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3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ
ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.3 «Μεταποίηση και Εμπορία»
Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας» και ειδικότερα τα άρθρα 28, 29, 30, 31, 32 και 53.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 498/2007 της Επιτροπής της 26ης Μαρτίου 2007 «για τη θέσπιση
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής» του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 του
Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013 από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή με την αριθμ. Ε(2007)6402/11.12.2007 Απόφασή της όπως τροποποιείται και
ισχύει.
4. Την αριθμ. 361/06.05.2003 Σύσταση της Επιτροπής σχετικά με τον ορισμό των πολύ
μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.
5. Τα άρθρα 13 έως και 29 του Ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 200/A/27.08.1998) «Σύσταση
Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και
Εγγυήσεων» όπως αυτά τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 4 του Ν.
2732/1999 (ΦΕΚ 154/A/30.07.1999) «Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και ρύθμιση
θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας», το άρθρο 24 του Ν. 2945/2001 (ΦΕΚ
223/A/08.10.2001) «Εθνικό σύστημα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και
άλλες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας» και το άρθρο 3 του Ν.
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6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.

17.

18.

19.

20.

3508/2006 (ΦΕΚ 249/Α/16.11.2006) «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων».
Το Νόμο 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/03.12.2007) «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή
Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» και ειδικότερα
τα άρθρα 4, 9, 19, 36, 37, 38, 41 και 46, παρ. 3.
Το Νόμο 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31.03.2010) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση
της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς
(ΕΣΠΑ) 2007−2013 και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 10, παράγραφος 22.
Το Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11.04.2012) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος –
Νέα εταιρική μορφή- Σήματα – Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων
και αλιείας και άλλες διατάξεις» και ιδιαίτερα το σημείο 4 του άρθρου 242.
Το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26.3.2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ιδιαίτερα το άρθρο 1.
Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/A/23.12.2014) «A) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν.
3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» και ιδιαίτερα τα άρθρα 12, 32, 59, 62 & 63.
Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.04.2005).
Το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α/21.06.2012) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων,
μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 98/2012 (ΦΕΚ
160/Α/10.08.2012).
Το Π.Δ. 107/2014 (ΦΕΚ 174/Α/28.08.2014) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων», όπως τροποποιείται και ισχύει.
Το Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α/27.01.2015) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων,
μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
Το Π.Δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α’/27.01.2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
Την αριθμ. 263857/21.12.2000 (ΦΕΚ 1639/Β/29.12.2000) ΚΥΑ «Σύσταση στο Υπουργείο
Γεωργίας Ειδικής Υπηρεσίας με τίτλο “Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού
Προγράμματος Αλιεία”», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Την αριθμ. 282966/09.07.2007 (ΦΕΚ 1205/Β/13.07.2007) ΚΥΑ «Έγκριση του
Κανονισμού Διαδικασίας Πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Οργανισμός
Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) των ενισχύσεων που βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων
Γεωργικών προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ)».
Την αριθμ. 2058/23.07.2008 (ΦΕΚ 1563/Β/06.08.2008) ΚΥΑ «Σύστημα Δημοσιονομικών
Διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων
ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013».
Την αριθμ. 341509/26.11.2008 (ΦΕΚ 2437/Β/01.12.2008) ΚΥΑ «Αναδιάρθρωση,
αρμοδιότητες και κατανομή προσωπικού Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΛΙΕΙΑ».
Την αριθμ. 37501/04.03.2009 (ΦΕΚ 485/Β/17.02.2009) ΚΥΑ «Μεταφορά της Δημόσιας
Δαπάνης στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την πληρωμή των μέτρων του Π.Α.Α. και του Ε.Π.ΑΛ.
2007-2013 και της Δράσης 1 “Πρόωρη Συνταξιοδότηση Αλιέων”, του μέτρου 4.2. του
Ε.Π.ΑΛ. περιόδου 2000-2006 από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)».
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21. Την αριθμ. 1676/26.06.2009 (ΦΕΚ 1867/Β/03.09.2009) ΚΥΑ «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων
διαχείρισης για πράξεις του Ε.Π.ΑΛ. στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π.
Αλιείας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
22. Την αριθμ. 1871/25.10.2010 (ΦΕΚ 1741/Β/05.11.2010) ΚΥΑ «Σύσταση Ταμείου
Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία ΕΝΑΛΙΟ».
23. Την αριθμ. 3136/07.11.2011 (ΦΕΚ 2533/Β/07.11.2011) ΚΥΑ «Καθορισμός διαδικασιών
υπαγωγής πράξεων και καταβολής των οικονομικών ενισχύσεων στους Δικαιούχους για
το Μέτρο 2.3 «Μεταποίηση και Εμπορία» του άξονα Προτεραιότητας 2 του Ε.Π.ΑΛ. 2007
– 2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
24. Την αριθμ. 2925/13.10.2008 (ΦΕΚ 2178/Β/23.10.2008) Απόφαση Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας
2007-2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
25. Την 1965/31.12.2014 Απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα στη Γενική Γραμματεία
Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων».
26. Την αριθμ. Υ103/02.03.2015 (ΦΕΚ 309/Β/02.03.2015) Απόφαση Πρωθυπουργού,
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Ευάγγελο Αποστόλου»
27. Την αριθμ. 656/12.3.2008 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διοικητικού Τομέα
Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του ΥΠ.Α.Α.Τ. για την κατανομή Δημόσιας Δαπάνης
στα μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013 όπως τροποποιείται και
ισχύει.
28. Η από 25.02.2014 συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑΛ 2007-2013.
29. Τα κριτήρια επιλογής πράξεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα όπως αυτά εγκρίνονται
και ισχύουν κάθε φορά από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 –
2013.
30. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού. Το ύψος της δημόσιας δαπάνης έχει προβλεφθεί στην υπ’
αριθμ. 3136/07.11.2011 (ΦΕΚ 2533/Β/07.11.2011) ΚΥΑ περί «καθορισμού διαδικασιών
υπαγωγής πράξεων και καταβολής των οικονομικών ενισχύσεων στους Δικαιούχους για
το Μέτρο 2.3 – Μεταποίηση και Εμπορία, του Άξονα Προτεραιότητας 2, του Ε.Π. Αλιείας
2007-2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΚΑΛΕΙ
Τους ενδιαφερομένους φορείς υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων για παραγωγικές
επενδύσεις στη Μεταποίηση και Εμπορία, που δύνανται να υπαχθούν για ενίσχυση –
χρηματοδότηση στο Μέτρο 2.3: «Μεταποίηση και Εμπορία» του Άξονα Προτεραιότητας 2,
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013, για την υποβολή Αιτήσεων
Ενίσχυσης – Χρηματοδότησης λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής – Υπαγόμενες Πράξεις

1.

Στο πεδίο εφαρμογής και στο καθεστώς ενισχύσεων της παρούσας απόφασης υπάγονται
Πράξεις (επενδυτικά σχέδια), που αφορούν στις παρακάτω Δράσεις, για επενδύσεις στον
τομέα της μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας :
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Δράση 1. Βελτίωση της επιχειρηματικής θέσης των παραγωγικών μονάδων
μεταποίησης.
Χορηγούνται ενισχύσεις σε επενδυτικά σχέδια που αφορούν στον εκσυγχρονισμό,
επέκταση ή ίδρυση, μετεγκατάσταση μονάδων και εγκαταστάσεων παραγωγής
μεταποιημένων ή μη αλιευτικών προϊόντων και στην ελαφριάς μορφής μεταποίηση,
τυποποίηση και εμπορία από αλιευτικά σκάφη.
Δράση 2.

Βελτίωση της επιχειρηματικής θέσης των εγκαταστάσεων

εμπορίας.
Χορηγούνται ενισχύσεις σε επενδυτικά σχέδια που αφορούν στην ίδρυση, επέκταση και
εκσυγχρονισμό, μετεγκατάσταση εγκαταστάσεων εμπορίας.
2.

Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται θα πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη ενός ή
περισσότερων από τους παρακάτω στόχους:



βελτίωση των συνθηκών εργασίας,



βελτίωση και παρακολούθηση των συνθηκών δημόσιας υγείας και υγιεινής ή ποιότητας
των προϊόντων,



παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας για τομείς της αγοράς,



μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον,



βελτίωση της χρήσης ειδών χαμηλής ζήτησης, παραπροϊόντων και υπολειμμάτων της
μεταποιητικής διαδικασίας,



παραγωγή ή εμπορία νέων προϊόντων, εφαρμογή νέων τεχνολογιών, ή ανάπτυξη
καινοτόμων μεθόδων παραγωγής,



εμπορία προϊόντων, τα οποία προέρχονται κυρίως από τοπικές εκφορτώσεις αλιείας και
την υδατοκαλλιέργεια.

3.

Στα πλαίσια των πιο πάνω Δράσεων ενισχύονται ενέργειες σχετικές με τα εξής:



Ίδρυση και μετεγκατάσταση επιχειρήσεων παραγωγής μεταποιημένων ή μη αλιευτικών
προϊόντων στοχεύοντας ιδίως σε παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας και
προστιθέμενης αξίας, στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, στη διασφάλιση της
υγιεινής και του περιβάλλοντος, στην παραγωγή ή εμπορία νέων προϊόντων, στην
εφαρμογή νέων τεχνολογιών, καθώς και στην ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων
παραγωγής.



Επέκταση και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων μεταποίησης επιδιώκοντας ιδίως τη
βελτίωση των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού, των αποθηκευτικών χώρων πρώτης
ύλης και τελικού προϊόντος, το σύστημα διακίνησης με σύγχρονο απογραφικό έλεγχο και
τη μηχανογραφική υποστήριξη για την ιχνηλασιμότητα του προϊόντος μέχρι τον
καταναλωτή.
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Επεξεργασία υπολειμμάτων αλιευτικών προϊόντων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας,
καθώς και η απομάκρυνση από τα ιχθυάλευρα ή τα ιχθυέλαια διοξίνης ή άλλων
επιβλαβών ουσιών για την ανθρώπινη υγεία.



Ελαφριάς μορφής μεταποίηση, τυποποίηση και εμπορία από αλιευτικά σκάφη, με
την εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού και εφαρμογή πρακτικής σύμφωνα με τους
κοινοτικούς κανονισμούς, αξιοποιώντας τα στοιχεία φρεσκάδας των αλιευμάτων και
εισάγοντας στο κύκλωμα εμπορίας προϊόντα επεξεργασμένα και με ταυτότητα.



Ίδρυση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων εμπορίας προϊόντων προερχόμενων κυρίως
από τοπικές εκφορτώσεις αλιείας και την υδατοκαλλιέργεια (συσκευαστήρια, κέντρα
αποστολής ή εξυγίανσης οστράκων, ψυκτικοί ή αποθηκευτικοί χώροι) για τη βελτίωση της
ποιότητας, της υγιεινής και της εμπορικής παρουσίασης του προϊόντος.



Εφαρμογή καινοτόμων διαδικασιών, ανάπτυξη νέων προϊόντων και τρόπων συσκευασίας
και αξιοποίηση παραδοσιακών συνταγών.



Ανάπτυξη χώρων άμεσης εμπορίας για την πώληση και ενημέρωση του καταναλωτή
καθώς και για την ενθάρρυνση της κατανάλωσης συναφών προϊόντων.

4.

Στην περίπτωση που τα επενδυτικά σχέδια πραγματοποιούνται με σκοπό τη διασφάλιση
της συμμόρφωσης προς τα κοινοτικά πρότυπα για το περιβάλλον, την υγεία του
ανθρώπου ή των ζώων, την υγιεινή ή τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων, επιτρέπεται η
χορήγηση ενίσχυσης έως την ημερομηνία κατά την οποία τα πρότυπα καθίστανται
υποχρεωτικά για τις επιχειρήσεις.

5.

Η συνολική δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων με την
παρούσα πρόσκληση κατανέμεται ενδεικτικά ως ακολούθως:
Περιοχές εκτός στόχου σύγκλισης

6.

500.000 Ευρώ

Περιοχές στόχου σύγκλισης

7.000.000 Ευρώ

Σύνολο

7.500.000 Ευρώ

Ο προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων πρέπει να είναι άνω των
20.000 ΕΥΡΩ και κατ’ ανώτερο 3.000.000 ΕΥΡΩ για τις περιοχές εντός στόχου
σύγκλισης και 500.000 ΕΥΡΩ για τις περιοχές εκτός στόχου σύγκλισης.
Το κατώτερο όριο για τα αλιευτικά σκάφη με σκοπό την ελαφριάς μορφής μεταποίηση,
τυποποίηση και εμπορία ορίζεται σε 5.000 €.
Άρθρο 2
Δικαιούχοι Αιτήσεων Ενίσχυσης- Χρηματοδότησης

1.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΚΥΑ 3136/07.11.2011, Δικαιούχοι των οικονομικών
ενισχύσεων του Μέτρου 2.3. είναι Ατομικές Επιχειρήσεις και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού
Δικαίου

(ΑΕ,

ΕΠΕ,

ΟΕ,

ΕΕ,

Προσωπικές

εταιρείες

του

εμπορικού

νόμου,

Αγροτικές/Αλιευτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμίδας, Συνεταιριστικές
Επιχειρήσεις, Δημοτικές Επιχειρήσεις), που δραστηριοποιούνται στον τομέα της
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μεταποίησης και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων και οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με
τις διατάξεις της εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας, που έχουν την ευθύνη
υλοποίησης και τελικά επιβαρύνονται με το κόστος της πραγματοποίησης του
υποβαλλόμενου προς ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου και ειδικότερα:
i. πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις,
ii. επιχειρήσεις που απασχολούν 250 ή περισσότερους εργαζομένους, ή έχουν ετήσιο
κύκλο εργασιών άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ ή/και σύνολο ετήσιου ισολογισμού που
υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ, αλλά απασχολούν λιγότερους από 750
εργαζομένους ή έχουν κύκλο εργασιών κάτω από 200 εκατομμύρια ευρώ,
iii. επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αριθμού απασχολούμενων, ετήσιου κύκλου εργασιών ή
συνόλου του ετήσιου ισολογισμού αυτών, εφόσον ο τόπος υλοποίησης του
υποβαλλόμενου προς ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου βρίσκεται σε «Απομακρυσμένα
Ελληνικά Νησιά».
2.

Οι ενισχύσεις παρέχονται σε Δικαιούχους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 της
παρούσας:

i.

των οποίων μπορεί να καταδειχθεί η φερεγγυότητα και η οικονομική βιωσιμότητα,

ii.

που αποδεικνύουν την ιδία τους συμμετοχή,

iii.

που δεν έχουν υποβάλλει αίτηση ένταξης για χρηματοδότηση από Εθνικό ή Κοινοτικό
Πρόγραμμα, για το σύνολο ή μέρος του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου,

iv.

οι επιχειρήσεις να μην είναι προβληματικές και να λειτουργούν νόμιμα έχοντας στην
επωνυμία τους άδεια λειτουργίας για τη δραστηριότητά τους.

v.

οι επιχειρήσεις να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία
άδειες για τη λειτουργία τους στο όνομα της επιχείρησης. Ενισχύσεις δε παρέχονται σε
επιχειρήσεις που είτε δε διαθέτουν (ιδιόκτητες ή μισθωμένες) εγκαταστάσεις μεταποίησης
ή εμπορίας (συσκευαστήρια, κέντρα αποστολής ή εξυγίανσης οστράκων, ψυκτικοί ή
αποθηκευτικοί χώροι), είτε εξυπηρετούνται από εγκαταστάσεις που οι άδειές τους έχουν
εκδοθεί στο όνομα άλλης επιχείρησης, η οποία είναι και υπεύθυνη για την τήρηση των
όρων τους.

vi.
3.

που ασκούν αποκλειστικά και μόνο χοντρικό εμπόριο.
Για λόγους διαφάνειας, ο κατάλογος των Δικαιούχων της παρούσας πρόσκλησης θα
δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος (www.alieia.gr).
Άρθρο 3
Περιοχές Εφαρμογής και Ποσοστά Ενίσχυσης – Χρηματοδότησης

1.

Το Μέτρο 2.3. «Μεταποίηση και Εμπορία»

του ΕΠΑΛ 2007-2013, εφαρμόζεται σε

ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, με διαφορετική όμως ένταση ενίσχυσης σύμφωνα με
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το μέγεθος των επιχειρήσεων και την περιοχή του τόπου υλοποίησης του προτεινόμενου
επενδυτικού σχεδίου.
2.

Για τους σκοπούς της παρούσας η κατηγοριοποίηση των περιοχών της Ελληνικής
Επικράτειας έχει ως εξής:

i.

Περιφέρειες που καλύπτονται από το στόχο σύγκλισης (Περιφέρειες Στόχου Σύγκλισης):

•

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

•

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

•

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

•

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

•

Περιφέρεια Ηπείρου

•

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

•

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

•

Περιφέρεια Πελοποννήσου

•

Περιφέρεια Θεσσαλίας

•

Περιφέρεια Αττικής

•

Περιφέρεια Κρήτης

ii.

Περιφέρειες που δεν καλύπτονται από το στόχο σύγκλισης (Περιφέρειες εκτός Στόχου
Σύγκλισης).

•

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και

•

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Σημειώνεται ότι επενδυτικά σχέδια στα απομακρυσμένα Ελληνικά νησιά :

•

της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου,

•

της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,

•

Σαμοθράκη,

•

Θάσος,

•

Βόρειες Σποράδες,

•

Σκύρος και Σκυροπούλα,

•

Κύθηρα και Αντικύθηρα,

•

Γαύδος, Γαυδοπούλα, Παξιμάδια, Χρυσή, Κουφονήσι, Παξιμάδα, Δραγονάδα,
Διονυσάδες, Δία, Ελάσα,

•

Οθωνοί, Ερεικούσα, Μαρθάκιον, Παξοί Αντίπαξοι,

•

Στροφάδες,

•

Σαπιέντζα, Σχίζα και

•

Εχινάδες
χρηματοδοτούνται από το Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013 με ευνοϊκούς όρους και παράλληλα δεν
ισχύουν οι περιοριστικές διατάξεις της αριθμ. 361/06.05.2003 Σύστασης της Επιτροπής
σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.
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3.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, τα ποσοστά χορηγούμενης Δημόσιας Ενίσχυσης για
επενδυτικά σχέδια που θα ενταχθούν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας
έχουν ως εξής:
Περιφέρειες
Στόχου

1

2

εκτός Στόχου σμένα Ελληνικά

Σύγκλισης

Σύγκλισης

Νησιά

Δ.E.*

50%

40 %

60 %

επιχειρήσεις

Ι.Σ.**

50%

60 %

40 %

Δ.E.*

45%

35%

55%

Ι.Σ.**

55%

65%

45%

Δ.E.*

30 %

20%

50 %

Ι.Σ.**

70 %

80 %

50 %

Μεσαίες επιχειρήσεις

από 250 έως 750 εργαζομένους
ή έχουν κύκλο εργασιών από 50
έως 200 εκατομμύρια ευρώ.
Επιχειρήσεις ανεξαρτήτως
αριθμού απασχολούμενων,

4

Απομακρυ-

Πολύ μικρές και μικρές

Επιχειρήσεις που απασχολούν
3

Περιφέρειες

Δ.E.*

40%

Ι.Σ.**

60%

ετήσιου κύκλου εργασιών ή
συνόλου του ετήσιου
ισολογισμού.
*Δ.Ε.: Δημόσια Ενίσχυση, **Ι.Σ.: Ιδιωτική Συμμετοχή

4.

Η Ιδιωτική Συμμετοχή δύναται να αποτελείται από Ίδια Συμμετοχή (ίδια κεφάλαια) ή / και
τραπεζικό δανεισμό σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5. Σε κάθε περίπτωση τα ίδια
κεφάλαια δε μπορεί να αντιπροσωπεύουν ποσοστό μικρότερο του 5% του συνολικού
εγκεκριμένου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

5.

Το ποσοστό της Ιδίας Συμμετοχής (ίδια κεφάλαια) στο επενδυτικό σχέδιο, το οποίο έχει
εγκριθεί με την Απόφαση Ένταξης - Χρηματοδότησης Πράξης, δεν είναι δυνατόν να
μειωθεί μετά την έκδοση της Απόφασης αυτής.
Άρθρο 4
Καθορισμός Επιλέξιμων και Μη Επιλέξιμων Δαπανών

1.

Για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στην παρούσα θεωρούνται
ως επιλέξιμες οι δαπάνες που εμπίπτουν στις εξής κατηγορίες:

i

Δαπάνες για την αγορά οικοπέδου.

ii Δαπάνες για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
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iii Δαπάνες για την κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμό βιομηχανοστασίων, κτιριακών,
ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων.
iv Δαπάνες για την κατασκευή νέων αποθηκευτικών ή ψυκτικών χώρων.
v Δαπάνες για την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων,
εξοπλισμού.
vi Δαπάνες για την αγορά μέσων μεταφοράς.
vii Δαπάνες για την αγορά εργαστηριακού εξοπλισμού.
viii Δαπάνες για την εγκατάσταση και εφαρμογή Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας.
ix Δαπάνες για μελέτες και αμοιβές συμβούλων.
x Δαπάνες για την προμήθεια λογισμικού καθώς και λογισμικού αναβάθμισης.
xi Δαπάνες

για

επεξεργασία

των

απορριμμάτων

των

προϊόντων

αλιείας

και

υδατοκαλλιέργειας.
xii Δαπάνες για εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων.
2.

Ειδικότερα, επιλέξιμες θεωρούνται οι εξής δαπάνες:

i

Αγορά οικοπέδου, ανάλογη (ελάχιστη απαιτούμενη έκταση) για την ίδρυση νέας ή την
επέκταση

υφιστάμενης

μονάδας

μεταποίησης,

τυποποίησης,

επεξεργασίας,

συσκευασίας, εμπορίας, μέχρι ποσοστού 10% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους της
επένδυσης (πλην τεχνικών και απρόβλεπτων), με την προϋπόθεση ότι το οικόπεδο θα
χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του επενδυτικού σχεδίου. Η
τιμή αγοράς της απαραίτητης εδαφικής έκτασης προσδιορίζεται από ανεξάρτητο ορκωτό
εκτιμητή ή από αναγνωρισμένο εγκεκριμένο επίσημο φορέα και δεν υπερβαίνει την
εμπορική της αξία ή την αντικειμενική της αξία για τις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται το
σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού.
ii

Οι δαπάνες για την καθαίρεση υπερκείμενων στην εδαφική έκταση κατασκευώνεγκαταστάσεων, είναι επιλέξιμες εφόσον είναι απαραίτητες για την εκτέλεση της Πράξης
και δεν μπορούν να υπερβούν το 5% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών της Πράξης
(πλην τεχνικών και απρόβλεπτων).

iii

Η αγορά ακινήτων όπως κτίρια και τα γήπεδα, (ελάχιστη απαιτούμενη έκταση), για την
ίδρυση νέας ή την επέκταση υφιστάμενης μονάδας μεταποίησης, τυποποίησης,
επεξεργασίας, συσκευασίας, εμπορίας, είναι επιλέξιμη, εφόσον η αγορά του ακινήτου
συνδέεται άμεσα με τους στόχους της σχετικής Πράξης και με τις εξής προϋποθέσεις :
Η τιμή αγοράς του ακινήτου προσδιορίζεται από ανεξάρτητο ορκωτό εκτιμητή και δεν
υπερβαίνει την εμπορική του αξία, ή την αντικειμενική του αξία για τις περιπτώσεις όπου
εφαρμόζεται το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού,
Το ακίνητο δεν θα πρέπει να έχει αποτελέσει τα προηγούμενα δέκα (10) έτη αντικείμενο
Εθνικής ή Κοινοτικής επιχορήγησης, σύμφωνα με σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα
του επενδυτικού σχεδίου και του πωλητή του ακινήτου.
Το ακίνητο οφείλει να χρησιμοποιείται για το σκοπό και την περίοδο που περιγράφεται
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στην απόφαση Ένταξης - Χρηματοδότησης της Πράξης.
Το ακίνητο δε χρησιμοποιείται για κατοικία.
iv

Εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου έως και 5% του συνολικού επιλέξιμου
κόστους του επενδυτικού σχεδίου (πλην τεχνικών και απρόβλεπτων εξόδων). Στις
εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, δε συνυπολογίζονται εργασίες που
πραγματοποιούνται σε αυτόν αλλά εξυπηρετούν υποδομές των εγκαταστάσεων (έργα
ύδρευσης, αποχέτευσης, αποστραγγιστικά έργα κλπ).

v

Εργασίες για την κατασκευή, επέκταση ή εκσυγχρονισμό βιομηχανοστασίων, κτιριακών,
ειδικών ή βοηθητικών εγκαταστάσεων.

vi

Εργασίες για την κατασκευή, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ψυκτικών χώρων
αποθήκευσης αλιευτικών προϊόντων καθώς και η αγορά, η μεταφορά και η εγκατάσταση
του εξοπλισμού τους.

vii

Μελέτες και αμοιβές συμβούλων, άμεσα συσχετιζόμενες με την υλοποίηση του
επενδυτικού σχεδίου.

viii Ειδικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός για επιχειρήσεις στα απομακρυσμένα νησιά.
ix

Αγορά εξοπλισμού γραφείων και χώρων προσωπικού (αγορά επίπλων γραφείου και
επίπλων χώρων ενδιαίτησης και παραμονής προσωπικού βάρδιας στην μονάδα /
εγκατάσταση, φωτοαντιγραφικά, fax, τηλεφωνικά κέντρα, VHF, συστήματα ασφάλειας,
ηλεκτρονικής παρακολούθησης, κλπ).

x

Αγορές, οι οποίες σχετίζονται με την προμήθεια και εγκατάσταση του απαιτούμενου νέου
(καινούργιου) εξοπλισμού και μέσων για τη λειτουργία της επένδυσης (παραγωγικός,
ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, εξοπλισμός εργαστηρίων, κλπ).

xi

Εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση με σύγχρονο εξοπλισμό του υφιστάμενου εξοπλισμού
και των μέσων μεταφοράς.

xii

Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού μηχανοργάνωσης των επιχειρήσεων
(εξοπλισμός πληροφορικής, προμήθεια λογισμικού και λογισμικού αναβάθμισης, μελέτες
και συστήματα οργάνωσης και λειτουργίας συσκευαστηρίων & αποθηκών).

xiii Κατασκευές και εξοπλισμός για την επεξεργασία, μεταποίηση και εμπορία των
απορριμμάτων των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
xiv Υλικές επενδύσεις και μελέτες εφαρμογής και πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης της
ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης, εφαρμογής συστήματος αυτοέλεγχου, καθώς και
μελέτη σήμανσης και πιστοποίησης των προϊόντων.
xv

Έργα οδοποιίας, διάνοιξης δρόμων, επίστρωσης και ασφαλτόστρωσης (εκτός του
περιβάλλοντα χώρου). Είναι επιλέξιμη μέγιστη δαπάνη μέχρι 100.000 € και σε κάθε
περίπτωση αυτή δε θα υπερβαίνει το 5% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της Πράξης
(πλην τεχνικών εξόδων και απρόβλεπτων).

xvi Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού παραγωγής κιβωτίων από πολυστερίνη
που απαιτούνται για τη συσκευασία των ψαριών, με σκοπό την αποκλειστική και μόνο
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χρήση για τις παραγωγικές ανάγκες του συσκευαστηρίου.
xvii Τεχνικά έξοδα και απρόβλεπτα -με σαφή διάκριση μεταξύ τους-, που δε ξεπερνούν σε
ποσοστό το 10% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών, (πλην του διακριτού των
τεχνικών εξόδων και απρόβλεπτων δαπανών).
3.

Με τον όρο τεχνικά έξοδα εννοούνται οι δαπάνες για ασφάλιση του εξοπλισμού, αμοιβές
για τη σύνταξη του φακέλου και την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού
σχεδίου, αμοιβές για την εκπόνηση των μελετών αδειοδότησης του έργου, μελέτες
εφαρμογής, έκδοση οικοδομικών αδειών, μελέτες επίβλεψης, εδαφοστατικές μελέτες,
μελέτες μηχανολογικού εξοπλισμού κλπ.

4.

Με τον όρο απρόβλεπτα έξοδα εννοούνται οι επιλέξιμες δαπάνες για εργασίες ή
εξοπλισμό κλπ, που δεν περιλαμβάνονται στην αρχικώς εγκριθείσα αίτηση, αλλά
προκύπτουν κατά την πορεία εκτέλεσης του επενδυτικού σχεδίου (π.χ. υπερβάσεις
ποσοτήτων) και κρίνονται ως άκρως απαραίτητες για την ολοκλήρωση της υλοποίησής
του. Δε θεωρούνται απρόβλεπτα έξοδα οι υπερβάσεις κόστους, η ανάγκη αγοράς
επιπλέον μέσων μεταφοράς, καθώς και οι αμοιβές συμβούλων για τη σύνταξη του
φακέλου και την παρακολούθηση υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.

5.

Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε:

i

Ανέγερση ή επέκταση κτηριακών εγκαταστάσεων επί γηπέδου που δεν ανήκει κατά
κυριότητα στο φορέα της επένδυσης, εκτός εάν τούτο έχει παραχωρηθεί από το δημόσιο
ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή έχει μισθωθεί για το σκοπό αυτό, για χρονικό
διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών. Σε περιπτώσεις μισθώσεων δημόσιων εκτάσεων,
αν η διάρκεια είναι δέκα (10) έτη ή και μικρότερη, λαμβάνεται υπόψη ρήτρα
αναμίσθωσης, εφόσον περιλαμβάνεται στο συμβόλαιο. Σε περιπτώσεις εμπορικών
μισθώσεων λαμβάνεται υπόψη το ισχύον νομικό καθεστώς των εμπορικών μισθώσεων.
Σε περίπτωση εγκατάστασης σε ΒΕ.ΠΕ. ως αποδεικτικό ύπαρξης οικοπέδου γίνεται
δεκτή η δέσμευση του οικοπέδου από το φορέα ΒΕ.ΠΕ..

ii

Ποσά για αγορά οικοπέδου, εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, έργα
οδοποιίας και τεχνικά έξοδα & απρόβλεπτα, που υπερβαίνουν τα ποσοστά επί του
συνολικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου, που έχουν προσδιορισθεί ως επιλέξιμες
δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου.

iii

Αγορά, κατασκευή και προμήθεια εξοπλισμού που δεν είναι απαραίτητος για
παραγωγικούς σκοπούς.

iv

Δαπάνες που δεν περιγράφονται αναλυτικά στην ενότητα Β της τεχνικοοικονομικής
προμελέτης.

v

Εργασίες επισκευής και συντήρησης υφιστάμενων εξοπλισμών και εγκαταστάσεων.

vi

Εργασίες πρασίνου (δενδροφύτευση, χλοοτάπητες, κλπ) και έργα διακόσμησης.

vii

Αγορά ή εγκατάσταση μεταχειρισμένων υλικών, μηχανημάτων και εξοπλισμών.

viii Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για οποιαδήποτε κατηγορία δαπάνης.
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ix

Άλλους φόρους, τέλη ή επιβαρύνσεις. Εξαιρούνται και είναι επιλέξιμα, για τα μεταφορικά
μέσα, τέλη ταξινόμησης και δασμοί, ενσωματωμένα ή μη στα τιμολόγια αγοράς τους.

x

Χρηματοοικονομικά

έξοδα

(χρεωστικοί

τόκοι,

προμήθειες

χρηματοπιστωτικών

συναλλαγών, έξοδα συναλλάγματος, συναλλαγματικές διαφορές).
xi

Πρόστιμα,

χρηματοοικονομικές

ποινές

και

δαπάνες

δικαστικών

διαδικασιών,

απαλλοτριώσεων, εκκρεμότητες, κλπ.
xii

Αγορά επιβατικών αυτοκινήτων μέχρι επτά (7) θέσεων.

xiii Αγορά ή εγκατάσταση εξοπλισμού αναψυχής.
xiv Αγορά αναλώσιμων υλικών.
xv

Λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης.

xvi Αμοιβές

προσωπικού,

συμπεριλαμβανομένων

των

επιβαρύνσεων

κοινωνικής

ασφάλισης, εκτός αν αυτό προσληφθεί ειδικά για εργασία αποκλειστικά για την
υλοποίηση της Πράξης και θα απολυθεί με την ολοκλήρωση των εργασιών.
xvii Εργασίες που πραγματοποιήθηκαν από τον ίδιο το φορέα.
xviii Έξοδα σύστασης της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου, έξοδα συμβολαιογράφου,
έξοδα ταξιδιών.
xix Έξοδα μεταβίβασης της κυριότητας της επιχείρησης.
xx

Εργασίες των οποίων τα δικαιολογητικά έγγραφα δεν επιτρέπουν επαλήθευση των
δαπανών.

xxi Έξοδα ενοικίασης υλικού-εξοπλισμού, εκτός των περιπτώσεων ενοικίασης εξοπλισμού
που χρησιμοποιείται για τις εργασίες κατασκευής της μονάδας / εγκατάστασης.
xxii Έξοδα κατασκευής προσωρινών έργων.
xxiii Δαπάνες για την προμήθεια καταψυκτών προβολής που προορίζονται για την προβολή
των προϊόντων της εταιρείας σε χώρους λιανικής πώλησης (σούπερ μάρκετ).
xxiv Οιαδήποτε εγκατάσταση − εργασία που αφορά στην άσκηση λιανικού εμπορίου.
Άρθρο 5
Υποβολή Αιτήσεων Ενίσχυσης – Χρηματοδότησης

1.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς / δυνητικοί Δικαιούχοι υποβάλλουν τις αιτήσεις για την
υπαγωγή των επενδυτικών τους σχεδίων και το σχετικό φάκελο, τόσο σε έντυπη όσο και
σε ψηφιακή μορφή (CD/DVD ROM για περιβάλλον WINDOWS, κείμενα σε MS WORD
και πίνακες σε MS EXCEL), από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας και
μέχρι την 29η Μαΐου 2015.
Η κάλυψη των προβλεπόμενων στόχων μπορεί να επιφέρει την αναστολή υποβολής
αιτήσεων μετά από την έκδοση σχετικής Πράξης από τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής
Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων.
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2.

Οι αιτήσεις για την υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων κατατίθενται στην ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ. Αντίγραφο του πλήρους κατατεθειμένου φακέλου κατατίθεται και
στις κατά τόπο αρμόδιες Υπηρεσίες Αλιείας των εντός της περιοχής αρμοδιότητας των
οποίων πρόκειται να υλοποιηθεί το επενδυτικό σχέδιο, προκειμένου να λάβουν γνώση
για τη σχεδιαζόμενη επένδυση και να εκδώσουν τη σχετική «Βεβαίωση Κατάστασης της
Μονάδας», σύμφωνα με το υπόδειγμα 11 της παρούσας, σε συνεργασία με την αρμόδια
Υπηρεσία Αλιείας της Περιφέρειας. Η ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ ενημερώνει με
ηλεκτρονική αλληλογραφία, στην υποβαλλόμενη με την Αίτηση συνδρομής ηλεκτρονική
διεύθυνση, το φορέα της επένδυσης για τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτηση
του.
Άρθρο 6
Περιεχόμενο Φακέλου Ενίσχυσης-Χρηματοδότησης

1.

Στην αρχή κάθε φακέλου θα υπάρχει πίνακας περιεχομένων καθώς και πλήρη στοιχεία
του φορέα: επωνυμία, έδρα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ, τηλέφωνα, FAX, e-mail. Επίσης
πρέπει να παρέχονται στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου κατά το Νόμο εκπροσώπου
του φορέα και του υπεύθυνου υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου με τον οποίο θα
έρχονται σε επαφή οι αρμόδιες Υπηρεσίες καθώς και του νόμιμου εκπροσώπου του
Δικαιούχου, ή του εξουσιοδοτημένου προς τούτο πρόσωπο.

2.

Ο φάκελος Αίτησης Ενίσχυσης-Χρηματοδότησης θα πρέπει απαραίτητα και ανάλογα με
την περίπτωση, να περιλαμβάνει τα πιο κάτω δικαιολογητικά (που θα εναρμονίζονται
υποχρεωτικά σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία) και τεχνοοικονομικά
στοιχεία:

i

Αίτηση Ενίσχυσης-Χρηματοδότησης, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 2 της παρούσας,
πλήρως συμπληρωμένη που θα έχει τη θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και θα φέρει
πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα του φορέα,

ii

Δήλωση με τα στοιχεία σχετικά με την ιδιότητα της επιχείρησης, σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. 2003/361/ΕΚ Σύσταση της Επιτροπής (Υπόδειγμα 10) και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

iii

Καταστατικό ή Εταιρικό (κατά περίπτωση) του φορέα. ΦΕΚ δημοσίευσης σύστασης της
εταιρείας καθώς και οι σχετικές τροποποιήσεις που έγιναν μέχρι την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης. Αιτήσεις εταιρειών υπό ίδρυση δε θα λαμβάνονται υπόψη.
Εάν η επιχείρηση είναι ατομική, βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος.

iv

Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου αρμόδιου οργάνου όπως προσδιορίζεται
στο Καταστατικό του φορέα για τον ορισμό του υπεύθυνου υλοποίησης του επενδυτικού
σχεδίου και τον αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN) στον οποίο θα καταβάλλονται οι
ενισχύσεις. Το ανωτέρω πρόσωπο είναι το μόνο αρμόδιο για την υποβολή αιτήσεων
πληρωμής, τροποποιήσεων, παρατάσεων της αίτησης ενίσχυσης.

v

Οικονομικά στοιχεία του φορέα: Ισολογισμοί και αποτελέσματα χρήσης για τα τρία (3)
προηγούμενα έτη αυτού της αίτησης. Στην περίπτωση που οι Δικαιούχοι: α) είναι
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υποχρεωμένοι να δημοσιεύουν ισολογισμό και αποτελέσματα χρήσης, απαιτείται η
προσκόμιση επίσημου αντίγραφου της δημοσίευσής του στον τύπο ή στο αντίστοιχο
ΦΕΚ, β) δεν είναι υποχρεωμένοι να δημοσιεύουν ισολογισμό και αποτελέσματα,
απαιτείται η προσκόμιση αντίγραφου, συνοδευόμενο από αντίγραφα των εντύπων
φορολογίας εισοδήματος Ε3 και Ε5 που υπέβαλλαν τα τρία (3) προηγούμενα έτη αυτού
της αίτησης.
Εάν πρόκειται για νεοσύστατη εταιρία ή ατομική επιχείρηση υποβάλλονται μόνο τα
εκκαθαριστικά σημειώματα της Δ.Ο.Υ. των τριών (3) τελευταίων ετών, ενός εκάστου των
μετόχων που κατέχουν μερίδιο μεγαλύτερο ή ίσο του 5% του συνολικού μετοχικού
κεφαλαίου ή του φυσικού προσώπου.
Οι φορείς που δεν είναι υποχρεωμένοι να συντάσσουν και δημοσιεύουν ισολογισμό
πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλουν αντίγραφα των εντύπων φορολογίας εισοδήματος
Ε3 και Ε5 που υπέβαλλαν τα τρία (3) προηγούμενα έτη αυτού της αίτησης.
vi

Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα που να καλύπτουν την ημερομηνία υποβολής
της αίτησης.

vii

Πιστοποιητικό μη πτώχευσης και μη υποβολής αίτησης για πτώχευση.

viii

Πιστοποιητικό μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και μη υποβολής αίτησης για θέση σε
αναγκαστική διαχείριση.

ix

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει:
 ότι το ίδιο αντικείμενο της επένδυσης δεν έχει προταθεί ή οριστικά υπαχθεί για ενίσχυση
– επιχορήγηση σε αναπτυξιακό νόμο ή σε άλλο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
 ότι η λειτουργία της επένδυσης θα συνάδει με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την
εφαρμογή των Κοινοτικών και Εθνικών διατάξεων (Κ.Αλ.Π., ΚΟΑ, ΠΛΑ ΑΛΙΕΙΑ, Σύστημα
Ελέγχου Αλιευτικών Προϊόντων,

κλπ) που αφορούν στη

διακίνηση,

εμπορία,

ιχνηλασιμότητα των προϊόντων, την πρόληψη, αποτροπή και εξάλειψη της ΠΛΑ
ΑΛΙΕΙΑΣ και τη μέριμνα για την ενημέρωση του καταναλωτή.
 τον απαιτούμενο χρόνο για ολοκλήρωση των εργασιών του επενδυτικού σχεδίου
(συγκεκριμένες ημερομηνίες έναρξης και λήξης των εργασιών).
 τον αριθμό των νέων θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν.
 τον τρόπο και τη διαδικασία κάλυψης της Ιδίας Συμμετοχής.
 ότι το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο δεν περιλαμβάνει δαπάνες που εξυπηρετούν την
άσκηση λιανεμπορικής δραστηριότητας.
 ότι τα παραγόμενα προϊόντα προορίζονται αποκλειστικά για ανθρώπινη κατανάλωση.
x

Σε περίπτωση δανειοδότησης:
 έγγραφο τραπεζικού ή άλλου χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος για το θετικό ενδιαφέρον του
για χορήγηση δανείου στο οποίο θα αναφέρονται:
το ύψος του δανείου, το συνολικό κόστος και το είδος του επενδυτικού σχεδίου για το
οποίο χορηγείται το δάνειο,
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η διάρκεια του δανείου,
το επιτόκιο,
η περίοδος χάριτος,
ή
 έγγραφο τραπεζικού ή άλλου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος για την πιστοληπτική
ικανότητα του φορέα, όπου θα αναφέρεται η «σχέση» / θέση του φορέα με την τράπεζα
(π.χ. την ύπαρξη ή όχι γραμμών χρηματοδότησης και το ύψος αυτής, την κατάσταση που
υπάρχει – ενδεχόμενα δυσμενή ή άλλα στοιχεία που επηρεάζουν την πιστοληπτική
ικανότητα του φορέα).
Αποδεικτικά στοιχεία που να πιστοποιούν τη δυνατότητα του φορέα να καταβάλει τη

xi

συμμετοχή του στην επένδυση με ίδια κεφάλαια σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.
Αναλυτική τεχνοοικονομική προμελέτη, που θα περιλαμβάνει :

xii

Εισαγωγή. Συνοπτική παρουσίαση του επενδυτικού σχεδίου - σύνοψη των βασικών
στοιχείων

του

επενδυτικού

σχεδίου

(σύντομη

περιγραφή

αντικειμένου

και

χαρακτηριστικών επενδυτικού σχεδίου, τόπος εγκατάστασης, συνολικό κόστος, αναφορά
της σκοπιμότητας και των στόχων της επιχείρησης από την υλοποίηση αυτού).
Ενότητα Α. Στοιχεία φορέα επενδυτικού σχεδίου (στοιχεία ίδρυσης φορέα, μετοχική
σύνθεση – μετοχικό κεφάλαιο, στοιχεία μετόχων – εταίρων, δραστηριότητα του φορέα,
μέγεθος φορέα επενδυτικού σχεδίου).
Ενότητα Β:
-

Τεχνική περιγραφή επενδυτικού σχεδίου : περιγραφή του προτεινόμενου επενδυτικού
σχεδίου και της παραγωγικής διαδικασίας αυτού, στοιχεία οικοπέδου και κυριότητας
αυτού, περιγραφή κτιριακών εγκαταστάσεων, τρόπος κατασκευής, επιφάνειες και χρήσεις
χώρων, περιγραφή παραγωγικής διαδικασίας και τεχνική περιγραφή των βασικών
εργασιών και εξοπλισμού κατά κατηγορία δαπανών με αναφορά σε επισυναπτόμενα
δικαιολογητικά (προσφορές, σχέδια), τεκμηρίωση δυναμικότητας.

-

Στην περίπτωση εκσυγχρονισμού, επέκτασης, ή και μετεγκατάστασης, τα ανωτέρω θα
πρέπει να περιγράφονται συσχετιζόμενα με την υφιστάμενη κατάσταση της παραγωγικής
μονάδας.
Ενότητα Γ. Στοιχεία απασχόλησης και τεκμηρίωσης των υφιστάμενων και νέων θέσεων
απασχόλησης. Ειδικότερα :

-

τεκμηρίωση του υπολογισμού των υφισταμένων θέσεων απασχόλησης του φορέα του
επενδυτικού σχεδίου σε ΕΜΕ κατά τους 12 τελευταίους μήνες πριν την υποβολή της
αίτησης (τέσσερις τελευταίες υποβληθείσες Α.Π.Δ.).

-

ανάλυση των δημιουργούμενων με το επενδυτικό σχέδιο νέων θέσεων απασχόλησης και
τεκμηρίωση του υπολογισμού αυτών σε ΕΜΕ.
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Ενότητα Δ. Κόστος επενδυτικού σχεδίου και πηγές χρηματοδότησης, παρουσίαση
συγκεντρωτικού πίνακα κόστους ανά κατηγορία δαπάνης, χρηματοδοτικό σχήμα και
ανάλυση των πηγών χρηματοδότησης.
Ενότητα Ε. Στοιχεία Αγοράς (στοιχεία του κλάδου βάσει διαθέσιμων στατιστικών
στοιχείων).
Ενότητα ΣΤ. Προβλέψεις βιωσιμότητας μετά την υλοποίηση της επένδυσης (ανάλυση
των παραδοχών βιωσιμότητας, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3).
Η τεχνοοικονομική προμελέτη, με αριθμημένες σελίδες, θα υπογράφεται και σφραγίζεται
(με τα πλήρη στοιχεία του υπογράφοντος) στην τελευταία σελίδα από Ιχθυολόγο, από
Οικονομολόγο όταν το προτεινόμενο κόστος του επενδυτικού σχεδίου υπερβαίνει τα
500.000 € και από Μηχανικούς για τα τεχνικά σχέδια της επένδυσης, τις προμετρήσεις
των εγκαταστάσεων και τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών και εξοπλισμών. Επίσης
υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση των μελετητών, στην οποία θα δηλώνεται ότι : νόμιμα
υπογράφουν και φέρουν την ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων της ειδικότητάς τους
και την ορθότητα των σχετικών υπολογισμών.
xiii

Τοπογραφικό διάγραμμα 1:500 ή 1:1000 του χώρου όπου θα εγκατασταθεί η μονάδα
μεταποίησης / εγκατάσταση εμπορίας, υπογεγραμμένο από τον αρμόδιο συντάξαντα και
διάγραμμα κάλυψης θεωρημένο για τους όρους δόμησης από την Πολεοδομία ή
αντίγραφο του εγκεκριμένου διαγράμματος σύμφωνα με την αδειοδότηση του έργου
(οικοδομική άδεια και τυχόν αναθεωρήσεις αυτής).

xiv

Απόσπασμα χάρτη της ευρύτερης περιοχής (κλίμακας 1:50.000 έως1:250.000) όπου θα
σημειώνεται η θέση της μονάδας μεταποίησης / εγκατάστασης εμπορίας.

xv

Κυρωμένο αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας οικοπέδου ή δεκαετούς τουλάχιστον συμβολαίου
ενοικίασης μετεγγραμμένου στο οικείο Υποθηκοφυλακείο (αρθρ. 618 Α.Κ.). Σε
περιπτώσεις μισθώσεων δημοσίων εκτάσεων, αν η διάρκεια είναι δέκα (10) ή και
μικρότερη, λαμβάνεται υπόψη ρήτρα αναμίσθωσης, εφόσον περιλαμβάνεται στο
συμβόλαιο. Σε περιπτώσεις εμπορικών μισθώσεων λαμβάνεται υπόψη το ισχύον νομικό
καθεστώς των εμπορικών μισθώσεων. Σε περίπτωση εγκατάστασης σε ΒΕ.ΠΕ. ως
αποδεικτικό ύπαρξης οικοπέδου γίνεται δεκτή η δέσμευση του οικοπέδου από το φορέα
ΒΕ.ΠΕ..

xvi

Τεχνικά σχέδια (τοπογραφικό διάγραμμα κάλυψης, κατόψεις, όψεις, τομές) σχέδια
διάταξης μηχανολογικού εξοπλισμού και γραμμών παραγωγής (lay out).

xvii

Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.) (όπου απαιτείται).

xviii

Κτηνιατρική Άδεια της εγκατάστασης, σύμφωνα με το Π.Δ. 79/2007 (όπου απαιτείται).

xix

Έγκριση μελέτης διάθεσης αποβλήτων συνοδευόμενη από αντίγραφο της μελέτης, ή
άδεια διάθεσης αποβλήτων (όπου απαιτείται).

xx

Άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας της μονάδας μεταποίησης / εγκατάστασης εμπορίας ή
αντίστοιχο έγγραφο απαλλαγής που θα συνοδεύονται και με τα θεωρημένα σχέδια
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διάταξης Η/Μ εξοπλισμού (όπου απαιτείται).
xxi

Άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης συμπεριλαμβανομένης της υπαγωγής στις
Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις.

xxii

Άδεια χρήσης νερού και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδάτινων πόρων (για τις
περιπτώσεις υδρογεωτρήσεων).

xxiii

Άδεια χρήσης αιγιαλού και παραλίας (όπου απαιτείται).

xxiv Προσφορές αναλυτικές υπογεγραμμένες από τον κατασκευαστή ή τον προμηθευτή
(κτιριακά, μηχανήματα, εξοπλισμοί, μέσα μεταφοράς κλπ) με αντίστοιχες προμετρήσεις,
οι οποίες θα αποτελούν τη βάση για την κατάρτιση του προϋπολογισμού (χωρίς Φ.Π.Α.),
συνοδευόμενες από συγκεντρωτικό πίνακα και αντίστοιχα προσπέκτους (μηχανήματα,
εξοπλισμοί).
xxv

Υπεύθυνη δήλωση του φορέα για επιδότηση ή όχι της αρχικής μονάδας μεταποίησης /
εγκατάστασης εμπορίας ή του αλιευτικού σκάφους, στα πλαίσια οποιουδήποτε Εθνικού ή
Κοινοτικού Προγράμματος, για επενδύσεις που αφορούν σε επέκταση ή εκσυγχρονισμό
υφιστάμενης μονάδας μεταποίησης / εγκατάστασης εμπορίας. Εάν η αρχική μονάδα/
εγκατάσταση έχει επιδοτηθεί από Εθνικούς ή Κοινοτικούς πόρους: θα δηλώνεται το
Πρόγραμμα στο οποίο εντάχθηκε, η ημερομηνία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου
και εφόσον πρόκειται για αντικατάσταση υπάρχουσας υποδομής, αν έχει παρέλθει 5ετία
από την προμήθεια και εγκατάσταση του επιδοτημένου εξοπλισμού και 10ετία από την
κατασκευή των μόνιμων εγκαταστάσεων. Για τον υπολογισμό της 5ετίας και 10ετίας
αντίστοιχα, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία υπογραφής της βεβαίωσης προόδου και
κόστους από την αρμόδια Επιτροπή της δόσης πληρωμής στην οποία αντιστοιχεί ο
συγκεκριμένος εξοπλισμός ή η εκτελεσθείσα εργασία. Με βάσει τα ανωτέρω και στην
περίπτωση εν ισχύ δεσμεύσεων από προηγούμενη χρηματοδότηση του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Αλιείας 2000-2006, απαιτείται η προσκόμιση των σχετικών πρακτικών
πιστοποίησης – επαλήθευσης δαπανών των αρμόδιων Επιτροπών.

3.

Στις περιπτώσεις που οι άδειες των σημείων XVII έως ΧΧΙΙ της προηγούμενης
παραγράφου (και εφόσον απαιτούνται) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
ένταξης του επενδυτικού σχεδίου βρίσκονται στη διαδικασία έκδοσης, ανανέωσης ή
τροποποίησης, υποβάλλονται οι προϊσχύουσες άδειες, εφόσον υπάρχουν, και το
αντίστοιχο αίτημα έκδοσης, ανανέωσης ή τροποποίησης.
Σε κάθε περίπτωση για την έκδοση της Απόφασης Ένταξης – Χρηματοδότησης
απαιτείται η προσκόμιση του συνόλου των προβλεπόμενων διοικητικών
πράξεων, (αποφάσεις, εγκρίσεις, άδειες, κ.λ.π.).

4.

Οι μελέτες θα είναι δακτυλογραφημένες σε μέγεθος Α4, δε θα είναι βιβλιοδετημένες και
θα υποβάλλονται σε ντοσιέ (κλασέρ).

1
7

ΑΔΑ: ΨΛ6Π465ΦΘΗ-1ΞΝ

Άρθρο 7
Έλεγχος πληρότητας, αξιολόγηση, βαθμολόγηση και επιλογή επενδυτικών
σχεδίων
Η διαδικασία ελέγχου πληρότητας, αξιολόγησης και επιλογής των επενδυτικών σχεδίων
περιλαμβάνει τα εξής στάδια:
1.

Η ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την
υποβολή της Αίτησης ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών, την ακρίβεια των
δηλούμενων στοιχείων, την τήρηση των καθορισθεισών προϋποθέσεων.

2.

Ο έλεγχος πληρότητας των στοιχείων διενεργείται από την ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ &
ΘΑΛΑΣΣΑΣ με βάση τη σχετική Λίστα Εξέτασης Πληρότητας (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1). Αιτήσεις
που παρουσιάζουν ελλείψεις και δεν πληρούν τα κριτήρια της Λίστας Εξέτασης
Πληρότητας θα επιστρέφονται στον αιτούντα και θα θεωρούνται ως μηδέποτε
υποβληθείσες.

3.

Κατά τον έλεγχο πληρότητας και εφόσον κριθεί αναγκαίο, η Υπηρεσία δύναται να ζητήσει
από τον αιτούντα της ενίσχυσης την υποβολή διευκρινήσεων και συμπληρωματικών
στοιχείων πέραν των προαναφερθέντων στο άρθρο 6 της παρούσας απόφασης,
προκειμένου να αξιολογηθεί η κάλυψη των κριτηρίων της Λίστας Εξέτασης Πληρότητας.
Τα συμπληρωματικά στοιχεία οφείλεται να υποβληθούν από τον αιτούντα εντός
δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του σχετικού
εγγράφου της Υπηρεσίας. Με την υποβολή τους, η Αίτηση ελέγχεται εκ νέου ως προς την
πληρότητά της σύμφωνα με τα προαναφερόμενα στο ανωτέρω σημείο (2) του παρόντος
Άρθρου.

4.

Η κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας, αποστέλλει εντός 15 ημερολογιακών ημερών
από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης του φακέλου σε αυτή, συμπληρωμένο και
υπογεγραμμένο το Υπόδειγμα 11 Βεβαίωση Κατάστασης της Μονάδας στην ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ.

5.

Για τις αιτήσεις που κρίνονται πλήρεις η ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ προβαίνει,
εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, από την ολοκλήρωση εξέτασης της
πληρότητας του φακέλου, σε αξιολόγηση και βαθμολόγηση αυτών με βάση τα Κριτήρια
Επιλογής Πράξεων, όπως αυτά

εγκρίνονται και ισχύουν από

την Επιτροπή

Παρακολούθησης και εξειδικεύονται στην παρούσα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο
Παράρτημα 1 και τους συνημμένους πίνακες κριτηρίων (Α, Β, Γ). Για την αξιολόγηση του
εύλογου του κόστους και της ρεαλιστικότητας του προϋπολογισμού των επενδυτικών
σχεδίων, τηρείται η προβλεπόμενη από το ΣΔΕ διαδικασία και εφαρμόζεται η
τυποποιημένη μεθοδολογία της ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ.
6.

Εφόσον κριθεί αναγκαίο η ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ δύναται να ζητήσει την
υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων, τόσο από τον αιτούντα της ενίσχυσης, όσο και
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από την κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας. Τα απαιτούμενα συμπληρωματικά
στοιχεία θα πρέπει να υποβληθούν εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία
παραλαβής

του

σχετικού

εγγράφου

της

Υπηρεσίας.

Με

την

υποβολή

των

συμπληρωματικών στοιχείων, η αίτηση αξιολογείται και βαθμολογείται ως προς τα
κριτήρια Επιλογής Πράξεων. Εάν παρέλθει η προθεσμία που έχει χορηγηθεί και δεν
υποβληθούν τα πρόσθετα δικαιολογητικά, η αίτηση αξιολογείται και βαθμολογείται με τα
υπάρχοντα στοιχεία.
7.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και βαθμολόγησης της κάθε αίτησης, η
Υπηρεσία συμπληρώνει το Δελτίο Αξιολόγησης του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου
και επισυνάπτει πίνακα με τις προς έγκριση εργασίες / ενέργειες και το αναλυτικό κόστος
αυτών.

8.

Η ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ, στο τέλος κάθε κύκλου αξιολόγησης (σύμφωνα
με το Άρθρο 11 της με αρ. 3136/7.11.2011 ΚΥΑ), καταρτίζει πίνακα στον οποίο
κατατάσσονται σε φθίνουσα σειρά με βάση τη βαθμολογία τους οι αιτήσεις που
προτείνονται για ένταξη και χρηματοδότηση. Ο ανωτέρω πίνακας καθώς και αντίγραφα
των Δελτίων Αξιολόγησης των σχετικών προς ένταξη - χρηματοδότηση επενδυτικών
σχεδίων, με συνημμένους πίνακες με τις προς έγκριση εργασίες/ενέργειες, και το
αναλυτικό κόστος αυτών, τίθενται υπόψη της Επιτροπής Προέγκρισης Αιτήσεων
Ενισχύσεων (Ε.Π.Α.Ε.) επενδυτικών σχεδίων του Μέτρου 2.3. «Μεταποίηση και
Εμπορία» σύμφωνα με το άρθρο 11 της ΚΥΑ 3136/07.11.2011.
Επίσης, στην Ε.Π.Α.Ε., η ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ υποβάλλει και πίνακα με
τις μη προτεινόμενες προς ένταξη – χρηματοδότηση αιτήσεις, με σχετική αιτιολόγηση.

9.

Η Ε.Π.Α.Ε. συνεδριάζει για γνωμοδότηση επί των αιτήσεων ενίσχυσης, μετά από
πρόσκληση του Προέδρου της, τακτικά δύο (2) φορές εντός του έτους, 1ος κύκλος
αξιολόγησης έως 30.04.2015 και 2ος κύκλος αξιολόγησης έως 31.08.2015, (λόγω
ολοκλήρωσης του Προγράμματος είναι αδύνατη η πραγματοποίηση του 3ου
κύκλου αξιολόγησης), σύμφωνα με το Άρθρο 11 της με αρ. 3136/7.11.2011 ΚΥΑ.
Έκτακτες συνεδριάσεις πραγματοποιούνται μετά από Πρόσκληση του Προέδρου
της Επιτροπής και όχι πέραν της 31.08.2015.

10. Η Ε.Π.Α.Ε. εξετάζει τα στοιχεία που υποβάλλονται σύμφωνα με το ανωτέρω σημείο (8)
και συντάσσει πρακτικό με το οποίο γνωμοδοτεί, τόσο για την προέγκριση ενίσχυσης των
αιτήσεων που κρίνεται ότι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη διαδικασία αξιολόγησης, όσο
και για τις απορριπτόμενες αιτήσεις. Κατά τη διαδικασία της γνωμοδότησης για την
προέγκριση των αιτήσεων από την Ε.Π.Α.Ε. και εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, δύναται να
τροποποιηθεί με επαρκή τεκμηρίωση, ο σχετικός πίνακας με τις προς έγκριση
εργασίες/ενέργειες και το κόστος του εκάστοτε εξεταζόμενου επενδυτικού σχεδίου,
τροποποιώντας αναλόγως τον πίνακα κατάταξης των υπό αξιολόγηση επενδυτικών
σχεδίων.
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11. Το πρακτικό προέγκρισης επενδυτικών σχεδίων προς ένταξη και χρηματοδότηση
συντάσσεται τηρώντας σειρά προτεραιότητας κατά φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης και
αποτελεί μέρος των δικαιολογητικών για την έκδοση της Απόφασης Ένταξης –
Χρηματοδότησης των επενδυτικών σχεδίων. Στο πρακτικό συμπεριλαμβάνονται και τα
προτεινόμενα για μη ένταξη επενδυτικά σχέδια οι φάκελοι των οποίων τίθενται στο αρχείο
και ενημερώνονται οι αιτούντες και οι κατά τόπο αρμόδιες Υπηρεσίες Αλιείας.
Άρθρο 8
Ένταξη Πράξεων – Αποδοχή της Απόφασης Ένταξης - Χρηματοδότησης Πράξης
από το Δικαιούχο

1.

Η ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ με βάση το πρακτικό προέγκρισης επενδυτικών
σχεδίων της Επιτροπής, ενημερώνει με συστημένη επιστολή τους αιτούντες για τα
επενδυτικά σχέδια που προτείνονται προς Ένταξη και Χρηματοδότηση από το Ε.Π.
ΑΛΙΕΙΑΣ τόσο όσον αφορά στον επιλέξιμο προϋπολογισμό όσο και στις επιμέρους
επιλέξιμες δαπάνες τους.

2.

Οι ενδιαφερόμενοι με την παραλαβή του εγγράφου της ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΕΙΑΣ &
ΘΑΛΑΣΣΑΣ, θα πρέπει εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών να δηλώσουν στην
Υπηρεσία ότι αποδέχονται να εκτελέσουν το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο με τις
προϋποθέσεις που προκύπτουν από την αξιολόγησή του.

3.

Σε περίπτωση διαφωνίας και μη αποδοχής των προϋποθέσεων που προκύπτουν από
την αξιολόγηση του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου, ο αιτών δύναται να υποβάλει
εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών σχετική ένσταση, στην ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΕΙΑΣ &
ΘΑΛΑΣΣΑΣ. Η ένσταση θα πρέπει να συνοδεύεται από κατάλληλο τεκμηριωτικό υλικό
και εξετάζεται από την ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ και μετά από σχετική
εισήγηση δύο (2) εισηγητών της Μονάδας Β εισηγείται αρμοδίως προς την ΕΠΑΕ.

4.

Σε περίπτωση μη τήρησης της παραπάνω προθεσμίας για την υποβολή δήλωσης
αποδοχής ή ένστασης, το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο απορρίπτεται οριστικά και ο
φάκελος τίθεται στο αρχείο, με ενημέρωση του αιτούντα και της κατά τόπο αρμόδιας
Υπηρεσίας Αλιείας.

5.

Σε περίπτωση δανειοδότησης, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να αποστείλουν στην ΕΥ ΕΦΔ
ΕΠ ΑΛΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ τη σχετική τραπεζική δανειακή σύμβαση, αμέσως μετά την
έκδοσή της και σε εύλογο χρονικό διάστημα.

6.

Με την παραλαβή της δήλωσης «αποδοχής» από τον αιτούντα και της τραπεζικής
δανειακής σύμβασης (εφόσον αυτή προβλέπεται), η ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ
μεριμνά για την έκδοση της σχετικής Απόφασης Ένταξης - Χρηματοδότησης Πράξης, η
οποία αποστέλλεται στο Δικαιούχο της ενίσχυσης και κοινοποιείται στην κατά τόπο
αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας, (Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και
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Κτηνιατρικής).
Ο Δικαιούχος εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της απόφασης
ένταξης οφείλει να αποστείλει στην ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ συμπληρωμένη
και υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 για την αποδοχή της εκτέλεσης
της Πράξης και των λοιπών δεσμεύσεων σύμφωνα με τους όρους που απορρέουν από
το ισχύον εθνικό και κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο
7.

Αιτήσεις που δε δύναται να ενταχθούν στο Πρόγραμμα, λόγω οριστικής κάλυψης των
πιστώσεων απορρίπτονται και ενημερώνονται οι αιτούντες και οι κατά τόπο αρμόδιες
Υπηρεσίες Αλιείας, (Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής).

8.

Στην Απόφαση Ένταξης - Χρηματοδότησης Πράξης προσδιορίζονται, μεταξύ άλλων, τα
ακόλουθα:



Τα πλήρη στοιχεία του φορέα (επωνυμία, διακριτικός τίτλος του Δικαιούχου, ΔΟΥ, ΑΦΜ).



Ο τίτλος του επενδυτικού σχεδίου.



Ο Κωδικός ΟΠΣΑΑ.



Η τοποθεσία του επενδυτικού σχεδίου (θέση – Δήμος - Περιφερειακή Ενότητα –
Περιφέρεια).



Ο συνολικός προϋπολογισμός και το επιλέξιμο κόστος του επενδυτικού σχεδίου.



Οι χορηγούμενες ενισχύσεις (Κοινοτικές και Εθνικές)



Η Ιδιωτική Συμμετοχή του Δικαιούχου και ο τρόπος κάλυψής της (ίδια κεφάλαια –
δανεισμός).



Ο αριθμός των δόσεων καταβολής των ενισχύσεων και οι προϋποθέσεις καταβολής.



Ο αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο θα κατατίθενται οι ενισχύσεις.



Πίνακας εγκεκριμένων επιλέξιμων δαπανών, ανά κατηγορία διακριτών τμημάτων φυσικού
αντικειμένου και ο προϋπολογισμός τους.



Οι υποχρεώσεις των αρμόδιων Υπηρεσιών για την παρακολούθηση της υλοποίησης του
επενδυτικού σχεδίου.



Οι υποχρεώσεις των Δικαιούχων και ιδίως οι υποχρεώσεις τήρησης στοιχείων και
αποδοχής ελέγχων και επιτόπιων ή/και διοικητικών επαληθεύσεων και επιθεωρήσεων
από όλα τα αρμόδια Εθνικά και Κοινοτικά όργανα.

9.

Στην Απόφαση Ένταξης - Χρηματοδότησης ορίζεται, επίσης, προθεσμία για την
ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, η διάρκεια της οποίας (χρονοδιάγραμμα)
συναρτάται από το κόστος και από ειδικά χαρακτηριστικά που μπορούν να επηρεάσουν
τη διάρκεια του χρόνου υλοποίησης και δε μπορεί να υπερβαίνει την 18.09.2015.

10. Οποιαδήποτε αλλαγή επέλθει στην Αίτηση Ενίσχυσης (επενδυτικό σχέδιο) μετά την
έκδοση της σχετικής Απόφασης Ένταξης – Χρηματοδότησης της Πράξης τόσο στα
στοιχεία του Δικαιούχου ή της Πράξης όσο και στο χρηματοδοτικό σχήμα αυτής, αποτελεί
αντικείμενο τροποποίησης της ανωτέρω Απόφασης, η οποία θα πρέπει να γίνει
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σύμφωνα με το άρθρο 10 της παρούσας.
Άρθρο 9
Έναρξη Υλοποίησης - Διαδικασία Υλοποίησης Πράξεων

1.

Έναρξη εργασιών μπορεί να γίνει, με ευθύνη του φορέα, μετά την ημερομηνία υποβολής
της αίτησης ένταξης από τον ενδιαφερόμενο στην ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ.

2.

Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν πριν από την ημερομηνία της προηγούμενης
παραγράφου δεν είναι επιλέξιμες και δεν υπολογίζονται για το κόστος, ανεξαρτήτως αν
έχουν εξοφληθεί ή όχι κατά την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης.

3.

Έναρξη εργασιών στο πλαίσιο εφαρμογής της παρούσας θεωρείται η έναρξη ανάλωσης
της Ιδιωτικής Συμμετοχής και η ημερομηνία έκδοσης του σχετικού τιμολογίου.

4.

Η καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων γίνεται σε μία (1) δόση και ο χρόνος
καταβολής ορίζεται στην Απόφαση Χρηματοδότησης - Ένταξης της Πράξης
Άρθρο 10
Τροποποίηση Πράξεων

1.

Η διαδικασία τροποποίησης Πράξεων ορίζεται στο άρθρο 12 της ΚΥΑ 3136/07.11.2011.

2.

Για οποιαδήποτε αλλαγή/μεταβολή της ενταχθείσας Πράξης, υποβάλλεται από το
Δικαιούχο αίτηση τροποποίησης στην ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ και
κοινοποιείται στην κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας, (Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής).

3.

Η αίτηση τροποποίησης υποβάλλεται πριν από την έναρξη πραγματοποίησης των
ενεργειών/εργασιών στις οποίες αναφέρεται. Ο Δικαιούχος με δική του ευθύνη μπορεί να
προβεί σε εργασίες που περιλαμβάνονται στην προτεινόμενη τροποποίηση, προ της
λήψης της απάντησης για έγκρισή της, όχι όμως πριν από την ημερομηνία
πρωτοκόλλησης της σχετικής αίτησης στην ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ.

4.

Η αίτηση τροποποίησης υποβάλλεται από το Δικαιούχο εντός των ορίων του
χρονοδιαγράμματος που ορίζει η σχετική Απόφαση Ένταξης – Χρηματοδότησης της
Πράξης και το αργότερο ένα (1) μήνα από την ημερομηνία της έκδοσης της
απόφασης ένταξης και σε κάθε περίπτωση το αργότερο ένα (1) μήνα πριν από τη
λήξη του χρονοδιαγράμματος της Πράξης, με συνημμένα τα ακόλουθα:

 Τεχνική έκθεση με πλήρη τεχνική και οικονομική αιτιολόγηση των προτεινομένων
αλλαγών, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τους συντάξαντες μελετητές κατά
περίπτωση, συνοδευόμενη από Υπεύθυνή τους Δήλωση ότι : νόμιμα υπογράφουν και
φέρουν την ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων της ειδικότητάς τους και την ορθότητα
των σχετικών υπολογισμών.
 Συγκριτικό πίνακα αρχικώς εγκεκριμένων και προτεινόμενων εργασιών.
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 Προμετρήσεις και προσφορές για τις νέες εργασίες – εξοπλισμούς.
 Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης νέων εργασιών.
 Λοιπά δικαιολογητικά στοιχεία, ανάλογα με τη φύση της τροποποίησης.
 Άδειες και εγκρίσεις που αφορούν στις προτεινόμενες αλλαγές του εγκεκριμένου
επενδυτικού σχεδίου.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν αφορούν περίπτωση αλλαγής Δικαιούχου ή νομικής
μορφής αυτού ή του καταστατικού του φορέα, πλην των αδειών και εγκρίσεων.
5.

Ανάλογα με τη φύση και την έκτασή τους οι τροποποιήσεις διακρίνονται στις παρακάτω
κατηγορίες :

i

Τροποποιήσεις που εγκρίνονται από την ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ, χωρίς να
απαιτείται τροποποίηση της Απόφαση Ένταξης – Χρηματοδότησης της Πράξης, και
αφορούν σε :

 Τροποποίηση του επενδυτικού σχεδίου που συνίσταται σε καθαρά τεχνικές αλλαγές,
απόλυτα αιτιολογημένες που δεν επηρεάζουν τη διαρθρωτική και οικονομική πλευρά του
(πχ μεταβολή της διαρρύθμισης των επί μέρους χώρων των κτιριακών εγκαταστάσεων,
χωρίς μεταβολή της συνολικής εγκριθείσας καλυπτόμενης έκτασης).
 Κάθε τεχνική μεταβολή που δεν επηρεάζει την παραγωγική διαδικασία που αναφέρεται
στην εγκεκριμένη Πράξη.
 Τεχνικές μετατροπές και γενικά τροποποιήσεις που αφορούν σε καθαρά τεχνικές αλλαγές
εγκαταστάσεων (αλλαγή υλικών ή τρόπου / τύπου κατασκευής των εγκαταστάσεων,
κλπ), απόλυτα αιτιολογημένες, χωρίς αύξηση του εγκριθέντος προϋπολογισμού και
χωρίς αλλαγή του αποτελέσματος και εφόσον είναι στα πλαίσια των προβλεπομένων
αδειών και εγκρίσεων.
 Μεταβολή των χαρακτηριστικών (τύπος, διάσταση κλπ) των μεταφορικών μέσων, χωρίς
αύξηση του εγκριθέντος προϋπολογισμού και χωρίς αλλαγή του αποτελέσματος.
 Αύξηση ή μείωση του κόστους των εργασιών, που είχαν υπολογισθεί αρχικά, χωρίς όμως
να τροποποιηθεί ο στόχος παραγωγής, το είδος των εργασιών και με τον όρο ότι
εξασφαλίζεται το ίδιο αποτέλεσμα σε αποδοτικότητα. Σε περίπτωση μείωσης του κόστους
έχουμε και μείωση της οικονομικής ενίσχυσης, ενώ η αύξηση του κόστους επιβαρύνει
αποκλειστικά το Δικαιούχο.
 Μεταβολή της καλυπτόμενης επιφάνειας, ύστερα από έγκριση των αρμόδιων αρχών, των
κτιριακών εγκαταστάσεων, ή του όγκου των κτιριακών και ψυκτικών εγκαταστάσεων
χωρίς μείωση της δυναμικότητας παραγωγής. Σε περίπτωση μείωσης του κόστους λόγω
της μεταβολής της επιφάνειας έχουμε και μείωση της οικονομικής ενίσχυσης, ενώ η
αύξηση του κόστους επιβαρύνει αποκλειστικά το Δικαιούχο.
ii Τροποποιήσεις που εγκρίνονται από την ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ και
απαιτούν τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης – Χρηματοδότησης της Πράξης και
αφορούν σε:
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 Αλλαγή του Δικαιούχου ή της νομικής μορφής αυτού.
 Αλλαγή της τοποθεσίας υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, με την προϋπόθεση ότι
έχουν εξασφαλισθεί όλες οι απαιτούμενες άδειες και προϋποθέσεις για τη λειτουργία της
μονάδας / εγκατάστασης στη νέα θέση.
 Αλλαγή της παραγωγικής διαδικασίας ή / και των τελικών προϊόντων.
 Αλλαγή του εγκεκριμένου χρηματοδοτικού σχήματος, εφόσον προσκομιστούν όλα τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά που αφορούν στην κάλυψη της Ιδιωτικής Συμμετοχής,
αποκλειόμενης της μείωσης του ποσοστού των ιδίων κεφαλαίων.
6.

Σε περίπτωση μείωσης, με την τροποποίηση, του συνολικού επιλέξιμου κόστους του
επενδυτικού σχεδίου, επέρχεται και μείωση της οικονομικής ενίσχυσης, ενώ σε
περίπτωση αύξησης του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού του επενδυτικού
σχεδίου αυτή επιβαρύνει το Δικαιούχο.
Άρθρο 11
Παραίτηση Δικαιούχου από την Υλοποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου

1.

Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος αδυνατεί να υλοποιήσει το εγκεκριμένο επενδυτικό
σχέδιο, υποχρεούται να προβεί σε παραίτηση υποβάλλοντας σχετικό αίτημα, πλήρως
αιτιολογημένο και συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην ΕΥ ΕΦΔ
ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ.

2.

Η παραίτηση μπορεί να αφορά στο σύνολο ή σε μέρος του επενδυτικού σχεδίου. Στη
δεύτερη περίπτωση και εφόσον το τμήμα του επενδυτικού σχεδίου που απομένει προς
υλοποίηση κριθεί ότι δε μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα, η Πράξη ακυρώνεται
συνολικά. Στην περίπτωση που το μέρος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να
λειτουργήσει αυτόνομα τηρείται η διαδικασία τροποποίησης του άρθρου 10 της
παρούσας.

3.

Παραίτηση του Δικαιούχου θεωρείται και :

i.

Η παρέλευση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της Πράξης, χωρίς ο Δικαιούχος να
έχει προβεί στην υποβολή σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης παραίτησης ή αίτησης
τροποποίησης της Πράξης.

ii.

Η παρέλευση του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο ο Δικαιούχος θα έπρεπε να είχε
υποβάλλει στην κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας αίτημα επαλήθευσης – πληρωμής.

4.

Σε περίπτωση παραίτησης, η ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ προβαίνει στις
διαδικασίες ανάκλησης της Απόφασης Ένταξης – Χρηματοδότησης Πράξης και
ενημερώνει την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π.ΑΛ. και την κατά τόπο αρμόδια
Υπηρεσία Αλιείας.
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Άρθρο 12
Όροι και Προϋποθέσεις Καταβολής Οικονομικών Ενισχύσεων

1.

Για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης ο Δικαιούχος υποβάλλει αίτημα
επαλήθευσης – πληρωμής, το αργότερο έως τις 2 Οκτωβρίου 2015, με τα απαραίτητα
δικαιολογητικά, στην κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας και κοινοποιεί ένα αντίγραφο
μόνο της αίτησης στην ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ. Επίσης, μέσω της ΕΥ ΕΦΔ
ΕΠ ΑΛΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ καταθέτει αίτημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, Διεύθυνση Πληρωμών
Αγροτικών Ενισχύσεων – Τμήμα Λογιστηρίου, για την εγγραφή του στο μητρώο
συναλλασσομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τα συνημμένα δικαιολογητικά τα οποία ο
Οργανισμός ορίζει κατά περίπτωση.

2.

Η οικονομική ενίσχυση για κάθε ενταγμένη Πράξη, αποδίδεται σε μία (1) δόση, όπως
προσδιορίζεται στη σχετική Απόφαση Ένταξης – Χρηματοδότησης της Πράξης.

3.

Σε περίπτωση που υπάρχει μείωση του επιλέξιμου τελικού κόστους, σε σχέση με το
προβλεπόμενο αρχικό επιλέξιμο κόστος, θα μειώνονται αναλογικά και τα ποσά των
ενισχύσεων.

4.

Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης στο Δικαιούχο, γίνεται μετά την έκδοση της
σχετικής Απόφασης – Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης της Πράξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 15 της παρούσας.

5.

Τα τιμολόγια με όλα τα συνοδεύοντα αυτών στοιχεία εξόφλησής τους και τα λοιπά νόμιμα
παραστατικά έγγραφα (υπό την προϋπόθεση σφράγισης των πρωτοτύπων με την
ένδειξη «συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΠΑΛ 2007-2013»), μετά την ολοκλήρωση των
διαδικασιών επαλήθευσης από το Ο.Ε.Ε., παραμένουν στις κατά τόπο αρμόδιες
Υπηρεσίες Αλιείας και φυλάσσονται για μια δεκαετία από την ημερομηνία αποπληρωμής
του επενδυτικού σχεδίου.

6.

Ο τρόπος εξόφλησης των τιμολογίων (αγοράς αγαθών ή λήψης υπηρεσιών) από το
Δικαιούχο διέπεται, σε κάθε περίπτωση, από τις ισχύουσες κατά το χρόνο εξόφλησης
διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας.

7. Δεν επιτρέπεται η εξόφληση τιμολογίων για αγορές αγαθών και υπηρεσιών, από τους
Δικαιούχους των ενισχύσεων, με επιταγές τρίτων. Εξόφληση με μεταχρονολογημένες
επιταγές γίνεται δεκτή, εφόσον αυτή έχει πραγματοποιηθεί κατά την πιστοποίηση του
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου από το Ο.Ε.Ε. και εντός του εγκεκριμένου
χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.
8.

Η δημόσια ενίσχυση καταβάλλεται απευθείας στο Δικαιούχο, στον τραπεζικό λογαριασμό
που αποτυπώνεται στην Απόφαση Ένταξης - Χρηματοδότησης και δεν επιτρέπεται η
εκχώρησή της σε τρίτους.

9.

Η διαδικασία καταβολής των ενισχύσεων στους Δικαιούχους ορίζεται στο άρθρο 14 της
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ΚΥΑ 3136/07.11.2011.
Άρθρο 13
Περιεχόμενο Φακέλου Αιτήματος Επαλήθευσης – Πληρωμής
1.

Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν το αίτημα επαλήθευσης – πληρωμής περιλαμβάνουν:

i.

Αντίγραφα εξοφλημένων τιμολογίων και λοιπών νόμιμων παραστατικών εγγράφων ή
εγγράφων ισοδύναμης αποδεικτικής ισχύος (σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις), που
εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.A.Σ. στο όνομα του Δικαιούχου της
Πράξης. Οι αγορές αφορούν καινούργια και όχι μεταχειρισμένα υλικά. Σε περίπτωση που
ο πωλητής ή κατασκευαστής και ο αγοραστής δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του Κ.Φ.A.Σ.
αντίγραφο εξοφλητικής απόδειξης νόμιμα χαρτοσημασμένης και θεωρημένης από την
αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Η εξόφληση των τιμολογίων και λοιπών νόμιμων παραστατικών
εγγράφων ή εγγράφων ισοδύναμης αποδεικτικής ισχύος (σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις), να συνοδεύεται από τα παραστατικά πληρωμής του Χρηματοπιστωτικού
Ιδρύματος (εντολή είσπραξης/πληρωμής ή αποδεικτικά τραπεζικής συναλλαγής μέσω
internet). Τα παραπάνω θα συνοδεύονται από φωτογραφικό υλικό των μόνιμων
κατασκευών και λίστα με τα serial numbers των μηχανημάτων και του εξοπλισμού.

ii.

Τιμολόγιο εξωτερικού (επίσημα μεταφρασμένο στην Ελληνική), προκειμένου για
προμήθεια που έγινε απ’ ευθείας από το εξωτερικό στο όνομα του Δικαιούχου με
αντίγραφο της σχετικής άδειας παράδοσης εκτελωνισθέντων ειδών (για χώρες εκτός
Ε.Ε.).

iii.

Παραστατικά πληρωμής της τράπεζας (εντολή είσπραξης/πληρωμής, κλπ) μέσω της
οποίας έγινε ο διακανονισμός για το συγκεκριμένο τιμολόγιο (για χώρες εκτός Ε.Ε.).
Τα τιμολόγια θα πρέπει να αναφέρουν την ποσότητα του προσφερόμενου είδους καθώς

iv.

και την τιμή μονάδας.
Τιμολόγια που αφορούν αγορά εξοπλισμού για την κατοχή και χρήση του οποίου είναι

v.

απαραίτητη η έκδοση ειδικής άδειας (π.χ. αγορά αυτοκινήτου, αγορά μηχανοκίνητου
περονοφόρου που κινείται εκτός της μονάδας κλπ), συνοδεύονται από τις απαιτούμενες
άδειες που θα πρέπει να έχουν εκδοθεί στο όνομα του Δικαιούχου και θα προσκομίζονται
το αργότερο μέχρι την υποβολή της αίτησης πληρωμής.
Στα παραστατικά πληρωμής της τράπεζας μέσω της οποίας έγινε ο διακανονισμός για

vi.

τιμολόγιο εξωτερικού, θα αναφέρεται σαφώς το τιμολόγιο και το είδος του προϊόντος.
vii.

Σε περιπτώσεις που απαιτείται συγχρόνως και η έκδοση δελτίου αποστολής (μεταφορές
υλικών), αυτό θα πρέπει να επισυνάπτεται στο αντίστοιχο τιμολόγιο (εφόσον δεν
αποτελούν ενιαίο έγγραφο).

viii.

Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 του Δικαιούχου στην οποία θα δηλώνεται :
 Ότι όλα τα υλικά, μηχανήματα, προμήθειες κλπ χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά στην
εγκατάσταση της μονάδας/εγκατάστασης και είναι καινούργια και αμεταχείριστα.
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 Ότι δεν έχει χρηματοδοτηθεί από άλλη πηγή για τις συγκεκριμένες εργασίες και
εξοπλισμούς.
 Ότι τα παρεχόμενα στοιχεία στο αίτημα επαλήθευσης – πληρωμής, είναι έγκυρα και
πραγματικά.
ix.

Βεβαίωση της τράπεζας, σε περίπτωση δανειοδότησης του Δικαιούχου, για το
εκταμιευθέν ποσό του δανείου.

x.

Αποδεικτικά στοιχεία για την πιστοποίηση καταβολής της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου,
όπου απαιτείται.

xi.

Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.

xii.

Απόσπασμα πρακτικών συνεδρίασης του Δ.Σ. ή άλλου αρμόδιου οργάνου (όταν
πρόκειται για Δικαιούχο Συνεταιριστικής Οργάνωσης, ΟΤΑ, Α.Ε., Ε.Π.Ε. κλπ) για την
εξουσιοδότηση του αρμοδίου προσώπου παραλαβής και υπογραφής κάθε απαραίτητου
εγγράφου (σε περίπτωση αλλαγής του αρχικά ορισθέντος).

xiii.

Αντίγραφο πολεοδομικής άδειας.

xiv.

Επιμετρήσεις επιβλεπόντων μηχανικών για κτιριακές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις.

xv.

Πρόσφατη βεβαίωση του Πρωτοδικείου της έδρας της επιχείρησης περί µη πτώχευσης ή
µη θέσης αυτής σε εκκαθάριση.

xvi.

Βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας περί µη τροποποίησης του καταστατικού της
επιχείρησης, ή για τις σχετικές τροποποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν μετά την
υποβολή της πρότασης.

xvii.
2.

Συμπληρωμένα τα υποδείγματα 5, 6 και 7.
Για την έκδοση της απόφασης πληρωμής, πλέον των ανωτέρω υποβάλλονται και τα
εξής:

 Βεβαίωση έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας,
 Βεβαίωση εγκατάστασης ή πιστοποίησης συστήματος αυτοελέγχων, συστήματος
διαχείρισης ποιότητας, συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ή/και σήμανσης
προϊόντων από αρμόδιο φορέα, εφόσον η εφαρμογή τους περιλαμβάνεται στην Πράξη.
Στην περίπτωση εφαρμογής HACCP, η πιστοποίησή του μπορεί να προκύπτει και από
σχετική βεβαίωση από την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία. Ειδικότερα για το ΕΜΑS
απαιτείται και η καταχώρηση στο Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης Ελέγχου
EMAS.
Άρθρο 14
Έλεγχος των Δικαιολογητικών του Αιτήματος Επαλήθευσης – Πληρωμής –
Διαδικασία Καταβολής Ενισχύσεων
1.

Ο Δικαιούχος υποβάλλει στην κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας, το αργότερο έως
τις 2 Οκτωβρίου 2015, αίτημα επαλήθευσης-πληρωμής, που συνοδεύεται από τα
απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 13 και προωθείται στο
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αρμόδιο Όργανο Επιτόπιας Επαλήθευσης (Ο.Ε.Ε.), το οποίο προβαίνει στις ακόλουθες
ενέργειες:
i.

Εξετάζει λεπτομερώς τα παραστατικά στοιχεία και δικαιολογητικά που προσκόμισε ο
Δικαιούχος, σε σχέση με τις εκτελούμενες εργασίες του επενδυτικού σχεδίου
διενεργώντας επιτόπιο/ους έλεγχο/ελέγχους και πιστοποιεί τις σχετικές δαπάνες.
Ειδικότερα αρμοδιότητες του Ο.Ε.Ε. είναι:



η πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα µε τους
όρους που περιλαμβάνονται στην ισχύουσα κάθε φορά Απόφαση Ένταξης –
Χρηματοδότησης,



η πιστοποίηση της πραγματοποίησης των δαπανών οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στο
αίτημα επαλήθευσης – πιστοποίησης δαπανών και της επιλεξιµότητάς τους µε βάση τα
πρωτότυπα παραστατικά και τα λοιπά δικαιολογητικά και στοιχεία τεκμηρίωσης του
Δικαιούχου. Δεν γίνονται αποδεκτά παραστατικά τα οποία υποβάλλονται σε αντίγραφα
λόγω απώλειας των πρωτοτύπων, εξαιρουμένων των αποδεδειγμένων περιπτώσεων
ανωτέρας βίας που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Δικαιούχου,



η επιβεβαίωση της ορθότητας και ακρίβειας των αιτημάτων επαλήθευσης – πιστοποίησης
δαπανών του Δικαιούχου και η ακύρωση των πρωτότυπων παραστατικών εξόφλησης
των δαπανών,



η τεκμηρίωση της ύπαρξης επαρκούς διαδρομής ελέγχου,



η διασφάλιση της τήρησης των λοιπών όρων υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Απόφαση Ένταξης – Χρηματοδότησης,



η τήρηση των κανόνων δημοσιότητας.

ii.

Το Ο.Ε.Ε. οφείλει να θεωρήσει τις πιστοποιηθείσες εργασίες και να ελέγξει τα
δικαιολογητικά σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες το αργότερο, από την ημερομηνία
παραλαβής του Αιτήματος Επαλήθευσης – Πληρωμής του Δικαιούχου. Εφόσον κριθεί
αναγκαίο, το Ο.Ε.Ε. δύναται να ζητήσει, μία ή περισσότερες φορές, την υποβολή
συμπληρωματικών στοιχείων από το Δικαιούχο, τα οποία οφείλεται να υποβληθούν εντός
δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του/των
σχετικού/ών εγγράφου/ων του Ο.Ε.Ε. Μετά την παρέλευση και αυτών των προθεσμιών
το Αίτημα Επαλήθευσης – Πληρωμής θεωρείται ως μη υποβληθέν και επιστρέφεται στο
Δικαιούχο.

iii.

Συντάσσει Έκθεση Επαλήθευσης – Πιστοποίησης (Υπόδειγμα 3) της εξεταζόμενης
Πράξης στην οποία προσδιορίζεται το ποσοστό του εκτελεσθέντος επενδυτικού σχεδίου,
σε σχέση με το συνολικά εγκεκριμένο, αναλυτικά και ανακεφαλαιωτικά κατά Έκθεση και
επιβεβαιώνεται η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του επενδυτικού σχεδίου.
Το Υπόδειγμα 3 συνοδεύεται από πίνακα των μη επιλέξιμων δαπανών με σχετική και
τεκμηριωμένη αιτιολόγηση για τη μη επιλεξιμότητά τους

iv.

Συμπληρώνει τη λίστα Διοικητικής και Επιτόπιας Επαλήθευσης (Υπόδειγμα 12) αιτήματος
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Επαλήθευσης – Πληρωμής.
v.

Βεβαιώνει με τη συμπλήρωση του Υποδείγματος 8 ότι όλα τα τιμολόγια είναι εξοφλημένα.

vi.

Η Έκθεση Επαλήθευσης – Πιστοποίησης, υποβάλλεται σε δύο (2) αντίγραφα, μέσω της
αρμόδιας Υπηρεσίας Αλιείας, στην ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ, το αργότερο
έως τις 13 Νοεμβρίου 2015, με συνημμένα τα συμπληρωμένα υποδείγματα 4 και 8 και
τα θεωρημένα από αυτή Υποδείγματα 5, 6 και 7 που υπέβαλλε ο Δικαιούχος με το
φάκελο αιτήματος επαλήθευσης - πληρωμής. Αντίγραφο της Έκθεσης Επαλήθευσης –
Πιστοποίησης αποστέλλεται

στο

Δικαιούχο προκειμένου

να

λάβει

γνώση

της

επιλεξιμότητας των πιστοποιηθέντων δαπανών της Πράξης.

2.

Η ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ, μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών προβαίνει :

i

Στην έκδοση Απόφασης - Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης και Πληρωμής της Πράξης, με την
οποία α) βεβαιώνεται η ολοκλήρωση της Πράξης και β) ορίζεται το καταβλητέο ποσό της
δημόσιας οικονομικής ενίσχυσης που αντιστοιχεί στο μέρος των εργασιών που έχουν
επαληθευτεί – πιστοποιηθεί. Επίσης συμπληρώνει το χρηματοοικονομικό δελτίο
(Υπόδειγμα 9). Αντίγραφο της Απόφασης - Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης και Πληρωμής
Πράξης, κοινοποιείται στο Δικαιούχο.

ii

Στη σύνταξη και υποβολή φακέλου πληρωμής του Δικαιούχου προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ,
αποτελούμενο από τα παρακάτω δικαιολογητικά :



Απόφαση - Βεβαίωσης ολοκλήρωσης και πληρωμής του επενδυτικού σχεδίου.



Αντίγραφο του αιτήματος επαλήθευσης-πληρωμής του Δικαιούχου.



Έκθεση Επαλήθευσης – Πιστοποίησης (Υπόδειγμα 3).



Απόφαση ένταξης-χρηματοδότησης της Πράξης από την ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ &
ΘΑΛΑΣΣΑΣ.



Απόσπασμα σχετικής με την Πράξη ΣΑΕ.

3.

Για τον προσδιορισμό, από την ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ, του καταβλητέου
ποσού της Δημόσιας Δαπάνης που αντιστοιχεί στο μέρος των εργασιών που έχουν
επαληθευθεί-πιστοποιηθεί, τηρούνται τα εξής:

i

Οι δαπάνες που αφορούν στη διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, στην αγορά
οικοπέδου, στα έργα οδοποιίας και στα τεχνικά έξοδα και απόβλεπα, θα πληρώνονται
σύμφωνα με τα αντίστοιχα ποσοστά που προκύπτουν από την Απόφαση Ένταξης –
Χρηματοδότησης της Πράξης και σύμφωνα με τον τελικό προϋπολογισμό αυτής.

ii

Οι επιλέξιμες δαπάνες υπολογίζονται αφού αφαιρεθούν από τις πραγματοποιηθείσες:



Οι δαπάνες των μη επιλέξιμων εργασιών – προμηθειών.



Οι υπερβάσεις κόστους των επιμέρους κατηγοριών εργασιών.
Στην κατηγορία «τεχνικά έξοδα - απρόβλεπτα», οι επιλέξιμες δαπάνες δε δύναται να
υπερβούν το αρχικά εγκεκριμένο ποσοστό επί των εκτελεσθεισών δαπανών.
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iii

Σε κάθε περίπτωση το τελικό ποσό πληρωμής δε μπορεί να υπερβεί το συνολικό
εγκεκριμένο προϋπολογισμό του επενδυτικού σχεδίου.

iv Σε περίπτωση που:


ο Δικαιούχος δεν έχει υποβάλει σχετικό αίτημα τροποποίησης ή και
παραίτησης μέρους της Πράξης (σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11 της
παρούσας) μέσα σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών
από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης – Χρηματοδότησης και



κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών της πληρωμής, από την ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ
ΑΛΙΕΙΑΣ,

προκύψει

ότι

το

ποσοστό

υλοποίησης

του

οικονομικού

αντικειμένου της Πράξης δεν υπερβαίνει το 70% του εγκεκριμένου,
δεν εκδίδεται η Απόφαση - Βεβαίωση Ολοκλήρωσης και Πληρωμής και η
Πράξη ακυρώνεται.

4.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά το διοικητικό έλεγχο της πληρότητας του φακέλου, την επιβεβαίωση
της έγκρισης πληρωμής και τους απαραίτητους λογιστικούς ελέγχους, εκδίδει εντολή
πληρωμής προς το τραπεζικό ίδρυμα που τηρείται ο Ειδικός Λογαριασμός Εγγυήσεων
Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ), (εκτέλεση πληρωμής). Η πληρωμή πραγματοποιείται,
το συντομότερο δυνατό, στο ακέραιο και αποκλειστικά στον τραπεζικό λογαριασμό του
αιτούντος, χωρίς κανένα ποσό να αφαιρείται, ούτε να παρακρατείται, ούτε να
εισπράττεται, το οποίο θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των ποσών της δημόσιας
συνεισφοράς στους Δικαιούχους. Η δημόσια ενίσχυση δεν εκχωρείται σε τρίτους.
Η καταβολή του εγκεκριμένου ποσού στο ακέραιο γίνεται από το Τραπεζικό Ίδρυμα,
εντός τριών (3) ημερών από την παραλαβή της εντολής πληρωμής.
Άρθρο 15
Έναρξη Παραγωγικής Λειτουργίας - Ολοκλήρωση και Παραλαβή Πράξεων

1.

Η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας διαπιστώνεται κατά την Επιτόπια Επαλήθευση
του αρμόδιου Ο.Ε.Ε., μετά την υποβολή από το Δικαιούχο του Αιτήματος Επαλήθευσης –
Πληρωμής στην κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας.
Ως έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας θεωρείται η πραγματοποίηση αγορών πρώτων
υλών ή πωλήσεις προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών, σε βαθμό που τεκμηριώνουν την
κανονική λειτουργία της μονάδας/εγκατάστασης.
Σε ότι αφορά τις δημιουργούμενες θέσεις απασχόλησης, να έχει καλυφθεί τουλάχιστον το
1/3 από τις προβλεπόμενες. Ο αριθμός των δημιουργηθέντων νέων θέσεων
απασχόλησης θα προκύψει από τη σύγκριση των υφιστάμενων θέσεων απασχόλησης σε
σχέση με αυτών της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης πριν την έναρξη των εργασιών της
Πράξης.
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2.

Με βάση την τελική Έκθεση Επαλήθευσης – Πιστοποίησης του αρμόδιου Ο.Ε.Ε., και
σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ 7 του άρθρου 13 της ΚΥΑ 3136/07.11.2011, η ΕΥ
ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ προβαίνει, στην έκδοση Απόφασης - Βεβαίωσης
Ολοκλήρωσης της Πράξης.
Άρθρο 16
Παρακολούθηση Έργων (ολοκληρωμένων Πράξεων) στο Στάδιο Λειτουργίας τους

1.

Η κατά τόπο Υπηρεσία Αλιείας δια των αρμόδιων οργάνων της παρακολουθεί το έργο
(ολοκληρωμένη Πράξη) και στο στάδιο λειτουργίας του και ενημερώνει την ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ σε περιπτώσεις παρεκκλίσεων της λειτουργίας ή άλλης χρήσης
του επενδυτικού σχεδίου από το σκοπό για τον οποίο έχει ενισχυθεί, ή για παύση της
λειτουργίας του.

2.

Για τις διαπιστούμενες παρεκκλίσεις ή την παύση της λειτουργίας του έργου, η ΕΥ ΕΦΔ
ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την ανάκτηση
μέρους ή του συνόλου των ενισχύσεων που έχουν καταβληθεί.
Άρθρο 17
Υποχρεώσεις Δικαιούχων Οικονομικών Ενισχύσεων
Πλέον των υποχρεώσεων των Δικαιούχων που ορίζονται στη ΚΥΑ 3136/07.11.2011, και
ιδίως αυτών της τήρησης στοιχείων και αποδοχής ελέγχων και επιτόπιων ή/και
διοικητικών επαληθεύσεων από όλα τα εθνικά και κοινοτικά όργανα, ισχύουν και τα εξής:

1.

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να υλοποιήσει την Πράξη σύμφωνα με όσα προβλέπονται
στην Απόφαση Ένταξης – Χρηματοδότησής της.

2.

Ο Δικαιούχος, υποχρεούται σε περίπτωση μη δανειοδότησης, να καλύψει την Ιδιωτική
Συμμετοχή του αποκλειστικά με ίδια κεφάλαια.

3.

Κατά την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου ο Δικαιούχος είναι υποχρεωμένος να
λαμβάνει όλες τις κατά περίπτωση απαιτούμενες γενικές και ειδικές άδειες ή/και
δικαιολογητικά, που αφορούν στην πραγματοποίηση της ενισχυόμενης Πράξης και τη
νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης. Τα ανωτέρω έγγραφα επιδεικνύονται στα αρμόδια
όργανα παρακολούθησης και επαλήθευσης Πράξεων της ΚΥΑ 3136/07.11.2011.

4.

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως και έγκαιρα την κατά τόπο αρμόδια
Υπηρεσία Αλιείας για την ακριβή ημερομηνία έναρξης των εργασιών και για την πρόοδο
υλοποίησης του επενδυτικού του σχεδίου.

5.

Ο Δικαιούχος υποχρεούται, εφόσον ο προϋπολογισμός του έργου υπερβαίνει τα 500.000
€ να αναρτά κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της Πράξης διαφημιστικό πλαίσιο, στο
χώρο πραγματοποίησης αυτής, όπου θα φαίνεται η συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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και του Ελληνικού Κράτους σ’ αυτό, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Καν (ΕΚ)
498/2007, άρθρο 32, παρ. 2.
6.

Ο Δικαιούχος υποχρεούται, το αργότερο έξι (6) μήνες μετά την ολοκλήρωση της Πράξης,
να αναρτά στο χώρο πραγματοποίησης της Πράξης και στο πιο ευκρινέστερο δυνατό
σημείο, επεξηγηματική πινακίδα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές και τα
σχετικά υποδείγματα.

7.

Τα πάγια στοιχεία των επενδυτικών σχεδίων που ενισχύονται δια της παρούσας
απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται για δραστηριότητες άλλες από αυτές που
αναφέρονται στην Απόφαση Ένταξης – Χρηματοδότησης για χρονικό διάστημα
τουλάχιστον 5 ετών από την βεβαίωση ολοκλήρωσης της Πράξης.

8.

Απαγορεύεται η πώληση ή αντικατάσταση του εξοπλισμού που ενισχύθηκε, χωρίς την
έγκριση της ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ, πριν από τη συμπλήρωση πέντε (5)
ετών από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου .

9.

Για τον υπολογισμό των πέντε (5) ετών, από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου
λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία της σχετικής Έκθεσης Επαλήθευσης – Πιστοποίησης
στην οποία αντιστοιχεί το συγκεκριμένο πάγιο στοιχείο.

10. Απαγορεύεται η μεταβίβαση εξοπλισμού κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού
σχεδίου, εκτός της περίπτωσης που ο μεταβιβαζόμενος εξοπλισμός αντικατασταθεί από
άλλο ίσης τουλάχιστον αξίας και ίδιου είδους το αργότερο εντός έξι (6) μηνών και μετά
την έγκριση της ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ. Αυτό ισχύει και για εξοπλισμούς
που έχουν καταστραφεί και δε δύναται να χρησιμοποιηθούν επιτυχώς για τη λειτουργία
του έργου.
11. Απαγορεύεται η εκμίσθωση μέρους ή του συνόλου των εγκαταστάσεων – εξοπλισμών
που αποτελούν αντικείμενο του επενδυτικού σχεδίου χωρίς έγκριση της ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ. Η έγκριση δίδεται πάντοτε με τον όρο της συνέχισης της
λειτουργίας του επενδυτικού σχεδίου στο ίδιο παραγωγικό αντικείμενο και η ευθύνη για
την τήρηση των όρων ένταξης παραμένει στον εκμισθωτή.
12. Απαγορεύεται να συγχωνευθούν ή απορροφηθούν από άλλη εταιρία ή αποσχίσουν
κλάδο στον οποίο εντάσσεται η Πράξη, χωρίς έγκριση της ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ &
ΘΑΛΑΣΣΑΣ. Η έγκριση δίδεται πάντοτε με τον όρο της συνέχισης της λειτουργίας της
επένδυσης στο ίδιο παραγωγικό αντικείμενο.
13. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή φορέα υλοποίησης της Πράξης πριν από τη συμπλήρωση
πενταετίας από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ολοκλήρωσης. Κατ’ εξαίρεση
επιτρέπεται η αλλαγή φορέα, πριν από την πενταετία μόνο μετά από έγκριση της ΕΥ
ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ, υπό την προϋπόθεση της ανάληψης από το νέο φορέα
όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ισχύουσα Απόφαση Ένταξης –
Χρηματοδότησης, διατυπούμενου σχετικού όρου στη σύμβαση μεταβίβασης με
αντίστοιχη αποδοχή του.
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14. Το αργότερα δύο (2) έτη από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας / εγκατάστασης κατά
την έννοια του άρθρου 15 της παρούσας και του άρθρου 15 της υπ’ αριθμ.
3136/07.11.2011 Κ.Υ.Α., οι Δικαιούχοι των ενισχύσεων θα πρέπει να έχουν προβεί στην
πρόσληψη του συνόλου του προβλεπόμενου από την εγκριθείσα Πράξη προσωπικού. Ο
αριθμός των δημιουργηθέντων θέσεων απασχόλησης θα προκύπτει από τη σύγκριση
των υφιστάμενων θέσεων απασχόλησης σε σχέση με αυτών της τελευταίας
διαχειριστικής χρήσης πριν την έναρξη των εργασιών της Πράξης.
15. Σε περίπτωση παράβασης των αναφερομένων στις προηγούμενες παραγράφους, η ΕΥ
ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ δύναται να αποφασίζει την ανάκτηση μέρους ή και του
συνόλου των ενισχύσεων, όπως επίσης για τις περιπτώσεις οικονομικής ενίσχυσης
μεταχειρισμένου εξοπλισμού, παράβασης ή αθέτησης όρων των προβλεπόμενων αδειών
και μη συμμόρφωσης των φορέων της επένδυσης στις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών
εντός των χρονοδιαγραμμάτων που θα τους τίθενται για την έκδοση συμπληρωματικών
αδειών κατά και μετά την υλοποίηση της επένδυσης, καθώς και συμπλήρωσης –
επέκτασής τους ή σχετικής παράτασής τους.
Άρθρο 18
Ανωτέρα Βία και Έκτακτα Γεγονότα
1. Σε περίπτωση γεγονότων ανωτέρας βίας ή άλλων γεγονότων τα οποία σαφώς και
αποδεδειγμένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της ευθύνης του Δικαιούχου της
ενίσχυσης, τότε αναστέλλεται η εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη
σχετική Απόφαση Ένταξης-Χρηματοδότησης της Πράξης, στο μέτρο και στο χρόνο που
αυτά τα γεγονότα ή περιστατικά παρεμποδίζουν την εκπλήρωσή τους.
2. Προς τούτο, ο επικαλούμενος περιστατικό της παραπάνω κατηγορίας, υποχρεούται να το
γνωστοποιήσει εγγράφως στην κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας, υποβάλλοντας και
όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Η κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας διαβιβάζει την αίτηση με τα συνημμένα
δικαιολογητικά στην ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ, με την αιτιολογημένη άποψή
της.
3. Η ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ, εξετάζει τα επικαλούμενα περιστατικά «ανωτέρας
βίας και έκτακτων γεγονότων» και εισηγείται αρμοδίως και κατά περίπτωση, για την
αδυναμία ή μη τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων από τον Δικαιούχο.
Άρθρο 19
Δημοσιονομικές Διορθώσεις – Ανακτήσεις

1.

Σε περίπτωση διαπίστωσης παρατυπίας, από τα αρμόδια όργανα Επαλήθευσης,
Πιστοποίησης ή/και Ελέγχου, ή παράβασης των αναφερόμενων του προηγούμενου
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άρθρου, εφαρμόζονται οι διαδικασίες δημοσιονομικής διόρθωσης και η ανάκτηση των
αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών σύμφωνα με την αριθμ. 2058/23-072008 (ΦΕΚ 1563/Β/2008) Κοινή Υπουργική Απόφαση, «Σύστημα Δημοσιονομικών
Διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων
ποσών από

πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για

την υλοποίηση

του

Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013», όπως τροποποιείται και ισχύει.
2.

Για τις διαδικασίες πρόληψης και αντιμετώπισης απάτης ακολουθείται η Κοινοτική και
Εθνική Νομοθεσία όπως εξειδικεύεται και τροποποιείται κάθε φορά.
Άρθρο 20
Επίσπευση πλειστηριασμού ή κάθε μορφής εκκαθάριση επιχείρησης που υπάγεται στις
διατάξεις της παρούσας και μέχρι την παρέλευση 5ετίας ή του ελάχιστου χρόνου από την
ολοκλήρωση της Πράξης ή οποτεδήποτε πριν από την ολοκλήρωσή της, είναι άκυρη, αν
η σχετική Πράξη κατασχέσεως και το πρόγραμμα πλειστηριασμού ή η Πράξη διορισμού
εκκαθαριστή δεν έχουν κοινοποιηθεί εντός είκοσι (20) ημερών από της συντάξεως τους
στην ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ.
Άρθρο 21
Δημοσιοποίηση της Πρόσκλησης
1.

Η ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ οφείλει να δημοσιεύσει μέσω του τύπου

και ηλεκτρονικά την παρούσα πρόσκληση, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι
δυνητικοί Δικαιούχοι θα λάβουν έγκαιρα γνώση για την ύπαρξη και το περιεχόμενο της
πρόσκλησης.
2.

Το κείμενο που θα δημοσιευτεί μπορεί να αποτελεί περίληψη της παρούσας

πρόσκλησης και να παραπέμπει σε αναλυτικό πληροφοριακό υλικό, το οποίο τίθεται στη
διάθεση των ενδιαφερομένων σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, είτε από την έδρα
των αρμόδιων αρχών, είτε μέσω του διαδικτύου.
3.

Οι κατά τόπο αρμόδιες Υπηρεσίες Αλιείας αναλαμβάνουν την υποχρέωση να

δημοσιοποιήσουν την παρούσα πρόσκληση στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, στους
Οργανισμούς

Τοπικής

Αυτοδιοίκησης

Α’

και

Β΄

Βαθμού,

στους

Αλιευτικούς

Συνεταιρισμούς, τα συλλογικά όργανα υδατοκαλλιεργητών και μεταποίησης αλιευτικών
προϊόντων και σε λοιπούς φορείς της περιοχής ευθύνης τους, που μπορούν να
συμβάλλουν στην ευρύτερη δυνατή ενημέρωση του πληθυσμού και όλων των δυνητικών
Δικαιούχων, χωρίς διακρίσεις.
4.

Οι εν λόγω ενέργειες δημοσιοποίησης α) καταγράφονται λεπτομερώς από τις

κατά τόπο αρμόδιες Υπηρεσίες Αλιείας, οι οποίες οφείλουν να τηρούν σε αρχείο όλα τα
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αποδεικτικά στοιχεία δημοσιοποίησης της Πρόσκλησης και β) κοινοποιούνται στην ΕΥ
ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Αξιολόγηση – βαθμολόγηση επενδυτικών σχεδίων
Η αξιολόγηση αφορά στον επενδυτικό φορέα, στο προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο
και στη συμβολή του στους στόχους ΕΠΑΛ 2007 – 2013, ενώ η βαθμολόγηση των
κριτηρίων γίνεται με ΝΑΙ ή ΟΧΙ, είτε με την αντίστοιχη τιμή για τα κριτήρια που έχουν
ορισθεί κλίμακες τιμών, σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες κριτηρίων (Α, Β και Γ),
λαμβάνοντας υπόψη και τα ακόλουθα:
1) Για το κριτήριο «Χαρακτηριστικά του Φορέα» (Α1)
α. Για την εμπειρία και την κλίμακα των δραστηριοτήτων του φορέα, λαμβάνεται υπόψη το
χρονικό διάστημα (διαχειριστικές περίοδοι) που ο φορέας έχει κατά το παρελθόν
απασχοληθεί στην παραγωγή προϊόντων, ανάλογων αυτού της προτεινόμενης
επένδυσης, αλλά και η αποδεδειγμένη γνώση σε τομείς σχετικούς με την επένδυση
(ΠΙΝΑΚΑΣ Α / Κριτηρίων επιλογής Πράξεων).
β. Για τη φερεγγυότητα του φορέα, εξετάζονται:
στοιχεία συναλλακτικής τάξης από υφιστάμενες δραστηριότητές του (π.χ. φορολογική και
ασφαλιστική ενημερότητα),
μη ύπαρξη αποφάσεων ακούσιας ανάκλησης πράξεων υπαγωγής σε αναπτυξιακούς
νόμους ή / και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας,
μη υποβολή αιτήματος υπαγωγής στις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα βάσει του Ν.
3588/2007, όπως τροποποιείται και ισχύει.
γ. Για τη βιωσιμότητα του φορέα εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 της
παρούσας πρόσκλησης.
2) Για το κριτήριο «Προοπτικές κερδοφορίας και βιωσιμότητας της επένδυσης» (Β3)
Το κριτήριο “προοπτικές κερδοφορίας και βιωσιμότητας της επένδυσης εξειδικεύεται στα
ακόλουθα κριτήρια (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3):
Χρηματοοικονομική ανάλυση της επένδυσης (εσωτερικός συντελεστής απόδοσης) και
Χρηματοοικονομική ανάλυση του φορέα - δείκτης κερδοφορίας.
Προκειμένου να υπολογισθούν οι δύο δείκτες του κριτηρίου βιωσιμότητας, (κριτήριο: Β3
Προοπτικές κερδοφορίας και βιωσιμότητας της επένδυσης) στα στοιχεία που
λαμβάνονται υπόψη (πωλήσεις, κύκλος εργασιών πρώτες ύλες κλπ) θα καταγράφονται οι
προβλέψεις των μεγεθών της επιχείρησης (φορέα της επένδυσης) σε βάθος 5ετίας μετά
την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, για τα μεγέθη των προϊόντων και των
υπηρεσιών που συνδέονται με το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου.
3) Για το κριτήριο «Εφαρμογή προηγμένης ή καινοτόμου Τεχνολογίας» (Β4)
Μία Πράξη χαρακτηρίζεται ως καινοτόμος, είτε από τη χρήση μιας διαδικασίας που
υιοθετεί νέες, ή σημαντικά βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής που μπορεί να
εμπεριέχουν αλλαγές στον εξοπλισμό ή και την οργάνωση παραγωγής, ή συνδυασμό των
παραπάνω, όπως και να προέρχονται από τη χρήση νέας γνώσης, είτε από την
παραγωγή ενός προϊόντος, του οποίου τα χαρακτηριστικά ή η χρήση διαφέρουν
σημαντικά των υπαρχόντων, ή το οποίο έχει βελτιωθεί μέσω ενίσχυσης, ή αναβάθμισης
της αποδοτικότητας.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, για την αξιολόγηση / βαθμολόγηση του επενδυτικού σχεδίου
θα ληφθούν υπόψη, αν:
Το προϊόν της επένδυσης είναι πρωτότυπο / καινοτόμο με την έννοια ότι:
δεν παράγεται στην Ελλάδα παρόμοιο προϊόν ή
δεν παράγεται στην Ελλάδα το συγκεκριμένο προϊόν, αλλά θα υποκαταστήσει
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παρόμοια προϊόντα που παράγονται εγχώρια για μια ή και περισσότερες εφαρμογές, με
ριζική όμως διαφοροποίηση λόγω των υλικών κατασκευής ή και της ενσωματωμένης
τεχνολογίας σε αυτό,
το προϊόν έχει ξεκινήσει να παράγεται ήδη στην Ελλάδα την τελευταία πενταετία,
θεωρείται όμως διεθνώς νέο και εξελισσόμενο,
το προϊόν της επένδυσης είναι ουσιωδώς διαφοροποιημένο σε σχέση με τα αντίστοιχα
προϊόντα / υπηρεσίες που ήδη παράγονται όσον αφορά:
τις τεχνικές προδιαγραφές,
τα ποιοτικά χαρακτηριστικά,
το ενσωματωμένο λογισμικό,
τις προστιθέμενες χρήσεις,
τη φιλικότητα προς το χρήστη,
τη φιλικότητα προς το περιβάλλον,
δεν συντρέχει καμία από τις παραπάνω προϋποθέσεις.
4) Για το κριτήριο «Παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας» (Β5)
Ως προστιθέμενη αξία προϊόντος θεωρείται η συναλλακτική ή/και αντιληπτή αξία που
προστίθεται σε ένα προϊόν μέσα από την επεξεργασία ή/και μεταποίηση του ή/ και από τη
βελτίωση της εικόνας του. Η προστιθέμενη αξία διαφοροποιεί το προϊόν και βελτιώνει την
ελκυστικότητά του σε σχέση με τα άμεσα ανταγωνιστικά και εναλλακτικά προσφερόμενα
προϊόντα, και ειδικότερα για την εφαρμογή της παρούσας:
Υψηλής προστιθεμένης αξίας θεωρούνται τα προϊόντα εγκαταστάσεων Α
(Μεταποίηση αλιευμάτων).
Μέσης προστιθεμένης αξίας θεωρούνται τα προϊόντα των εγκαταστάσεων ΚΝ, S
και ΑΜ (επεξεργασία – τυποποίηση νωπών – κατεψυγμένων αλιευμάτων, τυποποίηση
(συσκευασία) νωπών αλιευμάτων – Αποκελύφωση μυδιών) και
Χαμηλής προστιθεμένης αξίας θεωρούνται τα προϊόντα για τα οποία γίνεται
χρήση εγκαταστάσεων PS, KA, I (ψυκτικοί θάλαμοι αλιευμάτων, Κέντρα αποστολής
οστρακοειδών, ιχθυόσκαλες).
(οι συμβολισμοί και οι κατηγορίες των εγκαταστάσεων προβλέπονται από το Π.Δ.
412/94, άρθρα 5 και 16).
5). Για το κριτήριο: Γ3 Συμβολή στην απασχόληση
Η βαθμολογία που αφορά στην απασχόληση (κριτήριο: Γ3 Συμβολή στην απασχόληση)
θα προκύπτει από τις προτεινόμενες θέσεις εργασίας, όπως αυτές αποτυπώνονται στη
σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα της επένδυσης.
Η συνολική βαθμολογία του επενδυτικού σχεδίου υπολογίζεται από το άθροισμα των
βαθμολογιών των τριών κατηγοριών κριτηρίων (Α, Β και Γ) μετά τον πολλαπλασιασμό με
τον αντίστοιχο συντελεστή στάθμισης κάθε κατηγορίας και συγκεκριμένα:
ΣΒ=Α . 40% + Β . 30% + Γ . 30%
Όπου ΣΒ η συνολική βαθμολογία της Πράξης:
Όπου Α, Β, Γ η βαθμολογία των αντίστοιχων κατηγοριών της Πράξης.
Η συνολική βαθμολογία ΣΒ προσδιορίζεται με δεκαδικό αριθμό μέχρι και το
δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΕΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Η βιωσιμότητα του Φορέα εκτιμάται με βάση τις τιμές των κατωτέρω αριθμοδεικτών:
περιθώριο μικτού κέρδους, περιθώριο καθαρού κέρδους, αποδοτικότητα ιδίων
κεφαλαίων, κυκλοφοριακή ρευστότητα, ανάπτυξη εργασιών της τελευταίας τριετίας.
Στους ανωτέρω δείκτες θα εφαρμοσθούν τα κριτήρια ως ακολούθως:
Για επιχειρήσεις που δημοσιεύουν ισολογισμό.
2012
1

Περιθώριο Μικτού Κέρδους

2

Περιθώριο (EBITDA)(1)

2013

2014

Μικτά Κέρδη Χ 100

Μ.Ο.
>8%

Πωλήσεις
EBITDA Χ 100

>3%

Πωλήσεις
3

4

5

6

Περιθώριο Καθαρού

Καθαρά Κέρδη Χ 100

Κέρδους

Πωλήσεις

Αποδοτικότητα Ιδίων

Καθαρά Κέρδη Χ 100

Κεφαλαίων

Ίδια Κεφάλαια

Κυκλοφοριακή Ρευστότητα

Ανάπτυξη Εργασιών

>0%

>0%

Κυκλοφορούν ενεργητικό

>1

Βραχ/μες Υποχρεώσεις

[(Κ.Ε. t / Κ.Ε. (t-1)-1] x 100

Μέσος όρος του
ρυθμού ανάπτυξης
των εργασιών της
τελευταίας
πενταετίας να είναι
θετικός

>0

Ως βιώσιμος θεωρείται ο φορέας που εκπληρώνει τουλάχιστον 2 από τα 6 ανωτέρω
κριτήρια.
Για τους φορείς, που λόγω της εταιρικής τους μορφής δεν υποχρεούνται να δημοσιεύουν
ισολογισμό, εξετάζονται τα κριτήρια 1, 3 και 6 και απαιτείται να εκπληρώνεται
τουλάχιστον ένα από τα τρία κριτήρια

1

() EBITDA: Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και
συνολικών αποσβέσεων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
Κριτήρια Βιωσιμότητας του επενδυτικού σχεδίου και προοπτική κερδοφορίας του
Στην Ομάδα αυτή η βαθμολογία κυμαίνεται από 0-8 και εξειδικεύεται στα ακόλουθα
κριτήρια:
1. Χρηματοοικονομική ανάλυση της επένδυσης (εσωτερικός συντελεστής
απόδοσης).
Η βαθμολογία του κριτηρίου κυμαίνεται από 0-4 και προκύπτει από το δείκτη:
Εσωτερικός συντελεστής απόδοσης (IRR) επί του συνόλου των επενδυόμενων
κεφαλαίων με βάση τις εισροές – εκροές της επένδυσης για τα πρώτα 5 έτη λειτουργίας
μετά την ολοκλήρωσή της.
Δείκτης

Βαθμός 0 - 4

IRR≥15%

4

15%> IRR≥10%

3

10%> IRR≥5%

2

5%> IRR

0

2. Χρηματοοικονομική ανάλυση του φορέα - δείκτης κερδοφορίας.
Δείκτης κερδοφορίας
ΔΚ = αποτελέσματα προ τόκων και φόρων/κύκλος
εργασιών (μέσος όρος βάσει των προβλέψεων για
τα πρώτα 5 έτη λειτουργίας μετά την ολοκλήρωση
της επένδυσης)

Βαθμός 0 - 4

ΔΚ≥20%

4

20%> ΔΚ ≥10%

3

10%> ΔΚ ≥5%

2

5%> ΔΚ

0
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
Στοιχεία τεκμηρίωσης της ιδιότητας Μικρομεσαίας Επιχείρησης

1.

Αριθμός απασχολουμένων της επιχείρησης

Αντιστοιχεί στον αριθμό εργαζομένων μόνιμης και πλήρους απασχόλησης ή το
ισοδύναμό τους σε περίπτωση μερικής απασχόλησης με σχέση εξαρτημένης εργασίας
κατά την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση στην εξεταζόμενη επιχείρηση σύμφωνα
με το τελευταίο υποβληθέν έντυπο Ε7 ή την τελευταία θεωρημένη κατάσταση της
Επιθεώρησης Εργασίας ή τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ ) του ΙΚΑ.
Επιπλέον των όσων ορίζονται ανωτέρω, σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν είναι
ανεξάρτητη, αλλά συνεργαζόμενη ή συνδεδεμένη σύμφωνα με τους ορισμούς που
αναφέρονται στη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, για τον
υπολογισμό του αριθμού των απασχολουμένων θα λαμβάνονται υπόψη και οι
εργαζόμενοι που βρίσκονται ανάντη ή κατάντη της εν λόγω επιχείρησης σύμφωνα με τη
διαδικασία που ορίζεται στην ανωτέρω σύσταση 2003/361/ΕΚ. Σημειώνεται ότι
προκειμένου μια επιχείρηση να είναι ΜΜΕ ή μεγάλη, πρέπει να βρίσκεται κάτω ή άνω του
ορίου που ορίζεται στη σύσταση επί δύο διαδοχικά οικονομικά έτη (βλ. άρθρο 4, παρ. 2
του παραρτήματος της σύστασης 2003/361/ΕΚ.

2.

Κύκλος εργασιών ή σύνολο ισολογισμού

Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των χρηματοοικονομικών
μεγεθών είναι εκείνα που αφορούν την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση και
υπολογίζονται σε ετήσια βάση. Λαμβάνονται υπόψη κατά την ημερομηνία κλεισίματος
των λογαριασμών. Το ύψος του κύκλου εργασιών υπολογίζεται χωρίς τον ΦΠΑ και χωρίς
άλλους έμμεσους δασμούς.
Επιπλέον των όσων ορίζονται ανωτέρω, σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν είναι
ανεξάρτητη, αλλά συνεργαζόμενη ή συνδεδεμένη σύμφωνα με τους ορισμούς που
αναφέρονται στη σύσταση 2003/361/ΕΚ στο Παράρτημα, άρθρο 3, για τον υπολογισμό
του κύκλου εργασιών ή του συνόλου του ισολογισμού θα λαμβάνονται υπόψη και τα
οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων που βρίσκονται ανάντη ή κατάντη της εν λόγω
επιχείρησης σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην ανωτέρω σύσταση.
Σημειώνεται ότι προκειμένου μια επιχείρηση να είναι ΜΜΕ ή μεγάλη, πρέπει να βρίσκεται
κάτω ή άνω του ορίου που ορίζεται στη σύσταση, επί δύο διαδοχικά οικονομικά έτη (βλ.
άρθρο 4, παρ. 2 του παραρτήματος της σύστασης 2003/361/ΕΚ.
Σε περίπτωση που ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου ανήκει σε όμιλο
επιχειρήσεων υποβάλλονται στοιχεία τεκμηρίωσης της συμμετοχής αυτού στον όμιλο,
καθώς και τα στοιχεία οικονομικών μεγεθών του ομίλου (δημοσιευμένοι ισολογισμοί) και
τα στοιχεία τεκμηρίωσης της απασχόλησης των εταιρειών του ομίλου (υποβληθείσες
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Α.Π.Δ. ή θεωρημένες καταστάσεις προσωπικού από την Επιθεώρηση Εργασίας ή
Υπεύθυνη Δήλωση εκάστης επιχείρησης όπου θα αναγράφονται οι απασχολούμενοι και
οι αντίστοιχες ΕΜΕ) για τις δύο (2) τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις.
Σε περίπτωση επιχείρησης που δεν έχει κλείσει ακόμη διαχειριστική χρήση,
προσκομίζονται κατά περίπτωση επίσημα στοιχεία τεκμηρίωσης του κύκλου εργασιών
κατά την περίοδο λειτουργίας της καθώς και του ενεργητικού αυτής. (βλ. άρθρο 4, παρ. 3
του παραρτήματος της σύστασης 2003/361/ΕΚ).
Σε περίπτωση που η τελευταία πλήρης διαχειριστική χρήση πριν την υποβολή της
αίτησης δεν είναι κλεισμένη, για την τεκμηρίωση της ιδιότητας ΜΜΕ προσκομίζονται
αντίγραφο

του

βιβλίου

απογραφών

και

ισολογισμού

της

τελευταίας

πλήρους

διαχειριστικής χρήσης της επιχείρησης νομίμως υπογεγραμμένο και οι τέσσερις
τελευταίες υποβληθείσες Α.Π.Δ. της τελευταίας πλήρους διαχειριστικής χρήσης. Με τη
δημοσίευση του ισολογισμού η επιχείρηση υποχρεούται να τον υποβάλλει προκειμένου
να επανελεγχθούν τα στοιχεία.
Σε περίπτωση που το μέγεθος του φορέα του επενδυτικού σχεδίου διαφοροποιείται
μεταξύ

των

δύο

τελευταίων

χρήσεων,

σύμφωνα

με

τη

Δήλωση

ΜΜΕ,

τα

προαναφερόμενα στοιχεία οικονομικών μεγεθών και απασχόλησης υποβάλλονται και για
τη χρήση που προηγήθηκε των δύο τελευταίων καθώς και για όσες χρήσεις απαιτηθεί
προκειμένου να ελεγχθεί η απόκτηση ή η απώλεια της ιδιότητας της επιχείρησης ως
μεσαίας, μικρής ή πολύ μικρής μόνον εάν το φαινόμενο επαναληφθεί επί δύο διαδοχικά
οικονομικά έτη. (βλ. άρθρο 4, παρ. 2 του παραρτήματος της σύστασης 2003/361/ΕΚ).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5

Α.
Στοιχεία τεκμηρίωσης της δυνατότητας κάλυψης από το φορέα του
επενδυτικού σχεδίου της ιδίας συμμετοχής
Στο πλαίσιο της ενίσχυσης επιχειρηματικών σχεδίων από το παρόν Μέτρο, είναι
απαραίτητη για τις υποψήφιες επιχειρήσεις η τεκμηρίωση της δυνατότητας
καταβολής της ίδιας συμμετοχής αυτών στο επενδυτικό σχέδιο.
I.

Ως ίδια συμμετοχή νοείται:
για τις υφιστάμενες εταιρείες:


i.

το ποσό της αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου τους που προκύπτει από νέες
σε μετρητά εισφορές των εταίρων, ή

ii.

τα φορολογηθέντα κατά τις γενικές διατάξεις αποθεματικά, όπως αυτά
προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, εκτός του τακτικού, χωρίς να
απαιτείται αύξηση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου και υπό τον όρο ότι
τα αποθεματικά αυτά δεν θα μπορούν να διανεμηθούν πριν την παρέλευση
πενταετίας από την ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της
επένδυσης. Τα αποθεματικά αυτά εμφανίζονται σε ιδιαίτερο λογαριασμό στα
λογιστικά βιβλία της επιχείρησης. Τα φορολογηθέντα (έκτακτα) αποθεματικά
επιχείρησης αποτελούν ίδια συμμετοχή στην επένδυση, εφόσον κατά το
στάδιο αξιολόγησης της επένδυσης ελέγχεται και διαπιστώνεται η επάρκεια
της ρευστότητας της επιχείρησης μετά την αφαίρεση των ποσών των
διαθεσίμων της που πρόκειται να αποτελέσουν την ίδια συμμετοχή.
τις νεοϊδρυθείσες εταιρείες:


i.

ειδικά για τις εισηγμένες στο Χ.Α.Α. εταιρείες, ως ίδια συμμετοχή νοείται και:


i.

II.

το ποσό του αρχικού εταιρικού κεφαλαίου τους ή/και των αυξήσεων αυτού,
που προκύπτει από τις σε μετρητά εισφορές των εταίρων.

το ποσό που θα μεταφερθεί σε (ειδικό και ισόποσο της ιδιωτικής
συμμετοχής) δεσμευμένο τραπεζικό λογαριασμό, οι πιστώσεις του οποίου θα
αναλώνονται κατ’ αποκλειστικότητα για τη χρηματοδότηση της ενταγμένης
Πράξης στο πλαίσιο του Ε.Π. Αλιείας 2007-2013.



για τις ατομικές επιχειρήσεις / φυσικά πρόσωπα
νεοϊδρυθείσες), η ίδια συμμετοχή αποτελεί ίδιο κεφάλαιο.

(υφιστάμενες

και



για τους συνεταιρισμούς, ως ίδια συμμετοχή νοείται για μεν τους
νεοϊδρυόμενους το καταβεβλημένο κεφάλαιο τους, για δε τους υφιστάμενους το
ποσό της αύξησης του κεφαλαίου τους ή το αποθεματικό που σχηματίζεται για
το σκοπό αυτόν.

Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται κατά κανόνα μετά την υποβολή της
αίτησης υπαγωγής στο παρόν Μέτρο με αποκλειστικό σκοπό, βάσει της σχετικής
απόφασης της γενικής συνέλευσης των μετόχων ή των εταίρων, τη χρησιμοποίηση
του νέου κεφαλαίου ως ίδια συμμετοχή στη συγκεκριμένη επένδυση. Επισημαίνεται
ότι στην περίπτωση τεκμηρίωσης της ίδιας συμμετοχής μέσω μελλοντικής αύξησης
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μετοχικού κεφαλαίου, θα πρέπει να τεκμηριώνεται κατάλληλα η ύπαρξη ρευστών
διαθεσίμων των εταίρων ή χρεογράφων ή τίτλων ή και άλλου είδους περιουσιακών
στοιχείων που είναι άμεσα ρευστοποιήσιμα στα χρονικά πλαίσια υλοποίησης της
επένδυσης και τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ίδια συμμετοχή σύμφωνα με τα
ως άνω οριζόμενα. Ο ίδιος περιορισμός ισχύει και για το προβλεπόμενο κεφάλαιο
των υπό σύσταση επιχειρήσεων.
Εναλλακτικά, η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου των επιχειρήσεων μπορεί να
πραγματοποιηθεί και πριν την υποβολή της πρότασης, υπό την προϋπόθεση ότι έχει
λάβει χώρα το νωρίτερο δώδεκα (12) μήνες πριν από την υποβολή της πρότασης με
αποκλειστικό σκοπό, βάσει της σχετικής απόφασης της γενικής συνέλευσης των
μετόχων ή των εταίρων, τη χρησιμοποίηση του νέου κεφαλαίου για τη
χρηματοδότηση επενδύσεων που καλύπτουν σαφώς τους σκοπούς του
υποβληθέντος για χρηματοδότηση επενδυτικού σχεδίου, ενώ μέχρι το χρόνο
υποβολής της πρότασης το κεφάλαιο αυτό πρέπει αποδεδειγμένα να υφίσταται με τη
μορφή διαθεσίμων της εταιρίας και να μην έχει αναλωθεί. Ο ίδιος περιορισμός ισχύει
και για το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο των νεοϊδρυθεισών επιχειρήσεων, εφόσον αυτό
λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό της ίδιας συμμετοχής.
Σε περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί η αύξηση μετοχικού-εταιρικού κεφαλαίου
για το επενδυτικό σχέδιο, υποβάλλονται τα νομιμοποιητικά στοιχεία αύξησης και
καταβολής του μετοχικού – εταιρικού κεφαλαίου, όπως αυτά αποτυπώνονται στην
ενότητα Β του παρόντος παραρτήματος.
III.

Για τις ατομικές επιχειρήσεις, η δυνατότητα κάλυψης της ίδιας συμμετοχής θα πρέπει
να τεκμηριώνεται κατάλληλα μέσω της ύπαρξης ρευστών διαθεσίμων εκ μέρους του
φυσικού προσώπου, ή χρεογράφων ή τίτλων ή και άλλου είδους περιουσιακών
στοιχείων που είναι άμεσα ρευστοποιήσιμα στα χρονικά πλαίσια υλοποίησης της
επένδυσης.

Β.
Δικαιολογητικά και στοιχεία για την πιστοποίηση της καταβολής της
ιδίας συμμετοχής
Στην περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί η αύξηση μετοχικού-εταιρικού κεφαλαίου για
το επενδυτικό σχέδιο, υποβάλλονται νομιμοποιητικά στοιχεία αύξησης και καταβολής του
μετοχικού εταιρικού κεφαλαίου από τα οποία και να προκύπτει ότι αυτή
πραγματοποιήθηκε για το σκοπό της επένδυσης:
i.

Σε περίπτωση Α.Ε.: (1) Απόσπασμα απόφασης Γενικής Συνέλευσης Μετόχων
(Γ.Σ.Μ.) σχετικό με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου για το σκοπό της
προτεινόμενης επένδυσης (και απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου προσδιορισμού
του σκοπού της αύξησης εφόσον αυτός δεν ορίζεται στην απόφαση της Γ.Σ.Μ.). (2)
Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης της εν λόγω απόφασης αύξησης. (3) Καταθετήρια του
εισφερόμενου ποσού από τους μετόχους όπου θα αναγράφεται η αιτιολογία
καταβολής. (4) Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης της πιστοποίησης καταβολής της εν λόγω
αύξησης ή αντίγραφο της σχετικής καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών
της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

ii.

Σε περίπτωση Ε.Π.Ε., Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων για την αύξηση
του εταιρικού κεφαλαίου και Φ.Ε.Κ. δημοσίευσή αυτών (στις οποίες θα αναφέρεται
ρητά ο σκοπός της), αποδεικτικά κατάθεσης της εισφοράς μετρητών στο Τραπεζικό
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λογαριασμό όψεως της εταιρείας για αύξηση του Εταιρικού Κεφαλαίου, κίνηση του
λογαριασμού αυτού και αποδεικτικό καταβολής του Φόρου Συγκέντρωσης
Κεφαλαίου, Πράξη τροποποίησης καταστατικού κατατεθειμένη στο Πρωτοδικείο ή
Ειρηνοδικείο αναφορικά με την πραγματοποιηθείσα αύξηση του εταιρικού
κεφαλαίου, όπου θα αναγράφεται ο σκοπός της.
iii.

Σε περίπτωση Ομόρρυθμης ή Ετερόρρυθμης εταιρείας: Πράξη τροποποίησης
καταστατικού, κατατεθειμένη στο Πρωτοδικείο ή Ειρηνοδικείο, αναφορικά με την
πραγματοποιηθείσα αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου (όπου θα αναγράφεται ο
σκοπός της), αποδεικτικά κατάθεσης της εισφοράς μετρητών στο τραπεζικό
λογαριασμό όψεως της εταιρείας για αύξηση του Εταιρικού Κεφαλαίου και
αποδεικτικό καταβολής του Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου.

Εφόσον τα φορολογηθέντα αποθεματικά (για τις εταιρίες που τηρούν Βιβλία Γ΄
κατηγορίας) προβλέπονται στην εγκριτική απόφαση ως τρόπος κάλυψης της ίδιας
συμμετοχής, προσκομίζεται η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρίας με την οποία
αποφασίσθηκε η δέσμευση των αποθεματικών για την επένδυση επί μία πενταετία (5ετία)
από την ολοκλήρωσή της. Επίσης απαιτείται αντίγραφο αναλυτικού καθολικού του
λογαριασμού «Φορολογηθέντα Αποθεματικά» ή οι ισολογισμοί των σχετικών χρήσεων.
Σε κάθε περίπτωση, η ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης της καταβολής του
ποσού της αύξησης πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την πρόοδο του έργου και αναλογικά
με τις εκταμιεύσεις των οικονομικών ενισχύσεων, οπωσδήποτε όμως πριν από την
υποβολή της αίτησης τελικής πληρωμής.
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