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ΦΑΞΕΙΡ ΕΧΤΩΣΑΛΜΡ ΦΑΞΕΙΡ ΘΑΝΑΥΥΑΥ ΜΑΙ ΑΝΙΕΙΑΥ 

ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ  ΕΣΙΧΕΙΤΘΥΙΑΜΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ «ΘΑΝΑΥΥΑ» 2014 - 2020 

ΘΕΞΑΦΙΜΡΙ ΥΦΡΧΡΙ ΜΥΣ 
 ΘΥ6. Διατιρθςθ και προςταςία του περιβάλλοντοσ και προϊκθςθ τθσ 

αποδοτικότθτασ των πόρων  

ΡΟΤΕΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

ΡΕ1. Ρροϊκθςθ τθσ περιβαλλοντικά βιϊςιμθσ, αποδοτικισ ωσ προσ 

τουσ πόρουσ, καινοτόμου, ανταγωνιςτικισ και βαςιηόμενθσ ςτθ γνϊςθ 

αλιείασ 

ΕΙΔΙΜΡΙ ΥΦΡΧΡΙ 
ΕΣ2. Προςταςία και αποκατάςταςθ τθσ υδρόβιασ βιοποικιλότθτασ και 

των οικοςυςτθμάτων 

ΜΕΤΟ 
1.18 Ρροςταςία και αποκατάςταςθ τθσ καλάςςιασ βιοποικιλότθτασ και 

των οικοςυςτθμάτων – ΑΘΟ 40.1 β-η, κ 

ΔΑΣΗ 

1.18.7 (άρκρο 40.1 κ): Συμμετοχι ςε άλλεσ δράςεισ που αποςκοποφν 

ςτθ διατιρθςθ και βελτίωςθ τθσ βιοποικιλότθτασ και των υπθρεςιϊν 

οικοςυςτιματοσ, όπωσ θ αποκατάςταςθ ςυγκεκριμζνων καλάςςιων 

και παράκτιων οικοτόπων για τθ ςτιριξθ βιϊςιμων αλιευτικϊν 

αποκεμάτων, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ επιςτθμονικισ 

προετοιμαςίασ και αξιολόγθςισ τουσ 

ΣΕΤΙΡΧΕΥ ΕΦΑΤΞΡΓΘΥ Μυπριακι Δθμοκρατία 

ΔΙΑΤΜΕΙΑ ΕΦΑΤΞΡΓΘΥ 2014-2020 

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΜΟΓΗΣ 
Σχζδιο για τθν καταπολζμθςθ του λαγοκζφαλου ςτα παράκτια νερά 

τθσ Κφπρου.  

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Υυλλογικζσ Ρμάδεσ Αλιζων 

ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

(ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΡΑΝΗ)  
€200.000 

ΣΡΥΡΥΦΑ ΧΤΘΞΑΦΡΔΡΦΘΥΘΥ 

(ΔΘΞΡΥΙΑ ΔΑΣΑΟΘ) 

75% ςυμμετοχι του ΕΦΘΑ 

25% ςυμμετοχι τθσ Μυπριακισ Δθμοκρατίασ 

ΡΟΣΚΛΗΣΗ 03/ 1.2/1.18/01/06.2016 
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ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΜΟΓΗΣ 
«Σχζδιο για τθν καταπολζμθςθ του λαγοκζφαλου ςτα παράκτια νερά 

τθσ Κφπρου.» 
 

Γενικά  
 

Φο «Υχζδιο για τθν καταπολζμθςθ του λαγοκζφαλου ςτα παράκτια νερά τθσ Μφπρου» υλοποιείται μζςω 

του Επιχειρθςιακοφ Σρογράμματοσ «Θάλαςςα» 2014-2020, που ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

Φαμείο Θάλαςςασ και Αλιείασ (ΕΦΘΑ) τθσ ΕΕ. Φο παρόν Υχζδιο, εφαρμόηεται από το Ξζτρο 1.18 ςτα 

πλαίςια τθσ Σροτεραιότθτασ τθσ Ζνωςθσ 1 και ειδικότερα του άρκρου 40.1 – παράγραφοσ κ (Δράςθ 

1.18.7) του Μανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 508/2014 για το ΕΦΘΑ που αφορά τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ του τομζα τθσ 

αλιείασ ςτθν Μφπρο, κακϊσ και του άρκρου 12.1 - παράγραφοσ α, ςθμείο (iv) του Μανονιςμοφ (ΕΕ) 

531/2015. 

 

Φθν ευκφνθ τθσ διαχείριςθσ και υλοποίθςθσ του Υχεδίου, ζχει το Φμιμα Αλιείασ και Θαλαςςίων Ερευνϊν 

(ωσ Ενδιάμεςοσ Φορζασ - ΕΦ) του Χπουργείου Γεωργίασ, Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σεριβάλλοντοσ. 

 

Υκοπόσ του παρόντοσ Ρδθγοφ Εφαρμογισ, που είναι αναπόςπαςτο μζροσ του Υχεδίου, είναι να 

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

προτάςεισ για χρθματοδότθςθ ςτο ςχζδιο για τθν καταπολζμθςθ του λαγοκζφαλου. 

 

Φο Υχζδιο, ο Ρδθγόσ και τα Σαραρτιματα βρίςκονται ςε θλεκτρονικι μορφι ςτθν ιςτοςελίδα του ΕΣ 

Θάλαςςα www.moa.gov.cy/thalassa. 

 

1. Στόχοσ του Σχεδίου 
 

Υτόχοσ του Ξζτρου 1.18 είναι θ προςταςία και αποκατάςταςθ τθσ καλάςςιασ βιοποικιλότθτασ και των 

οικοςυςτθμάτων ςτο πλαίςιο βιϊςιμων αλιευτικϊν δραςτθριοτιτων και  θ μείωςθ των επιπτϊςεων των 

αλιευτικϊν δραςτθριοτιτων ςτο περιβάλλον για τθν επίτευξθ πιο βιϊςιμθσ χριςθσ των καλάςςιων 

βιολογικϊν πόρων. 

 

Υκοπόσ του Υχεδίου είναι θ καταπολζμθςθ του είδουσ «λαγοκζφαλοσ» (Lagocephalus sceleratus) ςτθν 

παράκτια ηϊνθ τθσ Μφπρου από ςυλλογικζσ ομάδεσ αλιζων και αφορά τθν άςκθςθ ζντονθσ αλιευτικισ 

πίεςθσ ςτον αναπαραγωγικό πλθκυςμό του είδουσ από τον παράκτιο επαγγελματικό ςτόλο τθσ Μφπρου. 

Σρζπει να τονιςτεί ότι με τον όρο καταπολζμθςθ δεν εννοείται θ ολοκλθρωτικι εξαφάνιςθ του είδουσ από 

μια περιοχι, αλλά ο περιοριςμόσ του πλθκυςμοφ του ςε τζτοιο βακμό, ϊςτε να μθν αποτελεί πλζον 

απαγορευτικό ςτοιχείο για τθν ανάπτυξθ τθσ παράκτιασ αλιείασ, αλλά και να ςυντείνει ςτθ βελτίωςθ των 

εργαςιακϊν ςυνκθκϊν για όςουσ εμπλζκονται ςε αυτιν. 

 

 

 

 

 

http://www.moa.gov.cy/thalassa
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2. Προι Χρθματοδότθςθσ του Σχεδίου - Ροςοςτά Χρθματοδότθςθσ 
 

 Ρ ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τθσ δθμόςιασ δαπάνθσ για τθν υλοποίθςθ του Υχεδίου, ανζρχεται 

ςτο ποςό των €200.000. Από το ποςό αυτό το 75% (€150.000) καλφπτεται από το ΕΦΘΑ και το υπόλοιπο 

25% (€50.000) από τθν Μυπριακι Δθμοκρατία. 

 

 Θ χρθματοδότθςθ των ςυλλογικϊν ομάδων που ςυμμετζχουν ςτο Υχζδιο ανζρχεται ςτο 100% 

δθμόςια δαπάνθ. Φο ποςό τθσ χρθματοδότθςθσ ανζρχεται ςε €3 ανά κιλό ψαριϊν.  
 

 Θ καταβολι τθσ χρθματοδότθςθσ γίνεται ςτο νόμιμο εκπρόςωπο τθσ Δικαιοφχου ςυλλογικισ 

ομάδασ με τθν παράδοςθ ςτον ΕΦ των εξοφλθμζνων τιμολογίων/αποδείξεων παράδοςθσ των ψαριϊν 

ςτθν αδειοδοτθμζνθ εταιρεία, κακϊσ και οποιωνδιποτε άλλων δικαιολογθτικϊν που κρίνονται αναγκαία 

από τον ΕΦ. Ρ νόμιμοσ εκπρόςωποσ ςτθ ςυνζχεια καταβάλλει το αντίςτοιχο ποςό ςτα μζλθ τθσ 

ςυλλογικισ του ομάδασ βάςει τθσ αντίςτοιχθσ ποςότθτασ ψαριϊν που αλίευςαν. 
 

 Υε κάκε ςυλλογικι ομάδα μπορεί να κατανεμθκεί αρχικά ποςό που  κυμαίνεται από €1.000 μζχρι 

€30.000, ανάλογα με το αιτοφμενο ποςό τθσ αντίςτοιχθσ ςυλλογικισ ομάδασ και αφορά το 100% του 

προχπολογιηόμενου ποςοφ υλοποίθςθσ του ζργου όπωσ κακοριςτεί ςτθ ςφμβαςθ χρθματοδότθςθσ. Φο 

τελικό ποςό κακορίηεται από τον ΕΦ κατά τθ φάςθ τθσ αξιολόγθςθσ τθσ αίτθςθσ τθσ κάκε ςυλλογικισ 

ομάδασ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν προθγοφμενθ ςυμμετοχι τθσ ςτο αντίςτοιχο Υχζδιο του Ξζτρου 3.1 

του ΕΣΑΝ 2007-2013, κακϊσ και το Διαχειριςτικό Υχζδιο που ετοιμάςτθκε από το ΦΑΘΕ για τον ζλεγχο του 

πλθκυςμοφ του λαγοκζφαλου και τα χαρακτθριςτικά τθσ περιοχισ ςτθν οποία δραςτθριοποιείται θ εν 

λόγω ςυλλογικι ομάδα.  

 

 Θ καταβολι τθσ χρθματοδότθςθσ μπορεί να γίνεται ςε μια ι περιςςότερεσ δόςεισ. Θ κάκε 

ςυλλογικι ομάδα ζχει τθ δυνατότθτα να αιτθκεί χρθματοδότθςθ ςε τριμθνιαία βάςθ (ανά θμερολογιακό 

τρίμθνο) και όχι αργότερα από το τζλοσ του μινα που ζπεται του τελευταίου μινα του αντίςτοιχου 

τρίμθνου, όπωσ φαίνεται ςτον Σίνακα 1. Υε αντίκετθ περίπτωςθ, θ αίτθςθ χρθματοδότθςθσ κα μπορεί να 

υποβάλλεται με το τζλοσ του επόμενου τρίμθνου. 
 

Ρίνακασ 1: Χρονοδιάγραμμα Αίτθςθσ Χρθματοδότθςθσ 

 

Τρίμθνο Μινεσ Υποβολι Αίτθςθσ Χρθματοδότθςθσ 

1ο τρίμθνο Ιανουάριοσ, Φεβρουάριοσ, Ξάρτιοσ Ξζχρι τισ 30 Απριλίου 

2ο τρίμθνο Απρίλιοσ, Ξάιοσ, Ιοφνιοσ Ξζχρι τισ 31 Ιουλίου 

3ο τρίμθνο Ιοφλιοσ, Αφγουςτοσ, Υεπτζμβριοσ Ξζχρι τισ 31 Ρκτωβρίου 

4ο τρίμθνο Ρκτϊβριοσ, Οοζμβριοσ, Δεκζμβριοσ  Ξζχρι τισ 31 Ιανουαρίου 

 

 Θ χρθματοδότθςθ δίνεται βάςει τθσ αντίςτοιχθσ ποςότθτασ ψαριϊν που αλιεφτθκαν και 

παραδόκθκαν κατά το προθγοφμενο τρίμθνο ι τρίμθνα. Ανάλογα με τθν πορεία υλοποίθςθσ του κάκε 

ζργου δφναται θ δυνατότθτα τροποποίθςθσ του προχπολογιςμοφ του ζργου, με αφξθςθ εφόςον υπάρχει 

διακζςιμοσ προχπολογιςμόσ βάςει τθσ πρόςκλθςθσ. Υτθν περίπτωςθ που μζςα από τθν πρόοδο 

υλοποίθςθσ του Υχεδίου διαφανεί θ ανάγκθ επιπρόςκετων πόρων, δφναται θ αφξθςθ του 

προχπολογιςμοφ του Υχεδίου μετά από τθν ζγκριςθ τθσ ΔΑ. Επίςθσ, ο ΕΦ διατθρεί το δικαίωμα μείωςθσ 

του προχπολογιςμοφ ςτθν περίπτωςθ που δεν παρατθρθκεί θ απαιτοφμενθ πρόοδοσ ςε κάποιο ζργο. 
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3.  Γενικό Ρλαίςιο Υλοποίθςθσ του Σχεδίου 
   

Φα ςτάδια υλοποίθςθσ του Υχεδίου είναι:  

▪ Σροκιρυξθ από τον ΕΦ τθσ Σρόςκλθςθσ για Χποβολι Σροτάςεων προσ τουσ Δικαιοφχουσ. Θ 

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

μζτρα δθμοςιότθτασ και πλθροφόρθςθσ. 

▪ Χποβολι 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 Υχζδιο, 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 που 

εγκρίκθκαν /απορρίφκθκαν. 

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

▪ Χπογραφι τθσ Υυμφωνίασ Δθμόςιασ Χρθματοδότθςθσ μεταξφ του ΕΦ και των Δικαιοφχων για τα 

Ζργα, που τελικά εγκρίκθκαν για ζνταξθ ςτο Υχζδιο. 

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

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

▪ Ματαβολι χρθματοδότθςθσ ςτουσ Δικαιοφχουσ. 

▪ Διενζργεια Επαλθκεφςεων από τον ΕΦ. 

 

3. Δικαιοφχοι - Ρροχποκζςεισ Συμμετοχισ  
 

Δικαιοφχοι του Υχεδίου είναι «ςυλλογικζσ ομάδεσ» αλιζων. Ρι αλιείσ που ςυμμετζχουν ςτθ ςυλλογικι 

ομάδα κα πρζπει να είναι κάτοχοι άδειασ αλιείασ κατθγορίασ Α ι Β και να είναι μζλθ ενόσ από τουσ 

αναγνωριςμζνουσ, από τον Σαγκφπριο Υφνδεςμο Επαγγελματιϊν Ψαράδων Σαράκτιασ Αλιείασ, τοπικοφσ 

ςυνδζςμουσ αλιζων, που είναι οι ακόλουκοι. 

 

 Φοπικόσ Υφνδεςμοσ Επαγγελματιϊν Ψαράδων Αγίασ Οάπασ 

 Φοπικόσ Υφνδεςμοσ Επαγγελματιϊν Ψαράδων Αγίασ Φριάδασ  

 Φοπικόσ Υφνδεςμοσ Επαγγελματιϊν Ψαράδων Σαραλιμνίου  

 Φοπικόσ Υφνδεςμοσ Επαγγελματιϊν Ψαράδων Σοταμοφ Νιοπετρίου 

 Φοπικόσ Υφνδεςμοσ Επαγγελματιϊν Ψαράδων Νάρνακασ 

 Φοπικόσ Υφνδεςμοσ Επαγγελματιϊν Ψαράδων Ρρμιδειασ  

 Φοπικόσ Υφνδεςμοσ Επαγγελματιϊν Ψαράδων Πυλοφάγου 

 Φοπικόσ Υφνδεςμοσ Επαγγελματιϊν Ψαράδων Πυλοτφμπου 

 Φοπικόσ Υφνδεςμοσ Επαγγελματιϊν Ψαράδων Ηυγίου 

 Φοπικόσ Υφνδεςμοσ Επαγγελματιϊν Ψαράδων Νεμεςοφ 

 Φοπικόσ Υφνδεςμοσ Επαγγελματιϊν Ψαράδων Σάφου 

 Φοπικόσ Υφνδεςμοσ Επαγγελματιϊν Ψαράδων Νατςιοφ 

 Φοπικόσ Υφνδεςμοσ Επαγγελματιϊν Ψαράδων Μάτω Σφργου 

 Φοπικόσ Υφνδεςμοσ Επαγγελματιϊν Ψαράδων Σωμοφ 

 

Μια ςυλλογικι ομάδα πρζπει να αντιπροςωπεφει ζνα από τουσ πιο πάνω τοπικοφσ ςυνδζςμουσ, ενϊ 

μποροφν να γίνουν και ςυμπράξεισ δυο ι και περιςςότερων ςυνδζςμων. 

 

Ρι ςυλλογικζσ ομάδεσ ςυνιςτοφν νόμιμθ κοινι δομι, ϊςτε να α) διαςφαλίηεται θ κανονικι λειτουργία τθσ 

ςυνεργαςίασ τουσ και θ ικανότθτα υλοποίθςθσ του ζργου και διαχείριςθσ τθσ χρθματοδότθςθσ, β) 

εγκρίνεται θ ςυμμετοχι τουσ και θ υποβολι Σρόταςθσ ςτο εν λόγω Υχζδιο και γ) εγκρίνεται και παρζχεται 
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ςε ςυγκεκριμζνο άτομο (νόμιμοσ εκπρόςωποσ) εξουςιοδότθςθ να υπογράψει όλα τα απαιτοφμενα 

δικαιολογθτικά, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ αίτθςθσ, κακϊσ και να υπογράψει οποιοδιποτε ςχετικό 

ζγγραφο απαιτθκεί και γενικά να εκπροςωπεί τθν ομάδα ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ υλοποίθςθσ τθσ 

Σρόταςθσ. 

 

5.  Υπεφκυνθ διλωςθ και λόγοι αποκλειςμοφ προτάςεων  
 

Φα μζλθ τθσ ςυλλογικισ ομάδασ και ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ 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 Μαν. (ΕΕ) 508/2014 του ΕΦΘΑ και δεν 

ζχουν διαπράξει απάτθ ςτο πλαίςιο του ΕΦΑ ι του ΕΦΘΑ, όπωσ αναφζρεται ςτθν παράγραφο 3 του 

άρκρου 10 του Μαν. (ΕΕ) 508/2014 του ΕΦΘΑ. Ρ 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 Μανονιςμοφ (ΕΜ) αρικ. 1224/20091, ι άλλα 

διακζςιμα δεδομζνα. 

 

Φο κάκε ζνα από τα μζλθ τθσ ςυλλογικισ ομάδασ, ςτθν περίπτωςθ που κατά τθν κρίςθ του ΕΦ εμπίπτει ςε 

κάποια ι κάποιεσ από τισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ, δφναται να αποκλειςτεί από το Υχζδιο (ςε οποιοδιποτε 

ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ): 

 

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

Αλιευτικισ Σολιτικισ 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 Μαν. (ΕΕ) 508/2014 του ΕΦΘΑ και τον κατϋ εξουςιοδότθςθ 

Μαν. (ΕΕ) 288/2015. Υυγκεκριμζνα:  

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

Υυμβουλίου ( 1 ) ι του άρκρου 90 παράγραφοσ 1 του κανονιςμοφ (ΕΜ) αρικ. 1224/2009, 

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

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

παράγραφοσ 3 του κανονιςμοφ (ΕΜ) 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 

Μανονιςμοφ, 

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

αυτό ςε άλλεσ νομοκετικζσ πράξεισ του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του Υυμβουλίου, ι 

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

2008/99/ΕΜ3 του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του Υυμβουλίου (2), εφόςον θ αίτθςθ αφορά 

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

(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 

Μοινοτιτων (1) ςτο πλαίςιο του Ευρωπαϊκοφ Φαμείου Αλιείασ (ΕΦΑ) ι του ΕΦΘΑ. Ρ αποκλειςμόσ ςε 

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

με κατϋ εξουςιοδότθςθ Μανονιςμό (άρκρο 10.4 του Μαν. (ΕΕ) 508/2014 του ΕΦΘΑ). 

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 

Σρόταςθσ. 

 

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

ζγκριςθ τθσ.  

 

Ρ 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. Θ πρόταςθ ζχει υποβλθκεί εντόσ τθσ τεκείςασ από τθν Σρόςκλθςθ προκεςμίασ (από τθ Δευτζρα 13 

Ιουνίου 2016 μζχρι τθ Δευτζρα 12 Σεπτεμβρίου 2016 ). 

2. Θ αίτθςθ για τθν υποβολι Σρόταςθσ και τα ςυνοδευτικά ζγγραφα είναι πλιρωσ ςυμπλθρωμζνα και 

υπογεγραμμζνα.  

3. Θ πρόταςθ περιζχει όλα τα απαιτοφμενα ςυνοδευτικά ζγγραφα ςφμφωνα με τον πίνακα 2.  

4. Θ πρόταςθ είναι ςυμβατι με το αντικείμενο και τουσ ςτόχουσ του Ξζτρου 1.18, όπωσ κακορίηονται 

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

5. Φα μζλθ τθσ ςυλλογικισ ομάδασ εμπίπτουν ςτουσ δυνθτικοφσ Δικαιοφχουσ που κακορίηονται ςτο κεφ. 

3.  

6. Θ πρόταςθ είναι ςυμβατι με τουσ όρουσ επιλεξιμότθτασ ςφμφωνα με το κεφ.7. 

7. Υτθν πρόταςθ κακορίηονται μετριςιμοι ςτόχοι για τουσ ςυγκεκριμζνουσ δείκτεσ για το προτεινόμενο 

ζργο (αρικμόσ αλιζων). 

8. Ρ προχπολογιςμόσ του προτεινόμενου Ζργου μπορεί να καλυφκεί από τουσ οικονομικοφσ πόρουσ του 

Υχεδίου και είναι μζςα ςτα κακοριςμζνα όρια όπωσ κακορίηονται ςτο κεφ.2. 

9. Φο χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ τθσ Σρόταςθσ και θ χρθματοδοτικι εκτζλεςθ του προτεινόμενου 

ζργου εμπίπτει ςτουσ όρουσ που κακορίηονται ςτθν αντίςτοιχθ Σρόςκλθςθ. Φα ζργα που αναμζνεται 

να ενταχκοφν ςτα πλαίςια τθσ 1θσ πρόςκλθςθσ ζχουν τριετι διάρκεια από το 2016 μζχρι το 2018, όπωσ 

είναι και θ διάρκεια των αδειϊν αλιείασ κατθγορίασ Α και Β για τθν παράκτια αλιεία. 

10. Ρ Δικαιοφχοσ δεν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ι παράπτωμα που κίγει τουσ 

κανόνεσ τθσ Μοινισ Αλιευτικισ Σολιτικισ τθσ ΕΕ, ςφμφωνα με το Σαράρτθμα 4.  

Β. Κριτιρια Συμβατότθτασ 

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

και βελτίωςθ του περιβάλλοντοσ και τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ. 

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

φφλων και τθ μθ διάκριςθ. 

3. Υυνζπεια και ςυνοχι του προτεινόμενου ζργου με το ΕΣ Θάλαςςα, το ΕΦΘΑ και τθν Μοινι Αλιευτικι 

Σολιτικι. 

4. Υυμβατότθτα Σρόταςθσ με τουσ Μανονιςμοφσ τθσ ΕΕ για τθν πλθροφόρθςθ και δθμοςιότθτα. 
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Γ. Διοικθτικι, Επιχειρθςιακι και Χρθματοοικονομικι Ικανότθτα Δικαιοφχου 

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

αποτελεςματικά τθν υλοποίθςθ του ζργου είναι ικανοποιθτικι. 

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

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

4. Θ 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. Σλθρότθτα και ςαφινεια τθσ περιγραφισ του προτεινομζνου ζργου ςε ότι αφορά το φυςικό και 

οικονομικό αντικείμενο.  

 Υαφισ και τεκμθριωμζνθ καταγραφι του χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςθσ (χρονικοφ 

προγραμματιςμοφ) του προτεινομζνου Ζργου. 

 Υαφισ και τεκμθριωμζνθ καταγραφι του κόςτουσ υλοποίθςθσ του προτεινομζνου ζργου. 

 Υαφισ και τεκμθριωμζνθ περιγραφι των αναμενόμενων αποτελεςμάτων. 

 Υαφισ και τεκμθριωμζνθ περιγραφι του τρόπου διοίκθςθσ του Δικαιοφχου. 

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

πρόκειται να καλφψει. 

3. Υυμβολι του προτεινόμενου ζργου ςτθν επίτευξθ των επιδιωκόμενων αποτελεςμάτων του Υχεδίου και 

του ΕΣ.  

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

ολοκλιρωςθ και άλλων χρθματοδοτοφμενων ζργων). 

Δ2. Ωριμότθτα 

1. Ρ 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. Ρ 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. Φα 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. Υυνζργεια και ςυμπλθρωματικότθτα με άλλα ζργα που ζχουν ιδθ υλοποιθκεί ι που προτείνονται να 

υλοποιθκοφν. 
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7. Προι Επιλεξιμότθτασ του Σχεδίου 

 
 Ρ προχπολογιςμόσ του ζργου μπορεί αρχικά να κυμαίνεται από €1.000 μζχρι €30.000. Δφναται θ 

δυνατότθτα αφξθςθσ / μείωςθσ του προχπολογιςμοφ βάςει τθσ πορείασ υλοποίθςθσ του κάκε ζργου, 

ςτα πλαίςια του διακζςιμου προχπολογιςμοφ τθσ πρόςκλθςθσ. Υτθν περίπτωςθ που διαφανεί θ 

ανάγκθ επιπρόςκετων πόρων, δφναται θ αφξθςθ του προχπολογιςμοφ του Υχεδίου μετά από ζγκριςθ 

τθσ ΔΑ. 

 

 Υτθν περίπτωςθ που μια ςυλλογικι ομάδα ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα δεν ζχει υλοποιιςει 

ικανοποιθτικό ποςοςτό του εγκεκριμζνου προχπολογιςμοφ του ζργου, ςφμφωνα με τθν πρόταςθ τθσ, ο 

ΕΦ διατθρεί το δικαίωμα μείωςθσ του προχπολογιςμοφ του εν λόγω ζργου και παραχϊρθςθσ του 

ποςοφ ςε άλλθ ςυλλογικι ομάδα. 

 

 Θ κάκε ςυλλογικι ομάδα ζχει τθν ευκφνθ να ςυλλζγει τισ αλιευκείςεσ ποςότθτεσ ψαριϊν από τα μζλθ 

τθσ, να τισ αποκθκεφει και να τισ μεταφζρει για καταςτροφι ςτθν αδειοδοτθμζνθ εταιρία με τθν οποία 

ζχει υπογράψει ςυμφωνία.  

 

 Θ κάκε ςυλλογικι ομάδα μπορεί να αιτθκεί χρθματοδότθςθ ςε τριμθνιαία βάςθ (ανά θμερολογιακό 

τρίμθνο) και όχι αργότερα από το τζλοσ του μινα που ζπεται του τελευταίου μινα του αντίςτοιχου 

τρίμθνου. Υε αντίκετθ περίπτωςθ κα υποβάλλεται με το τζλοσ του επόμενου τρίμθνου. 

 

 Θ χρθματοδότθςθ δίνεται βάςει τθσ αντίςτοιχθσ ποςότθτασ ψαριϊν που αλιεφτθκαν και παραδόκθκαν 

το προθγοφμενο τρίμθνο ι τρίμθνα.  

 

 Θ παράδοςθ γίνεται μόνο ςτθν προκακοριςμζνθ θμερομθνία και ϊρα που κακορίηεται μετά από 

ςυνεννόθςθ με τον ΕΦ και πάντα με τθν παρουςία αρμόδιου λειτουργοφ του ΕΦ. Υτθν αντίκετθ 

περίπτωςθ που παραδοκοφν ψάρια χωρίσ τθν παρουςία του ΕΦ, τότε δεν κα λαμβάνονται υπόψθ για 

χρθματοδότθςθ. 

 

 Σριν τθν καταςτροφι τουσ, τα ψάρια ηυγίηονται, εκδίδεται τιμολόγιο από τθν εταιρία ςτθ ςυλλογικι 

ομάδα και βάςει των ποςοτιτων που αναγράφονται ςτα τιμολόγια γίνεται θ καταβολι τθσ 

χρθματοδότθςθσ.  

 

 Θ ζναρξθ υλοποίθςθσ του ζργου πριν τθν ζγκριςθ του από τον ΕΦ, γίνεται με αποκλειςτικι ευκφνθ του 

αιτθτι και δεν δεςμεφει τθν απόφαςθ τθσ αρμόδιασ Αρχισ ςχετικά με τθν ζγκριςθ ι μθ τθσ αίτθςθσ. 

 

 Θ καταβολι τθσ χρθματοδότθςθσ γίνεται ςτο νόμιμο εκπρόςωπο τθσ ςυλλογικισ ομάδασ με ζμβαςμα 

ςε τραπεηικό λογαριαςμό που δθμιουργικθκε για ςκοποφσ υλοποίθςθσ του ζργου. Ρ νόμιμοσ 

εκπρόςωποσ πρζπει να αποςτζλλει με τθν αίτθςθ χρθματοδότθςθσ αναλυτικι κατάςταςθ με τα 

ονόματα των αλιζων και τα αντίςτοιχα ποςά που πρζπει να τουσ καταβάλει, κακϊσ και τα λοιπά ζξοδα 

που προκφπτουν.    

 

 Ρι οικονομικζσ ςυναλλαγζσ του νόμιμου εκπροςϊπου (εταιρεία παράδοςθσ, αλιείσ μζλθ τθσ 

ςυλλογικισ ομάδασ κ.α.) πρζπει να γίνονται με τραπεηικζσ επιταγζσ και όχι τοισ μετρθτοίσ, ϊςτε να 

μποροφν να ςυςχετιςτοφν με τον τραπεηικό λογαριαςμό του ζργου και να διαςφαλίηεται θ επαρκισ 

διαδρομι ελζγχου. 
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 Απαραίτθτα παραςτατικά κεωροφνται τα πρωτότυπα τιμολόγια και οι πρωτότυπεσ αποδείξεισ 

πλθρωμισ από τθν αδειοδοτθμζνθ εταιρεία παράδοςθσ των ψαριϊν (ςυνοδευμζνα από τα αντίςτοιχα 

αντίγραφα των τραπεηικϊν επιταγϊν). 

 

 Θ αποδοχι τθσ χρθματοδότθςθσ από το Υχζδιο ςυνιςτά και αποδοχι τθσ εγγραφισ του Δικαιοφχου 

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

Μανονιςμοφ (ΕΕ) 508/2014. 
 

 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 Υχεδίου, 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. Φο επιτόκιο κα κακορίηεται ςφμφωνα με τον 

Μανονιςμό (ΕΜ) αρικ. 794/2004 όπωσ αυτόσ εκάςτοτε τροποποιείται ι αντικακίςταται. 

 

 Δεν περιλαμβάνεται ο ΦΣΑ ςε οποιαδιποτε κατθγορία δαπανϊν, κακϊσ δεν κεωρείται επιλζξιμθ 

δαπάνθ. 
 

 Φιμολόγια που εκδίδονται από κυπριακζσ επιχειριςεισ που δεν είναι εγγεγραμμζνεσ ςτο ΦΣΑ δεν κα 

γίνονται αποδεκτά. 

 
8.  Ρλαίςιο Υλοποίθςθσ Σχεδίου 
 

8.1  Ρρόςκλθςθ Υποβολισ Ρροτάςεων 

 

Ρ ΕΦ προβαίνει ςτθν 1θ  Σρόςκλθςθ Χποβολισ Σροτάςεων, θ οποία ανακοινϊνεται ςτον θμεριςιο τφπο, 

κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα του ΕΦ.  

 

Φα ζργα που αναμζνεται να ενταχκοφν ςτα πλαίςια τθσ 1θσ πρόςκλθςθσ ζχουν τριετι διάρκεια από το 2016 

μζχρι το 2018, όπωσ είναι και θ διάρκεια των αδειϊν αλιείασ κατθγορίασ Α και Β για τθν παράκτια αλιεία. 

Υτθν περίπτωςθ που υπάρχει διακζςιμοσ προχπολογιςμόσ, ο ΕΦ ςε ςυνεννόθςθ με τθ ΔΑ, προβαίνει ςε 

επόμενθ πρόςκλθςθ υποβολισ προτάςεων. 

 

 

8.2  Υποβολι προτάςεων 

 

Ρ νόμιμοσ εκπρόςωποσ εκ μζρουσ τθσ ςυλλογικισ ομάδασ υποβάλλει τθν αίτθςθ ςφμφωνα με το 

Ραράρτθμα 1 μαηί με τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά (Σίνακασ 2). 

 

Ρι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να κρατιςουν αντίγραφο τθσ πρόταςθσ για το δικό τουσ αρχείο. 

 

Φαυτόχρονα, οι αλιείσ, μζλθ τθσ ςυλλογικισ ομάδασ, κακϊσ και ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ ςυλλογικισ 

ομάδασ παρζχουν ςτον ΕΦ μια ενυπόγραφθ διλωςθ (Ραράρτθμα 2) που επιβεβαιϊνει ότι πλθροφν τα 

όςα περιγράφονται ςτο κεφάλαιο 5 του παρόντοσ Ρδθγοφ. 

 

Ματά τθν παραλαβι τουσ από τον ΕΦ, οι αιτιςεισ πρωτοκολλοφνται και παραδίδεται ςτο νόμιμο 

εκπρόςωπο τθσ ςυλλογικισ ομάδασ ο ςχετικόσ αρικμόσ πρωτοκόλλου και θ απόδειξθ παραλαβισ 

(Ραράρτθμα 3).  
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Ρίνακασ 2: Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για υποβολι πρόταςθσ 

 

Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά 

(εάν δεν προςκομιςτοφν θ αίτθςθ κεωρείται ελλιπισ) 

1.  Υυμπλθρωμζνο το Σαράρτθμα 1 Αίτθςθ Σρόταςθσ  

2.  
Φωτοαντίγραφο και των δφο όψεων τθσ πολιτικισ ταυτότθτασ του νόμιμου εκπροςϊπου τθσ 

ςυλλογικισ ομάδασ 

3.  

 

Φωτοαντίγραφο και των δφο όψεων τθσ πολιτικισ ταυτότθτασ κάκε ςυμμετζχοντοσ αλιζα ςτθ 

ςυλλογικι ομάδα (φυςικό πρόςωπο) 

4.  
Χπεφκυνθ Διλωςθ κάκε ςυμμετζχοντοσ αλιζα ςτθ ςυλλογικι ομάδα και του νόμιμου εκπροςϊπου 

τθσ (Σαράρτθμα 2) 

5.  
Υυμφωνία ςυλλογικισ ομάδασ με τθν εταιρεία καταςτροφισ των ψαριϊν υπογραμμζνθ από το 

νόμιμο εκπρόςωπο τθσ ςυλλογικισ ομάδασ 

 

 

8.3  Αξιολόγθςθ Ρροτάςεων - Ζγκριςθ /Απόρριψθ Ρροτάςεων 

 

Θ αξιολόγθςθ των Σροτάςεων γίνεται με τθ διαδικαςία τθσ άμεςθσ αξιολόγθςθσ. Υε αυτι τθν περίπτωςθ θ 

κάκε Σρόταςθ αξιολογείται αμζςωσ μετά τθν υποβολι τθσ και ανεξάρτθτα από τισ άλλεσ προτάςεισ. Νόγω 

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

πλθροί όλα τα κριτιρια αξιολόγθςθσ. 

 

  Ξε τθν υποβολι τθσ Σρόταςθσ γίνεται ζλεγχοσ τθσ αίτθςθσ και των δικαιολογθτικϊν. Υτθν περίπτωςθ 

που υπάρχουν ελλείψεισ ςτα δικαιολογθτικά τθσ αίτθςθσ, θ πρόταςθ μπαίνει ςε κατάςταςθ 

«αναμονισ» και ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ ςυλλογικισ ομάδασ ενθμερϊνεται γραπτϊσ (με 

διπλοςυςτθμζνθ επιςτολι) και του χορθγείται προκεςμία μζχρι δεκαπζντε (15) εργάςιμεσ θμζρεσ για 

τθν προςκόμιςθ τουσ. Ρ ΕΦ δφναται να ενθμερϊςει το Δικαιοφχο και με άλλουσ τρόπουσ, π.χ. 

τθλεφωνικά, με θλεκτρονικό μινυμα, με φαξ ι δια χειρόσ με τθν προχπόκεςθ ότι υπάρχει το 

κατάλλθλο αποδεικτικό παραλαβισ τθσ επιςτολισ από τον αιτθτι ςτο φάκελο τθσ πρόταςθσ.  

 

 Ξε τθν προςκόμιςθ των απαιτοφμενων εγγράφων, θ πρόταςθ προχωρεί ςτο επόμενο ςτάδιο τθσ 

αξιολόγθςθσ.  

 

 Εάν παρζλκει θ προκεςμία που ζχει χορθγθκεί και δεν υποβλθκοφν τα πρόςκετα δικαιολογθτικά, θ 

πρόταςθ μπαίνει ςε κατάςταςθ «αναςτολισ». Θ πρόταςθ παραμζνει ςε κατάςταςθ αναςτολισ μζχρι 

τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ αντίςτοιχθσ πρόςκλθςθσ ι του αντιςτοίχου χρονοδιαγράμματοσ 

ολοκλιρωςθσ τθσ αξιολόγθςθσ των υπόλοιπων προτάςεων και ακολοφκωσ θ πρόταςθ απορρίπτεται. 

 

 Θ αξιολόγθςθ των αιτιςεων γίνεται με βάςθ το Φφλλο Αξιολόγθςθσ Ζργου (ΦΑΕ) (Σαράρτθμα 6) όπου 

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

τθσ πλθρότθτασ τθσ πρόταςθσ. 

 

 ςεσ προτάςεισ πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια προωκοφνται για ζγκριςθ αμζςωσ, ςφμφωνα με τθ 

χρονολογικι ςειρά υποβολισ τουσ. 
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 Ρ ΕΦ ενθμερϊνει τουσ  νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τθσ ςυλλογικισ ομάδασ που ζχουν εγκρικεί και τουσ 

καλεί εντόσ είκοςι (20) εργάςιμων θμερϊν να προςζλκουν για υπογραφι τθσ Υυμφωνίασ Δθμόςιασ 

Χρθματοδότθςθσ  (Σαράρτθμα 8).  

 

 Ρι αιτθτζσ που ζχουν απορριφκεί ενθμερϊνονται από τον ΕΦ για τα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ, 

και τουσ λόγουσ τθσ απόρριψθσ. Ρι αιτθτζσ μποροφν να υποβάλλουν ζνςταςθ (κεφ.10), εφόςον το 

επικυμοφν εντόσ προκεςμίασ δεκαπζντε (15) εργάςιμων θμερϊν, από τθν θμερομθνία που 

ενθμερϊνονται για τθν απόρριψθ τθσ αίτθςθσ τουσ. 

 

Ζνταξη Ζργων – Υπογραφή Συμφωνίασ Δημόςιασ Χρηματοδότηςησ 

 

 Ρι Δικαιοφχοι υπογράφουν με τον ΕΦ τθ Υυμφωνία Δθμόςιασ Χρθματοδότθςθσ ςε δυο πρωτότυπα 

αντίτυπα και το ζνα εκ των δυο χαρτοςθμαίνεται, εντόσ είκοςι (20) εργάςιμων θμερϊν (Σαράρτθμα 8). 

Υε αντίκετθ περίπτωςθ, θ ζγκριςθ ακυρϊνεται και θ αίτθςθ απορρίπτεται. Υε περιπτϊςεισ ανωτζρασ 

βίασ θ πιο πάνω προκεςμία προςαρμόηεται ανάλογα. 

 

 Ματά τθν υπογραφι τθσ Υυμφωνίασ, ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ πρζπει να προςκομίςει πιςτοποιθτικό από 

Χρθματοπιςτωτικό Κδρυμα/Φράπεηα ςτο οποίο να φαίνεται ο διεκνισ αρικμόσ λογαριαςμοφ (IBAN) που 

δθμιουργικθκε για ςκοποφσ υλοποίθςθσ του ζργου. 

 

 Ο Δικαιοφχοσ προςκομίηει τα απαιτοφμενα χαρτόςθμα για χαρτοςιμανςθ τθσ Συμφωνίασ ςφμφωνα 

με τθ ςχετικι νομοκεςία.  

 

8.4 Υλοποίθςθ Ζργου και Καταβολι Χρθματοδότθςθσ 

 

 Ανάλογα με τθ φάςθ ολοκλιρωςθσ του Ζργου αποςτζλλεται θ αίτθςθ χρθματοδότθςθσ (Ραράρτθμα 9) 

από το νόμιμο εκπρόςωπο τθσ ςυλλογικισ ομάδασ προσ τον ΕΦ ςυνοδευόμενθ από τα απαιτοφμενα 

δικαιολογθτικά για τθν καταβολι τθσ χρθματοδότθςθσ (Σίνακασ 3).  

 

Ρίνακασ 3: Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για τθν αίτθςθ χρθματοδότθςθσ  

 

Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά  

1 Αίτθςθ Χρθματοδότθςθσ (Σαράρτθμα 9) υπογραμμζνθ από το νόμιμο εκπρόςωπο τθσ ςυλλογικισ 

ομάδασ 

2 Εξοφλθμζνα τιμολόγια και απόδειξθ πλθρωμισ από τθν αδειοδοτθμζνθ εταιρεία παράδοςθσ των 

ψαριϊν (ςυνοδευμζνα από αντίγραφα τραπεηικϊν επιταγϊν). 

3 Αναλυτικι κατάςταςθ με τα ονόματα των αλιζων και τα αντίςτοιχα ποςά που κα πρζπει να τουσ 

καταβλθκοφν, κακϊσ και τα λοιπά ζξοδα που προκφπτουν.  

4 Αναλυτικι κατάςταςθ του λογαριαςμοφ του ζργου από το αντίςτοιχο χρθματοπιςτωτικό 

ίδρυμα/τράπεηα, ϊςτε να φαίνεται θ κίνθςθ του λογαριαςμοφ για το αντίςτοιχο χρονικό 

διάςτθμα. 

 

 

 Υτθν περίπτωςθ που θ αίτθςθ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν δεν 

είναι πλιρθσ, ο Δικαιοφχοσ ενθμερϊνεται γραπτϊσ με επιςτολι ι με άλλο τρόπο υπό τθν προχπόκεςθ 

ότι υπάρχει θ απαραίτθτθ τεκμθρίωςθ ςτο φάκελο του ζργου, για προςκόμιςθ των απαραίτθτων 

δικαιολογθτικϊν, τα οποία πρζπει να αποςταλοφν εντόσ δεκαπζντε (15) εργάςιμων θμερϊν από τθν 
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θμερομθνία παραλαβισ τθσ επιςτολισ από το Δικαιοφχο ι ενθμζρωςθσ του με οποιοδιποτε άλλο 

τρόπο. Υε περιπτϊςεισ ανωτζρασ βίασ θ πιο πάνω προκεςμία προςαρμόηεται ανάλογα.  

 

 Υτθν περίπτωςθ που ο Δικαιοφχοσ αδυνατεί να προςκομίςει τα απαιτοφμενα για τθν καταβολι τθσ 

χρθματοδότθςθσ δικαιολογθτικά, θ αίτθςθ χρθματοδότθςθσ ακυρϊνεται και το ζργο απεντάςςεται από 

το Υχζδιο.  

 

 Σζραν των πιο πάνω δικαιολογθτικϊν, ο ΕΦ διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από το Δικαιοφχο 

οποιαδιποτε άλλα επιπρόςκετα δικαιολογθτικά, απαραίτθτα για τθν ολοκλιρωςθ τθσ καταβολισ τθσ 

χρθματοδότθςθσ. 

 

 ταν όλα τα δικαιολογθτικά πλθροφν τισ πρόνοιεσ του Υχεδίου, προχωρεί θ επαλικευςθ του φυςικοφ 

αντικειμζνου του ζργου και θ διενζργεια τθσ επιτόπιασ επαλικευςθσ φυςικοφ και οικονομικοφ 

αντικειμζνου του ζργου.  
 

 Ρ ΕΦ, αφοφ ενθμερϊςει το Δικαιοφχο προχωρεί ςτθ διενζργεια τθσ επιτόπιασ επαλικευςθσ φυςικοφ 

αντικειμζνου του ζργου, θ οποία γίνεται ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ εταιρείασ παράδοςθσ των ψαριϊν. 

 

 Εφόςον δεν προκφψει οποιοδιποτε πρόβλθμα τόςο ςτο φυςικό αντικείμενο όςο και ςτο οικονομικό, 

προωκείται θ καταβολι τθσ χρθματοδότθςθσ ςτο Δικαιοφχο.  

 

 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 όλα τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά. Στθν αντίκετθ περίπτωςθ, ιςχφει θ 

θμερομθνία που επιλφονται όλεσ οι εκκρεμότθτεσ ςε ςχζςθ με τθν προςκόμιςθ των 

δικαιολογθτικϊν.  

 

 Υθμειϊνεται ότι, με βάςθ τον περί Διαχείριςθσ των Εςόδων και Δαπανϊν και του Νογιςτικοφ τθσ 

Δθμοκρατίασ (Φροποποιθτικό) Οόμο του 2013 Ο.82(Ι)/2013, άρκρο 6Α «Υυμψθφιςμόσ Εςόδων και 

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

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

οποιοδιποτε Χπουργείο, ι Φμιμα, ι Ανεξάρτθτθ Χπθρεςία ι άλλο Ειδικό Φαμείο του Μράτουσ. 

 

8.5 Απζνταξθ Ζργων 
 

 Ρ ΕΦ προχωρεί ςτθν απζνταξθ ενόσ ζργου που ζχει ενταχκεί ςτο πλαίςιο του Υχεδίου, ςε κάκε 

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

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. 

 

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

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

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

 

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

με τόκο. Φο επιτόκιο κα κακορίηεται ςφμφωνα με τον Μανονιςμό (ΕΜ) αρικ. 794/2004 όπωσ αυτόσ 

εκάςτοτε τροποποιείται ι αντικακίςταται. 

 

9.  Τροποποίθςθ τθσ Συμφωνίασ Δθμόςιασ Χρθματοδότθςθσ 
 

 Θ τροποποίθςθ μπορεί να γίνει είτε μετά από αίτθμα του Δικαιοφχου είτε μετά από οδθγίεσ του ΕΦ. 

  

 Για τροποποίθςθ τθσ Υυμφωνίασ Δθμόςιασ Χρθματοδότθςθσ υποβάλλεται ανάλογα με τθν περίπτωςθ 

ςε εφλογο χρόνο πριν τθ λιξθ τθσ,  το ζντυπο για Φροποποίθςθ τθσ Υυμφωνίασ Δθμόςιασ 

Χρθματοδότθςθσ (Σαράρτθμα 13) που ςυνοδεφεται από τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά και 

τεκμθρίωςθ. ταν κατά τον ζλεγχο του ζργου από τον αρμόδιο λειτουργό του ΕΦ διαφανεί ότι υπάρχει 

αλλαγι που αφορά το χρονοδιάγραμμα, τισ εγκεκριμζνεσ εργαςίεσ, το ποςό τθσ Υυμφωνίασ, προωκεί 

ςυμπλθρωμζνο το Σαράρτθμα 13 προσ τον αρμόδιο για τθν ζνταξθ λειτουργό του ΕΦ, για να 

προχωριςει ςτθν τροποποίθςθ. 

  

 Ρ ΕΦ και ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ υπογράφουν τθν τροποποιθμζνθ Υυμφωνία Δθμόςιασ 

Χρθματοδότθςθσ ςε δυο πρωτότυπα αντίτυπα. 

 

Επιτρεπόμενεσ τροποποιιςεισ: 

 Ξείωςθ του εγκεκριμζνου επιλζξιμου προχπολογιςμοφ χωρίσ όμωσ να τροποποιείται ο αρχικόσ 

ςτόχοσ, θ αποδοτικότθτα και θ αυτοτζλεια τθσ Σρόταςθσ.  

 Αφξθςθ του εγκεκριμζνου επιλζξιμου προχπολογιςμοφ εφόςον τεκμθριϊνεται επαρκϊσ από τθν 

πορεία υλοποίθςθσ του ζργου και υπάρχει διακζςιμοσ προχπολογιςμόσ ςτθν πρόςκλθςθ.  

 Αλλαγι του  νόμιμου εκπρόςωπου ι/και των μελϊν τθσ ςυλλογικισ ομάδασ υπό  τθν προχπόκεςθ 

ότι αποδζχονται τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθ ΥΔΧ.  

 Φροποποίθςθ του χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςθσ του ζργου, εφόςον υπάρχουν τα απαραίτθτα 

χρονικά περικϊρια και με τθν προχπόκεςθ ότι δεν επθρεάηονται τα χρονικά όρια και το ζργο κα 

ζχει ολοκλθρωκεί μζχρι το 2018. 

 

Τροποποιιςεισ που δεν μποροφν να γίνουν δεκτζσ: 

 Αδικαιολόγθτεσ τεχνικζσ αλλαγζσ, που δεν τεκμθριϊνουν τθν αναγκαιότθτα τουσ ι που 

επθρεάηουν τθ διάρκεια του ζργου ι τθν αποδοτικότθτα του ι βρίςκονται ςε αντίκεςθ με τουσ 

ςτόχουσ τθσ Μοινισ Αλιευτικισ Σολιτικισ. 
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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.  

 

 Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ςτα γραφεία του ΦΑΘΕ 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. 

  

 Ρι ενςτάςεισ εξετάηονται από ανεξάρτθτθ τριμελι Επιτροπι Νειτουργϊν του ΦΑΘΕ, τα μζλθ τθσ οποίασ 

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

Διευκυντι του ΦΑΘΕ.  

 

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

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

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

 

 Υτθν 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. 

 

11.  Ειδικζσ Διατάξεισ 
 
 Ρ προχπολογιςμόσ του ζργου μπορεί αρχικά να κυμαίνεται από €1.000 μζχρι €30.000. Δφναται θ 

δυνατότθτα αφξθςθσ / μείωςθσ του προχπολογιςμοφ βάςει τθσ πορείασ υλοποίθςθσ του κάκε ζργου, 

ςτα πλαίςια του διακζςιμου προχπολογιςμοφ τθσ πρόςκλθςθσ. Υτθν περίπτωςθ που διαφανεί θ 

ανάγκθ επιπρόςκετων πόρων, δφναται θ αφξθςθ του προχπολογιςμοφ του Υχεδίου μετά από ζγκριςθ 

τθσ ΔΑ. 

 

 Υτθν περίπτωςθ που μια ςυλλογικι ομάδα ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα δεν ζχει υλοποιιςει 

ικανοποιθτικό ποςοςτό του εγκεκριμζνου προχπολογιςμοφ του ζργου, ςφμφωνα με τθν πρόταςθ τθσ, ο 

ΕΦ διατθρεί το δικαίωμα μείωςθσ του προχπολογιςμοφ του εν λόγω ζργου και παραχϊρθςθσ του 

ποςοφ ςε άλλθ ςυλλογικι ομάδα. 

 

 Θ κάκε ςυλλογικι ομάδα ζχει τθν ευκφνθ να ςυλλζγει τισ αλιευκείςεσ ποςότθτεσ ψαριϊν από τα μζλθ 

τθσ, να τισ αποκθκεφει και να τισ μεταφζρει για καταςτροφι ςτθν αδειοδοτθμζνθ εταιρία με τθν οποία 

ζχει υπογράψει ςυμφωνία.  

 

 Θ κάκε ςυλλογικι ομάδα μπορεί να αιτθκεί χρθματοδότθςθ ςε τριμθνιαία βάςθ (ανά θμερολογιακό 

τρίμθνο) και όχι αργότερα από το τζλοσ του μινα που ζπεται του τελευταίου μινα του αντίςτοιχου 

τρίμθνου. Υε αντίκετθ περίπτωςθ κα υποβάλλεται με το τζλοσ του επόμενου τρίμθνου. 

 

 Θ χρθματοδότθςθ δίνεται βάςει τθσ αντίςτοιχθσ ποςότθτασ ψαριϊν που αλιεφτθκαν και παραδόκθκαν 

το προθγοφμενο τρίμθνο ι τρίμθνα.  

 

 Θ παράδοςθ γίνεται μόνο ςτθν προκακοριςμζνθ θμερομθνία και ϊρα που κακορίηεται μετά από 

ςυνεννόθςθ με τον ΕΦ και πάντα με τθν παρουςία αρμόδιου λειτουργοφ του ΕΦ. Υτθν αντίκετθ 
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περίπτωςθ που παραδοκοφν ψάρια χωρίσ τθν παρουςία του ΕΦ, τότε δεν κα λαμβάνονται υπόψθ για 

χρθματοδότθςθ. 

 

 Σριν τθν καταςτροφι τουσ, τα ψάρια ηυγίηονται, εκδίδεται τιμολόγιο από τθν εταιρία ςτθ ςυλλογικι 

ομάδα και βάςει των ποςοτιτων που αναγράφονται ςτα τιμολόγια γίνεται θ καταβολι τθσ 

χρθματοδότθςθσ.  

 

 Θ ζναρξθ υλοποίθςθσ του ζργου πριν τθν ζγκριςθ του από τον ΕΦ, γίνεται με αποκλειςτικι ευκφνθ του 

αιτθτι και δεν δεςμεφει τθν απόφαςθ τθσ αρμόδιασ Αρχισ ςχετικά με τθν ζγκριςθ ι μθ τθσ αίτθςθσ. 

 

 Θ καταβολι τθσ χρθματοδότθςθσ γίνεται ςτο νόμιμο εκπρόςωπο τθσ ςυλλογικισ ομάδασ με ζμβαςμα 

ςε τραπεηικό λογαριαςμό που δθμιουργικθκε για ςκοποφσ υλοποίθςθσ του ζργου. Ρ νόμιμοσ 

εκπρόςωποσ πρζπει να αποςτζλλει με τθν αίτθςθ χρθματοδότθςθσ αναλυτικι κατάςταςθ με τα 

ονόματα των αλιζων και τα αντίςτοιχα ποςά που πρζπει να τουσ καταβάλει, κακϊσ και τα λοιπά ζξοδα 

που προκφπτουν.    

 

 Ρι οικονομικζσ ςυναλλαγζσ του νόμιμου εκπροςϊπου (εταιρεία παράδοςθσ, αλιείσ μζλθ τθσ 

ςυλλογικισ ομάδασ κ.α.) πρζπει να γίνονται με τραπεηικζσ επιταγζσ και όχι τοισ μετρθτοίσ, ϊςτε να 

μποροφν να ςυςχετιςτοφν με τον τραπεηικό λογαριαςμό του ζργου και να διαςφαλίηεται θ επαρκισ 

διαδρομι ελζγχου. 

 

 Απαραίτθτα παραςτατικά κεωροφνται τα πρωτότυπα τιμολόγια και οι πρωτότυπεσ αποδείξεισ 

πλθρωμισ από τθν αδειοδοτθμζνθ εταιρεία παράδοςθσ των ψαριϊν (ςυνοδευμζνα από τα αντίςτοιχα 

αντίγραφα των τραπεηικϊν επιταγϊν). 

 

 Θ αποδοχι τθσ χρθματοδότθςθσ από το Υχζδιο ςυνιςτά και αποδοχι τθσ εγγραφισ του Δικαιοφχου 

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

Μανονιςμοφ (ΕΕ) 508/2014. 
 

 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 Υχεδίου, 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. Φο επιτόκιο κα κακορίηεται ςφμφωνα με τον 

Μανονιςμό (ΕΜ) αρικ. 794/2004 όπωσ αυτόσ εκάςτοτε τροποποιείται ι αντικακίςταται. 

 

 Δεν περιλαμβάνεται ο ΦΣΑ ςε οποιαδιποτε κατθγορία δαπανϊν, κακϊσ δεν κεωρείται επιλζξιμθ 

δαπάνθ. 
 

 Φιμολόγια που εκδίδονται από κυπριακζσ επιχειριςεισ που δεν είναι εγγεγραμμζνεσ ςτο ΦΣΑ δεν κα 

γίνονται αποδεκτά. 
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12.  Υποχρεϊςεισ Δικαιοφχων 
 

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

 

 Χποβολι ορκϊν και αξιόπιςτων ςτοιχείων και πλθροφοριϊν. 

 

 Ματαγραφι και κοινοποίθςθ λακϊν και παραλιψεων που τυχόν εντοπιςτοφν. 

 

 Εκτζλεςθ του Ζργου, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο Υχζδιο και ςτθ Υυμφωνία Δθμόςιασ 

Χρθματοδότθςθσ. 

 

 Αποςτολι ςτο ΦΑΘΕ των πρωτότυπων τιμολογίων, αποδείξεων ι άλλων εγγράφων ανάλογθσ 

αποδεικτικισ αξίασ. 

 

 Νειτουργία μθχανιςμοφ πιςτοποίθςθσ εκτζλεςθσ του Ζργου, ο οποίοσ κα εξαςφαλίηει τον 

αποτελεςματικό ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και ποςότθτασ των υλικϊν, των υπθρεςιϊν και του τελικοφ 

αποτελζςματοσ. 

 

 Μοινοποίθςθ ςτο ΦΑΘΕ όλων των εγγράφων που αφοροφν τθν υλοποίθςθ του Ζργου και ςχετίηονται με 

τον ζλεγχο και τθν παρακολοφκθςθ του. 

 

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

Σιςτοποίθςθσ, τθσ Αρχισ Ελζγχου και τθσ Επιτροπισ Σαρακολοφκθςθσ όλα τα ζγγραφα, 

δικαιολογθτικά ι άλλα ςτοιχεία του ζργου και γενικότερα ςε όλουσ τουσ ελεγκτικοφσ φορείσ τθσ 

Μφπρου ι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

 

▪ Οα ενθμερϊνει άμεςα το ΦΑΘΕ όταν διαφοροποιθκοφν οι ςυνκικεσ ι το χρονοδιάγραμμα εκτζλεςθσ 

του Ζργου και να υποβάλει αίτθςθ τροποποίθςθσ για οποιαδιποτε αλλαγι τθσ Υυμφωνίασ του. 

 

 Οα δζχεται επιτόπιουσ ςε κάκε περίπτωςθ ελζγχουσ από το ΦΑΘΕ, κακϊσ και από τα άλλα αρμόδια 

ελεγκτικά όργανα και να δίνει όλεσ τισ αναγκαίεσ επεξθγιςεισ. 

 

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

εγγράφων, κακϊσ και να τθρεί ξεχωριςτι λογιςτικι μερίδα /κωδικοποίθςθ/ αρχείο ια το Ζργο. 

 

 Για τα ςυγχρθματοδοτοφμενα ζργα, ο Δικαιοφχοσ (Ανάδοχοσ Φορζασ) 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 ΦΑΘΕ. 

 

 Οα τθρεί τισ διατάξεισ των Οόμων και Μανονιςμϊν που αναφζρονται ςτο παρόν Υχζδιο. 

 

 Ρ Δικαιοφχοσ μετά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ δεςμεφεται να 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. 

 



                   

Σελίδα 19 από 19 

 Οα τθρεί τουσ κανόνεσ πλθροφόρθςθσ και δθμοςιότθτασ όπωσ προνοοφνται ςτο Σαράρτθμα V του 

Μαν. 508/2014 και ςτον Εκτελεςτικό Μανονιςμό 763/2014 τθσ ΕΕ.  
 

 

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

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

Ζργου, βάςει τθσ ενωςιακισ και εκνικισ νομοκεςίασ. 

 

 Ρριςμζνεσ από τισ υποχρεϊςεισ των Δικαιοφχων εξειδικεφονται περαιτζρω ςτισ ςχετικζσ 

εγκυκλίουσ/οδθγοφσ τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ και τθσ Αρχισ Σιςτοποίθςθσ και με βάςθ το ΥΔΕ του ΕΣ, 

τισ πρόνοιεσ των οποίων πρζπει να τθρεί ο Δικαιοφχοσ. 

 

13.  Ραραρτιματα  
 

Υτον παρόν Ρδθγό Εφαρμογισ για διευκόλυνςθ των διαδικαςιϊν επιςυνάπτονται: 

 Φα Σαραρτιματα 1 και  2 που ςυμπλθρϊνονται και προςκομίηονται απαραιτιτωσ από τουσ αιτθτζσ 

κατά το ςτάδιο τθσ υποβολισ τθσ πρόταςθσ τουσ. 

 Φα Σαραρτιματα 6 και 8 που ςυμπλθρϊνονται από τον ΕΦ και πρζπει να ενθμερωκοφν ςχετικά με το 

περιεχόμενο τουσ οι Δικαιοφχοι.  

 Φο Σαράρτθμα 9 που υποβάλλεται ςε μελλοντικό ςτάδιο από ιδθ εγκριμζνουσ Δικαιοφχουσ εφόςον 

ζχει υλοποιθκεί το ζργο ι μζροσ του, ϊςτε να προχωριςει θ καταβολι τθσ χρθματοδότθςθσ. 

 Φο Σαράρτθμα 13  που υποβάλλεται ςε μελλοντικό ςτάδιο από ιδθ εγκριμζνουσ Δικαιοφχουσ εφόςον 

απαιτείται τροποποίθςθ του ζργου τουσ. 

 Φα υπόλοιπα Σαραρτιματα αφοροφν εςωτερικζσ διαδικαςίεσ του ΕΦ και βρίςκονται αναρτθμζνα ςτθν 

ιςτοςελίδα του ΕΣ Θάλαςςα www.moa.gov.cy/thalassa  

 

Σαράρτθμα 1:  Αίτθςθ Σρόταςθσ 
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ςυλλογικισ ομάδασ 
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Σαράρτθμα 4: Διενζργεια ελζγχου και καταγραφι τυχόν παραβάςεων 

Σαράρτθμα 5: Ζντυπο Σροθγοφμενθσ Χρθματοδότθςθσ ςυλλογικισ ομάδασ 
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