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ΣΑΜΕΙΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΘΑΛΑΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΑΛΑΑ» 2014 - 2020 

ΘΕΜΑΣΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ ΚΠ 

Θ 3. Βελτίωςθ τθσ Ανταγωνιςτικότθτασ των ΜΜΕ, του γεωργικοφ τομζα 

(για το ΕΓΣΑΑ) και του τομζα τθσ αλιείασ και τθσ υδατοκαλλιζργειασ (για 

το ΕΣΘΑ) 

ΡΟΤΕΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

ΡΕ1. Ρροϊκθςθ τθσ περιβαλλοντικά βιϊςιμθσ, αποδοτικισ ωσ προσ 

τουσ πόρουσ, καινοτόμου, ανταγωνιςτικισ και βαςιηόμενθσ ςτθ γνϊςθ 

αλιείασ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ 

ΕΣ4. Αφξθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ βιωςιμότθτασ των 

αλιευτικϊν επιχειριςεων, ςυμπεριλαμβανομζνων των παράκτιων 

ςτόλων μικρισ κλίμακασ, κακϊσ και βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ ι των 

ςυνκθκϊν εργαςίασ 

ΜΕΤΟ 

1.19 Ρροςταςία και αποκατάςταςθ τθσ καλάςςιασ βιοποικιλότθτασ - 

Συςτιματα για τθν αποηθμίωςθ των ηθμιϊν που προκαλοφνται ςτα 

αλιεφματα από προςτατευόμενα κθλαςτικά και πτθνά – ΑΘΟ 40.1θ 

ΔΑΣΗ 
Συςτιματα για τθν αποηθμίωςθ των ηθμιϊν που προκαλοφνται ςτα 

αλιεφματα από προςτατευόμενα κθλαςτικά και πτθνά 

ΠΕΡΙΟΧΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Κυπριακι Δθμοκρατία 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 2014-2020 

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΜΟΓΗΣ 
Σχζδιο για τθν αποηθμίωςθ των ηθμιϊν που προκαλοφνται ςτα 

αλιεφματα από προςτατευόμενα κθλαςτικά.   

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Αλιείσ 

ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

(ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΡΑΝΗ)  
€2.000.000 

ΠΟΟΣΑ ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ 

(ΔΗΜΟΙΑ ΔΑΠΑΝΗ) 

75% ςυμμετοχι του ΕΣΘΑ 

25% ςυμμετοχι τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ 

ΡΟΣΚΛΗΣΗ 03/1.4/1.19/01/09.2016 
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α/α ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 

 Γενικά 4 

1 τόχοσ του χεδίου 4 

2 Όροι Χρθματοδότθςθ του χεδίου - Ποςοςτά Χρθματοδότθςθσ 4 

3 Γενικό Πλαίςιο Τλοποίθςθσ του χεδίου 6 

4 Δικαιοφχοι - Προχποκζςεισ υμμετοχισ 6 

5 Τπεφκυνθ Διλωςθ Αιτθτϊν και λόγοι αποκλειςμοφ προτάςεων 7 

6 Κριτιρια και Προχποκζςεισ για Ζγκριςθ Προτάςεων 8 

7 Όροι επιλεξιμότθτασ του χεδίου 10 

8 Πλαίςιο Τλοποίθςθσ χεδίου 10 

8.1 Πρόςκλθςθ Τποβολισ Προτάςεων 10 

8.2 Τποβολι προτάςεων 10 

8.3 Αξιολόγθςθ Προτάςεων - Ζγκριςθ /Απόρριψθ Προτάςεων 11 

8.4 Τλοποίθςθ Ζργου και Καταβολι Χρθματοδότθςθσ 12 

8.5 Απζνταξθ Ζργων 13 

9 Σροποποίθςθ τθσ υμφωνίασ Δθμόςιασ Χρθματοδότθςθσ 13 

10 Ενςτάςεισ 14 

11 Ειδικζσ Διατάξεισ 14 

12 Τποχρεϊςεισ Δικαιοφχων 15 

13 Παραρτιματα 16 
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ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΜΟΓΗΣ 
«Σχζδιο χορθγιϊν για τθν αποηθμίωςθ των ηθμιϊν που προκαλοφνται 

ςτα αλιεφματα από προςτατευόμενα κθλαςτικά.» 
 

Γενικά  
 

Σο «χζδιο για τθν αποηθμίωςθ των ηθμιϊν που προκαλοφνται ςτα αλιεφματα από προςτατευόμενα 

κθλαςτικά» υλοποιείται μζςω του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ «Θάλαςςα» 2014-2020, που 

ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Σαμείο Θάλαςςασ και Αλιείασ (ΕΣΘΑ) τθσ ΕΕ. Σο παρόν χζδιο, 

εφαρμόηεται από το Μζτρο 1.19 ςτα πλαίςια τθσ Προτεραιότθτασ τθσ Ζνωςθσ 1 και ειδικότερα του 

άρκρου 40.1 – παράγραφοσ θ  του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 508/2014 για το ΕΣΘΑ που αφορά τθ βιϊςιμθ 

ανάπτυξθ του τομζα τθσ αλιείασ ςτθν Κφπρο, κακϊσ και του άρκρου 12.1 - παράγραφοσ α, ςθμείο (iv) του 

Κανονιςμοφ (ΕΕ) 531/2015. 

 

Σθν ευκφνθ τθσ διαχείριςθσ και υλοποίθςθσ του χεδίου, ζχει το Σμιμα Αλιείασ και Θαλαςςίων Ερευνϊν 

(ωσ Ενδιάμεςοσ Φορζασ - ΕΦ) του Τπουργείου Γεωργίασ, Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Περιβάλλοντοσ. 

 

κοπόσ του παρόντοσ Οδθγοφ Εφαρμογισ, που είναι αναπόςπαςτο μζροσ του χεδίου, είναι να 

αποτελζςει βοικθμα προσ όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ (Δικαιοφχουσ) που επικυμοφν να υποβάλουν 

προτάςεισ για χρθματοδότθςθ ςτο ςχζδιο για τθν αποηθμίωςθ των ηθμιϊν που προκαλοφνται ςτα 

αλιεφματα από προςτατευόμενα κθλαςτικά. 

 

Σο χζδιο, ο Οδθγόσ και τα Παραρτιματα βρίςκονται ςε θλεκτρονικι μορφι ςτθν ιςτοςελίδα του ΕΠ 

Θάλαςςα www.moa.gov.cy/thalassa. 

 

1. Στόχοσ του Σχεδίου 
 

τόχοσ του Μζτρου 1.19 είναι θ προςταςία και αποκατάςταςθ τθσ καλάςςιασ βιοποικιλότθτασ και των 

οικοςυςτθμάτων για τθν αποηθμίωςθ των ηθμιϊν που προκαλοφνται ςτα αλιεφματα από τα κθλαςτικά και 

πτθνά που προςτατεφονται από τθν οδθγία 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ. 

 

Σο χζδιο αποςκοπεί ςτο μετριαςμό τθσ αλλθλεπίδραςθσ των αλιζων και των δελφινιϊν λόγω τθσ 

καταςτροφισ που προκαλοφν τα τελευταία ςτα αλιεφματα και ςτα αλιευτικά εργαλεία.  Σα δελφίνια, τα 

οποία είναι προςτατευόμενο είδοσ, διαβιοφν ςτο ίδιο περιβάλλον που διενεργείται θ αλιεία κθρεφοντασ 

οριςμζνεσ φορζσ το αλίευμα από τα δίκτυα των αλιζων, γεγονόσ που όταν ςυμβαίνει επθρεάηει αρνθτικά 

τθν εργαςία τουσ ςε χρθματοοικονομικοφσ όρουσ. 

 

 

2. Προι Χρθματοδότθςθσ του Σχεδίου - Ροςοςτά Χρθματοδότθςθσ 
 

 Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τθσ δθμόςιασ δαπάνθσ για τθν υλοποίθςθ του χεδίου, ανζρχεται 

ςτο ποςό των €2.000.000. Από το ποςό αυτό το 75% (€1.500.000) καλφπτεται από το ΕΣΘΑ και το 

υπόλοιπο 25% (€500.000) από τθν Κυπριακι Δθμοκρατία. 

 
 H αντιςτάκμιςθ για τθν απϊλεια/ηθμιά που προκαλείται ςτα αλιεφματα από προςτατευόμενα 
κθλαςτικά ζχει υπολογιςτεί και κακοριςτεί ςτα €952 το χρόνο (ςυνολικι δαπάνθ/απϊλεια του 

http://www.moa.gov.cy/thalassa
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ειςοδιματοσ). Επίςθσ,  αποφαςίςτθκε όπωσ το ποςό που κα καταβάλλεται ςτον κάκε αλιζα να είναι 
μικρότερο από αυτό που υπολογίςτθκε πιο πάνω και να ανζρχεται ςτα €600 ανά αλιζα ανά ζτοσ. 

 
 Επίςθσ, με βάςθ το άρκρο 95 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 508/2014, θ δθμόςια ενίςχυςθ για  το 
άρκρο 40.1.θ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80% τθσ ςυνολικισ δαπάνθσ/απϊλειασ του ειςοδιματοσ για 
τθν παράκτια αλιεία μικρισ κλίμακασ και το 50% τθσ ςυνολικισ δαπάνθσ/απϊλειασ του ειςοδιματοσ για 
τισ άλλεσ κατθγορίεσ ςκαφϊν. 

Σο ςχζδιο απευκφνεται ςτισ κατθγορίεσ ςκαφϊν παράκτιασ αλιείασ  μικρισ κλίμακασ (άδειεσ A και B) και 
πολυδφναμων ςκαφϊν ≥ 12 μζτρων ολικό μικοσ.  Ωσ εκ τοφτου: 

α) θ χρθματοδότθςθ που κα λαμβάνει ο αλιζασ/ιδιοκτιτθσ του ςκάφουσ κατθγορίασ ςκαφϊν παράκτιασ 
αλιείασ μικρισ κλίμακασ κα είναι €600 ανά ζτοσ που αντιςτοιχεί ςε 63.03% τθσ ςυνολικισ 
δαπάνθσ/απϊλειασ του ειςοδιματοσ και  

β ) θ χρθματοδότθςθ που κα λαμβάνει ο αλιζασ/ιδιοκτιτθσ ςκάφουσ κατθγορίασ πολυδφναμων ςκαφϊν  
κα είναι €476 ανά ζτοσ  που αντιςτοιχεί ςε 50% τθσ ςυνολικισ δαπάνθσ/απϊλειασ του ειςοδιματοσ. 

 θμειϊνεται ότι ςε περιπτϊςεισ επιχειριςεων που δεν εμπίπτουν ςτθν κατθγορία των ΜΜΕ θ 

χρθματοδότθςθ που κα λαμβάνει ο αλιζασ /ιδιοκτιτθσ του ςκάφουσ  ανζρχεται ςε 30% τθσ ςυνολικισ 

δαπάνθσ/απϊλειασ του ειςοδιματοσ, € 285,60 ανά ζτοσ. 

 

 Σο ποςό τθσ χρθματοδότθςθσ με βάςθ τθν κατθγορία ςκαφϊν κα καταβάλλεται πριν το τζλοσ του 

εκάςτοτε ζτουσ. Η καταβολι τθσ χρθματοδότθςθσ γίνεται ετιςια ςε εννζα (9) δόςεισ από το 2015 μζχρι το 

2023, υπό τθν προχπόκεςθ ότι οι αλιείσ είναι κάτοχοι επαγγελματικισ άδειασ αλιείασ (κατθγορίασ Αϋ ι Βϋ,  

ι πολυδφναμθσ) για τα αντίςτοιχα ζτθ. τθν περίπτωςθ που κάποιοσ αλιζασ, κατά το διάςτθμα των εννζα 

ετϊν δεν καταφζρει να εξαςφαλίςει επαγγελματικι άδεια αλιείασ, τότε δεν του καταβάλλεται το ποςό 

που αντιςτοιχεί ςτο εν λόγω ζτοσ, θ χρθματοδότθςθ διακόπτεται και το ζργο ολοκλθρϊνεται.   

 

 Ο μζγιςτοσ επιλζξιμοσ προχπολογιςμόσ ζργων ανζρχεται ςε €8.568, με τθν μζγιςτθ Δθμόςια 

Δαπάνθ ενόσ ζργου για το ςφνολο τθσ περιόδου υλοποίθςθσ να ανζρχεται ςε €5.400 (€600/ζτοσ, ςφνολο 9 

ζτθ) για τθν κατθγορία ςκαφϊν παράκτιασ αλιείασ μικρισ κλίμακασ (63.03%),  €4.284(€476/ζτοσ, ςφνολο 9 

ζτθ) για τθν κατθγορία πολυδφναμων ςκαφϊν (50%) και €2.570,40(€285,60/ζτοσ, ςφνολο 9 ζτθ) για τισ 

επιχειριςεισ που δεν εμπίπτουν ςτθν κατθγορία των ΜΜΕ (30%) όπωσ αναφζρεται ςτο κεφάλαιο 4, 

Πίνακασ 1.  
 

 ε περίπτωςθ νζασ πρόςκλθςθσ υποβολισ προτάςεων ςτα πλαίςια του παρόντοσ ςχεδίου ο 

αρικμόσ των δόςεων για νζουσ Δικαιοφχουσ κα προςαρμόηεται ανάλογα με τα ζτθ που απομζνουν μζχρι 

το κλείςιμο τθσ προγραμματικισ περιόδου και ο μζγιςτοσ προχπολογιςμόσ των ζργων κα προςαρμόηεται 

ανάλογα.  

 

 Η Δθμόςια Χρθματοδότθςθ καταβάλλεται απευκείασ ςτον αιτθτι και δεν επιτρζπεται θ εκχϊρθςι 

τθσ ςε τρίτουσ.  

 

 

 

 

 

 



                   

Σελίδα 6 από 16 

3.  Γενικό Ρλαίςιο Υλοποίθςθσ του Σχεδίου 
   

Σα ςτάδια υλοποίθςθσ του χεδίου είναι:  

▪ Προκιρυξθ από τον ΕΦ τθσ Πρόςκλθςθσ για Τποβολι Προτάςεων προσ τουσ Δικαιοφχουσ. Η 

πρόςκλθςθ ανακοινϊνεται δια των μζςων μαηικισ ενθμζρωςθσ και λαμβάνονται όλα τα αναγκαία 

μζτρα δθμοςιότθτασ και πλθροφόρθςθσ. 

▪ Τποβολι προτάςεων από δυνθτικοφσ Δικαιοφχουσ, μζςω τυποποιθμζνων εντφπων. 

▪ Εξζταςθ των υποβλθκζντων προτάςεων από τον ΕΦ, ο οποίοσ ελζγχει κατά πόςο αυτζσ πλθροφν 

τισ προχποκζςεισ για ζνταξι τουσ ςτο χζδιο, τισ προχποκζςεισ επιλεξιμότθτασ, πλθρότθτασ και 

κανονικότθτασ του Ζργου και τθ ςυμβατότθτά τουσ με τισ εκνικζσ και κοινοτικζσ πολιτικζσ. 

▪ Ζγκριςθ ι απόρριψθ των υποβλθκζντων προτάςεων και ςχετικι ενθμζρωςθ των αιτθτϊν  

▪ Ζνταξθ ςτο χζδιο των προτάςεων που κα επιλεγοφν και πλθροφόρθςθ των αιτθτϊν/αιτθτριϊν. 

▪ Τπογραφι τθσ υμφωνίασ Δθμόςιασ Χρθματοδότθςθσ μεταξφ του ΕΦ και των Δικαιοφχων για τα 

Ζργα, που τελικά εγκρίκθκαν για ζνταξθ ςτο χζδιο. 

▪ Τλοποίθςθ Ζργου από τουσ Δικαιοφχουσ και υποβολι απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν ςτον ΕΦ. 

▪ Διενζργεια επιτόπιων ελζγχων, διοικθτικϊν και τεχνικϊν επαλθκεφςεων από τον ΕΦ.  

▪ Καταβολι χρθματοδότθςθσ ςτουσ Δικαιοφχουσ ςε αντίςτοιχεσ δόςεισ. 

▪ Διενζργεια Επαλθκεφςεων από τον ΕΦ. 

 

4. Δικαιοφχοι - Ρροχποκζςεισ Συμμετοχισ  
 

Α. Δικαιοφχοι του χεδίου είναι φυςικά πρόςωπα, αλιείσ, οι οποίοι είναι: 

 Κάτοχοι αδειϊν παράκτιασ αλιείασ κατθγορίασ Αϋ 

 Κάτοχοι αδειϊν παράκτιασ αλιείασ κατθγορίασ Βϋ 

 

Β. Δικαιοφχοι του χεδίου είναι φυςικά ι νομικά πρόςωπα, οι οποίοι είναι: 

 Ιδιοκτιτεσ ςκαφϊν για τα οποία κατζχουν μόνο πολυδφναμθ άδεια αλιείασ με ςκάφθ ≥ 12 μ. 
 

Οι  Δικαιοφχοι του χεδίου, φυςικά ι νομικά πρόςωπα, που αςχολοφνται με τθν αλιεία κα πρζπει να 

εμπίπτουν ςε μια από τισ κατθγορίεσ που αναφζρονται ςτον Πίνακα 1. 

 

Ρίνακασ 1: Κατθγοριοποίθςθ Επιχειριςεων ανάλογα με τθ δυναμικότθτα και τον ετιςιο κφκλο 

εργαςιϊν όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτθ ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων 

με θμερομθνία 06/05/2003 και αρικμό 2003/361/Ε. 

 

Κατθγοριοποίθςθ Επιχειριςεων  

Ρολφ μικρζσ επιχειριςεισ 

<10 υπαλλιλουσ και ≤ € 2 εκατ. ετιςιου κφκλου εργαςιϊν ι ετιςιου ιςολογιςμοφ 

Μικρζσ Επιχειριςεισ 

<50 υπαλλιλουσ και ≤ € 10 εκατ. ετιςιου κφκλου εργαςιϊν ι ετιςιου ιςολογιςμοφ 

Μεςαίεσ Επιχειριςεισ  

<250 υπαλλιλουσ και ≤ € 50 εκατ. ετιςιου κφκλου εργαςιϊν ι  ≤ € 43 εκατ. ετιςιου ιςολογιςμοφ 

Άλλεσ Επιχειριςεισ 

< 750 υπαλλιλουσ ι ≤  € 200 εκατ. ευρϊ ετιςιο κφκλο εργαςιϊν  
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υγκεκριμζνα, Δικαιοφχοι είναι οι αλιείσ, όπωσ κακορίηεται ςτθν άδεια αλιείασ του Σμιματοσ Αλιείασ και 
Θαλαςςίων Ερευνϊν ςτο Μζροσ Β: «Όνομα Εφοπλιςτι», οι οποίοι κατζχουν επαγγελματικι άδεια αλιείασ 
για επαγγελματικά αλιευτικά ςκάφθ εγγεγραμμζνα ςτο Κυπριακό Μθτρϊο Αλιευτικϊν καφϊν (ΜΑ). 
 
θμειϊνεται ότι, Δικαιοφχοι είναι όςοι κατζχουν ςε ιςχφ άδεια αλιείασ κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ 
τουσ, όπωσ κα κακορίηεται ςτθν αντίςτοιχθ πρόςκλθςθ υποβολισ προτάςεων.  

 

5.  Υπεφκυνθ διλωςθ και λόγοι αποκλειςμοφ προτάςεων  
 

Οι αιτθτζσ παρζχουν ςτον ΕΦ μια ενυπόγραφθ υπεφκυνθ διλωςθ (Ραράρτθμα 2) με τθν οποία 

δεςμεφονται να τθροφν τισ υποχρεϊςεισ τουσ ωσ Δικαιοφχοι και ότι οι πλθροφορίεσ και τα ςτοιχεία που 

αναφζρονται ςτθν αίτθςθ τουσ είναι πλιρθ, ακριβι και αλθκι.  

 

Επιπρόςκετα, οι Δικαιοφχοι με τθν ενυπόγραφθ  υπεφκυνθ διλωςθ τουσ επιβεβαιϊνουν ότι πλθροφν τα 

κριτιρια που απαρικμοφνται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 10 του Καν. (ΕΕ) 508/2014 του ΕΣΘΑ και δεν 

ζχουν διαπράξει απάτθ ςτο πλαίςιο του ΕΣΑ ι του ΕΣΘΑ, όπωσ αναφζρεται ςτθν παράγραφο 3 του 

άρκρου 10 του Καν. (ΕΕ) 508/2014 του ΕΣΘΑ. Ο ΕΦ εξακριβϊνει τθν ακρίβεια τθσ διλωςθσ για τα κζματα 

αυτά πριν από τθν ζγκριςθ τθσ πρόταςθσ, βάςει των διακζςιμων πλθροφοριϊν ςφμφωνα με το εκνικό 

μθτρϊο παραβάςεων, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 93 του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 1224/20091, ι άλλα 

διακζςιμα δεδομζνα. 

 

Ο αιτθτισ ςτθν περίπτωςθ που κατά τθν κρίςθ του ΕΦ εμπίπτει ςε κάποια ι κάποιεσ από τισ ακόλουκεσ 

περιπτϊςεισ, δφναται να αποκλειςτεί από το χζδιο (ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ): 

 

1. Ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ι παράπτωμα που κίγει τουσ κανόνεσ τθσ Κοινισ 

Αλιευτικισ Πολιτικισ τθσ ΕΕ, το οποίο μπορεί να διαπιςτϊςει με οποιοδιποτε τρόπο θ αρμόδια αρχι ι 

ζχει καταδικαςτεί  για αδίκθμα ςχετικό με τθν επαγγελματικι του διαγωγι θ οποία ζχει ιςχφ 

δεδικαςμζνου, ςφμφωνα με το άρκρο 10 του Καν. (ΕΕ) 508/2014 του ΕΣΘΑ και τον κατϋ εξουςιοδότθςθ 

Καν. (ΕΕ) 288/2015. υγκεκριμζνα:  

α) ζχει διαπράξει ςοβαρι παράβαςθ βάςει του άρκρου 42 του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 1005/2008 του 

υμβουλίου ( 1 ) ι του άρκρου 90 παράγραφοσ 1 του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 1224/2009, 

β) ζχει ςυμμετάςχει ςτθν εκμετάλλευςθ, τθ διαχείριςθ ι τθν ιδιοκτθςία αλιευτικϊν ςκαφϊν που 

περιλαμβάνονται ςτον κατάλογο ςκαφϊν ΠΛΑ αλιείασ τθσ Ζνωςθσ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 40 

παράγραφοσ 3 του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ.1005/20082 ι ςκαφϊν που φζρουν τθ ςθμαία χωρϊν οι 

οποίεσ ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ μθ ςυνεργαηόμενεσ τρίτεσ χϊρεσ κατά το άρκρο 33 του ίδιου 

Κανονιςμοφ, 

γ) ζχει διαπράξει ςοβαρζσ παραβάςεισ των κανόνων τθσ ΚΑλΠ οι οποίεσ ζχουν λάβει το χαρακτθριςμό 

αυτό ςε άλλεσ νομοκετικζσ πράξεισ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, ι 

δ) ζχει διαπράξει οποιοδιποτε από τα αδικιματα που ορίηονται ςτα άρκρα 3 και 4 τθσ οδθγίασ 

2008/99/ΕΚ3 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου (2), εφόςον θ αίτθςθ αφορά 

ςτιριξθ δυνάμει του κεφαλαίου ΙΙ για τθ Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ τθσ υδατοκαλλιζργειασ του Κανονιςμοφ 

(ΕΕ) 508/2014. 

                                                 
1
 Κανονιςμόσ (ΕΚ) του Συμβουλίου αρικ. 1224/2009, τθσ 20ισ Νοεμβρίου 2009, περί κεςπίςεωσ κοινοτικοφ ςυςτιματοσ ελζγχου 

τθσ τιρθςθσ των κανόνων τθσ κοινισ αλιευτικισ πολιτικισ 
2
 Κανονιςμόσ (ΕΚ) αρικ. 1005/2008 του Συμβουλίου, τθσ 29θσ Σεπτεμβρίου 2008, περί δθμιουργίασ κοινοτικοφ ςυςτιματοσ 

πρόλθψθσ, αποτροπισ και εξάλειψθσ τθσ παράνομθσ, λακραίασ και άναρχθσ αλιείασ, τροποποίθςθσ των κανονιςμϊν (ΕΟΚ) αρικ. 
2847/93, (ΕΚ) αρικ. 1936/2001 και (ΕΚ) αρικ. 601/2004 και κατάργθςθσ των κανονιςμϊν (ΕΚ) αρικ. 1093/94 και (ΕΚ) αρικ. 
1447/1999 (ΕΕ L 286 τθσ29.10.2008, ς. 1) 
3
 Οδθγία 2008/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 19θσ Νοεμβρίου 2008, ςχετικά με τθν προςταςία του 

περιβάλλοντοσ μζςω του ποινικοφ δικαίου (Κείμενο που παρουςιάηει ενδιαφζρον για τον ΕΟΧ) (ΕΕ L 328 τθσ 6.12.2008, ς. 28) 
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ε) ζχει κρικεί από τθν αρμόδια αρχι ότι ο εν λόγω αιτθτισ είναι ζνοχοσ απάτθσ, όπωσ ορίηεται ςτο 

άρκρο 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν 

Κοινοτιτων (1) ςτο πλαίςιο του Ευρωπαϊκοφ Σαμείου Αλιείασ (ΕΣΑ) ι του ΕΣΘΑ. Ο αποκλειςμόσ ςε 

αυτι τθν περίπτωςθ γίνεται για κακοριςμζνθ χρονικι περίοδο που κακορίηεται από τθν Ε. Επιτροπι 

με κατϋ εξουςιοδότθςθ Κανονιςμό (άρκρο 10.4 του Καν. (ΕΕ) 508/2014 του ΕΣΘΑ). 

2. Είναι ζνοχοσ ψευδϊν δθλϊςεων για τθν παροχι πλθροφοριϊν ι παραλείψεωσ υποβολισ των 

πλθροφοριϊν και των ςτοιχείων που απαιτοφνται κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ ζνταξθσ τθσ 

Πρόταςθσ. 

 

Οι προχποκζςεισ του ςθμείου 1 ελζγχονται αρχικά κατά το ςτάδιο αξιολόγθςθσ τθσ αίτθςθσ και πριν τθν 

ζγκριςθ τθσ.  

 

Ο Δικαιοφχοσ μετά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ ςυνεχίηει να ςυμμορφϊνεται με τισ προχποκζςεισ που 

αναφζρονται πιο πάνω κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ υλοποίθςθσ του ζργου και για κακοριςμζνθ περίοδο 

πζντε (5) ετϊν μετά τθν τελευταία πλθρωμι ςτον εν λόγω Δικαιοφχο. 

 

6.  Κριτιρια και Ρροχποκζςεισ για Ζγκριςθ Ρροτάςεων 
 

Α. Κριτιρια Επιλεξιμότθτασ 

1. Η πρόταςθ ζχει υποβλθκεί εντόσ τθσ τεκείςασ από τθν Πρόςκλθςθ προκεςμίασ (από τθ Δευτζρα  26 

Σεπτεμβρίου 2016 μζχρι τθν Τετάρτθ  26 Οκτωβρίου 2016 ). 

2. Η αίτθςθ για τθν υποβολι πρόταςθσ και τα ςυνοδευτικά ζγγραφα είναι πλιρωσ ςυμπλθρωμζνα και 

υπογεγραμμζνα.  

3. Η πρόταςθ περιζχει όλα τα απαιτοφμενα ςυνοδευτικά ζγγραφα ςφμφωνα με τον πίνακα 2. Ο αιτθτισ 

εμπίπτει ςτουσ δυνθτικοφσ Δικαιοφχουσ που κακορίηονται ςτο κεφ. 4 . 

4. Σο χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του προτεινομζνου ζργου είναι εντόσ τθσ τεκείςασ από τθν 

πρόςκλθςθ προκεςμίασ.  

5. Ο προχπολογιςμόσ του προτεινόμενου Ζργου μπορεί να καλυφκεί από τουσ οικονομικοφσ πόρουσ του 

χεδίου και είναι μζςα ςτα κακοριςμζνα όρια, όπωσ περιγράφονται ςτο κεφ. 2. 

6. Η πρόταςθ είναι ςυμβατι με το αντικείμενο και τουσ ςτόχουσ του Μζτρου 1.19, όπωσ κακορίηονται 

ςτο κεφ. 1 του χεδίου και ςυμβάλει ςτθν επίτευξθ του αντίςτοιχου ειδικοφ ςτόχου του ΕΠ. 

7. Ο Δικαιοφχοσ δεν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ι παράπτωμα που κίγει τουσ 

κανόνεσ τθσ Κοινισ Αλιευτικισ Πολιτικισ τθσ ΕΕ ςφμφωνα με τον  κατάλογο από τον αρμόδιο Σομζα 

του ΣΑΘΕ 

8. τθν πρόταςθ κακορίηονται μετριςιμοι ςτόχοι για τουσ ςυγκεκριμζνουσ δείκτεσ για το προτεινόμενο 

ζργο (αρικμόσ αλιζων). 

Β. Κριτιρια Συμβατότθτασ 

1. Σιρθςθ ι δζςμευςθ για τιρθςθ τθσ ενωςιακισ και εκνικισ νομοκεςίασ για τθ διαφφλαξθ, προςταςία 

και βελτίωςθ του περιβάλλοντοσ και τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ. 

2. Σιρθςθ ι δζςμευςθ για τιρθςθ τθσ ενωςιακισ και εκνικισ νομοκεςίασ για τθν ιςότθτα των δυο 

φφλων και τθ μθ διάκριςθ. 

3. υνζπεια και ςυνοχι του προτεινόμενου ζργου με το ΕΠ Θάλαςςα, το ΕΣΘΑ και τθν Κοινι Αλιευτικι 

Πολιτικι. 

4. υμβατότθτα Πρόταςθσ με τουσ Κανονιςμοφσ τθσ ΕΕ για τθν πλθροφόρθςθ και δθμοςιότθτα. 
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Γ. Διοικθτικι, Επιχειρθςιακι και Χρθματοοικονομικι Ικανότθτα Δικαιοφχου 

1. Η διοικθτικι ικανότθτα του Δικαιοφχου να διοικεί, παρακολουκεί και να ελζγχει απρόςκοπτα και 

αποτελεςματικά τθν υλοποίθςθ του ζργου είναι ικανοποιθτικι. 

2. Η επιχειρθςιακι ικανότθτα του Δικαιοφχου να υλοποιεί το ζργο είναι ικανοποιθτικι. 

3. Η χρθματοοικονομικι ικανότθτα του Δικαιοφχου να υλοποιεί το ζργο είναι ικανοποιθτικι. 

4. Η διοικθτικι, επιχειρθςιακι και χρθματοοικονομικι ικανότθτα άλλων φορζων που, τυχόν, 

εμπλζκονται άμεςα ι ζμμεςα ςτθν υλοποίθςθ του ζργου είναι ικανοποιθτικι. 

Δ. Κριτιρια Επιλογισ 

Δ1. Ροιότθτα 

1. Πλθρότθτα και ςαφινεια τθσ περιγραφισ του προτεινομζνου ζργου ςε ότι αφορά το φυςικό και 

οικονομικό αντικείμενο.  

 αφισ και τεκμθριωμζνθ καταγραφι του χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςθσ (χρονικοφ 

προγραμματιςμοφ) του προτεινομζνου Ζργου. 

 αφισ και τεκμθριωμζνθ καταγραφι του κόςτουσ υλοποίθςθσ του προτεινομζνου ζργου. 

 αφισ και τεκμθριωμζνθ περιγραφι των αναμενόμενων αποτελεςμάτων. 

 αφισ και τεκμθριωμζνθ περιγραφι του τρόπου διοίκθςθσ του Δικαιοφχου. 

2. Ποιότθτα και καταλλθλότθτα του ςχεδιαςμοφ του προτεινόμενου ζργου ςε ςχζςθ με τισ ανάγκεσ που 

πρόκειται να καλφψει. 

3. υμβολι του προτεινόμενου ζργου ςτθν επίτευξθ των επιδιωκόμενων αποτελεςμάτων του χεδίου και 

του ΕΠ.  

4. Λειτουργικότθτα του προτεινόμενου ζργου (αυτοτελϊσ λειτουργικό ι κακίςταται λειτουργικό με τθν 

ολοκλιρωςθ και άλλων χρθματοδοτοφμενων ζργων). 

Δ2. Ωριμότθτα 

1. Ο Δικαιοφχοσ ζχει εξαςφαλίςει ι δεςμεφεται να εξαςφαλίςει τισ απαιτοφμενεσ εγκρίςεισ και 

αποφάςεισ ι/και αδειοδοτιςεισ ανάλογα με τθ φφςθ του προτεινόμενου ζργου μζςα ςτα αντίςτοιχα 

χρονικά πλαίςια. 

2. Ο Δικαιοφχοσ ζχει εξαςφαλίςει ι δεςμεφεται να εξαςφαλίςει τισ απαιτοφμενεσ αρχικζσ ι/και τεχνικζσ 

μελζτεσ ανάλογα με τθ φφςθ του προτεινόμενου ζργου μζςα ςτα αντίςτοιχα χρονικά πλαίςια. 

Δ3. Σκοπιμότθτα 

1. Σα προβλιματα και οι ανάγκεσ που εντοπίςτθκαν ςτον αντίςτοιχο τομζα αναμζνεται να 

αντιμετωπιςτοφν από το προτεινόμενο ζργο.  

2. Βιωςιμότθτα και διατθρθςιμότθτα των αποτελεςμάτων του προτεινόμενου Ζργου. 

3. Θετικζσ ι ουδζτερεσ επιπτϊςεισ του προτεινόμενου ζργου ςτο φυςικό περιβάλλον και ςτθ 

δθμιουργία/ενίςχυςθ ςυνκθκϊν περιβαλλοντικισ αειφορίασ 

4. Θετικι ι ουδζτερθ ςυμβολι του προτεινόμενου ζργου ςτθν ιςότθτα των δυο φφλων και ςτθ μθ 

διάκριςθ.  

5. Θετικι ι ουδζτερθ ςυμβολι του προτεινόμενου ζργου ςτον μετριαςμό των επιπτϊςεων τθσ 

κλιματικισ αλλαγισ και τθν προςαρμογι ςε αυτι. 

6. υνζργεια και ςυμπλθρωματικότθτα με άλλα ζργα που ζχουν ιδθ υλοποιθκεί ι που προτείνονται να 

υλοποιθκοφν. 
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7. Προι Επιλεξιμότθτασ του Σχεδίου 
 

 Ο Δικαιοφχοσ πρζπει να τθρεί τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ για χοριγθςθ επαγγελματικισ άδειασ 

(παράκτιασ αλιείασ μικρισ κλίμακασ (Α ι Β), πολυδφναμθ) μζχρι το 2023. Η καταβολι τθσ 

χρθματοδότθςθσ γίνεται ετιςια ςε εννζα (9) δόςεισ από το 2015 μζχρι το 2023, υπό τθν προχπόκεςθ 

ότι οι αλιείσ είναι κάτοχοι επαγγελματικισ άδειασ αλιείασ για τα αντίςτοιχα ζτθ. τθν περίπτωςθ που 

κάποιοσ αλιζασ, κατά το διάςτθμα των οκτϊ ετϊν δεν καταφζρει να εξαςφαλίςει επαγγελματικι άδεια 

αλιείασ ι για οποιοδιποτε λόγο αποφαςίςει να παφςει τθν αλιευτικι δραςτθριότθτα του, τότε δεν του 

καταβάλλεται το ποςό που αντιςτοιχεί ςτο εν λόγω ζτοσ, θ χρθματοδότθςθ διακόπτεται και το ζργο 

ολοκλθρϊνεται 

 

 Η αποδοχι τθσ χρθματοδότθςθσ από το χζδιο ςυνιςτά και αποδοχι τθσ εγγραφισ του Δικαιοφχου 

ςτον κατάλογο των ζργων που κα δθμοςιοποιείται ςφμφωνα με το άρκρο 119, παράγραφοσ 2 του 

Κανονιςμοφ (ΕΕ) 508/2014. 

 

 Ο Δικαιοφχοσ δεν πρζπει να ζχει υποβάλει αίτθςθ ςε άλλθ Τπθρεςία ι φορζα για χρθματοδότθςθ για 

τθν ίδια απϊλεια ειςοδιματοσ. 

 

 
8.  Ρλαίςιο Υλοποίθςθσ Σχεδίου 
 

8.1  Ρρόςκλθςθ Υποβολισ Ρροτάςεων 

 

Ο ΕΦ προβαίνει ςτθν 1θ  Πρόςκλθςθ Τποβολισ Προτάςεων, θ οποία ανακοινϊνεται ςτον θμεριςιο τφπο, 

κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα του ΕΦ.  

 

Σο 2016 ο ΕΦ προβαίνει ςτθν 1θ πρόςκλθςθ υποβολισ προτάςεων και Δικαιοφχοι είναι οι κάτοχοι τθσ 

επαγγελματικισ άδειασ αλιείασ (κατθγορίασ Αϋ ι Βϋ, πολυδφναμθσ) . Όςοι από τουσ αλιείσ εξαςφαλίςουν 

άδεια αλιείασ για τα επόμενα ζτθ ςυνεχίηουν κανονικά τθν υλοποίθςθ του ζργου, ενϊ όςοι δεν 

εξαςφαλίςουν εκ νζου επαγγελματικι άδεια αλιείασ, τότε θ χρθματοδότθςθ διακόπτεται και το ζργο 

ολοκλθρϊνεται.   

 

Εκτιμάται ότι, εφόςον υπάρχει διακζςιμοσ προχπολογιςμόσ, το 2019 ο ΕΦ κα προβεί ςτθ  2θ πρόςκλθςθ 

υποβολισ προτάςεων για τουσ νζουσ αλιείσ που κα εξαςφαλίςουν άδεια για τα επόμενα χρόνια. 

 

 

8.2  Υποβολι προτάςεων 

 

Οι  Δικαιοφχοι υποβάλλουν τθν αίτθςθ ςφμφωνα με το Ραράρτθμα 1 μαηί με τα απαιτοφμενα 

δικαιολογθτικά (Πίνακασ 2). 

 

Αιτιςεισ υποβάλλονται ςτα Κεντρικά και Επαρχιακά Γραφεία του ΣΑΘΕ κατά τισ ςυγκεκριμζνεσ μζρεσ και 

ϊρεσ που κα ανακοινϊνονται ςτον τφπο. Προτάςεισ που τυχόν υποβλθκοφν εκπρόκεςμα ι χωρίσ τθ χριςθ 

τθσ τυποποιθμζνθσ Αίτθςθσ Τποβολισ Προτάςεων και δεν επιςυνάπτονται όλα τα απαραίτθτα 

δικαιολογθτικά δεν κα γίνονται αποδεκτζσ. 
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Σαυτόχρονα, οι Δικαιοφχοι που υποβάλλουν αίτθςθ παρζχουν ςτον ΕΦ μια ενυπόγραφθ διλωςθ 

(Ραράρτθμα 2) που επιβεβαιϊνει ότι πλθροφν τα όςα περιγράφονται ςτο κεφάλαιο 5 του παρόντοσ 

Οδθγοφ. 

 

Η αίτθςθ υπογράφεται από τουσ Δικαιοφχουσ ι από νόμιμο εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο. τθν περίπτωςθ 

εκπροςϊπθςθσ του αιτθτι επιςυνάπτεται το Ραράρτθμα 3 ι άλλο επίςθμο ζγγραφο όπωσ πλθρεξοφςιο ι 

καταςτατικό για πιςτοποίθςθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ από πιςτοποιϊν υπάλλθλο. 

 

Ρίνακασ 2: Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για υποβολι πρόταςθσ 

 

Δικαιολογθτικά για υποβολι πρόταςθσ 

(εάν δεν προςκομιςτοφν θ αίτθςθ κεωρείται ελλιπισ και δεν γίνεται αποδεκτι) 

1.  υμπλθρωμζνο το Παράρτθμα 1 «Αίτθςθ Πρόταςθσ».  

2.  
Αντίγραφο τθσ επαγγελματικισ άδειασ αλιείασ του Δικαιοφχου (κατθγορίασ Α ι Β, ι πολυδφναμθ) 

που ιςχφει κατά το ζτοσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ. 

3.  

Φωτοαντίγραφο και των δφο όψεων τθσ πολιτικισ ταυτότθτασ του Δικαιοφχου (φυςικό πρόςωπο). 

Σε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου φωτοαντίγραφο και των δφο όψεων τθσ πολιτικισ ταυτότθτασ 

του νόμιμου εκπροςϊπου τθσ εταιρείασ.  

4.  
Τπεφκυνθ Διλωςθ Δικαιοφχου (Παράρτθμα 2). 

Σε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόςωπο τθσ εταιρείασ. 

5.  

Ζγγραφο νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (Παράρτθμα 3) ι άλλο επίςθμο ζγγραφο όπωσ πλθρεξοφςιο ι 

καταςτατικό για πιςτοποίθςθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, από πιςτοποιϊν υπάλλθλο μαηί με 

φωτοαντίγραφο και των δφο όψεων τθσ πολιτικισ ταυτότθτασ του εκπροςϊπου  

(όπου εφαρμόηεται για φυςικά πρόςωπα – υποχρεωτικό για νομικά πρόςωπα). 

6.  
Απαιτοφμενα χαρτόςθμα για χαρτοςιμανςθ τθσ υμφωνίασ Δθμόςιασ Χρθματοδότθςθσ, ςφμφωνα 

με τθ ςχετικι εκνικι νομοκεςία. 

 

 

8.3  Αξιολόγθςθ Ρροτάςεων - Ζγκριςθ /Απόρριψθ Ρροτάςεων 

 

Η διαδικαςία αξιολόγθςθσ, ζγκριςθσ και ζνταξθσ ζργων γίνεται με ταχεία διαδικαςία λόγω τθσ φφςθσ των 

ζργων που αφοροφν χοριγθςθ αποηθμίωςθσ υπό μορφι αντιςτάκμιςθσ προσ τουσ Δικαιοφχουσ. Η 

αξιολόγθςθ των Προτάςεων γίνεται με τθ διαδικαςία τθσ άμεςθσ αξιολόγθςθσ. ε αυτι τθν περίπτωςθ θ 

κάκε Πρόταςθ αξιολογείται αμζςωσ μετά τθν υποβολι τθσ και ανεξάρτθτα από τισ άλλεσ προτάςεισ. Λόγω 

του ότι εφαρμόηεται θ μζκοδοσ τθσ άμεςθσ αξιολόγθςθσ, μία Πρόταςθ για να εγκρικεί κα πρζπει να 

πλθροί όλα τα κριτιρια αξιολόγθςθσ. 

 

 Ο ΕΦ με τθν παραλαβι τθσ αίτθςθσ, εφόςον αυτι ςυνοδεφεται από όλα τα απαιτοφμενα 

δικαιολογθτικά ςφμφωνα με τον Πίνακα 2, προχωρεί ςτθν αξιολόγθςθ τθσ πρόταςθσ . 

 

 Η αξιολόγθςθ των αιτιςεων γίνεται με βάςθ το Φφλλο Αξιολόγθςθσ Ζργου (ΦΑΕ) (Παράρτθμα 6) όπου 

ο ΕΦ προβαίνει ςτον ζλεγχο των τυπικϊν προχποκζςεων, τθσ επιλεξιμότθτασ, τθσ κανονικότθτασ και 

τθσ πλθρότθτασ τθσ πρόταςθσ. 
 

 Παράλλθλα, ελζγχεται ο κατάλογοσ από τον αρμόδιο Σομζα του ΣΑΘΕ με τα ονόματα των αλιζων που 

ζχουν διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ι παράπτωμα που κίγει τουσ κανόνεσ τθσ Κοινισ 

Αλιευτικισ Πολιτικισ τθσ ΕΕ, το οποίο μπορεί να διαπιςτϊςει με οποιοδιποτε τρόπο θ αρμόδια αρχι ι 

ζχουν καταδικαςτεί  για αδίκθμα ςχετικό με τθν επαγγελματικι τουσ διαγωγι θ οποία ζχει ιςχφ 
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δεδικαςμζνου, ςφμφωνα με το άρκρο 10 του Καν. (ΕΕ) 508/2014 του ΕΣΘΑ και τον κατϋ εξουςιοδότθςθ 

Καν. (ΕΕ) 288/2015. 
 

 Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ τθσ πρόταςθσ και εφόςον είναι ςυμβατι με όλα τα κριτιρια του 

Παραρτιματοσ 4, πρωτοκολλείται με τθ ςυμπλιρωςθ του Ραραρτιματοσ 5 και εγκρίνεται αμζςωσ, με 

τθ ςυμπλιρωςθ του Ραραρτιματοσ 6: Ζντυπο Ζγκριςθσ/Απόρριψθσ.  
 
 

 τθν περίπτωςθ που δεν πλθροφνται όλα τα κριτιρια του Παραρτιματοσ 4, θ πρόταςθ απορρίπτεται 

αμζςωσ και ςυμπλθρϊνεται το Ραραρτιμα 6: Ζντυπο Ζγκριςθσ/Απόρριψθσ. Οι αιτθτζσ που ζχουν 

απορριφκεί μποροφν να υποβάλλουν γραπτι ζνςταςθ, εφόςον το επικυμοφν εντόσ προκεςμίασ 

δεκαπζντε (15) εργάςιμων θμερϊν, από τθν θμερομθνία που ενθμερϊνονται για τθν απόρριψθ τθσ 

αίτθςθσ τουσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι υπάρχει το κατάλλθλο αποδεικτικό ςτο φάκελο τθσ πρόταςθσ, 

ότι ο αιτθτισ ζχει ενθμερωκεί για τα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ, και τουσ λόγουσ τθσ απόρριψθσ.  

 

Ένταξη Έργων – Υπογραφή Συμφωνίασ Δημόςιασ Χρηματοδότηςησ 

 

 O Δικαιοφχοσ υπογράφει τθ υμφωνία Δθμόςιασ Χρθματοδότθςθσ (Ραράρτθμα 7), θ οποία 

χαρτοςθμαίνεται. Ο Δικαιοφχοσ προςκομίηει τα απαιτοφμενα χαρτόςθμα για χαρτοςιμανςθ τθσ 

Συμφωνίασ ςφμφωνα με τθ ςχετικι νομοκεςία. 

 

 τθν περίπτωςθ που ο Δικαιοφχοσ δεν είναι κωδικοποιθμζνοσ ςτο ςφςτθμα τθσ Δθμοκρατίασ ϊςτε θ 

καταβολι τθσ Χρθματοδότθςθσ να γίνει κατευκείαν ςε τραπεηικό λογαριαςμό, κα πρζπει να 

προςκομίςει κατά τθν υπογραφι τθσ υμφωνίασ Δθμόςιασ Χρθματοδότθςθσ το ζντυπο 

«Εξουςιοδότθςθ FIMAS» (Ραράρτθμα 8) ςυνοδευόμενο από τισ λεπτομζρειεσ του λογαριαςμοφ του 

όπου να φαίνεται ο διεκνισ αρικμόσ λογαριαςμοφ (IBAN). 

 

 

8.4 Καταβολι Χρθματοδότθςθσ 

 

 Με τθν υπογραφι τθσ υμφωνίασ Δθμόςιασ Χρθματοδότθςθσ,  ο Δικαιοφχοσ υπογράφει και τθν 

αίτθςθ χρθματοδότθςθσ (Ραράρτθμα 9) για τθν καταβολι τθσ χρθματοδότθςθσ για το ζτοσ 2015 ι και 

2016. 

 

 Λόγω του ότι θ καταβολι τθσ χρθματοδότθςθσ γίνεται ςε πολλζσ δόςεισ, ο Δικαιοφχοσ κα πρζπει να 

αποςτζλλει για κάκε δόςθ τθν αίτθςθ χρθματοδότθςθσ (Ραράρτθμα 9) ςυνοδευόμενθ από αντίγραφο 

τθσ επαγγελματικισ άδειασ αλιείασ (κατθγορίασ Α ι Β, ι πολυδφναμθ) που ιςχφει κατά το αντίςτοιχο 

ζτοσ.  
 

 Οι Δικαιοφχοι κα πρζπει να υποβάλλουν τθν αίτθςθ χρθματοδότθςθσ τουσ κατά το μινα Οκτϊβριο 

και όχι αργότερα από το τζλοσ Οκτωβρίου του εκάςτοτε ζτουσ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, θ αίτθςθ 

χρθματοδότθςθσ δεν κα γίνεται αποδεκτι, εκτόσ από περιπτϊςεισ ανωτζρασ βίασ  (ςθμειϊνεται ότι 

προχποκζςεισ ανωτζρασ βίασ προχποκζτουν ακραία φαινόμενα και γεγονότα για τα οποία ςε καμία 

περίπτωςθ δεν κα μποροφςε ο Δικαιοφχοσ να υποβάλει αίτθςθ χρθματοδότθςθσ  κατά τθν υπό 

αναφορά περίοδο αφοφ είναι εκτόσ του ελζγχου του και τεκμθριϊνεται ωσ ζτςι). 
 

 Για το ζτοσ 2015 θ  δόςθ κα δοκεί αναδρομικά μαηί με τθν αίτθςθ για το ζτοσ 2016, υπό τθν 

προχπόκεςθ ότι ο Δικαιοφχοσ κατείχε άδεια και για τα δφο ζτθ.  Επιπρόςκετα, θ περίοδοσ για τθν 
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υποβολι τθσ πρϊτθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ δφναται να επεκτακεί ανάλογα με τθν θμερομθνία τθσ 

πρόςκλθςθσ και τθν πορεία αξιολόγθςθσ και ζγκριςθσ των προτάςεων. 

 

 Η χρθματοδότθςθ καταβάλλεται ςτο Δικαιοφχο, το αργότερο ενενιντα (90) θμζρεσ μετά τθν 

θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ (Ραράρτθμα 9), υπό τθν προχπόκεςθ ότι είναι 

ςυνοδευόμενθ από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά. τθν αντίκετθ περίπτωςθ, ιςχφει θ θμερομθνία 

που επιλφονται όλεσ οι εκκρεμότθτεσ ςε ςχζςθ με τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν.  

 

 θμειϊνεται ότι, με βάςθ τον περί Διαχείριςθσ των Εςόδων και Δαπανϊν και του Λογιςτικοφ τθσ 

Δθμοκρατίασ (Σροποποιθτικό) Νόμο του 2013 Ν.82(Ι)/2013, άρκρο 6Α «υμψθφιςμόσ Εςόδων και 

Εξόδων τθσ Δθμοκρατίασ», ο Γενικόσ Λογιςτισ δφναται κατά τθν κρίςθ του, κατά τθ διενζργεια 

οποιαςδιποτε πλθρωμισ προσ φυςικό ι νομικό πρόςωπο να αποκόπτει οφειλόμενα ποςά προσ 

οποιοδιποτε Τπουργείο, ι Σμιμα, ι Ανεξάρτθτθ Τπθρεςία ι άλλο Ειδικό Σαμείο του Κράτουσ. 

 

8.5 Απζνταξθ Ζργων 
 

 Ο ΕΦ προχωρεί ςτθν απζνταξθ ενόσ ζργου που ζχει ενταχκεί ςτο πλαίςιο του χεδίου, ςε κάκε 

περίπτωςθ που ο Δικαιοφχοσ δεν τθρεί τισ υποχρεϊςεισ του όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτθ υμφωνία 

Δθμόςιασ Χρθματοδότθςθσ, και κυρίωσ: 

• ςτθν περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ τθσ ολοκλιρωςθσ του ζργου. 

• ςτθν περίπτωςθ μθ υποβολισ όλων των απαραίτθτων ςτοιχείων ι/και αναφορϊν που αφοροφν 

ςτθν αποτφπωςθ τθσ προόδου υλοποίθςθσ του ζργου 

• ςτισ περιπτϊςεισ που κατά τθν υλοποίθςθ του ζργου διαπιςτϊνεται θ υποβολι ψευδϊν 

δθλϊςεων ι ςτοιχείων και πλθροφοριϊν εκ μζρουσ του Δικαιοφχου. 

 

 Μόλισ διαπιςτωκεί παρατυπία ι οι παράμετροι ενόσ ζργου τροποποιοφνται ςε τζτοιο βακμό ϊςτε το 

ζργο να μθν εξυπθρετεί πλζον τουσ ςτόχουσ του χεδίου, ο ΕΦ απεντάςςει το ενταγμζνο ζργο, ϊςτε 

να πραγματοποιθκοφν οι απαιτοφμενεσ διορκωτικζσ παρεμβάςεισ όςο το δυνατό πιο ςφντομα. 

 

 τθν περίπτωςθ απζνταξθσ ενόσ ζργου για τθν υλοποίθςθ του οποίου ζχει καταβλθκεί 

χρθματοδότθςθ, το ςφνολο τθσ χρθματοδότθςθσ που ζχει χορθγθκεί ςτο Δικαιοφχο επιςτρζφεται 

ςφμφωνα με τισ διαδικαςίεσ που προβλζπονται από το εκνικό πλαίςιο δθμοςιονομικϊν διορκϊςεων 

για τθν ανάκτθςθ αχρεωςτιτωσ ι παρανόμωσ καταβλθκζντων ποςϊν. 

 

 Όταν το ζργο απεντάςςεται, απαιτείται θ επιςτροφι τυχόν καταβλθκείςθσ χορθγίασ προςαυξθμζνθσ 

με τόκο. Σο επιτόκιο κα κακορίηεται ςφμφωνα με τον Κανονιςμό (ΕΚ) αρικ. 794/2004 όπωσ αυτόσ 

εκάςτοτε τροποποιείται ι αντικακίςταται. 

 

9.  Τροποποίθςθ τθσ Συμφωνίασ Δθμόςιασ Χρθματοδότθςθσ 
 

 Η τροποποίθςθ μπορεί να γίνει μόνο μετά από οδθγίεσ του ΕΦ όταν τροποποιείται το 

χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του ζργου και ο προχπολογιςμόσ τθσ υμφωνίασ χωρίσ να επθρεάηει 

τον αρχικό ςτόχο, τθν αποδοτικότθτα και τθν αυτοτζλεια του Ζργου. υγκεκριμζνα, τροποποίθςθ 

απαιτείται μόνο ςτθν περίπτωςθ που ο Δικαιοφχοσ, κατά το διάςτθμα των οκτϊ ετϊν δεν καταφζρει 

να εξαςφαλίςει επαγγελματικι άδεια αλιείασ ι για οποιοδιποτε λόγο αποφαςίςει να παφςει τθν 

αλιευτικι δραςτθριότθτα του, οπότε θ χρθματοδότθςθ διακόπτεται και το ζργο ολοκλθρϊνεται ςε 

μικρότερο χρονικό διάςτθμα και με μειωμζνο προχπολογιςμό. 

  



                   

Σελίδα 14 από 16 

 Για τροποποίθςθ τθσ υμφωνίασ Δθμόςιασ Χρθματοδότθςθσ υποβάλλεται,  το ζντυπο για Σροποποίθςθ 

τθσ υμφωνίασ Δθμόςιασ Χρθματοδότθςθσ (Παράρτθμα 12) που ςυνοδεφεται από τα απαραίτθτα 

δικαιολογθτικά και τεκμθρίωςθ.  

 Ο ΕΦ και ο Δικαιοφχοσ υπογράφουν τθν τροποποιθμζνθ υμφωνία Δθμόςιασ Χρθματοδότθςθσ ςε δυο 

πρωτότυπα αντίτυπα. 

 

Επιτρεπόμενεσ τροποποιιςεισ: 

 Μείωςθ του εγκεκριμζνου επιλζξιμου προχπολογιςμοφ.  

 Μείωςθ του χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςθσ του ζργου. 

  Αφξθςθ του εγκεκριμζνου επιλζξιμου προχπολογιςμοφ 

 

Τροποποιιςεισ που δεν μποροφν να γίνουν δεκτζσ: 

 Αλλαγι του Δικαιοφχου. 

 

10.  Ενςτάςεισ  
 

 Αιτθτζσ των οποίων οι προτάςεισ απορρίπτονται για χρθματοδότθςθ, ζχουν το δικαίωμα εντόσ 

δεκαπζντε (15) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία που ενθμερϊνονται για τθν απόρριψθ τθσ 

αίτθςθσ τουσ, να υποβάλουν γραπτι ζνςταςθ.  

 

 Η ζνςταςθ υποβάλλεται ςτα γραφεία του ΣΑΘΕ ι αποςτζλλεται ταχυδρομικϊσ με διπλοςυςτθμζνθ 

επιςτολι προσ τον ΕΦ ηθτϊντασ επανεξζταςθ τθσ αίτθςθσ τουσ και παρακζτοντασ τουσ 

ςυγκεκριμζνουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ πιςτεφουν ότι θ αίτθςθ τουσ δεν ζπρεπε να απορριφκεί. 

  

 Οι ενςτάςεισ εξετάηονται από ανεξάρτθτθ τριμελι Επιτροπι Λειτουργϊν του ΣΑΘΕ, τα μζλθ τθσ οποίασ 

δεν είναι άμεςα εμπλεκόμενα ςτθν αρχικι αξιολόγθςθ του ςυγκεκριμζνου ζργου και ορίηεται από το 

Διευκυντι του ΣΑΘΕ.  

 

 Κατά τθν  εξζταςθ των ενςτάςεων κα λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μζτρα για διαςφάλιςθ επαρκοφσ 

διάκριςθσ κακθκόντων. ε όλεσ τισ περιπτϊςεισ υποβολισ ενςτάςεων που τελικά δεν ικανοποιοφνται, 

οι αιτθτζσ διατθροφν το δικαίωμα αν το επικυμοφν να προςφφγουν ςτο Ανϊτατο Δικαςτιριο. 

 

 τθν περίπτωςθ που το αποτζλεςμα τθσ επανεξζταςθσ είναι κετικό για το Δικαιοφχο, θ πρόταςθ 

εγκρίνεται και προωκείται ςτον αρμόδιο λειτουργό για τθ δρομολόγθςθ τθσ ζνταξθσ του ζργου 

νοουμζνου ότι υπάρχει διακζςιμοσ προχπολογιςμόσ 

 

11.  Ειδικζσ Διατάξεισ 
 
 Ο Δικαιοφχοσ πρζπει να τθρεί τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ για χοριγθςθ επαγγελματικισ άδειασ 

(παράκτιασ αλιείασ μικρισ κλίμακασ (Α ι Β), πολυδφναμθ) μζχρι το 2023. Η καταβολι τθσ 

χρθματοδότθςθσ γίνεται ετιςια ςε εννζα (9) δόςεισ από το 2015 μζχρι το 2023, υπό τθν προχπόκεςθ 

ότι οι αλιείσ είναι κάτοχοι επαγγελματικισ άδειασ αλιείασ για τα αντίςτοιχα ζτθ. τθν περίπτωςθ που 

κάποιοσ αλιζασ, κατά το διάςτθμα των οκτϊ ετϊν δεν καταφζρει να εξαςφαλίςει επαγγελματικι άδεια 

αλιείασ ι για οποιοδιποτε λόγο αποφαςίςει να παφςει τθν αλιευτικι δραςτθριότθτα του, τότε δεν του 

καταβάλλεται το ποςό που αντιςτοιχεί ςτο εν λόγω ζτοσ, θ χρθματοδότθςθ διακόπτεται και το ζργο 

ολοκλθρϊνεται.  

 

 Ο  Δικαιοφχοσ δεν δικαιοφται χρθματοδότθςθ για τισ ίδιεσ δαπάνεσ. 
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 τθν περίπτωςθ που ο Δικαιοφχοσ δεν τθρεί τισ υποχρεϊςεισ που αναφζρονται ςτο άρκρο 10 

Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 508/201 ςχετικά με τθ διάπραξθ ςοβαροφ επαγγελματικοφ παραπτϊματοσ ι 

παραπτϊματοσ που κίγει τουσ κανόνεσ τθσ Κοινισ Αλιευτικισ Πολιτικισ τθσ ΕΕ και το οποίο μπορεί να 

διαπιςτϊςει με οποιοδιποτε τρόπο θ αρμόδια αρχι ι ζχει καταδικαςτεί  για αδίκθμα ςχετικό με τθν 

επαγγελματικι του διαγωγι θ οποία ζχει ιςχφ δεδικαςμζνου, επιςτρζφεται θ ςυνειςφορά από το 

ΕΣΘΑ. Σο ποςό που επιςτρζφεται κακορίηεται ανάλογα με τθ φφςθ, τθ βαρφτθτα, τθ διάρκεια και τθν 

επανάλθψθ τθσ παράβαςθσ ι τθσ αξιόποινθσ πράξθσ εκ μζρουσ του Δικαιοφχου, και τθσ ςπουδαιότθτασ 

τθσ ςυμβολισ του ΕΣΘΑ ςτθν οικονομικι δραςτθριότθτα του Δικαιοφχου. Οι Δικαιοφχοι κα 

επιςτρζφουν τθ ςχετικι χορθγία προςαυξθμζνθ με τόκο. Σο επιτόκιο κα κακορίηεται ςφμφωνα με τον 

Κανονιςμό (ΕΚ) αρικ. 794/2004 όπωσ αυτόσ εκάςτοτε τροποποιείται ι αντικακίςταται. 

 

 Εάν διαπιςτωκεί παρατυπία ι υποβολι ψευδοφσ διλωςθσ ι ςτοιχείων και πλθροφοριϊν, ι οι 

παράμετροι ενόσ ζργου τροποποιοφνται ςε τζτοιο βακμό ϊςτε το ζργο να μθν εξυπθρετεί πλζον τουσ 

ςτόχουσ του χεδίου, κακ’ όλθ τθν διάρκεια υλοποίθςθσ του ζργου και για κακοριςμζνθ περίοδο πζντε 

ετϊν μετά τθν τελευταία πλθρωμι τθσ χορθγίασ, το ζργο απεντάςςεται και απαιτείται θ επιςτροφι 

τυχόν καταβλθκείςθσ χορθγίασ προςαυξθμζνθσ με τόκο. Σο επιτόκιο κα κακορίηεται ςφμφωνα με τον 

Κανονιςμό (ΕΚ) αρικ. 794/2004 όπωσ αυτόσ εκάςτοτε τροποποιείται ι αντικακίςταται 

 

 Η αποδοχι τθσ χρθματοδότθςθσ από το χζδιο ςυνιςτά και αποδοχι τθσ εγγραφισ του Δικαιοφχου 

ςτον κατάλογο των ζργων που κα δθμοςιοποιείται ςφμφωνα με το άρκρο 119, παράγραφοσ 2 του 

Κανονιςμοφ (ΕΕ) 508/2014. 
 

 Ο Δικαιοφχοσ δεν πρζπει να ζχει υποβάλει αίτθςθ ςε άλλθ Τπθρεςία ι φορζα για χρθματοδότθςθ για 

τθν ίδια απϊλεια ειςοδιματοσ. 

 

 

12.  Υποχρεϊςεισ Δικαιοφχων 
 

Ο Δικαιοφχοσ κατά τθν πορεία υλοποίθςθσ του Ζργου ζχει τισ ακόλουκεσ υποχρεϊςεισ: 

 

 Τποβολι ορκϊν και αξιόπιςτων ςτοιχείων και πλθροφοριϊν. 

 

 Καταγραφι και κοινοποίθςθ λακϊν και παραλιψεων που τυχόν εντοπιςτοφν. 

 

 Εκτζλεςθ του Ζργου, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο χζδιο και ςτθ υμφωνία Δθμόςιασ 

Χρθματοδότθςθσ. 

 

 Κοινοποίθςθ ςτον ΕΦ όλων των εγγράφων που αφοροφν τθν υλοποίθςθ του Ζργου και ςχετίηονται με 

τον ζλεγχο και τθν παρακολοφκθςθ του. 
 

 Να κζτει εφόςον ηθτθκοφν, ςτθ διάκεςθ τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ, του Ενδιάμεςου Φορζα, τθσ Αρχισ 

Πιςτοποίθςθσ, τθσ Τπθρεςίασ Εςωτερικοφ Ελζγχου και τθσ Επιτροπισ Παρακολοφκθςθσ του ΕΠ 

«Θάλαςςα» όλα τα ζγγραφα, δικαιολογθτικά ι άλλα ςτοιχεία του ζργου και γενικότερα ςε όλουσ τουσ 

ελεγκτικοφσ φορείσ τθσ Κφπρου ι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

 

 Να ενθμερϊνει άμεςα τον ΕΦ όταν διαφοροποιθκοφν οι ςυνκικεσ ι το χρονοδιάγραμμα εκτζλεςθσ 

του Ζργου και για οποιαδιποτε αλλαγι τθσ υμφωνίασ του. 
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 Να δζχεται ελζγχουσ από τον ΕΦ, κακϊσ και από τα άλλα αρμόδια ελεγκτικά όργανα και να δίνει όλεσ 

τισ αναγκαίεσ επεξθγιςεισ. 

 

 Να τθρεί ξεχωριςτό φάκελο για το Ζργο και να αρχειοκετεί ςε αυτόν όλα τα αντίγραφα των ςχετικϊν 

εγγράφων. 
 

 Να τθρεί ξεχωριςτι λογιςτικι μερίδα/κωδικοποίθςθ/αρχείο. 

 

 Για τα ςυγχρθματοδοτοφμενα ζργα, ο Δικαιοφχοσ ζχει υποχρζωςθ να τθρεί όλα τα δικαιολογθτικά που 

αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ του Ζργου όταν το ςυνολικό ποςό τθσ επιλζξιμθσ δαπάνθσ δεν υπερβαίνει το 

€1.000.000, για διάςτθμα τριϊν ετϊν από τθν 31θ Δεκεμβρίου που ακολουκεί τθν υποβολι των 

λογαριαςμϊν ςτουσ οποίουσ περιλαμβάνεται θ δαπάνθ του ζργου. Επομζνωσ όλα τα δικαιολογθτικά 

και άλλα ζγγραφα φυλάςςονται και καταςτρζφονται μόνο μετά από ςυνεννόθςθ με το ΣΑΘΕ. 

 

 Να τθρεί τισ διατάξεισ των Νόμων και Κανονιςμϊν που αναφζρονται ςτο παρόν χζδιο. 

 

 Να τθρεί τουσ κανόνεσ πλθροφόρθςθσ και δθμοςιότθτασ ςφμφωνα με τισ πρόνοιεσ του άρκρου 119 

και του Παραρτιματοσ V του γενικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 508/2014 του ΕΣΘΑ και του Εκτελεςτικοφ 

Κανονιςμοφ 763/2014 τθσ ΕΕ. 

 

 Να τθρεί όλεσ τισ πρόνοιεσ και να λαμβάνει όλα τα απαραίτθτα μζτρα ςχετικά με τθν προςταςία του 

φυςικοφ περιβάλλοντοσ, τθν ιςότθτα των δφο φφλων και τθ μθ διάκριςθ κατά τθν υλοποίθςθ του 

Ζργου, βάςει τθσ ενωςιακισ και εκνικισ νομοκεςίασ. 

 

 Οριςμζνεσ από τισ υποχρεϊςεισ των Δικαιοφχων εξειδικεφονται περαιτζρω ςτισ ςχετικζσ 

εγκυκλίουσ/οδθγοφσ τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ και τθσ Αρχισ Πιςτοποίθςθσ και με βάςθ το ΔΕ του ΕΠ, 

τισ πρόνοιεσ των οποίων πρζπει να τθρεί ο Δικαιοφχοσ. 
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