμισης σε 
υδατοκαλλιεργητές για την προσωρινή αναστολή ή μείωση της παραγωγής / εξαλιεύσεων, ως ειδικό 
μέτρο για μετριασμό των επιπτώσεων της εξάπλωσης της επιδημίας του Covid 19 στην αλιεία και στην 
υδατοκαλλιέργεια . 

 
Αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης αποτελούν το Παράρτημα 1: Αίτηση Υποβολής Πρότασης 
και το Παράρτημα 2:Υπεύθυνη Δήλωση. 
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1. Στόχος του Σχεδίου  
 
Το Σχέδιο αποσκοπεί στην άμβλυνση των επιπτώσεων που προκύπτουν  λόγω της εξάπλωσης της επιδημίας 
του Covid 19 και επηρεάζει αρνητικά  την εργασία των υδατοκαλλιεργητών σε χρηματοοικονομικούς όρους 
λόγω  της διατάραξης της αγοράς και μειωμένης ζήτησης εκ μέρους των καταναλωτών καθώς και το κλείσιμο 
σημείων πώλησης και διαύλων διανομής.  Η μειωμένη ζήτηση αλιευτικών προϊόντων και η πτώση τιμών σε 
συνδυασμό με την τρωτότητα και πολυπλοκότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι ζημιογόνες στις 
δραστηριότητες υδατοκαλλιέργειας.  
 

2. Δικαιούχοι του Σχεδίου - Προϋποθέσεις Συμμετοχής 
 

Το Σχέδιο απευθύνεται σε Δικαιούχους φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την 
υδατοκαλλιέργεια εσωτερικών υδάτων (πχ. πεστροφοκαλλιέργειες) ή με τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια, 
κατά το έτος 2020,  κατέχουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιχθυοτροφείου και οι οποίοι είχαν 
προσωρινή αναστολή ή μείωση της παραγωγής / εξαλιεύσεων τους μεταξύ 1ης Μαρτίου και 31ης 
Δεκεμβρίου 2020 ως συνέπεια της έξαρσης της νόσου COVID-19 .  
 
 

3. Όροι Χρηματοδότησης του Σχεδίου - Ποσοστά Χρηματοδότησης 
 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης για την υλοποίηση του Σχεδίου, ανέρχεται στο ποσό 
των €2.275.000. Από το ποσό αυτό το 75% (€1,706.250) καλύπτεται από το ΕΤΘΑ και το υπόλοιπο 25% (€ 
568,750) από την Κυπριακή Δημοκρατία.  
 
Το ποσοστό χρηματοδότησης (Δημόσια Δαπάνη) ανέρχεται στο 100%. Η χρηματοδότηση καταβάλλεται 
απευθείας στο Δικαιούχο και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή της σε τρίτους.  
 
Η καταβολή της χρηματοδότησης θα δίνεται για την περίοδο μεταξύ 1ης  Μαρτίου και 31ης Δεκεμβρίου 
2020.  Η καταβολή της χρηματοδότησης  θα γίνεται σε δόσεις για τις αντίστοιχες ημερολογιακές τριμηνιαίες 
περιόδους.   
 
 Η στήριξη καθώς και το μέγιστο ποσό χορηγίας (οροφή) που καθορίζεται έχει υπολογιστεί με βάση τη 
μεθοδολογία στο Παράρτημα 12 
 

4. Περίοδος Εφαρμογής  
 

Το Σχέδιο αφορά την περίοδο από την 1η  Μαρτίου μέχρι την  31η Δεκεμβρίου 2020.  
 
Η  Αίτηση Υποβολής Πρότασης θα υποβάλλεται από τους δυνητικούς Δικαιούχους , για ένταξη τους στο 
«Σχέδιο παροχής αντιστάθμισης σε υδατοκαλλιεργητές για την προσωρινή αναστολή ή μείωση της 
παραγωγής / εξαλιεύσεων λόγω της έξαρσης του Covid -19.» 
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5. Διαδικασία Υποβολής και Αξιολόγησης της Αίτησης Πρότασης  
 
Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται στα τυποποιημένα έντυπα που εξασφαλίζονται από τα Κεντρικά 
Γραφεία του ΤΑΘΕ στη Λευκωσία (Βηθλεέμ 101, Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου) και από την ιστοσελίδα 
του ΕΠ «Θάλασσα» 2014-2020  www.moa.gov.cy/thalassa από την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020 μέχρι τη 
Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες του δημοσίου. 
 
Οι αιτητές θα πρέπει απαραιτήτως να προσκομίσουν το Παράρτημα 1: Αίτηση Πρότασης μαζί με τα πιο κάτω 
δικαιολογητικά όπως φαίνονται στον Πίνακα 2 
 
Πίνακας 2:  Απαιτούμενα δικαιολογητικά για υποβολή πρότασης 
 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά (εάν δεν προσκομιστούν η αίτηση θεωρείται ελλιπής) 

1.  Φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων της πολιτικής ταυτότητας του Αιτητή και του νόμιμου 
εκπροσώπου(φυσικό πρόσωπο). 

2.  Πιστοποιητικό εγγραφής της εταιρείας σύμφωνα με τον Περί Εταιρειών Νόμο (σε περιπτώσεις 
Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης).  

3.  Πιστοποιητικό μετόχων της εταιρείας από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη στο 
οποίο να φαίνονται οι σημερινοί μέτοχοι της επιχείρησης 

4.  Έγγραφο νόμιμης εκπροσώπησης (Παράρτημα 3) ή άλλο επίσημο έγγραφο όπως πληρεξούσιο ή 
καταστατικό για πιστοποίηση της νόμιμης εκπροσώπησης, από πιστοποιών υπάλληλο. 

5.  Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιχθυοτροφείου   

6.  Κατάσταση αποδοχών και εισφορών ΥΚΑ 2-002 του Δικαιούχου στην οποία να πιστοποιείται ο αριθμός 
υπαλλήλων που εργοδοτούνται, με βάση το τελευταίο έτος από την ημερομηνία υποβολής της 
Πρότασης.    

7.  Ελεγμένες Οικονομικές καταστάσεις για το τελευταίο  έτος από την ημερομηνία υποβολής της 
Πρότασης, για το οποίο η εταιρεία υποχρεούται βάσει της Νομοθεσίας να έχει υποβάλει στον Έφορο 
Εταιρειών.  

 
Η πρόταση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο 
πρόσωπο. Στην περίπτωση εκπροσώπησης του αιτητή επισυνάπτεται το Παράρτημα 3 ή άλλο επίσημο 
έγγραφο όπως πληρεξούσιο ή καταστατικό για πιστοποίηση της νόμιμης εκπροσώπησης από πιστοποιών 
υπάλληλο. 
 
Κατά την παραλαβή τους από τον ΕΦ, οι προτάσεις πρωτοκολλούνται και παραδίδεται στον αιτητή ο 
σχετικός αριθμός πρωτοκόλλου και η απόδειξη παραλαβής της πρότασης (Παράρτημα 4).  
 
Ο ΕΦ θα συμπληρώνει το Παράρτημα 5α Έλεγχος  μεγέθους εταιρείας, στο οποίο θα καθορίζεται το μέγεθος 
της επιχείρησης. 
 
 Πέραν των πιο πάνω δικαιολογητικών, ο ΕΦ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από το Δικαιούχο 
οποιαδήποτε άλλα επιπρόσθετα δικαιολογητικά, απαραίτητα για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της 
πρότασης του 
 
Επίσης, ζητείται από τους αρμόδιους Τομείς του ΤΑΘΕ το Παράρτημα 5β για τη διενέργεια ελέγχου και 
καταγραφή παραβάσεων που τυχόν έχει διαπράξει ο Δικαιούχος οι οποίες σχετίζονται με την αλιεία, και την 

http://www.moa.gov.cy/thalassa
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μεταποίηση και εμπορία αλιευτικών προϊόντων, αλλά και την υδατοκαλλιέργεια.  Στη συνέχεια Ο ΕΦ θα  
προχωρεί στην έγκριση/απόρριψη της αίτησης (Παράρτημα6) , και ο Δικαιούχος θα ενημερώνεται για το 
αποτέλεσμα της πρότασης του. 
 
Ο ΕΦ ενημερώνει τον Δικαιούχο ότι έχει εγκριθεί και τον καλεί με διπλοσυστημένη επιστολή ή άλλο τρόπο, 
υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει η απαραίτητη τεκμηρίωση στο φάκελο της πρότασης, εντός δεκαπέντε 
(15) εργάσιμων ημερών να προσέλθει για υπογραφή της Συμφωνίας Δημόσιας Χρηματοδότησης  
(Παράρτημα 7). Σε αντίθετη περίπτωση, η έγκριση ακυρώνεται και η αίτηση απορρίπτεται. Σε περιπτώσεις 
ανωτέρας βίας η πιο πάνω προθεσμία προσαρμόζεται ανάλογα. 
 
Ο ΕΦ και ο αιτητής υπογράφουν τη Συμφωνία Δημόσιας Χρηματοδότησης (Παράρτημα 7) σε δύο 
πρωτότυπα αντίτυπα και το ένα εκ των δυο χαρτοσημαίνεται. Στη Συμφωνία Δημόσιας Χρηματοδότησης 
καθορίζονται οι υποχρεώσεις του Δικαιούχου και δεσμεύεται το Δημόσιο για την καταβολή της  χορηγίας, 
εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτή. 
 
Με την υπογραφή της Συμφωνίας Δημόσιας Χρηματοδότησης ο Δικαιούχος θα υποβάλει και το  Αίτημα  
Καταβολής Χορηγίας (Παράρτημα 8) για τις τριμηνιαίες περιόδους που έχουν προηγηθεί παραθέτοντας μαζί 
τα πιο κάτω δικαιολογητικά όπως φαίνονται στον Πίνακα 3 
 
 
Πίνακας 3:  Απαιτούμενα δικαιολογητικά για το Αίτημα Καταβολής Χορηγίας  
 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά 

1 Αίτημα Καταβολής Χορηγίας (Παράρτημα 8) υπογγεγραμμένο από το Δικαιούχο.  

3 Υπεύθυνη Δήλωση Στοιχείων Ίδιας Παραγωγής της Επιχείρησης  (Παράρτημα 9) 

 
Οι πληρωμές θα γίνονται σε τριμηνιαία βάση και θα απαιτείται η υποβολή από την επιχείρηση 
σχετικής Δήλωσης (Παράρτημα 9)  της εμπορίας (ιδίας παραγωγής) ή εξαλίευσης των προϊόντων 
των αντίστοιχών περιόδων του 2019 και του 2020, η οποία θα πρέπει να είναι υπογραμμένη από 
τον διευθυντή  της επιχείρησης.   
 
Πριν την πληρωμή το ΤΑΘΕ θα διενεργεί σχετικούς επιτόπιους διοικητικούς ελέγχους, όπως στα 
λογισμικά ή σε οποιαδήποτε συστήματα διαχείρισης αποθεμάτων και ιχνηλασιμότητας διατηρούν 
στις εγκαταστάσεις τους οι επιχειρήσεις, καθώς και οποιαδήποτε άλλα παραστατικά και θα 
πιστοποιεί την ορθότητα των στοιχείων της υπεύθυνης δήλωσης για τη μειωμένη εμπορία ή 
εξαλίευση. 
 
Εφόσον ελεγχθεί το αίτημα καταβολής χορηγίας από τον αρμόδιο τομέα του ΤΑΘΕ θα 
συμπληρώνεται το Παράρτημα 10 ( Βεβαίωση Ελέγχου Αιτήματος Καταβολής Χορηγίας) και 
ακολούθως θα προωθείτε στον ΕΦ για τη  συμπλήρωση του Παρατήματος 11 Απόφαση Καταβολής 
Χορηγίας. 
 
Σημειώνεται ότι κατά το πρώτο αίτημα καταβολής χορηγίας ο αιτητής θα μπορεί να αιτηθεί  αναδρομικά 
την παροχή αντιστάθμισης από την 1η  Μαρτίου 2020. Για το κάθε αίτημα καταβολής χορηγίας ο 
Δικαιούχος θα πρέπει να υποβάλλει στοιχεία που αναγράφονται στον Πίνακα 3.  
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6. Ενστάσεις  
 
Αιτητές των οποίων η αίτηση απορρίπτεται για χρηματοδότηση, έχουν το δικαίωμα εντός επτά (7) 
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που ενημερώνονται για την απόρριψη της αίτησης τους, να 
υποβάλουν ένσταση παραθέτοντας τους συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους πιστεύουν ότι δεν θα 
έπρεπε να απορριφθούν.  
 
Οι ενστάσεις εξετάζονται από ανεξάρτητη τριμελή Επιτροπή Λειτουργών του ΤΑΘΕ, τα μέλη της οποίας δεν 
είναι άμεσα εμπλεκόμενα στην αρχική αξιολόγηση για έγκριση ή απόρριψη του συγκεκριμένου έργου και 
ορίζεται από τη Διευθύντρια του ΤΑΘΕ. Κατά την  εξέταση των ενστάσεων θα λαμβάνονται όλα τα αναγκαία 
μέτρα για διασφάλιση επαρκούς διάκρισης καθηκόντων. Σε όλες τις περιπτώσεις υποβολής ενστάσεων που 
τελικά δεν ικανοποιούνται, οι αιτητές διατηρούν το δικαίωμα αν το επιθυμούν να προσφύγουν στο Ανώτατο 
Δικαστήριο. 
 
Στην περίπτωση που το αποτέλεσμα της επανεξέτασης είναι θετικό για το Δικαιούχο, η πρόταση εγκρίνεται 
και προωθείται στον αρμόδιο λειτουργό για τη δρομολόγηση της ένταξης του έργου. 
 

7. Λόγοι Αποκλεισμού Προτάσεων  
 
Ο αιτητής με την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος δηλώνει υπεύθυνα ότι: 
 
1. Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ή παράπτωμα που θίγει τους κανόνες της Κοινής 
Αλιευτικής Πολιτικής της ΕΕ, το οποίο μπορεί να διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρόπο η αρμόδια αρχή ή έχει 
καταδικαστεί  για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου, 
σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καν. (ΕΕ) 508/2014 του ΕΤΘΑ και τον κατ΄ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 288/2015. 
Συγκεκριμένα:  

α) δεν έχει διαπράξει σοβαρή παράβαση βάσει του άρθρου 42 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του 
Συμβουλίου ( 1 ) ή του άρθρου 90 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, 

β) δεν έχει συμμετάσχει στην εκμετάλλευση, τη διαχείριση ή την ιδιοκτησία αλιευτικών σκαφών που 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο σκαφών ΠΛΑ αλιείας της Ένωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 40 
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1005/20081 ή σκαφών που φέρουν τη σημαία χωρών οι 
οποίες έχουν χαρακτηρισθεί ως μη συνεργαζόμενες τρίτες χώρες κατά το άρθρο 33 του ίδιου 
Κανονισμού, 

γ) δεν έχει διαπράξει σοβαρές παραβάσεις των κανόνων της ΚΑλΠ οι οποίες έχουν λάβει το 
χαρακτηρισμό αυτό σε άλλες νομοθετικές πράξεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, ή 

δ) δεν έχει διαπράξει οποιοδήποτε από τα αδικήματα που ορίζονται στα άρθρα 3 και 4 της οδηγίας 
2008/99/ΕΚ2 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), εφόσον η αίτηση αφορά στήριξη 
δυνάμει του κεφαλαίου ΙΙ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας του Κανονισμού (ΕΕ) 
508/2014. 

ε) δεν έχει κριθεί από την αρμόδια αρχή ότι ο εν λόγω αιτητής είναι ένοχος απάτης, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 

 
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2008, περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος 
πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, τροποποίησης των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 
2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1936/2001 και (ΕΚ) αριθ. 601/2004 και κατάργησης των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1093/94 και (ΕΚ) αριθ. 1447/1999 
(ΕΕ L 286 της29.10.2008, σ. 1) 
2 Οδηγία 2008/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, σχετικά με την προστασία του 
περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (ΕΕ L 328 της 6.12.2008, σ. 28) 
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Κοινοτήτων (1) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας (ΕΤΑ) ή του ΕΤΘΑ. Ο αποκλεισμός σε 
αυτή την περίπτωση γίνεται για καθορισμένη χρονική περίοδο που καθορίζεται από την Ε. Επιτροπή 
με κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμό (άρθρο 10.4 του Καν. (ΕΕ) 508/2014 του ΕΤΘΑ). 

 
2. Σε περίπτωση που ζητηθούν από το ΤΑΘΕ οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες οι οποίες δύναται να 
θεωρηθούν εύλογα αναγκαίες, ο αιτητής πρόθυμα θα ανταποκριθεί, υποβάλλοντας αυτές, σε οποιοδήποτε 
στάδιο της διαδικασίας. 
 
3. Ο αιτητής που εντάσσεται στο παρόν Σχέδιο και λαμβάνει χορηγία μέσω του εν λόγω Σχεδίου δεν θα 
μπορεί, για τον ίδιο λόγο και την ίδια περίοδο εφαρμογής, να λάβει χορηγία από άλλα Σχέδια. 
 
4. Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση είναι πλήρη, ακριβή και αληθή και ο 
αιτητής γνωρίζει ότι τυχόν ψευδής δήλωση θα συνεπάγεται την άμεση απόρριψη της αίτησης του και ότι 
θα στερηθεί του δικαιώματος υποβολής άλλης αίτησης. Επίσης, ανάλογα με την περίπτωση, είναι δυνατόν 
να ληφθούν και πρόσθετα μέτρα εναντίον του. Για το σκοπό αυτό αποδέχεται την επιβεβαίωση των 
στοιχείων που δηλώνει στην αίτηση του. Επιπρόσθετα, το ΤΑΘΕ διατηρεί το δικαίωμα χρήσης / 
γνωστοποίησης των στοιχείων του για ανάγκες άλλων Τμημάτων /Υπουργείων, όπου αυτό κριθεί σκόπιμο. 
 
5. Ο αιτητής αποδέχεται τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο πρότυπο της Συμφωνίας 
Δημόσιας Χρηματοδότησης (Παράρτημα 2. ΣΔΧ), που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 
πρόσκλησης.  
 
6. Με την υπογραφή του ο αιτητής στην Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναγνωρίζει το δικαίωμα του 
Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών να προβεί ανά πάσα στιγμή σε τροποποιήσεις, συμπληρώσεις ή 
αλλαγές στο Σχέδιο που θα εγκρίνει η Διαχειριστική Αρχή (Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, 
Συντονισμού και Ανάπτυξης) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θάλασσα 2014-2020. 

 
8. Ερμηνείες – Τροποποιήσεις 

                 
Η Διευθύντρια του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών ερμηνεύει, συμπληρώνει και τροποποιεί 
όπου αιτιολογημένα παρουσιάζεται πρόβλημα, τους όρους και πρόνοιες του Σχεδίου που διευκολύνουν την 
εφαρμογή του, αφού εξασφαλίσει την εκ των προτέρων έγκριση της Διαχειριστικής Αρχής.  
 

9. Απένταξη 
 

Ο ΕΦ προχωρεί στην απένταξη ενός έργου που έχει ενταχθεί στο πλαίσιο του Σχεδίου, σε κάθε περίπτωση 
που ο Δικαιούχος δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του όπως αυτές ορίζονται στη Συμφωνία Δημόσιας 
Χρηματοδότησης, και κυρίως: 

• στην περίπτωση καθυστέρησης της ολοκλήρωσης του έργου. 
• στην περίπτωση μη υποβολής όλων των απαραίτητων στοιχείων ή/και αναφορών που 
αφορούν στην αποτύπωση της προόδου υλοποίησης του έργου. 
• στις περιπτώσεις που κατά την υλοποίηση του έργου διαπιστώνεται η υποβολή ψευδών 
δηλώσεων ή στοιχείων και πληροφοριών εκ μέρους του Δικαιούχου. 
 

Επιπρόσθετα μόλις διαπιστωθεί παρατυπία ή συστημική αδυναμία ή οι παράμετροι ενός έργου 
τροποποιούνται σε τέτοιο βαθμό ώστε το έργο να μην εξυπηρετεί πλέον τους στόχους του Σχεδίου στα 
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πλαίσια του οποίου είχε αρχικά εγκριθεί, ο ΕΦ απεντάσσει το ενταγμένο έργο, ώστε να πραγματοποιηθούν 
οι απαιτούμενες διορθωτικές παρεμβάσεις όσο το δυνατό πιο σύντομα. 

 
Μετά την ολοκλήρωση των έργων και τη διενέργεια επαλήθευσης για διασφάλιση των υποχρεώσεων που 
προκύπτουν από το άρθρο 71, παρ. 1 του Καν. 1303/2013, εάν εντοπιστεί μη τήρηση τους τότε η διαδικασία 
απένταξης ενεργοποιείται αυτοδίκαια. 

 
Οι διορθωτικές παρεμβάσεις που εφαρμόζονται όταν ενεργοποιείται η διαδικασία απένταξης, μπορεί να 
είναι, κατά περίπτωση, οι ακόλουθες: 

o Σε περίπτωση απένταξης ενός έργου για την υλοποίηση του οποίου έχει παραχωρηθεί 
χρηματοδότηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, το σύνολο της χρηματοδότησης που έχει 
χορηγηθεί αποτελεί αντικείμενο δημοσιονομικής διόρθωσης και ακολουθούνται οι διαδικασίες που 
προβλέπονται από το εθνικό πλαίσιο δημοσιονομικών διορθώσεων για την ανάκτηση αχρεωστήτως 
ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών. 
o Στην περίπτωση απένταξης ενός έργου όπου δαπάνες του έργου έχουν περιληφθεί ήδη σε 
Αιτήσεις Πληρωμής προς την ΕΕ, ο ΕΦ ενημερώνει σχετικά την Αρχή Πιστοποίησης η οποία θα 
πρέπει να προχωρήσει σε καταχώρηση καταλογισμού στο ΟΠΣ, πριν την απένταξη του έργου, ώστε 
οι δαπάνες να μην συμπεριληφθούν στην επόμενη Αίτηση Πληρωμής προς την Επιτροπή.   
o Σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται η διενέργεια απάτης εκ μέρους του Δικαιούχου, ο ΕΦ θα 
λαμβάνει πρόσθετα μέτρα εναντίον της επιχείρησης, όπως ο αποκλεισμός της από όλα τα Σχέδια 
Ενισχύσεων ή/και η λήψη νομικών μέτρων εναντίον της. 
 

Στην περίπτωση απένταξης ενός έργου για την υλοποίηση του οποίου έχει καταβληθεί χρηματοδότηση, το 
σύνολο της χρηματοδότησης που έχει χορηγηθεί στο Δικαιούχο επιστρέφεται σύμφωνα με τις διαδικασίες 
που προβλέπονται από το εθνικό πλαίσιο δημοσιονομικών διορθώσεων για την ανάκτηση αχρεωστήτως ή 
παρανόμως καταβληθέντων ποσών.  

 
Όταν το έργο απεντάσσεται, απαιτείται η επιστροφή τυχόν καταβληθείσης χορηγίας προσαυξημένης με 
τόκο. Το επιτόκιο θα καθορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10  του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 794/2004 όπως 
αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 
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