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ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΑΛΑΣΣΑ» 2014 - 2020 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΣΠ 
 ΘΣ6. Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της 
αποδοτικότητας των πόρων  

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
ΠΕ1. Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς 
τους πόρους, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση 
αλιείας 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
ΕΣ2. Προστασία και αποκατάσταση της υδρόβιας βιοποικιλότητας και 
των οικοσυστημάτων 

ΜΕΤΡΟ 
1.18 Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και 
των οικοσυστημάτων – ΑΡΘΡΟ 40.1 β-ζ, θ 

ΔΡΑΣΗ 

1.18.7 (άρθρο 40.1 θ): Συμμετοχή σε άλλες δράσεις που αποσκοπούν 
στη διατήρηση και βελτίωση της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών 
οικοσυστήματος, όπως η αποκατάσταση συγκεκριμένων θαλάσσιων 
και παράκτιων οικοτόπων για τη στήριξη βιώσιμων αλιευτικών 
αποθεμάτων, συμπεριλαμβανομένης της επιστημονικής 
προετοιμασίας και αξιολόγησής τους 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Κυπριακή Δημοκρατία 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2014-2020 

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Σχέδιο για την καταπολέμηση του λαγοκέφαλου στα παράκτια νερά 
της Κύπρου.  

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Συλλογικές Ομάδες Αλιέων 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ)  

€320.000 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
(ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ) 

75% συμμετοχή του ΕΤΘΑ 
25% συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 03/ 1.2/1.18/02/05.2019 
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ΜΕΤΡΟ 1.18 
Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των 

οικοσυστημάτων – ΑΡΘΡΟ 40.1 β-ζ, θ 
«Σχέδιο για την καταπολέμηση του λαγοκέφαλου στα παράκτια νερά 

της Κύπρου.» 
 ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 
Γενικά  
 
Το «Σχέδιο για την καταπολέμηση του λαγοκέφαλου στα παράκτια νερά της Κύπρου» υλοποιείται μέσω 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θάλασσα» 2014-2020, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) της ΕΕ. Το παρόν Σχέδιο, εφαρμόζεται από το Μέτρο 1.18 στα 
πλαίσια της Προτεραιότητας της Ένωσης 1 και ειδικότερα του άρθρου 40.1 – παράγραφος θ (Δράση 
1.18.7) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 για το ΕΤΘΑ που αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα της 
αλιείας στην Κύπρο, καθώς και του άρθρου 12.1 - παράγραφος α, σημείο (iv) του Κανονισμού (ΕΕ) 
531/2015. 
 
Την ευθύνη της διαχείρισης και υλοποίησης του Σχεδίου, έχει το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών 
(ως Ενδιάμεσος Φορέας - ΕΦ) του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. 
 
Σκοπός του παρόντος Οδηγού Εφαρμογής, που είναι αναπόσπαστο μέρος του Σχεδίου, είναι να 
αποτελέσει βοήθημα προς όλους τους ενδιαφερόμενους (Δικαιούχους) που επιθυμούν να υποβάλουν 
προτάσεις για χρηματοδότηση στο σχέδιο για την καταπολέμηση του λαγοκέφαλου. 
 
Το Σχέδιο, ο Οδηγός και τα Παραρτήματα βρίσκονται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του ΕΠ 
Θάλασσα www.moa.gov.cy/thalassa. 
 
1. Στόχος του Σχεδίου 

 
Στόχος του Μέτρου 1.18 είναι η προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των 
οικοσυστημάτων στο πλαίσιο βιώσιμων αλιευτικών δραστηριοτήτων και  η μείωση των επιπτώσεων των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων στο περιβάλλον για την επίτευξη πιο βιώσιμης χρήσης των θαλάσσιων 
βιολογικών πόρων. 
 
Σκοπός του Σχεδίου είναι η καταπολέμηση του είδους «λαγοκέφαλος» (Lagocephalus sceleratus) στην 
παράκτια ζώνη της Κύπρου από συλλογικές ομάδες αλιέων και αφορά την άσκηση έντονης αλιευτικής 
πίεσης στον αναπαραγωγικό πληθυσμό του είδους από τον παράκτιο επαγγελματικό στόλο της Κύπρου. 
Πρέπει να τονιστεί ότι με τον όρο καταπολέμηση δεν εννοείται η ολοκληρωτική εξαφάνιση του είδους από 
μια περιοχή, αλλά ο περιορισμός του πληθυσμού του σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μην αποτελεί πλέον 
απαγορευτικό στοιχείο για την ανάπτυξη της παράκτιας αλιείας, αλλά και να συντείνει στη βελτίωση των 
εργασιακών συνθηκών για όσους εμπλέκονται σε αυτήν. 
 
 

http://www.moa.gov.cy/thalassa
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2. Δικαιούχοι 
Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι «συλλογικές ομάδες» αλιέων.  
 
Α) Οι αλιείς που συμμετέχουν στη συλλογική ομάδα θα πρέπει να είναι κάτοχοι άδειας αλιείας 
κατηγορίας Α ή Β και να είναι μέλη ενός από τους αναγνωρισμένους, από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο 
Επαγγελματιών Ψαράδων Παράκτιας Αλιείας, τοπικούς συνδέσμους αλιέων, που είναι οι ακόλουθοι. 
 
 Τοπικός Σύνδεσμος Επαγγελματιών Ψαράδων Αγίας Νάπας 
 Τοπικός Σύνδεσμος Επαγγελματιών Ψαράδων Αγίας Τριάδας  
 Τοπικός Σύνδεσμος Επαγγελματιών Ψαράδων Παραλιμνίου  
 Τοπικός Σύνδεσμος Επαγγελματιών Ψαράδων Ποταμού Λιοπετρίου 
 Τοπικός Σύνδεσμος Επαγγελματιών Ψαράδων Λάρνακας 
 Τοπικός Σύνδεσμος Επαγγελματιών Ψαράδων Ορμήδειας  
 Τοπικός Σύνδεσμος Επαγγελματιών Ψαράδων Ξυλοφάγου 
 Τοπικός Σύνδεσμος Επαγγελματιών Ψαράδων Ξυλοτύμπου 
 Τοπικός Σύνδεσμος Επαγγελματιών Ψαράδων Ζυγίου 
 Τοπικός Σύνδεσμος Επαγγελματιών Ψαράδων Λεμεσού 
 Τοπικός Σύνδεσμος Επαγγελματιών Ψαράδων Πάφου 
 Τοπικός Σύνδεσμος Επαγγελματιών Ψαράδων Λατσιού 
 Τοπικός Σύνδεσμος Επαγγελματιών Ψαράδων Κάτω Πύργου 
 Τοπικός Σύνδεσμος Επαγγελματιών Ψαράδων Πωμού 

 
Μια συλλογική ομάδα πρέπει να αντιπροσωπεύει ένα από τους πιο πάνω τοπικούς συνδέσμους, ενώ 
μπορούν να γίνουν και συμπράξεις δυο ή και περισσότερων συνδέσμων. 
 
Β) Οι αλιείς που συμμετέχουν στη συλλογική ομάδα θα πρέπει να είναι κάτοχοι πολυδύναμης άδειας 
αλιείας και να είναι μέλη του Συνδέσμου Αλιεών Πολυδύναμων Σκαφών. 
 
Οι συλλογικές ομάδες συνιστούν νόμιμη κοινή δομή, ώστε να α) διασφαλίζεται η κανονική λειτουργία της 
συνεργασίας τους και η ικανότητα υλοποίησης του έργου και διαχείρισης της χρηματοδότησης, β) 
εγκρίνεται η συμμετοχή τους και η υποβολή Πρότασης στο εν λόγω Σχέδιο και γ) εγκρίνεται και παρέχεται 
σε συγκεκριμένο άτομο (νόμιμος εκπρόσωπος) εξουσιοδότηση να υπογράψει όλα τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά, συμπεριλαμβανομένης και της αίτησης, καθώς και να υπογράψει οποιοδήποτε σχετικό 
έγγραφο απαιτηθεί και γενικά να εκπροσωπεί την ομάδα σε όλη τη διάρκεια της υλοποίησης της 
Πρότασης. 
 
 
3. Όροι Χρηματοδότησης του Σχεδίου - Ποσοστά Χρηματοδότησης 
 
 Ο συνολικός προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης για την υλοποίηση του Σχεδίου, ανέρχεται 
στο ποσό των €320.000. Από το ποσό αυτό το 75% (€240.000) καλύπτεται από το ΕΤΘΑ και το υπόλοιπο 
25% (€80.000) από την Κυπριακή Δημοκρατία. 
 
 Η χρηματοδότηση των συλλογικών ομάδων που συμμετέχουν στο Σχέδιο ανέρχεται στο 100% 
δημόσια δαπάνη. Το ποσό της χρηματοδότησης ανέρχεται σε €3 ανά κιλό ψαριών.  
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 Η καταβολή της χρηματοδότησης γίνεται στο νόμιμο εκπρόσωπο της Δικαιούχου συλλογικής 
ομάδας με την παράδοση στον ΕΦ των εξοφλημένων τιμολογίων/αποδείξεων παράδοσης των ψαριών 
στην αδειοδοτημένη εταιρεία, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων δικαιολογητικών που κρίνονται αναγκαία 
από τον ΕΦ. Ο νόμιμος εκπρόσωπος στη συνέχεια καταβάλλει το αντίστοιχο ποσό στα μέλη της 
συλλογικής του ομάδας βάσει της αντίστοιχης ποσότητας ψαριών που αλίευσαν. 

 
 Σε κάθε συλλογική ομάδα μπορεί να κατανεμηθεί αρχικά ποσό που  κυμαίνεται από €1.000 μέχρι 
€30.000, ανάλογα με το αιτούμενο ποσό της αντίστοιχης συλλογικής ομάδας και αφορά το 100% του 
προϋπολογιζόμενου ποσού υλοποίησης του έργου όπως καθοριστεί στη σύμβαση χρηματοδότησης. Το 
τελικό ποσό καθορίζεται από τον ΕΦ κατά τη φάση της αξιολόγησης της αίτησης της κάθε συλλογικής 
ομάδας, λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη συμμετοχή της στο αντίστοιχο Σχέδιο του Μέτρου 3.1 
του ΕΠΑΛ 2007-2013, καθώς και το Διαχειριστικό Σχέδιο που ετοιμάστηκε από το ΤΑΘΕ για τον έλεγχο του 
πληθυσμού του λαγοκέφαλου και τα χαρακτηριστικά της περιοχής στην οποία δραστηριοποιείται η εν 
λόγω συλλογική ομάδα.  

 
 Η καταβολή της χρηματοδότησης μπορεί να γίνεται σε μια ή περισσότερες δόσεις. Η κάθε 
συλλογική ομάδα έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί χρηματοδότηση σε τριμηνιαία βάση (ανά ημερολογιακό 
τρίμηνο) και όχι αργότερα από το τέλος του μήνα που έπεται του τελευταίου μήνα του αντίστοιχου 
τρίμηνου, όπως φαίνεται στον Πίνακα 1. Σε αντίθετη περίπτωση, η αίτηση χρηματοδότησης θα μπορεί να 
υποβάλλεται με το τέλος του επόμενου τρίμηνου. 

 
Πίνακας 1: Χρονοδιάγραμμα Αίτησης Χρηματοδότησης 
 

Τρίμηνο Μήνες Υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης 
1ο τρίμηνο Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος Μέχρι τις 30 Απριλίου 
2ο τρίμηνο Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος Μέχρι τις 31 Ιουλίου 
3ο τρίμηνο Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 
4ο τρίμηνο Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος  Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 

 
 Η χρηματοδότηση δίνεται βάσει της αντίστοιχης ποσότητας ψαριών που αλιεύτηκαν και 
παραδόθηκαν κατά το προηγούμενο τρίμηνο ή τρίμηνα. Ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του κάθε 
έργου δύναται η δυνατότητα τροποποίησης του προϋπολογισμού του έργου, με αύξηση εφόσον υπάρχει 
διαθέσιμος προϋπολογισμός βάσει της πρόσκλησης. Στην περίπτωση που μέσα από την πρόοδο 
υλοποίησης του Σχεδίου διαφανεί η ανάγκη επιπρόσθετων πόρων, δύναται η αύξηση του 
προϋπολογισμού του Σχεδίου μετά από την έγκριση της ΔΑ. Επίσης, ο ΕΦ διατηρεί το δικαίωμα μείωσης 
του προϋπολογισμού στην περίπτωση που δεν παρατηρηθεί η απαιτούμενη πρόοδος σε κάποιο έργο. 

 
 
 
4.  Γενικό Πλαίσιο Υλοποίησης του Σχεδίου 
   
Τα στάδια υλοποίησης του Σχεδίου είναι:  

▪ Προκήρυξη από τον ΕΦ της Πρόσκλησης για Υποβολή Προτάσεων προς τους Δικαιούχους. Η 
πρόσκληση ανακοινώνεται δια των μέσων μαζικής ενημέρωσης και λαμβάνονται όλα τα αναγκαία 
μέτρα δημοσιότητας και πληροφόρησης. 

▪ Υποβολή προτάσεων από δυνητικούς Δικαιούχους, μέσω τυποποιημένων εντύπων. 
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▪ Εξέταση των υποβληθέντων προτάσεων από τον ΕΦ, ο οποίος ελέγχει κατά πόσο αυτές πληρούν 
τις προϋποθέσεις για ένταξή τους στο Σχέδιο, τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, πληρότητας και 
κανονικότητας του Έργου και τη συμβατότητά τους με τις εθνικές και ενωσιακές πολιτικές. 

▪ Έγκριση ή απόρριψη των υποβληθέντων προτάσεων και σχετική ενημέρωση των αιτητών που 
εγκρίθηκαν /απορρίφθηκαν. 

▪ Ένταξη στο Σχέδιο των προτάσεων που θα επιλεγούν και πληροφόρηση των αιτητών. 
▪ Υπογραφή της Συμφωνίας Δημόσιας Χρηματοδότησης μεταξύ του ΕΦ και των Δικαιούχων  
▪ Υλοποίηση Έργου από τους Δικαιούχους και υποβολή απαραίτητων δικαιολογητικών στον ΕΦ. 
▪ Διενέργεια επιτόπιων ελέγχων, διοικητικών και τεχνικών επαληθεύσεων από τον ΕΦ.  
▪ Καταβολή χορηγίας στους Δικαιούχους. 
▪ Διενέργεια Επαληθεύσεων από τον ΕΦ μετά την ολοκλήρωση των έργων. 

 
 
5. Λόγοι αποκλεισμού προτάσεων  
 
Τα μέλη της συλλογικής ομάδας και ο νόμιμος εκπρόσωπος παρέχουν στον ΕΦ μια ενυπόγραφη υπεύθυνη 
δήλωση (Παράρτημα 2) με την οποία δεσμεύονται να τηρούν τις υποχρεώσεις τους ως Δικαιούχοι και ότι 
οι πληροφορίες και τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση τους είναι πλήρη, ακριβή και αληθή.  
 
Επιπρόσθετα, οι Δικαιούχοι με την ενυπόγραφη  υπεύθυνη δήλωση τους επιβεβαιώνουν ότι πληρούν τα 
κριτήρια που απαριθμούνται στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Καν. (ΕΕ) 508/2014 του ΕΤΘΑ και δεν 
έχουν διαπράξει απάτη στο πλαίσιο του ΕΤΑ ή του ΕΤΘΑ, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3 του 
άρθρου 10 του Καν. (ΕΕ) 508/2014 του ΕΤΘΑ. Ο ΕΦ εξακριβώνει την ακρίβεια της δήλωσης για τα θέματα 
αυτά πριν από την έγκριση της πρότασης, βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών σύμφωνα με το εθνικό 
μητρώο παραβάσεων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 93 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/20091, ή άλλα 
διαθέσιμα δεδομένα. 
 
Το κάθε ένα από τα μέλη της συλλογικής ομάδας, στην περίπτωση που κατά την κρίση του ΕΦ εμπίπτει σε 
κάποια ή κάποιες από τις ακόλουθες περιπτώσεις, δύναται να αποκλειστεί από το Σχέδιο (σε οποιοδήποτε 
στάδιο της διαδικασίας): 
 
1. 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) 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) 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.1005/20082 ή σκαφών που φέρουν τη σημαία χωρών οι 
οποίες έχουν χαρακτηρισθεί ως μη συνεργαζόμενες τρίτες χώρες κατά το άρθρο 33 του ίδιου 
Κανονισμού, 

                                                 
1 Κανονισμός (ΕΚ) του Συμβουλίου αριθ. 1224/2009, της 20ής Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου 
της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής 
2 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) 
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γ) 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) έχει διαπράξει οποιοδήποτε από τα αδικήματα που ορίζονται στα άρθρα 3 και 4 της οδηγίας 
2008/99/ΕΚ3 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) 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 
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. Είναι ένοχος ψευδών δηλώσεων για την παροχή πληροφοριών ή παραλείψεως υποβολής των 
πληροφοριών και των στοιχείων που απαιτούνται κατά την υποβολή της αίτησης ένταξης της 
Πρότασης. 

 
Οι προϋποθέσεις του σημείου 1 ελέγχονται αρχικά κατά το στάδιο αξιολόγησης της αίτησης και πριν την 
έγκριση της.  
 
Ο Δικαιούχος μετά την υποβολή της αίτησης συνεχίζει να συμμορφώνεται με τις προϋποθέσεις που 
αναφέρονται πιο πάνω καθ' όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου και για καθορισμένη περίοδο 
πέντε (5) ετών μετά την τελευταία πληρωμή στον εν λόγω Δικαιούχο. 
 
6.  Κριτήρια και Προϋποθέσεις για Έγκριση Προτάσεων 
 

Α. Κριτήρια Επιλεξιμότητας 
1. Η πρόταση έχει υποβληθεί εντός της τεθείσας από την Πρόσκληση προθεσμίας (από τη Πέμπτη 02 

Μαίου 2019 μέχρι τη Παρασκευή 02 Αυγούστου 2019 ). 
2. Η αίτηση για την υποβολή Πρότασης και τα συνοδευτικά έγγραφα είναι πλήρως συμπληρωμένα και 

υπογεγραμμένα.  
3. Η πρόταση περιέχει όλα τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα σύμφωνα με τον πίνακα 2.  
4. Η πρόταση είναι συμβατή με το αντικείμενο και τους στόχους του Μέτρου 1.18, όπως καθορίζονται 

στο κεφ.1 και συμβάλει στην επίτευξη του αντίστοιχου ειδικού στόχου του ΕΠ. 
5. Τα μέλη της συλλογικής ομάδας εμπίπτουν στους δυνητικούς Δικαιούχους που καθορίζονται στο κεφ. 

2.  
6. Η πρόταση είναι συμβατή με τους όρους επιλεξιμότητας σύμφωνα με το κεφ.7. 
7. Στην πρόταση καθορίζονται μετρήσιμοι στόχοι για τους συγκεκριμένους δείκτες για το προτεινόμενο 

έργο (αριθμός αλιέων). 
8. Ο προϋπολογισμός του προτεινόμενου Έργου μπορεί να καλυφθεί από τους οικονομικούς πόρους του 

Σχεδίου και είναι μέσα στα καθορισμένα όρια όπως καθορίζονται στο κεφ.3. 
9. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Πρότασης και η χρηματοδοτική εκτέλεση του προτεινόμενου 

έργου εμπίπτει στους όρους που καθορίζονται στην αντίστοιχη Πρόσκληση. Τα έργα που αναμένεται 
να ενταχθούν στα πλαίσια της 1ης πρόσκλησης έχουν τριετή διάρκεια από το 2019 μέχρι το 2021 

10. Ο Δικαιούχος δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ή παράπτωμα που θίγει τους 
κανόνες της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής της ΕΕ, σύμφωνα με το Παράρτημα 4.  

Β. Κριτήρια Συμβατότητας 

                                                 
3 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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1. Τήρηση ή δέσμευση για τήρηση της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας για τη διαφύλαξη, προστασία 
και βελτίωση του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

2. Τήρηση ή δέσμευση για τήρηση της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας για την ισότητα των δυο 
φύλων και τη μη διάκριση. 

3. Συνέπεια και συνοχή του προτεινόμενου έργου με το ΕΠ Θάλασσα, το ΕΤΘΑ και την Κοινή Αλιευτική 
Πολιτική. 

4. Συμβατότητα Πρότασης με τους Κανονισμούς της ΕΕ για την πληροφόρηση και δημοσιότητα 
Γ. Κριτήρια Επιλογής 

Γ1.Ποιότητα 
1. Πληρότητα και σαφήνεια της περιγραφής του προτεινομένου έργου σε ότι αφορά το φυσικό και 

οικονομικό αντικείμενο.  
• Σαφής και τεκμηριωμένη καταγραφή του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης (χρονικού 

προγραμματισμού) του προτεινομένου Έργου. 
• Σαφής και τεκμηριωμένη καταγραφή του κόστους υλοποίησης του προτεινομένου έργου. 
• Σαφής και τεκμηριωμένη περιγραφή των αναμενόμενων αποτελεσμάτων. 
• Σαφής και τεκμηριωμένη περιγραφή του τρόπου διοίκησης του Δικαιούχου. 

2. Ποιότητα και καταλληλότητα του σχεδιασμού του προτεινόμενου έργου σε σχέση με τις ανάγκες που 
πρόκειται να καλύψει. 

3. Συμβολή του προτεινόμενου έργου στην επίτευξη των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων του Σχεδίου και 
του ΕΠ.  

4. Λειτουργικότητα του προτεινόμενου έργου (αυτοτελώς λειτουργικό ή καθίσταται λειτουργικό με την 
ολοκλήρωση και άλλων χρηματοδοτούμενων έργων). 

Γ2. Ωριμότητα 
5. Ο Δικαιούχος έχει εξασφαλίσει ή δεσμεύεται να εξασφαλίσει τις απαιτούμενες εγκρίσεις και 

αποφάσεις ή/και αδειοδοτήσεις ανάλογα με τη φύση του προτεινόμενου έργου μέσα στα αντίστοιχα 
χρονικά πλαίσια. 

Γ3. Διαχείρηση 
6. Η διοικητική,  επιχειρησιακή και  χρηματοοικονομική ικανότητα του Δικαιούχου να διοικεί, 

παρακολουθεί και να ελέγχει απρόσκοπτα και αποτελεσματικά την υλοποίηση του έργου είναι 
ικανοποιητική. 

7. Η διοικητική, επιχειρησιακή και χρηματοοικονομική ικανότητα άλλων φορέων που, τυχόν, 
εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στην υλοποίηση του έργου είναι ικανοποιητική. 

Γ4. Σκοπιμότητα 
8. Τα προβλήματα και οι ανάγκες που εντοπίστηκαν στον αντίστοιχο τομέα αναμένεται να 

αντιμετωπιστούν από το προτεινόμενο έργο.  
9. Βιωσιμότητα και διατηρησιμότητα των αποτελεσμάτων του προτεινόμενου Έργου. 
10. Θετικές ή ουδέτερες επιπτώσεις του προτεινόμενου έργου στο φυσικό περιβάλλον και στη 

δημιουργία/ενίσχυση συνθηκών περιβαλλοντικής αειφορίας 
11. Θετική ή ουδέτερη συμβολή του προτεινόμενου έργου στην ισότητα των δυο φύλων και στη μη 

διάκριση.  
12. Θετική ή ουδέτερη συμβολή του προτεινόμενου έργου στον μετριασμό των επιπτώσεων της 

κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτή. 
13. Συνέργεια και συμπληρωματικότητα με άλλα έργα που έχουν ήδη υλοποιηθεί ή που προτείνονται να 

υλοποιηθούν.. 
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7. Όροι Επιλεξιμότητας του Σχεδίου 

 
• Ο προϋπολογισμός του έργου μπορεί αρχικά να κυμαίνεται από €1.000 μέχρι €30.000. Δύναται η 

δυνατότητα αύξησης / μείωσης του προϋπολογισμού βάσει της πορείας υλοποίησης του κάθε έργου, 
στα πλαίσια του διαθέσιμου προϋπολογισμού της πρόσκλησης. Στην περίπτωση που διαφανεί η 
ανάγκη επιπρόσθετων πόρων, δύναται η αύξηση του προϋπολογισμού του Σχεδίου μετά από έγκριση 
της ΔΑ. 
 

• Στην περίπτωση που μια συλλογική ομάδα σε εύλογο χρονικό διάστημα δεν έχει υλοποιήσει 
ικανοποιητικό ποσοστό του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου, σύμφωνα με την πρόταση της, ο 
ΕΦ διατηρεί το δικαίωμα μείωσης του προϋπολογισμού του εν λόγω έργου και παραχώρησης του 
ποσού σε άλλη συλλογική ομάδα. 

 
• Η κάθε συλλογική ομάδα έχει την ευθύνη να συλλέγει τις αλιευθείσες ποσότητες ψαριών από τα μέλη 

της, να τις αποθηκεύει και να τις μεταφέρει για καταστροφή στην αδειοδοτημένη εταιρία με την οποία 
έχει υπογράψει συμφωνία.  

 
• Η κάθε συλλογική ομάδα μπορεί να αιτηθεί χρηματοδότηση σε τριμηνιαία βάση (ανά ημερολογιακό 

τρίμηνο) και όχι αργότερα από το τέλος του μήνα που έπεται του τελευταίου μήνα του αντίστοιχου 
τρίμηνου. Σε αντίθετη περίπτωση θα υποβάλλεται με το τέλος του επόμενου τρίμηνου. 

 
• Η χρηματοδότηση δίνεται βάσει της αντίστοιχης ποσότητας ψαριών που αλιεύτηκαν και παραδόθηκαν 

το προηγούμενο τρίμηνο ή τρίμηνα.  
 
• Η παράδοση γίνεται μόνο στην προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα που καθορίζεται μετά από 

συνεννόηση με τον ΕΦ και πάντα με την παρουσία αρμόδιου λειτουργού του ΕΦ. Στην αντίθετη 
περίπτωση που παραδοθούν ψάρια χωρίς την παρουσία του ΕΦ, τότε δεν θα λαμβάνονται υπόψη για 
χρηματοδότηση. 

 
• Πριν την καταστροφή τους, τα ψάρια ζυγίζονται, εκδίδεται τιμολόγιο από την εταιρία στη συλλογική 

ομάδα και βάσει των ποσοτήτων που αναγράφονται στα τιμολόγια γίνεται η καταβολή της 
χρηματοδότησης.  

 
• Η έναρξη υλοποίησης του έργου πριν την έγκριση του από τον ΕΦ, γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του 

αιτητή και δεν δεσμεύει την απόφαση της αρμόδιας Αρχής σχετικά με την έγκριση ή μη της αίτησης. 
 
• Η καταβολή της χρηματοδότησης γίνεται στο νόμιμο εκπρόσωπο της συλλογικής ομάδας με έμβασμα 

σε τραπεζικό λογαριασμό που δημιουργήθηκε για σκοπούς υλοποίησης του έργου. Ο νόμιμος 
εκπρόσωπος πρέπει να αποστέλλει με την αίτηση χρηματοδότησης αναλυτική κατάσταση με τα 
ονόματα των αλιέων και τα αντίστοιχα ποσά που πρέπει να τους καταβάλει, καθώς και τα λοιπά έξοδα 
που προκύπτουν.    

 
• Οι οικονομικές συναλλαγές του νόμιμου εκπροσώπου (εταιρεία παράδοσης, αλιείς μέλη της 

συλλογικής ομάδας κ.α.) πρέπει να γίνονται με τραπεζικές επιταγές και όχι τοις μετρητοίς, ώστε να 
μπορούν να συσχετιστούν με τον τραπεζικό λογαριασμό του έργου και να διασφαλίζεται η επαρκής 
διαδρομή ελέγχου. 
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• Απαραίτητα παραστατικά θεωρούνται τα πρωτότυπα τιμολόγια και οι πρωτότυπες αποδείξεις 
πληρωμής από την αδειοδοτημένη εταιρεία παράδοσης των ψαριών (συνοδευμένα από τα αντίστοιχα 
αντίγραφα των τραπεζικών επιταγών). 

 
• Η αποδοχή της χρηματοδότησης από το Σχέδιο συνιστά και αποδοχή της εγγραφής του Δικαιούχου 

στον κατάλογο των έργων που θα δημοσιοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 119, παράγραφος 2 του 
Κανονισμού (ΕΕ) 508/2014. 

 
• Εάν διαπιστωθεί παρατυπία ή υποβολή ψευδούς δήλωσης ή στοιχείων και πληροφοριών, ή οι 

παράμετροι ενός έργου τροποποιούνται σε τέτοιο βαθμό ώστε το έργο να μην εξυπηρετεί πλέον τους 
στόχους του Σχεδίου, καθ’ όλη την διάρκεια υλοποίησης του έργου και για καθορισμένη περίοδο πέντε 
ετών μετά την τελευταία πληρωμή της χορηγίας, το έργο απεντάσσεται και απαιτείται η επιστροφή 
τυχόν καταβληθείσης χορηγίας προσαυξημένης με τόκο. Το επιτόκιο θα καθορίζεται σύμφωνα με τον 
Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 794/2004 όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 
 

• Δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ σε οποιαδήποτε κατηγορία δαπανών, καθώς δεν θεωρείται επιλέξιμη 
δαπάνη. 

 
• Τιμολόγια που εκδίδονται από κυπριακές επιχειρήσεις που δεν είναι εγγεγραμμένες στο ΦΠΑ δεν θα 

γίνονται αποδεκτά. 
 
8.  Πλαίσιο Υλοποίησης Σχεδίου 
 
8.1  Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 
 
Ο ΕΦ προβαίνει στην 2η  Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων, η οποία ανακοινώνεται στον ημερήσιο τύπο, 
καθώς και στην ιστοσελίδα του ΕΦ.  
 
Τα έργα που αναμένεται να ενταχθούν στα πλαίσια της 2ης πρόσκλησης έχουν τριετή διάρκεια από το 2019 
μέχρι το 2021.Στην περίπτωση που υπάρχει διαθέσιμος προϋπολογισμός, ο ΕΦ σε συνεννόηση με τη ΔΑ, 
προβαίνει σε επόμενη πρόσκληση υποβολής προτάσεων. 
 
 
8.2  Υποβολή προτάσεων 
 
Ο νόμιμος εκπρόσωπος εκ μέρους της συλλογικής ομάδας υποβάλλει την αίτηση σύμφωνα με το 
Παράρτημα 1 μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (Πίνακας 2). 
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κρατήσουν αντίγραφο της πρότασης για το δικό τους αρχείο. 
 
Ταυτόχρονα, οι αλιείς, μέλη της συλλογικής ομάδας, καθώς και ο νόμιμος εκπρόσωπος της συλλογικής 
ομάδας παρέχουν στον ΕΦ μια ενυπόγραφη δήλωση (Παράρτημα 2) που επιβεβαιώνει ότι πληρούν τα 
όσα περιγράφονται στο κεφάλαιο 5 του παρόντος Οδηγού. 
 
Κατά την παραλαβή τους από τον ΕΦ, οι αιτήσεις πρωτοκολλούνται και παραδίδεται στο νόμιμο 
εκπρόσωπο της συλλογικής ομάδας ο σχετικός αριθμός πρωτοκόλλου και η απόδειξη παραλαβής 
(Παράρτημα 3).  
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Πίνακας 2: Απαιτούμενα δικαιολογητικά για υποβολή πρότασης 
 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά 
(εάν δεν προσκομιστούν η αίτηση θεωρείται ελλιπής) 

1.  Συμπληρωμένο το Παράρτημα 1 Αίτηση Πρότασης  

2.  
Φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων της πολιτικής ταυτότητας του νόμιμου εκπροσώπου της 
συλλογικής ομάδας 

3.  
 

Φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων της πολιτικής ταυτότητας κάθε συμμετέχοντος αλιέα στη 
συλλογική ομάδα (φυσικό πρόσωπο) 

4.  
Υπεύθυνη Δήλωση κάθε συμμετέχοντος αλιέα στη συλλογική ομάδα και του νόμιμου εκπροσώπου 
της (Παράρτημα 2) 

5.  
Συμφωνία συλλογικής ομάδας με την εταιρεία καταστροφής των ψαριών υπογραμμένη από το 
νόμιμο εκπρόσωπο της συλλογικής ομάδας 

 
 
8.3  Αξιολόγηση Προτάσεων - Έγκριση /Απόρριψη Προτάσεων 
 
Η αξιολόγηση των Προτάσεων γίνεται με τη διαδικασία της άμεσης αξιολόγησης. Σε αυτή την περίπτωση η 
κάθε Πρόταση αξιολογείται αμέσως μετά την υποβολή της και ανεξάρτητα από τις άλλες προτάσεις. Λόγω 
του ότι εφαρμόζεται η μέθοδος της άμεσης αξιολόγησης, μία Πρόταση για να εγκριθεί θα πρέπει να 
πληροί όλα τα κριτήρια αξιολόγησης. 
 
  Με την υποβολή της Πρότασης γίνεται έλεγχος της αίτησης και των δικαιολογητικών. Στην περίπτωση 

που υπάρχουν ελλείψεις στα δικαιολογητικά της αίτησης, η πρόταση μπαίνει σε κατάσταση 
«αναμονής» και ο νόμιμος εκπρόσωπος της συλλογικής ομάδας ενημερώνεται γραπτώς (με 
διπλοσυστημένη επιστολή) και του χορηγείται προθεσμία μέχρι δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες για 
την προσκόμιση τους. Ο ΕΦ δύναται να ενημερώσει το Δικαιούχο και με άλλους τρόπους, π.χ. 
τηλεφωνικά, με ηλεκτρονικό μήνυμα, με φαξ ή δια χειρός με την προϋπόθεση ότι υπάρχει το 
κατάλληλο αποδεικτικό παραλαβής της επιστολής από τον αιτητή στο φάκελο της πρότασης.  
 

 Με την προσκόμιση των απαιτούμενων εγγράφων, η πρόταση προχωρεί στο επόμενο στάδιο της 
αξιολόγησης.  
 

 Εάν παρέλθει η προθεσμία που έχει χορηγηθεί και δεν υποβληθούν τα πρόσθετα δικαιολογητικά, η 
πρόταση μπαίνει σε κατάσταση «αναστολής». Η πρόταση παραμένει σε κατάσταση αναστολής μέχρι 
την ημερομηνία λήξης της αντίστοιχης πρόσκλησης ή του αντιστοίχου χρονοδιαγράμματος 
ολοκλήρωσης της αξιολόγησης των υπόλοιπων προτάσεων και ακολούθως η πρόταση απορρίπτεται. 

 
 Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται με βάση το Φύλλο Αξιολόγησης Έργου (ΦΑΕ) (Παράρτημα 6) όπου 

ο ΕΦ προβαίνει στον έλεγχο των τυπικών προϋποθέσεων, της επιλεξιμότητας, της κανονικότητας και 
της πληρότητας της πρότασης. 

 
 Όσες προτάσεις πληρούν τα σχετικά κριτήρια προωθούνται για έγκριση αμέσως, σύμφωνα με τη 

χρονολογική σειρά υποβολής τους. 
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 Ο ΕΦ ενημερώνει τους  νόμιμους εκπροσώπους της συλλογικής ομάδας που έχουν εγκριθεί και τους 
καλεί εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών να προσέλθουν για υπογραφή της Συμφωνίας Δημόσιας 
Χρηματοδότησης  (Παράρτημα 8).  
 

 Οι αιτητές που έχουν απορριφθεί ενημερώνονται από τον ΕΦ για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, 
και τους λόγους της απόρριψης. Οι αιτητές μπορούν να υποβάλλουν ένσταση (κεφ.10), εφόσον το 
επιθυμούν εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, από την ημερομηνία που 
ενημερώνονται για την απόρριψη της αίτησης τους. 

 
Ένταξη Έργων – Υπογραφή Συμφωνίας Δημόσιας Χρηματοδότησης 
 
 Οι Δικαιούχοι υπογράφουν με τον ΕΦ τη Συμφωνία Δημόσιας Χρηματοδότησης σε δυο πρωτότυπα 

αντίτυπα και το ένα εκ των δυο χαρτοσημαίνεται, εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών (Παράρτημα 8). 
Σε αντίθετη περίπτωση, η έγκριση ακυρώνεται και η αίτηση απορρίπτεται. Σε περιπτώσεις ανωτέρας 
βίας η πιο πάνω προθεσμία προσαρμόζεται ανάλογα. 
 

 Κατά την υπογραφή της Συμφωνίας, ο νόμιμος εκπρόσωπος πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό από 
Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα/Τράπεζα στο οποίο να φαίνεται ο διεθνής αριθμός λογαριασμού (IBAN) που 
δημιουργήθηκε για σκοπούς υλοποίησης του έργου. 

 
 Ο Δικαιούχος προσκομίζει τα απαιτούμενα χαρτόσημα για χαρτοσήμανση της Συμφωνίας σύμφωνα 

με τη σχετική νομοθεσία.  
 

 Στη Συμφωνία Δημόσιας Χρηματοδότησης καθορίζονται οι υποχρεώσεις του Δικαιούχου και 
δεσμεύεται το Δημόσιο για την καταβολή της χρηματοδότησης, εφόσον πληρούνται οι όροι και οι 
προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτή.  

 
 Πριν την υπογραφή ο ΕΦ μεριμνά ώστε ο Δικαιούχος να κατανοεί τις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις του, 

όπως αυτές απορρέουν από τη Συμφωνία 
 
8.4 Επαληθεύσεις και Πληρωμές Έργων 
 
 Ανάλογα με τη φάση ολοκλήρωσης του Έργου αποστέλλεται το αίτημα καταβολής χορηγίας (ΑΚΧ) 

(Παράρτημα 9) από το νόμιμο εκπρόσωπο της συλλογικής ομάδας προς τον ΕΦ συνοδευόμενη από τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή της χορηγίας (Πίνακας 3).  
 

Πίνακας 3: Απαιτούμενα δικαιολογητικά για το αίτημα καταβολής χορηγίας  
 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά  

1 Αίτημα καταβολής χορηγίας (Παράρτημα 9) υπογραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της 
συλλογικής ομάδας 

2 Εξοφλημένα τιμολόγια και απόδειξη πληρωμής από την αδειοδοτημένη εταιρεία παράδοσης των 
ψαριών (συνοδευμένα από αντίγραφα τραπεζικών επιταγών). 

3 Αναλυτική κατάσταση με τα ονόματα των αλιέων και τα αντίστοιχα ποσά που θα πρέπει να τους 
καταβληθούν, καθώς και τα λοιπά έξοδα που προκύπτουν.  

4 Αναλυτική κατάσταση του λογαριασμού του έργου από το αντίστοιχο χρηματοπιστωτικό 
ίδρυμα/τράπεζα, ώστε να φαίνεται η κίνηση του λογαριασμού για το αντίστοιχο χρονικό 
διάστημα. 
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 Στην περίπτωση που η αίτηση, συμπεριλαμβανομένων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών δεν 

είναι πλήρης, ο Δικαιούχος ενημερώνεται γραπτώς με επιστολή ή με άλλο τρόπο υπό την προϋπόθεση 
ότι υπάρχει η απαραίτητη τεκμηρίωση στο φάκελο του έργου, για προσκόμιση των απαραίτητων 
δικαιολογητικών, τα οποία πρέπει να αποσταλούν εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την 
ημερομηνία παραλαβής της επιστολής από το Δικαιούχο ή ενημέρωσης του με οποιοδήποτε άλλο 
τρόπο. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας η πιο πάνω προθεσμία προσαρμόζεται ανάλογα.  
 

 Στην περίπτωση που ο Δικαιούχος αδυνατεί να προσκομίσει τα απαιτούμενα για την καταβολή της 
χορηγίας δικαιολογητικά, η αίτηση καταβολής χορηγίας ακυρώνεται και το έργο απεντάσσεται από το 
Σχέδιο.  
 

 Πέραν των πιο πάνω δικαιολογητικών, ο ΕΦ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από το Δικαιούχο 
οποιαδήποτε άλλα επιπρόσθετα δικαιολογητικά, απαραίτητα για την ολοκλήρωση της καταβολής της 
χορηγίας. 

 
 Όταν όλα τα δικαιολογητικά πληρούν τις πρόνοιες του Σχεδίου, προχωρεί η επαλήθευση του φυσικού 

αντικειμένου του έργου και η διενέργεια της επιτόπιας επαλήθευσης φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου του έργου.  

 
 Ο ΕΦ, αφού ενημερώσει το Δικαιούχο προχωρεί στη διενέργεια της επιτόπιας επαλήθευσης φυσικού 

αντικειμένου του έργου, η οποία γίνεται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας παράδοσης των ψαριών. 
 
 Εφόσον δεν προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα τόσο στο φυσικό αντικείμενο όσο και στο οικονομικό, 

προωθείται η καταβολή της χορηγίας στο Δικαιούχο.  
 
 Η χορηγία καταβάλλεται στο Δικαιούχο, το αργότερο ενενήντα (90) ημέρες μετά την ημερομηνία 

υποβολής του αιτήματος χορηγίας (Παράρτημα 9), υπό την προϋπόθεση ότι είναι συνοδευόμενη 
από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Στην αντίθετη περίπτωση, ισχύει η ημερομηνία που 
επιλύονται όλες οι εκκρεμότητες σε σχέση με την προσκόμιση των δικαιολογητικών.  

 
 Σημειώνεται ότι, με βάση τον περί Διαχείρισης των Εσόδων και Δαπανών και του Λογιστικού της 

Δημοκρατίας (Τροποποιητικό) Νόμο του 2013 Ν.82(Ι)/2013, άρθρο 6Α «Συμψηφισμός Εσόδων και 
Εξόδων της Δημοκρατίας», ο Γενικός Λογιστής δύναται κατά την κρίση του, κατά τη διενέργεια 
οποιασδήποτε πληρωμής προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο να αποκόπτει οφειλόμενα ποσά προς 
οποιοδήποτε Υπουργείο, ή Τμήμα, ή Ανεξάρτητη Υπηρεσία ή άλλο Ειδικό Ταμείο του Κράτους. 

 
8.5 Απένταξη Έργων 
 
 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. 
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 Μόλις διαπιστωθεί παρατυπία ή οι παράμετροι ενός έργου τροποποιούνται σε τέτοιο βαθμό ώστε το 

έργο να μην εξυπηρετεί πλέον τους στόχους του Σχεδίου, ο ΕΦ απεντάσσει το ενταγμένο έργο, ώστε 
να πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες διορθωτικές παρεμβάσεις όσο το δυνατό πιο σύντομα. 
 

 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 τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 794/2004 όπως αυτός 
εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

 
9.  Τροποποίηση της Συμφωνίας Δημόσιας Χρηματοδότησης 
 
 Η τροποποίηση μπορεί να γίνει είτε μετά από αίτημα του Δικαιούχου είτε μετά από οδηγίες του ΕΦ. 
  
 Για τροποποίηση της Συμφωνίας Δημόσιας Χρηματοδότησης υποβάλλεται ανάλογα με την περίπτωση 

σε εύλογο χρόνο πριν τη λήξη της,  το έντυπο για Τροποποίηση της Συμφωνίας Δημόσιας 
Χρηματοδότησης (Παράρτημα 13) που συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και 
τεκμηρίωση. Όταν κατά τον έλεγχο του έργου από τον αρμόδιο λειτουργό του ΕΦ διαφανεί ότι υπάρχει 
αλλαγή που αφορά το χρονοδιάγραμμα, τις εγκεκριμένες εργασίες, το ποσό της Συμφωνίας, προωθεί 
συμπληρωμένο το Παράρτημα 13 προς τον αρμόδιο για την ένταξη λειτουργό του ΕΦ, για να 
προχωρήσει στην τροποποίηση. 

  
 Ο ΕΦ και ο νόμιμος εκπρόσωπος υπογράφουν την τροποποιημένη Συμφωνία Δημόσιας 

Χρηματοδότησης σε δυο πρωτότυπα αντίτυπα. 
 
Επιτρεπόμενες τροποποιήσεις: 

• Μείωση του εγκεκριμένου επιλέξιμου προϋπολογισμού χωρίς όμως να τροποποιείται ο αρχικός 
στόχος, η αποδοτικότητα και η αυτοτέλεια της Πρότασης.  

• Αύξηση του εγκεκριμένου επιλέξιμου προϋπολογισμού εφόσον τεκμηριώνεται επαρκώς από την 
πορεία υλοποίησης του έργου και υπάρχει διαθέσιμος προϋπολογισμός στην πρόσκληση.  

• Αλλαγή του  νόμιμου εκπρόσωπου ή/και των μελών της συλλογικής ομάδας υπό  την προϋπόθεση 
ότι αποδέχονται τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη ΣΔΧ.  

• Τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου, εφόσον υπάρχουν τα απαραίτητα 
χρονικά περιθώρια και με την προϋπόθεση ότι δεν επηρεάζονται τα χρονικά όρια και το έργο θα 
έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 2021. 

 
Τροποποιήσεις που δεν μπορούν να γίνουν δεκτές: 

• Αδικαιολόγητες τεχνικές αλλαγές, που δεν τεκμηριώνουν την αναγκαιότητα τους ή που 
επηρεάζουν τη διάρκεια του έργου ή την αποδοτικότητα του ή βρίσκονται σε αντίθεση με τους 
στόχους της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. 
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10.  Ενστάσεις  
 
 Αιτητές των οποίων οι προτάσεις απορρίπτονται για χρηματοδότηση, έχουν το δικαίωμα εντός 

δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που ενημερώνονται για την απόρριψη της 
αίτησης τους, να υποβάλουν γραπτή ένσταση.  

 
 Η ένσταση υποβάλλεται στα γραφεία του ΤΑΘΕ ή αποστέλλεται ταχυδρομικώς με διπλοσυστημένη 

επιστολή προς τον ΕΦ ζητώντας επανεξέταση της αίτησης τους και παραθέτοντας τους 
συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους πιστεύουν ότι η αίτηση τους δεν έπρεπε να απορριφθεί. 

  
 Οι ενστάσεις εξετάζονται από ανεξάρτητη τριμελή Επιτροπή Λειτουργών του ΤΑΘΕ, τα μέλη της οποίας 

δεν είναι άμεσα εμπλεκόμενα στην αρχική αξιολόγηση του συγκεκριμένου έργου και ορίζεται από το 
Διευθυντή 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. 
 
11.  Ειδικές Διατάξεις 
 
• Ο προϋπολογισμός του έργου μπορεί αρχικά να κυμαίνεται από €1.000 μέχρι €30.000. Δύναται η 

δυνατότητα αύξησης / μείωσης του προϋπολογισμού βάσει της πορείας υλοποίησης του κάθε έργου, 
στα πλαίσια του διαθέσιμου προϋπολογισμού της πρόσκλησης. Στην περίπτωση που διαφανεί η 
ανάγκη επιπρόσθετων πόρων, δύναται η αύξηση του προϋπολογισμού του Σχεδίου μετά από έγκριση 
της ΔΑ. 
 

• Στην περίπτωση που μια συλλογική ομάδα σε εύλογο χρονικό διάστημα δεν έχει υλοποιήσει 
ικανοποιητικό ποσοστό του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου, σύμφωνα με την πρόταση της, ο 
ΕΦ διατηρεί το δικαίωμα μείωσης του προϋπολογισμού του εν λόγω έργου και παραχώρησης του 
ποσού σε άλλη συλλογική ομάδα. 

 
• Η κάθε συλλογική ομάδα έχει την ευθύνη να συλλέγει τις αλιευθείσες ποσότητες ψαριών από τα μέλη 

της, να τις αποθηκεύει και να τις μεταφέρει για καταστροφή στην αδειοδοτημένη εταιρία με την οποία 
έχει υπογράψει συμφωνία.  

 
• Η κάθε συλλογική ομάδα μπορεί να αιτηθεί χρηματοδότηση σε τριμηνιαία βάση (ανά ημερολογιακό 

τρίμηνο) και όχι αργότερα από το τέλος του μήνα που έπεται του τελευταίου μήνα του αντίστοιχου 
τρίμηνου. Σε αντίθετη περίπτωση θα υποβάλλεται με το τέλος του επόμενου τρίμηνου. 

 
• Η χρηματοδότηση δίνεται βάσει της αντίστοιχης ποσότητας ψαριών που αλιεύτηκαν και παραδόθηκαν 

το προηγούμενο τρίμηνο ή τρίμηνα.  
 
• Η παράδοση γίνεται μόνο στην προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα που καθορίζεται μετά από 

συνεννόηση με τον ΕΦ και πάντα με την παρουσία αρμόδιου λειτουργού του ΕΦ. Στην αντίθετη 
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περίπτωση που παραδοθούν ψάρια χωρίς την παρουσία του ΕΦ, τότε δεν θα λαμβάνονται υπόψη για 
χρηματοδότηση. 

 
• Πριν την καταστροφή τους, τα ψάρια ζυγίζονται, εκδίδεται τιμολόγιο από την εταιρία στη συλλογική 

ομάδα και βάσει των ποσοτήτων που αναγράφονται στα τιμολόγια γίνεται η καταβολή της 
χρηματοδότησης.  

 
• Η έναρξη υλοποίησης του έργου πριν την έγκριση του από τον ΕΦ, γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του 

αιτητή και δεν δεσμεύει την απόφαση της αρμόδιας Αρχής σχετικά με την έγκριση ή μη της αίτησης. 
 
• Η καταβολή της χορηγίας γίνεται στο νόμιμο εκπρόσωπο της συλλογικής ομάδας με έμβασμα σε 

τραπεζικό λογαριασμό που δημιουργήθηκε για σκοπούς υλοποίησης του έργου. Ο νόμιμος 
εκπρόσωπος πρέπει να αποστέλλει με το αίτημα καταβολής χορηγίας αναλυτική κατάσταση με τα 
ονόματα των αλιέων και τα αντίστοιχα ποσά που πρέπει να τους καταβάλει, καθώς και τα λοιπά έξοδα 
που προκύπτουν.    

 
• Οι οικονομικές συναλλαγές του νόμιμου εκπροσώπου (εταιρεία παράδοσης, αλιείς μέλη της 

συλλογικής ομάδας κ.α.) πρέπει να γίνονται με τραπεζικές επιταγές και όχι τοις μετρητοίς, ώστε να 
μπορούν να συσχετιστούν με τον τραπεζικό λογαριασμό του έργου και να διασφαλίζεται η επαρκής 
διαδρομή ελέγχου. 

 
• Απαραίτητα παραστατικά θεωρούνται τα πρωτότυπα τιμολόγια και οι πρωτότυπες αποδείξεις 

πληρωμής από την αδειοδοτημένη εταιρεία παράδοσης των ψαριών (συνοδευμένα από τα αντίστοιχα 
αντίγραφα των τραπεζικών επιταγών). 

 
• Η αποδοχή της χορηγίας από το Σχέδιο συνιστά και αποδοχή της εγγραφής του Δικαιούχου στον 

κατάλογο των έργων που θα δημοσιοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 119, παράγραφος 2 του 
Κανονισμού (ΕΕ) 508/2014. 

 
• Εάν διαπιστωθεί παρατυπία ή υποβολή ψευδούς δήλωσης ή στοιχείων και πληροφοριών, ή οι 

παράμετροι ενός έργου τροποποιούνται σε τέτοιο βαθμό ώστε το έργο να μην εξυπηρετεί πλέον τους 
στόχους του Σχεδίου, καθ’ όλη την διάρκεια υλοποίησης του έργου και για καθορισμένη περίοδο πέντε 
ετών μετά την τελευταία πληρωμή της χορηγίας, το έργο απεντάσσεται και απαιτείται η επιστροφή 
τυχόν καταβληθείσης χορηγίας προσαυξημένης με τόκο. Το επιτόκιο θα καθορίζεται σύμφωνα με τον 
Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 794/2004 όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 
 

• Δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ σε οποιαδήποτε κατηγορία δαπανών, καθώς δεν θεωρείται επιλέξιμη 
δαπάνη. 

 
• Τιμολόγια που εκδίδονται από κυπριακές επιχειρήσεις που δεν είναι εγγεγραμμένες στο ΦΠΑ δεν θα 

γίνονται αποδεκτά. 
 

 
12.  Υποχρεώσεις Δικαιούχων 
 
Ο Δικαιούχος κατά την πορεία υλοποίησης του Έργου έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις: 
 
 Υποβολή ορθών και αξιόπιστων στοιχείων και πληροφοριών. 
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 Καταγραφή και κοινοποίηση λαθών και παραλήψεων που τυχόν εντοπιστούν. 
 
 Εκτέλεση του Έργου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Σχέδιο και στη Συμφωνία Δημόσιας 

Χρηματοδότησης. 
 
 Αποστολή στο ΤΑΘΕ των πρωτότυπων τιμολογίων, αποδείξεων ή άλλων εγγράφων ανάλογης 

αποδεικτικής αξίας. 
 
 Λειτουργία μηχανισμού πιστοποίησης εκτέλεσης του Έργου, ο οποίος θα εξασφαλίζει τον 

αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υλικών, των υπηρεσιών και του τελικού 
αποτελέσματος. 

 
 Κοινοποίηση στο ΤΑΘΕ όλων των εγγράφων που αφορούν την υλοποίηση του Έργου και σχετίζονται με 

τον έλεγχο και την παρακολούθηση του. 
 
 Να θέτει, εφόσον ζητηθούν, στη διάθεση της Διαχειριστικής Αρχής, του Ενδιάμεσου Φορέα, της Αρχής 

Πιστοποίησης, της Αρχής Ελέγχου και της Επιτροπής Παρακολούθησης όλα τα έγγραφα, 
δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του έργου και γενικότερα σε όλους τους ελεγκτικούς φορείς της 
Κύπρου ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 

▪ Να ενημερώνει άμεσα το ΤΑΘΕ όταν διαφοροποιηθούν οι συνθήκες ή το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης 
του Έργου και να υποβάλει αίτηση τροποποίησης για οποιαδήποτε αλλαγή της Συμφωνίας του. 
 

 Να δέχεται επιτόπιους σε κάθε περίπτωση ελέγχους από το ΤΑΘΕ, καθώς και από τα άλλα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα και να δίνει όλες τις αναγκαίες επεξηγήσεις. 

 
 Να τηρεί ξεχωριστό φάκελο για το Έργο και να αρχειοθετεί σε αυτόν όλα τα αντίγραφα των σχετικών 

εγγράφων, καθώς και να τηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα /κωδικοποίηση/ αρχείο ια το Έργο. 
 

 Για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα, ο Δικαιούχος (Ανάδοχος Φορέας) έχει υποχρέωση να τηρεί όλα 
τα δικαιολογητικά που αφορούν στην εκτέλεση του Έργου όταν το συνολικό ποσό της επιλέξιμης 
δαπάνης δεν υπερβαίνει το €1.000.000, για διάστημα τριών ετών από την 31η Δεκεμβρίου που 
ακολουθεί την υποβολή των λογαριασμών στους οποίους περιλαμβάνεται η δαπάνη του έργου. 
Επομένως όλα τα δικαιολογητικά και άλλα έγγραφα φυλάσσονται και καταστρέφονται μόνο μετά από 
συνεννόηση με το ΤΑΘΕ. 

 
 Να τηρεί τις διατάξεις των Νόμων και Κανονισμών που αναφέρονται στο παρόν Σχέδιο. 

 
 Ο Δικαιούχος μετά την υποβολή της αίτησης δεσμεύεται να συνεχίζει να συμμορφώνεται με τις 

προϋποθέσεις που αναφέρονται πιο πάνω καθ' όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου και για 
καθορισμένη περίοδο πέντε (5) ετών μετά την τελευταία πληρωμή στον εν λόγω Δικαιούχο. 

 
 Να τηρεί τους κανόνες πληροφόρησης και δημοσιότητας όπως προνοούνται στο Παράρτημα V του 

Καν. 508/2014 και στον Εκτελεστικό Κανονισμό 763/2014 της ΕΕ.  
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 Να τηρεί όλες τις πρόνοιες και να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα σχετικά με την προστασία του 
φυσικού περιβάλλοντος, την ισότητα των δυο φύλων και τη μη διάκριση κατά την υλοποίηση του 
Έργου, βάσει της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας. 

 
 Ορισμένες από τις υποχρεώσεις των Δικαιούχων εξειδικεύονται περαιτέρω στις σχετικές 

εγκυκλίους/οδηγούς της Διαχειριστικής Αρχής και της Αρχής Πιστοποίησης και με βάση το ΣΔΕ του ΕΠ, 
τις πρόνοιες των οποίων πρέπει να τηρεί ο Δικαιούχος. 

 
13.  Παραρτήματα  
 
Στον παρόν Οδηγό Εφαρμογής για διευκόλυνση των διαδικασιών επισυνάπτονται: 
 Τα Παραρτήματα 1 και  2 που συμπληρώνονται και προσκομίζονται απαραιτήτως από τους αιτητές 

κατά το στάδιο της υποβολής της πρότασης τους. 
 Τα Παραρτήματα 6 και 8 που συμπληρώνονται από τον ΕΦ και πρέπει να ενημερωθούν σχετικά με το 

περιεχόμενο τους οι Δικαιούχοι.  
 Το Παράρτημα 9 που υποβάλλεται σε μελλοντικό στάδιο από ήδη εγκριμένους Δικαιούχους εφόσον 

έχει υλοποιηθεί το έργο ή μέρος του, ώστε να προχωρήσει η καταβολή της χορηγίας. 
 Το Παράρτημα 13  που υποβάλλεται σε μελλοντικό στάδιο από ήδη εγκριμένους Δικαιούχους εφόσον 

απαιτείται τροποποίηση του έργου τους. 
 Τα υπόλοιπα Παραρτήματα αφορούν εσωτερικές διαδικασίες του ΕΦ και βρίσκονται αναρτημένα στην 

ιστοσελίδα του ΕΠ Θάλασσα www.moa.gov.cy/thalassa  
 
Παράρτημα 1:  Αίτηση Πρότασης 

Παράρτημα 2: Υπεύθυνη Δήλωση μελών συλλογικής ομάδας /νόμιμου εκπρόσωπου της 
συλλογικής ομάδας 

Παράρτημα 3: Βεβαίωση Παραλαβής Πρότασης 

Παράρτημα 4: Διενέργεια ελέγχου και καταγραφή τυχόν παραβάσεων 

Παράρτημα 5: Έντυπο Προηγούμενης Χρηματοδότησης συλλογικής ομάδας 

Παράρτημα 6: Φύλλο Αξιολόγησης Έργου (ΦΑΕ) 

Παράρτημα 7: Έντυπο Έγκρισης/Απόρριψης 

Παράρτημα 8: Πρότυπο Συμφωνίας Δημόσιας Χρηματοδότησης 

Παράρτημα 9: Αίτημα Καταβολής Χορηγίας 

Παράρτημα 10: Έντυπο Επιτόπιας Επαλήθευσης 

Παράρτημα 11: Έντυπο Οικονομικής Επαλήθευσης 

Παράρτημα 12: Έντυπο Απόφασης Καταβολής Χορηγίας 

Παράρτημα 13: Τροποποίηση Συμφωνίας Δημόσιας Χρηματοδότησης 

Παράρτημα 14: Κατευθυντήριες γραμμές διαχείρισης των ενστάσεων  

Παράρτημα 15 Περιβαλλοντική Νομοθεσία 

 

http://www.moa.gov.cy/thalassa
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