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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Γ2/46251/6889 (1)
 Παράταση ισχύος της υπ’ αριθμ. Φ105/57156/6227/

17−10−2005 «Όροι και προϋποθέσεις ελέγχου οχημά−
των μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων ADR από 
εξουσιοδοτημένους φορείς στη Νησιωτική Ελλάδα».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου δεύτερου του Ν. 1741/1987 (ΦΕΚ Α΄ 225) 

«Κύρωση της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για την διεθνή 
Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR) που 
υπογράφηκε στην Γενεύη την 30η Σεπτεμβρίου 1957»,

β. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98),

γ. του άρθρου 2 του Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ Α΄ 20) «Σύσταση 
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής 
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων»,

δ. του Π.δ. 109/2014 (ΦΕΚ Α΄ 176) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»,

ε. του Π.δ. 65/2015 (ΦΕΚ Α΄ 106) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

στ. της υπ’ αριθμ. οικ. 26398 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 315 − 
06.05.2015) «Διορισμός Γενικής Γραμματέως του Πρώην 
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»,

ζ. της υπουργικής απόφασης Φ105/57156/6227/17−10−2005 
«Όροι και προϋποθέσεις ελέγχου οχημάτων μεταφοράς 
επικίνδυνων εμπορευμάτων ADR από εξουσιοδοτημένους 
φορείς στη Νησιώτικη Ελλάδα»,

η. των αποφάσεων με υπ’ αρ. Φ105/15652/1173/28−02−2007, 
Φ105/42029/5930/24−7−2008, Φ105/67165/8312/21−07−2010, 
Φ105/2417/269/22−2−2011, 5242/424/6−8−2012,14969/1158/
19−4−2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑ81−Υ25) και 6093/510 (ΦΕΚ 2148/Β/2014) 
«Παράταση ισχύος της Φ105/57156/6227/17−10−2005 όροι 
και προϋποθέσεις ελέγχου οχημάτων μεταφοράς επι−
κίνδυνων εμπορευμάτων ADR από εξουσιοδοτημένους 
φορείς στη Νησιωτική Ελλάδα.

2. Την ανάγκη ρύθμισης λεπτομερειών σχετικά με την 
διεξαγωγή περιοδικών/ενδιάμεσων επιθεωρήσεων σε 
οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων σύμ−
φωνα με το κεφ. 6.8 της Συμφωνίας ADR, σε νησιά στα 
οποία δεν λειτουργούν εγκαταστάσεις φορέων ελέγ−
χου ADR, και τα υπ’ αριθμ. 16/5.01.2015, 27747/15.07.2015 
και 1886/31.12.2014 σχετικά αιτήματα της Περιφερειακής 
Ενότητας Ηρακλείου και του Συνδέσμου Πωλητών Πε−
τρελαιοειδών Νομού Ηρακλείου αντίστοιχα.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Παρατείνεται η ισχύς της υπουργικής απόφασης 
Φ105/57156/6227/17−10−2005 για την διενέργεια περιοδι−
κών/ενδιάμεσων ελέγχων από διαπιστευμένους από το 
ΕΣΥΔ φορείς ελέγχου ADR σε βυτιοφόρα οχήματα μετα−
φοράς υγρών καυσίμων μεικτού βάρους έως 8 τόνων, σε 
κατάλληλες εγκαταστάσεις των Περιφερειακών Ενοτή−
των της Νησιωτικής Ελλάδας μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015.

2. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Παπάγου, 11 Σεπτεμβρίου 2015 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ
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    Αριθμ. 1762 (2)
2η Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1911/02−11−2010 (ΦΕΚ 

1718/Β/2010) κοινής υπουργικής απόφασης 'Πλαίσιο 
Εφαρμογής του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αειφόρος 
Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών» του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Αλιείας 2007 − 2013'.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ − ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗ−
ΣΗΣ, 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 43, 44 και 45.

2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 498/2007 της Επιτροπής της 
26ης Μαρτίου 2007 «για τη θέσπιση λεπτομερών κανό−
νων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 του 
Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας.

3. Το Ν. 4314/2014 Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και 
την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προ−
γραμματική περίοδο 2014−2020 και την ενσωμάτωση της 
οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 στο ελληνικό δίκαιο, 
τροποποίηση του Ν. 3614/2005 και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 
265/Α/2005) και ειδικότερα το άρθρο 62.

4. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή 
Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ 267/Α/03−12−2007) και, ιδίως 
το άρθρο 37 και 36 παρ. 6.

5. Το Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και 
ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών 
του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 
2007−2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53/Α/31−03−2010).

6. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995) Περί δημοσίου 
λογιστικού, ελέγχου δαπανών του κράτους και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3871/2010 
(ΦΕΚ 26/Α/2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και ευθύνη», 
καθώς και των άρθρων 20 και 77 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 
143/Α/2014).

7. Το Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α/11−2−2014) Διοικητικά μέτρα, 
διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής 
και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των 
ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και 
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτι−
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων, άρθρο 41.

8. Το Π.δ. 24/27.01.2015 (ΦΕΚ 20/Α/2015) που αφορά 
στην σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά 
της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

9. Το Π.δ. 65/2015 (ΦΕΚ 106/Α/28−08−2015) που αφορά 
στο «Διορισμό Υπουργών, Αναπληρωτών και Υφυπουρ−
γών».

10. Το Π.δ. 107/2014 (ΦΕΚ 174/Α/28−08−2014) «Οργανι−
σμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

11. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

12. Την υπ’ αριθμ. 1911/02−11−2010 (ΦΕΚ 1718/Β/2010) κοινή 
υπουργική απόφαση «Πλαίσιο Εφαρμογής του Άξονα 
Προτεραιότητας 4 «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών 
Περιοχών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιεί−
ας 2007 − 2013» όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ 

αριθμ. 2529/23−12−2014 (ΦΕΚ 3464/Β/2014) κοινή υπουρ−
γική απόφαση.

13. Την υπ’ αριθμ. 282966/09−07−2007 (ΦΕΚ 1205/Β/2007) 
κοινή υπουργική απόφαση «Έγκριση του κανονισμού 
Διαδικασίας Πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία 
Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύ−
σεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) 
των ενισχύσεων που βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό 
Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ)».

14. Την υπ’ αριθμ. 2058/28−07−2008 (ΦΕΚ 1563/Β/
06−08−2008) κοινή υπουργική απόφαση «Σύστημα Δη−
μοσιονομικών Διορθώσεων και Διαδικασίες Ανάκτησης 
Αχρεωστήτως ή Παρανόμως Καταβληθέντων Ποσών 
από Πόρους του Κρατικού Προϋπολογισμού για την 
Υλοποίηση του ΕΠΑΛ 2007−2013».

15. Την υπ’ αριθμ. 341509/26−11−2008 (ΦΕΚ 2437/Β/
01−12−2008) κοινή υπουργική απόφαση «Αναδιάρθρωσης 
αρμοδιοτήτων και κατανομής προσωπικού των Ειδικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑ»» 
όπως τροποποιείται και ισχύει.

16. Την υπ’ αριθμ. 37501/04−03−2009 κοινή υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 485/Β/17−03−2009) «Μεταφορά της Δη−
μόσιας Δαπάνης στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την πληρωμή 
των μέτρων του ΠΑΑ και του ΕΠΑΛ 2007−2013 και της 
Δράσης 1 «Πρόωρη Συνταξιοδότηση Αλιειών», του Μέτρο 
4.2 του ΕΠΑΛ περίοδο 2000−2006, από το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

17. Την υπ’ αριθμ. 2974/710/8−4−2009 (ΦΕΚ 670/Β/
10−4−2009) κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων και Τουριστικής Ανάπτυξης 
«Προσδιορισμός των λειτουργικών μορφών και κα−
τηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών 
τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε προ−
γράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων» όπως ισχύει κάθε φορά.

18. Την υπ’ αριθμ. 551 (ΦΕΚ 1122/Β/03−06−2011) «Λεπτομέ−
ρειες εφαρμογής, σύστημα επαληθεύσεων και επιθεω−
ρήσεων του Άξονα 4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Αλιείας 2007−2013 (ΕΠΑΛ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

19. Την υπ’ αριθμ. Υ20 (ΦΕΚ 1866/Β/30−08−2015) που 
αφορά την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλο−
ντος και Ενέργειας, Δημήτριο Μελά.

20. Την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Αλιείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την αριθμ. 
Ε(2007) 6402/11−12−2007 απόφασή της όπως τροποποι−
είται και ισχύει.

21. Την υπ’ αριθμ. 2925/13−10−2008 (ΦΕΚ 2178/Β/
23−10−2008) απόφαση Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προ−
γράμματος Αλιείας 2007−2013», όπως τροποποιείται και 
ισχύει.

22. Την υπ’ αριθμ. 656/12−3−08 απόφαση του Ειδικού 
Γραμματέα Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και 
Υποδομών για την κατανομή Δημόσιας Δαπάνης στα 
μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007−
2013 όπως τροποποιείται και ισχύει.

23. Τη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2003/361/
ΕΚ σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών 
και των μεσαίων επιχειρήσεων.
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24. Τα κριτήρια επιλογής πράξεων στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα όπως αυτά εγκρίνονται και ισχύουν κάθε 
φορά από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. ΑΛΙ−
ΕΙΑΣ 2007−2013.

25. Το υπ’ αριθμ. Κε.Μ.Κ.Ε 120860/11−12−2014 έγγραφο 
της Κ.Ε.Μ.Κ.Ε. περί συμβατότητας με το ενωσιακό δίκαιο 
για τις κρατικές ενισχύσεις.

26. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού σε σχέση με την αρχικά εγκριθείσα 
δαπάνη όπως είχε αποτυπωθεί στην υπ’ αριθμ. 1911/2010 
κοινή υπουργική απόφαση καθώς και τους κάθε φορά 
ισχύοντες χρηματοδοτικούς πίνακες του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 
2007−2013, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ).

27. Το γεγονός ότι σαν αποτέλεσμα συνεχούς δια−
βούλευσης με τις αρμόδιες Ομάδες Τοπικής Δράσης 
προκύπτει η ανάγκη της παρούσας τροποποίησης, η 
οποία συμβάλλει στην απλούστευση και διευκρίνιση 
των διοικητικών διαδικασιών υλοποίησης των τοπικών 
προγραμμάτων, αποφασίζουμε:

Την 2η Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1911/02−11−2010 
(ΦΕΚ 1718/Β/2010) κοινής υπουργικής απόφασης 'Πλαί−
σιο Εφαρμογής του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αειφό−
ρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών» του Επιχειρησι−
ακού Προγράμματος Αλιείας 2007 − 2013', όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2529/23−12−2014 (ΦΕΚ 
3464/Β/2014) κοινή υπουργική απόφαση, ως εξής:

Άρθρο 1

Το άρθρο 2 «Ομάδες Τοπικής Δράσης για Αλιευτικές 
Περιοχές» και συγκεκριμένα το τελευταίο εδάφιο της 
παραγράφου 4, και ειδικά η πρόταση «Κάθε τροποποί−
ηση της σύνθεσης της Ε.Δ.Τ.Π. Αλιείας εγκρίνεται από 
την Ε.Υ.Δ. ΕΠΑΛ» τροποποιείται ως εξής:

«Σε περίπτωση αλλαγής της σύνθεσης των φορέων 
που απαρτίζουν την Ε.Δ.Τ.Π. Αλιείας η αλλαγή αυτή θα 
πρέπει να εγκρίνεται από την ΕΥΔ ΕΠΑΛ».

Άρθρο 2

Το άρθρο 3 «Αρμοδιότητες Διαχείρισης που Εκχωρού−
νται» και συγκεκριμένα η παρ. 14 τροποποιείται ως εξής:

«Συλλέγει και καταχωρεί στο Ολοκληρωμένο Πλη−
ροφοριακό Σύστημα τα στοιχεία παρακολούθησης και 
εκτέλεσης πράξεων. Όλες οι αποφάσεις ένταξης πρά−
ξεων καθώς και οι αποφάσεις απένταξης δημοσιεύονται 
στην ιστοσελίδα της αρμόδιας ΟΤΔ Αλιείας».

Άρθρο 3

Το άρθρο 8 «Δράση 4.1.2 Δημόσιες Επενδύσεις» και 
συγκεκριμένα στην παράγραφο 4 με τίτλο «Επιλέξιμες 
δαπάνες», το ενδέκατο σημείο τροποποιείται ως εξής:

«Σχεδιασμός και εκτύπωση τουριστικών οδηγών και 
εντύπων, διαφημιστικών οδηγών και ηλεκτρονικής δι−
αφήμισης, κατασκευή ηλεκτρονικής ιστοσελίδας, μέχρι 
ποσοστού 20% της συνολικής επιλέξιμης Δημόσιας 
Δαπάνης».

Επίσης το δωδέκατο σημείο τροποποιείται ως εξής:
«Χαρτογραφήσεις και παραγωγή θεματικών χαρτών 

μέχρι ποσοστού 30% της συνολικής επιλέξιμης Δημό−
σιας Δαπάνης».

Άρθρο 4

Το άρθρο 12 «Οργάνωση και λειτουργία των ΟΤΔ Αλι−
είας» (κατηγορία πράξεων 4.1.2.5), και συγκεκριμένα η 
παράγραφος 3, με τίτλο «Είδος, ύψος και ένταση της 
ενίσχυσης» τροποποιείται ως εξής:

«Η κατηγορία πράξεων δεν υπόκειται σε καθεστώς 
κρατικών ενισχύσεων και υπάγεται στην Ομάδα 1 του 
παραρτήματος II του Καν 1198/06. Η χρηματοδότηση των 
δαπανών οργάνωσης και λειτουργίας των Ο.Τ.Δ. Αλιείας 
μπορεί, κατά κανόνα να ανέλθει στο 10% της συνολικής 
Δημόσιας Δαπάνης κάθε Τοπικού Προγράμματος. Το 
ακριβές ποσό καθορίζεται με βάση μέθοδο η οποία θα 
λαμβάνει υπόψη το βαθμό υλοποίησης έκαστου Τοπικού 
Προγράμματος. Η μέθοδος αυτή καθορίζεται με Υπουρ−
γική Απόφαση. Σε ειδικές περιπτώσεις, το ποσοστό αυτό 
μπορεί να ανέλθει στο 15%, εφόσον η ανάγκη τεκμηρι−
ώνεται λόγω απομακρυσμένων νησιών, προβλημάτων 
προσβασιμότητας κ.λπ.».

Επιπλέον η παράγραφος 4 και συγκεκριμένα στην 
κατηγορία «Μη επιλέξιμες δαπάνες» το σημείο 5 τρο−
ποποιείται ως εξής:

• «Αμοιβές και έξοδα παράστασης της Ε.Δ.Τ.Π, πλην 
των δαπανών αναγκαίων μετακινήσεων».

• Προστίθεται επίσης 7ο σημείο: «Οι προμήθειες τρα−
πεζικών συναλλαγών»

Άρθρο 5

Το άρθρο 13 «Διατοπική−Διακρατική Συνεργασία με−
ταξύ Αλιευτικών Περιοχών μέσω της Δικτύωσης και της 
Διάδοσης Βέλτιστων πρακτικών, (κατηγορία πράξεων 
4.1.2.6» και συγκεκριμένα η παρ. 2 «Δικαιούχοι των ενι−
σχύσεων» αντικαθίσταται ως εξής:

«Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι οι συμμετέχουσες 
σε συνεργασία ΟΤΔ, μία εκ των οποίων δύναται να 
οριστεί και ως συντονίστρια της συνεργασίας. Κάθε δι−
ατοπική−διακρατική συνεργασία στην οποία συμμετέχει 
μία ΟΤΔ αποτελεί αυτοτελές υποέργο της Κατηγορίας 
Πράξης 4.1.2.6.»

Άρθρο 6

Το άρθρο 16 «Σύμβαση Υλοποίησης, Τροποποιήσεις και 
Παραλαβή Τοπικού Προγράμματος» και συγκεκριμένα 
στην παράγραφο 1 το σημείο γ τροποποιείται ως εξής:

• «Το Τοπικό Πρόγραμμα»
Επίσης στην ίδια παράγραφο, γίνεται διαγραφή του 

σημείου δ.
Τέλος στην παράγραφο 4 διαγράφεται η τελευταία 

φράση της παραγράφου και συγκεκριμένα:
«... ενώ οι προτεινόμενες τροποποιήσεις δεν θα πρέ−

πει να επηρεάζουν την ολοκληρωμένη διάσταση του 
τοπικού προγράμματος»

Άρθρο 7

Το άρθρο 17 «Διαδικασία και προϋποθέσεις καταβολής 
επιχορήγησης στις Ο.Τ.Δ. Αλιείας», και συγκεκριμένα 
στην παράγραφο 3, τροποποιείται ως εξής:

• στο πρώτο σημείο προστίθεται δεύτερη πρόταση 
και γίνεται ως εξής:

Η Ο.Τ.Δ. Αλιείας υποβάλλει Αίτημα Μερικής Πληρωμής 
Δαπανών των κατηγοριών πράξεων 4.1.2.5 και 4.1.2.6 στην 
Ε.Υ.Δ. Ε.Π.ΑΛ. όταν το σύνολο των πληρωμών δαπανών 
του μέτρου ανέρχεται τουλάχιστον στο 60% της προ−
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καταβολής που έχει καταβληθεί στην Ο.Τ.Δ. Αλιείας 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 (α) ανωτέρω και εφ’ 
όσον έχει γίνει επαλήθευση των δαπανών από την Ε.Υ.Δ. 
ΕΠΑΛ. Κατά το τελευταίο έτος επιλεξιμότητας των δα−
πανών του προγράμματος 2007−2013 πραγματοποιείται 
σταδιακά μερική απόσβεση της σχετικής προκαταβολής.

• Το τρίτο σημείο τροποποιείται ως εξής:
«Στην περίπτωση που η ΟΤΔ Αλιείας δεν έχει εισπρά−

ξει προκαταβολή υποβάλλει αίτημα μερικής πληρωμής 
όταν το σύνολο των πιστοποιημένων εξοφλημένων δα−
πανών ανέρχεται στο 12% της Κατηγορίας Πράξης 4.1.2.5 
και στο 50% του υποέργου της Κατηγορίας Πράξης 
4.1.2.6. για το οποίο υποβάλλει αίτημα»

• Το τέταρτο σημείο τροποποιείται ως εξής:
Αιτήματα πληρωμής μπορούν να υποβληθούν στην 

ΕΥΔ ΕΠΑΛ το αργότερο μέχρι και 2 μήνες μετά τη 
λήξη επιλεξιμότητας των δαπανών του προγράμματος. 
Η Ε.Υ.Δ. Ε.Π.ΑΛ. διενεργεί τους κατάλληλους διοικητι−
κούς ελέγχους σύμφωνα με το άρθρο 22 ή/και το άρθρο 
23, της παρούσας και στη συνέχεια διαβιβάζει στον 
ΟΠΕΚΕΠΕ φάκελο μερικής πληρωμής, σύμφωνα με τις 
κάθε φορά ισχύουσες διαδικασίες.

Άρθρο 8

Το άρθρο 19 «Αξιολόγηση προτάσεων στο πλαίσιο 
Μέτρου 4.1 (εξαιρούμενων των Κατηγοριών Πράξεων 
4.1.2.5 και 4.1.2.6)» και συγκεκριμένα:

• Η παράγραφος 12 τροποποιείται ως εξής:
«μετά την οριστικοποίηση του πίνακα κατάταξης των 

προς ένταξη πράξεων, η ΟΤΔ Αλιείας συντάσσει τεχνι−
κό δελτίο για κάθε πράξη, εκδίδει απόφαση ένταξης/
χρηματοδότησης των πράξεων στον Άξονα 4 του ΕΠΑΛ 
και καταχωρεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία στο ολο−
κληρωμένο πληροφοριακό σύστημα. Η διαδικασία αυτή 
επαναλαμβάνεται μέχρι εξαντλήσεως της διαθέσιμης 
δημόσιας δαπάνης».

• Στο τέλος της παραγράφου 13 προστίθεται η εξής 
πρόταση:

Το διάστημα της παράτασης των 60 ημερών μπορεί 
να μεταβληθεί μόνο σε ειδικές περιπτώσεις και κατόπιν 
σύμφωνης γνώμης από την ΕΥΔΕΠ Αλιείας.

Άρθρο 9

Το άρθρο 21 «Όροι και προϋποθέσεις υλοποίησης πρά−
ξεων» και συγκεκριμένα η παρ. 5 τροποποιείται ως εξής:

«Η ημερομηνία έναρξης εργασιών και αντίστοιχων 
δαπανών για την Κατηγορία Πράξεων 4.1.2. συμπίπτει 
με αυτή της έγκρισης του τοπικού προγράμματος από 
τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Για 
την Κατηγορία Πράξεων 4.1.1. ημερομηνία επιλεξιμότη−
τας δαπανών θεωρείται η ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης ενίσχυσης του δικαιούχου στην εκάστοτε ΟΤΔ 
Αλιείας.»

Άρθρο 10

Το άρθρο 22 «Επαληθεύσεις επί των αιτήσεων πλη−
ρωμής των δικαιούχων και καταβολή της ενίσχυσης», 
και συγκεκριμένα το τελευταίο εδάφιο της παρ. 8 τρο−
ποποιείται ως εξής:

«Με το τελευταίο αίτημα του δικαιούχου για τη χο−
ρήγηση της αποπληρωμής της πράξης υποβάλλονται, 
εκτός των άλλων, οι απαιτούμενες, κατά περίπτωση, 
άδειες των αρμόδιων αρχών που εξασφαλίζουν τη νο−
μιμότητα λειτουργίας, καθώς και τα απαιτούμενα δικαι−
ολογητικά που τεκμηριώνουν την κάλυψη των δηλωθει−
σών θέσεων απασχόλησης. Ειδικά για τον έλεγχο των 
δηλωθεισών θέσεων απασχόλησης απαιτείται έλεγχος 
των δικαιολογητικών μέχρι και ένα χρόνο μετά τη λήξη 
της επιλεξιμότητας των δαπανών. Ο αριθμός αυτός των 
δηλωθεισών θέσεων θα πρέπει να δηλωθεί από τις ΟΤΔ 
Αλιείας στην ΕΥΔΕΠ Αλιείας».

Άρθρο 11

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 1911/02−11−2010 (ΦΕΚ 
1718/Β/2010) κοινή υπουργική απόφαση όπως αυτή τρο−
ποποιήθηκε με την 2529/23−12−2014 (ΦΕΚ 3464/Β/2014) 
όμοιά της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2015 
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