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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 766/86134
Ανάθεση στον ΕΛ.Γ.Α. της υλοποίησης του προγράμμα−

τος κρατικών οικονομικών ενισχύσεων: Μέτρα υπέρ 
των παραγωγών της χώρας που οι αλιευτικές τους 
εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από θεομηνίες (πλημμύ−
ρα) και δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ανεμοθύελλα, 
παγετό), κατά το έτος 2006.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 21 ιδίως της παραγράφου 5 και 24 παρ. 

1 και 3 του Ν. 3877/2010 (ΦΕΚ Α 160),  όπως οι παρ. 1 και 
3 του άρθρου 24 αντικαταστάθηκαν με την παρ. 3 του 
άρθρου 39 του  4061/2012 (ΦΕΚ Α 66).

β) Της παρ. 10 του άρθρου 39 του Ν. 2065/1992, «Ανα−
μόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α 113).

γ) Της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 131/1974, «Περί 
παροχής οικονομικών ενισχύσεων στη γεωργική, κτη−
νοτροφική, δασική και αλιευτική παραγωγή» (ΦΕΚ Α 
320), όπως ισχύει. 

δ) Της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995, «Περί 
Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κρά−
τους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 247), όπως το δεύτερο 
και το τρίτο εδάφιο αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 22 
του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α 141).

ε) 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).

στ) Του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου 
Οικονομικών κλπ.» (ΦΕΚ Α 213)

ζ) Του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ Α 194), «Ανάληψη υποχρεώ−
σεων από τους Διατάκτες»

2. Την υπ’ αριθμ.  Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού, «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ Β 
2105).

3. Την υπ’ αριθμ.  1060032/5430−25/0016/2−6−1997 από−
φαση του Υπουργού Οικονομικών, «Είσπραξη εσόδων 
υπέρ τρίτων από τις Δ.Ο.Υ.» (ΦΕΚ Β 507).

4. Τις Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές για τις 
κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και δα−
σοκομίας (2006/C 319/ΕΚ, Ε.Ε. C 319 27/12/2006).

5. Τις Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές για την 
εξέταση κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της αλιείας 
και της υδατοκαλλιέργειας (2008/C 84/06) και ιδιαίτερα 
τις παραγράφους 3.1, 4.4 και 5.3.

6. Το υπ’ αριθμ.  Ε (2007) 5591/14−11−2007 έγγραφο της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί εγκρίσεως του Κανονισμού 
Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (Ν.414/2007).

7. Το υπ’ αριθμ.  C (2012) 3017 τελικό /8−5−2012 έγ−
γραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί εγκρίσεως της 
κρατικής ενίσχυσης στην Ελλάδα αριθμ. SA. 27318 −
Ν. 427/2010.

8. Το υπ’ αριθμ. 8763/2−8−2012 έγγραφο του Οργα−
νισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)−
Ν.Π.Ι.Δ..

9. Την υπ’ αριθμ.  48249/9−12−2011 απόφαση του Υπουρ−
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με την 
επιχορήγηση του ΕΛ.Γ.Α. με το ποσό των 8.614.750,00 
ευρώ σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Φ. 29/110−ΚΑΕ 2214, έτους 2011, για την υλοποίηση προ−
γραμμάτων κρατικών οικονομικών ενισχύσεων (ΠΣΕΑ) 
από τον ΕΛ.Γ.Α..

10. Την υπ’ αριθμ.  48232/9−12−2011 απόφαση της Διεύ−
θυνσης Οικονομικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίμων σχετικά με την έγκριση δέσμευσης 
της σχετικής πίστωσης.

11. Την υπ’ αριθμ.  706/25−1−2012 (Α.Δ.Α: ΒΟΧΩ46ΨΧΞ5−
ΑΚ5) απόφαση της Διεύθυνσης 

Οικονομικού του ΕΛ.Γ.Α. περί έγκρισης δέσμευσης της 
σχετικής πίστωσης.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής η συνολική δαπάνη που προκαλείται σε βάρος 
του προϋπολογισμού του ΕΛ.Γ.Α ανέρχεται στο ποσό 
των 100.000,00 ευρώ, εκ των οποίων 10.000,00 ευρώ 
αφορούν το εκτιμητικό κόστος και τις αντίστοιχες λει−
τουργικές δαπάνες, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη λήψη των πιο κάτω μέτρων και ανα−
θέτουμε στον ΕΛ.Γ.Α. την υλοποίησή τους, υπέρ των 
αλιέων της χώρας, των οποίων οι αλιευτικές εκμεταλ−
λεύσεις ζημιώθηκαν από θεομηνίες (πλημμύρα) ή δυσμε−
νείς καιρικές συνθήκες (ανεμοθύελλα, παγετός), κατά 
το έτος 2006. 
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Α. Οι ενισχύσεις που εγκρίνονται αφορούν: 
Ενισχύσεις για την απώλεια αλιευτικής παραγωγής και 

για την αποκατάσταση των ζημιών στο πάγιο κεφάλαιο 
των αλιευτικών εκμεταλλεύσεων, των αλιέων που είναι 
μέλη των Αλιευτικών Συνεταιρισμών μισθωτών λιμνο−
θαλασσών− ιχθυοτροφείων ή των κατόχων μονάδων 
εκτροφής πέστροφας που λειτουργούν νόμιμα κατά το 
έτος της ζημιάς και έως και τη λήξη των υποχρεώσεων 
που προβλέπονται από την παρούσα απόφαση, στις 
περιοχές του Πίνακα που ακολουθεί:

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΠΑΓΕΤΟΣ 25−26/01/2006
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ Μάρτιος 2006
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΠΑΓΕΤΟΣ/

ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ
5/11/2006

ΑΡΤΑΣ ΠΑΓΕΤΟΣ/
ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ

25−28/01/2006

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ 10/8/2006
ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΓΕΤΟΣ 24−28/01/2006
ΞΑΝΘΗΣ ΠΑΓΕΤΟΣ 23−25/01/2006

ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΑΓΕΤΟΣ 23−27/01/2006
ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ 24/3/2006
ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΑΓΕΤΟΣ 20−29/01/2006
Β. Δικαιούχοι των Ενισχύσεων
Δικαιούχοι των Ενισχύσεων είναι οι αλιείς, μέλη μι−

σθωτή Αλιευτικού Συνεταιρισμού ή κάτοχοι μονάδων 
εκτροφής πέστροφας των οποίων η μείωση του κύκλου 
εργασιών από τα αναφερόμενα στην παρούσα απόφαση 
αίτια, το έτος ζημιάς, είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 30% 
του μέσου ετήσιου κύκλου εργασιών της επιχείρησης 
των τριών προηγούμενων ετών. 

Το επίπεδο των ζημιών σε επίπεδο αλιέα, μέλους μι−
σθωτή αλιευτικού Συνεταιρισμού θα πρέπει να φθάνει 
ένα κατώτατο όριο, το οποίο καθορίζεται στο 30% του 
συνόλου των ομοειδών ειδών. 

Οι δικαιούχοι, το ύψος των ενισχύσεων, οι όροι και οι 
προϋποθέσεις χορήγησης των ενισχύσεων, καθώς και οι 
γενικοί όροι εφαρμογής τους ορίζονται στο εγκεκριμένο 
Ν414/2007 πρόγραμμα. Ειδικότερα:

Άρθρο 1
ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ 

Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης ισχύουν 
οι παρακάτω εννοιολογικοί προσδιορισμοί:

1) Ως «αλιευτική παραγωγή» νοείται η παραγωγή που 
προέρχεται από την εκμετάλλευση μισθωμένων λιμνο−
θαλασσών και διβαριών/ ιχθυοτροφείων ή μονάδων 
εκτροφής πέστροφας

2) Ως «παραγωγή» νοείται μόνο η πρωτογενής αλι−
ευτική παραγωγή. Προϊόντα που έχουν υποστεί οποια−
δήποτε επέμβαση ή είναι προϊόντα μεταποίησης δεν 
ενισχύονται.

3) Όσον αφορά την αλιευτική δραστηριότητα:
− Ο όρος «διβάρι» ή «ιχθυοτροφείο» αναφέρεται στις 

παραδοσιακές αυτόνομες ιχθυοσυλληπτικές εγκατα−
στάσεις, τους φραγμούς και τα στόμια που λειτουργούν 
στη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου−Αιτωλικού και κάθε 
παρόμοια εγκατάσταση. 

− Ο όρος «λιμνοθάλασσα» αναφέρεται σε μια φυσική 
ή τεχνητή, υφάλμυρη, αλμυρή ή υπεραλμυρή υδάτινη 
έκταση συνδεδεμένη γεωγραφικά με την ακτογραμμή 

από την πλευρά της ξηράς και η οποία διατηρεί αμφί−
δρομη ανταλλαγή νερού με την ανοικτή θάλασσα μέσω 
φυσικών ή τεχνητών στομίων. 

4)  «Αλιέας», για τις ανάγκες της απόφασης αυτής 
θεωρείται:

Ι. ο κάτοχος ατομικής επαγγελματικής άδειας αλιείας 
σε ισχύ, ο οποίος την περίοδο της ζημιάς ήταν ενεργό 
μέλος μισθωτή Αλιευτικού Συνεταιρισμού που κατείχε 
εκμετάλλευση ιχθυοτροφείου το αλιευτικό έτος 2006. 
Ειδικότερα προκειμένου το ενήλικο φυσικό πρόσωπο 
που απασχολείται στην αλιεία να χαρακτηρισθεί:

«επαγγελματίας αλιέας ενεργό μέλος μισθωτή Αλιευ−
τικού Συνεταιρισμού» θα πρέπει να πληρούνται σωρευ−
τικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

Α) ο αλιέας ήταν μέλος μισθωτή συνεταιρισμού απο−
δεδειγμένα ενεργός στην αλιευτική εκμετάλλευση μι−
σθίου το αλιευτικό έτος 2006, την περίοδο που έγιναν 
οι ζημιές. 

Β) ήταν κάτοχος ατομικής επαγγελματικής άδειας 
αλιείας σε ισχύ το έτος 2006.

ΙΙ. ο κάτοχος: 
α) άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας εκτροφής 

πέστροφας, 
β) απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων,
ο οποίος έχει λάβει όλα τα προληπτικά μέτρα για την 

προστασία της μονάδας του και ο οποίος λειτουργούσε 
νόμιμα κατά το έτος της ζημιάς και έως και τη λήξη των 
υποχρεώσεών του, που προβλέπονται από την παρούσα 
απόφαση.

5) «Ευρύτερη περιοχή της εκμετάλλευσης»: Είναι η 
περιοχή στα πλαίσια της οποίας οι αποστάσεις μεταξύ 
μονίμου κατοικίας του αλιέα −όπως αυτή δηλώνεται από 
τον αιτούντα, στο έντυπο Ε1 της Φορολογικής Δήλωσης− 
και εκμετάλλευσης, είναι τέτοιες, ώστε να δικαιολογούν 
μέχρι και καθημερινές μεταβάσεις για προσωπική παρα−
κολούθηση και ασχολίες σ’ αυτή και οπωσδήποτε δεν 
είναι μεγαλύτερες των 150 χιλιομέτρων. 

6) «Εισόδημα αναφοράς» είναι το εισόδημα προς το 
οποίο συγκρίνεται το εισόδημα του αλιέα και για το παρόν 
πρόγραμμα καθορίζεται στο ποσό των 15.000,00 ευρώ.

7) Ο «Κύκλος εργασιών» της εκμετάλλευσης προκύπτει 
από τα ειδικά κατά περίπτωση φορολογικά έντυπα και 
ειδικότερα από το Μηχανογραφικό Δελτίο Οικονομι−
κών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών (Ε3) 
(προκειμένου για αλιευτικούς Συνεταιρισμούς, Νομικά 
Πρόσωπα, κλπ). Για τους αλιείς που δεν είναι υπόχρεοι 
υποβολής του εντύπου Ε3 (αγρότες ειδικού καθεστώτος) 
από το έντυπο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1).

8) «Αγροτικά εισοδήματα» χαρακτηρίζονται:
Α) Τα εισοδήματα από τη γεωργία, κτηνοτροφία, αλι−

εία, καθώς και τα δασικά εισοδήματα.
Β) Τα εισοδήματα από αγροβιοτεχνία, αγροτουρισμό 

και αγροπεριβαλλοντικές δραστηριότητες, εφόσον οι 
επενδύσεις έχουν ενταχθεί σε Πρόγραμμα του Υπουρ−
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Γ) Η οποιαδήποτε μορφή ενίσχυσης (ενιαία ενίσχυση, 
εξισωτική αποζημίωση, επιδοτήσεις συνδεδεμένων κα−
θεστώτων, κλπ.) που λαμβάνουν οι αλιείς από το Υπουρ−
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Δ) Το εισόδημα από λαϊκές αγορές, εφόσον ο αλιέας 
έχει και άδεια παραγωγού λαϊκών αγορών.

Ε) το εισόδημα από παροχή αγροτικής εργασίας σε 
δασαρχεία, αγροτικές εκμεταλλεύσεις τρίτων, κα.
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8) Ο όρος «ζημιά» αναφέρεται στην αλιευτική παρα−
γωγή ή στα μέσα παραγωγής. Οι έμμεσες ζημιές π.χ. 
επιπλέον έξοδα, διαφυγόν κέρδος, κλπ. δεν θεωρούνται 
ζημιές που μπορούν να ενισχυθούν. Το ποσοστό της 
ζημιάς υπολογίζεται στο σύνολο των ομοειδών εκμε−
ταλλεύσεων που κατέχει ο δικαιούχος.

9) «Ασφαλιστική Ενημερότητα»: Έγγραφο, οποιουδήπο−
τε ασφαλιστικού φορέα, σύμφωνα με το οποίο ο δηλών 
έχει ασφαλίσει κύρια στοιχεία της εκμετάλλευσής του 
σε ασφαλιστικό φορέα για τουλάχιστον ένα από τους 
ασφαλίσιμους κινδύνους. Η ασφάλιση θα πρέπει να ανα−
φέρεται σε πλήρες έτος και όχι σε μία χρονική περίοδο. 

Άρθρο 2
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Επιτρέπεται η καταβολή ενισχύσεων για επανόρθω−
ση ζημιών στην αλιευτική παραγωγή ή στα μέσα όταν 
συντρέχουν αθροιστικά τα παρακάτω:

Α. Ο δικαιούχος έχει ασφαλιστική ενημερότητα.
Β. Η εκμετάλλευση είναι καθόλα νόμιμη, σύμφωνα με 

την ισχύουσα αλιευτική νομοθεσία.
Γ. Οι ζημιές προκλήθηκαν από τις θεομηνίες και τις 

δυσμενείς καιρικές συνθήκες της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 3
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

Οι κρατικές ενισχύσεις διακρίνονται σε δύο κατηγο−
ρίες, ήτοι:

Ι) Ενισχύσεις για την αποκατάσταση ζημιών παγίου 
κεφαλαίου 

Οι κρατικές αυτές ενισχύσεις καταβάλλονται εφάπαξ 
και εφόσον έχει διαπιστωθεί και βεβαιωθεί η αποκατά−
σταση, σύμφωνα με τα άρθρα της παρούσας απόφασης. 

ΙΙ) Ενισχύσεις για την απώλεια της αλιευτικής παραγωγής. 

Άρθρο 4
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Α. Δεν καταβάλλονται ενισχύσεις:
1. Σε αλιείς που δεν είναι κάτοχοι Αριθμού Φορολογι−

κού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)
2. Για ζημιές σε αλιευτικές εκμεταλλεύσεις που ανα−

πτύσσονται κατά παράβαση των Νόμων και των Υπουρ−
γικών Αποφάσεων.

3. Για ζημιές σε αλιευτικές εκμεταλλεύσεις που δεν 
τηρούνται οι προβλεπόμενες από την Εθνική και Κοινοτι−
κή Νομοθεσία διατάξεις περί νόμιμης λειτουργίας τους.

4. Για ζημιές σε αλιευτικές εκμεταλλεύσεις εφόσον οι 
ζημιές οφείλονται σε αμέλεια, υπαιτιότητα ή παράλειψη 
του αιτούντος ή τρίτου.

5. Για ζημιές κατά το ποσοστό που προέκυψαν, δι−
ευρύνθηκαν ή επεκτάθηκαν, επειδή οι πληγέντες δεν 
έλαβαν έγκαιρα τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη, 
τον περιορισμό ή την αποκατάσταση των ζημιών αυτών.

6. Για ζημιές σε εκμεταλλεύσεις που έχουν ενισχυθεί 
μέσα από καθεστώτα ενίσχυσης (πχ. ΕΠΑΛ) και δεν έχει 
παραληφθεί το έργο ή δεν ολοκληρώθηκε σύμφωνα με 
την εγκεκριμένη μελέτη. Στην περίπτωση που το έργο 
έχει παραληφθεί, οι δικαιούχοι θα ενισχύονται μόνο 
ως προς το ποσοστό ιδιωτικής συμμετοχής του έργου.

7. Στους δικαιούχους που είναι ήδη ενταγμένοι σε 
άλλο πρόγραμμα για τη ζημιωθείσα παραγωγή ή τα 
ζημιωθέντα μέσα και εξακολουθούν να επιδοτούνται.

8. Σε περίπτωση υποβολής ψευδών δηλώσεων ή πα−
ραπλανητικών στοιχείων, που αφορούν σημαντικά στοι−
χεία της εκμετάλλευσης και ενδεικτικά το καθεστώς 
εκμετάλλευσης, έκταση καλλιέργειας, υπόδειξη άλλης 
εκμετάλλευσης, φορολογικά στοιχεία, κλπ.

9. Σε παραγωγούς που αλλοίωσαν την εικόνα της 
εκμετάλλευσης με επεμβάσεις εκ των υστέρων.

10. Σε όσες εκμεταλλεύσεις υποχρεούνται να τηρούν 
βιβλία και δεν διαθέτουν ή δεν παρέχουν στοιχεία παρα−
γωγής και οικονομικά στοιχεία ή δεν μπορεί να ελεγχθεί 
ο κύκλος εργασιών της εκμετάλλευσης, όπως αυτός 
ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφο 7.

11. α. Σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα για διαφυγόντα κέρ−
δη λόγω υποβάθμισης της ποιότητας της πρώτης ύλης 
ή μη διάθεσης των προϊόντων σε συγκεκριμένη εποχή β. 
Σε νομικά πρόσωπα για διαφυγόντα κέρδη σε περίπτωση 
καταστροφής ή υποβάθμισης της πρώτης ύλης

12. Σε Ν.Π.Δ.Δ., σε Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου Δημόσιου Το−
μέα, σε Νομικά πρόσωπα εισηγμένα στο Χρηματιστήριο, 
σε υπό σύσταση Νομικά πρόσωπα.

13. Σε εκμεταλλεύσεις, οι οποίες δεν αναγράφονται 
στα αντίγραφα των Εντύπων Ε1 της φορολογικής δή−
λωσης ή όπου απαιτείται.

14. Για ζημιές που πήραν ή θα πάρουν άμεσα ή έμμεσα 
οικονομική ενίσχυση από άλλο φορέα του Δημοσίου για 
ζημιά που περιλαμβάνεται στην παρούσα, εφόσον αυτή 
είναι ίση ή μεγαλύτερη από αυτήν που προβλέπεται 
στην παρούσα απόφαση, άλλως χορηγείται σ’ αυτούς η 
διαφορά, ώστε το άθροισμα των διαφόρων οικονομικών 
ενισχύσεων, να μην υπερβαίνει την προβλεπόμενη στην 
απόφαση αυτή οικονομική ενίσχυση. 

15. Σε αλιείς που δεν τηρούν τα αναγραφόμενα στη 
σχετική με την αλιεία νομοθεσία.

16. Σε αλιείς που δεν είναι κάτοχοι ατομικής άδειας 
αλιείας.

17. Σε αλιείς που δεν αποδεικνύουν ότι την περίοδο 
της ζημιάς ήταν ενεργά μέλη του μισθωτή Αλιευτικού 
Συνεταιρισμού.

18. Για ζημιές που δεν υποβλήθηκε αρμοδίως η σχετι−
κή αναγγελία ζημιάς έγκαιρα και σε χρονικό διάστημα 
όχι μεγαλύτερο των 48 ωρών από την ημερομηνία της 
ζημιάς.

Β. ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Δεν καταβάλλονται κρατικές ενισχύσεις:
1. Για ζημιές του Αλιευτικού Κεφαλαίου ή της Αλιευ−

τικής παραγωγής που οφείλονται σε καταστροφή των 
κτιριακών εγκαταστάσεων ή βλάβη του μηχανολογικού 
εξοπλισμού, όταν δεν πληρούνται οι όροι και κανόνες 
κατασκευής και οι προϋποθέσεις ορθής λειτουργίας.

2. Για ζημιές στην αλιευτική παραγωγή, εφόσον η 
ετήσια συνολική παραγωγή είναι μικρότερη των δύο 
(2) τόνων. Εξαιρούνται οι νεοσύστατες μονάδες που 
άρχισαν τη λειτουργία τους το έτος ζημιάς.

3. Για ζημιές στην αλιευτική παραγωγή, εφόσον η ετή−
σια συνολική παραγωγή κατ΄είδος είναι μικρότερη των 
εκατό κιλών.

4. Για ζημιές που προκαλούνται στο γόνο.
Γ. ΠΑΓΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Δεν καταβάλλονται κρατικές ενισχύσεις:
1. Για ζημιές σε κτιριακές εγκαταστάσεις των αλιευ−

τικών εκμεταλλεύσεων όταν δεν πληρούνται οι όροι 
και κανόνες κατασκευής και οι προϋποθέσεις ορθής 
λειτουργίας.
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2. Για ζημιές σε κτιριακές εγκαταστάσεις αλιευτικών 
εκμεταλλεύσεων, οικονομικά ή λειτουργικά απαξιωμένων.

3. Για ζημιές παγίου κεφαλαίου που προκλήθηκαν ή 
επεκτάθηκαν επειδή δεν ελήφθησαν όλα τα αναγκαία 
μέτρα για την πρόληψη ή τον περιορισμό της ζημιάς.

4. Για τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό που χρη−
σιμοποιείται για τυποποίηση, μεταποίηση, μεταφορά 
προϊόντων, κλπ.

5. Για ζημιές σε δίχτυα.
6. Για ζημιές σε εξοπλισμό και εργαλεία.
7. Σε αλιευτικά σκάφη και στον εξοπλισμό τους.

Άρθρο 5
ΑΝΩΤΑΤΑ ΠΟΣΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

1. Οι κρατικές οικονομικές ενισχύσεις καταβάλλονται 
από τον ΕΛ.Γ.Α. το συντομότερο δυνατό από την επέ−
λευση του ζημιογόνου γεγονότος, προκειμένου να μην 
προκύπτουν τα ίδια οικονομικά αποτελέσματα με τις 
ενισχύσεις λειτουργίας.

2. Τα ανώτατα ποσά ενίσχυσης καθορίζονται σε 
175.000,00 ευρώ για το πάγιο κεφάλαιο και σε 90.000,00 
ευρώ για τα λοιπά, ανά δικαιούχο. Ποσά ενίσχυσης μι−
κρότερα των 15,00 ευρώ ανά δικαιούχο δεν χορηγούνται.

Άρθρο 6
ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Για τη διεξαγωγή της διαδικασίας, που αφορά στις 
κρατικές οικονομικές ενισχύσεις, των καλυπτόμενων 
από την παρούσα διαδικασία ζημιών αρμόδιοι σε κάθε 
Δήμο/Δημοτική Ενότητα /Τοπική Κοινότητα είναι τα 
πρόσωπα (Ανταποκριτές) που προτείνονται από το 
Δήμαρχο και διορίζονται τα προτεινόμενα ή άλλα πρό−
σωπα επιλογής του Προέδρου του ΕΛ.Γ.Α. με απόφασή 
του. Τα παραπάνω πρόσωπα ασκούν τα καθήκοντα του 
ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α. στην περιφέρεια του Δήμου ή 
Δημοτικής Ενότητας ή Τοπικής Κοινότητας στο οποίο 
εκτείνεται η δικαιοδοσία τους, σύμφωνα με όσα κα−
θορίζονται από την απόφαση, καθώς και τις σχετικές 
εγκυκλίους, οδηγίες και εντολές της Διοίκησης του 
ΕΛ.Γ.Α. Οι διοριζόμενοι ανταποκριτές ανακαλούνται με 
απόφαση του Προέδρου ΕΛ.Γ.Α. χωρίς κανένα χρονικό 
περιορισμό διάρκειας της θητείας τους.

Άρθρο 7
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΖΗΜΙΑΣ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Το εξουσιοδοτημένο όργανο σε σαράντα οκτώ ώρες 
από τότε που έγινε η ζημιά είναι υποχρεωμένο να αναγ−
γείλει στην έδρα του ΕΛ.Γ.Α. (περιφερειακό Υποκ/μα) την 
ημερομηνία ζημιάς, το ζημιογόνο αίτιο, τα ζημιωθέντα 
είδη, τις τοποθεσίες και την έκταση των ζημιών. Η Αναγ−
γελία Ζημιάς είναι απαραίτητη προϋπόθεση ένταξης 
μιας ζημιάς σε πρόγραμμα κρατικών ενισχύσεων. 

Το εξουσιοδοτημένο όργανο, κατά την αναγγελία της 
ζημιάς, εφόσον έχει στη διάθεσή του στοιχεία από αρ−
μόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς (π.χ. Γεωτεχνικές Υπηρεσί−
ες, Μετεωρολογικούς Σταθμούς, Δημοτικές Ενότητες, 
Γεωργικούς Συνεταιρισμούς, Αγροτικούς Συλλόγους) τα 
υποβάλει στο αρμόδιο Υποκ/μα. 

Αμέσως μετά την αναγγελία της ζημιάς και σε σύ−
ντομο χρονικό διάστημα από τη ζημιά, κατά την κρίση 
του Υποκ/τος ανάλογα με το ζημιογόνο αίτιο και έως 
δέκα ημέρες το μέγιστο, ο Συνεταιρισμός ή αλιέας, του 

οποίου η εκμετάλλευση ζημιώθηκε σε ποσοστό μεγαλύ−
τερο από τα όρια που προβλέπονται από την παρούσα 
απόφαση, δικαιούται να υποβάλλει την Αρχική Αίτηση 
Χορήγησης Ενίσχυσης.

Άρθρο 8
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

1. Υποβολή Αίτησης, με όλα τα δικαιολογητικά
Μετά την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του 

υποβληθέντος προγράμματος για αντιστάθμιση των 
ζημιών μέσω προγράμματος κρατικών ενισχύσεων, 
εκδίδεται από τον ΕΛ.Γ.Α. ανακοίνωση Τύπου με την 
οποία καθορίζεται συγκεκριμένη ημερομηνία για την 
έναρξη και λήξη του χρόνου υποβολής των τελικών 
Αιτήσεων Χορήγησης Ενίσχυσης, συνοδευόμενων από 
τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία κατονομά−
ζονται στην ανακοίνωση αυτή, συνολικής διάρκειας 
δέκα ημερών. 

Ειδικότερα, τα νομικά πρόσωπα ή ο μισθωτής Αλι−
ευτικός Συνεταιρισμός που ζημιώθηκαν από τα προ−
αναφερόμενα ζημιογόνα αίτια, υποβάλουν τη σχετική 
Αίτηση Χορήγησης Ενίσχυσης, συνοδευόμενη από τα 
δικαιολογητικά του άρθρου 10 της παρούσας. Ο αλιέας, 
καθώς και ο αλιέας−ενεργό μέλος μισθωτή Αλιευτικού 
Συνεταιρισμού που ζημιώθηκαν από τα προαναφερό−
μενα ζημιογόνα αίτια, σε ποσοστό μεγαλύτερο από τα 
όρια που προβλέπονται από την παρούσα απόφαση, 
υποβάλουν τη σχετική Αίτηση συνοδευόμενη από τα 
δικαιολογητικά του άρθρου 9 της παρούσας. 

Οι αρχικές Αιτήσεις, που είχαν υποβληθεί προκειμένου 
να επισημανθεί η ζημιά αρχικά, θα καθίστανται έγκυρες, 
εφόσον στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα υποβολής 
των αιτήσεων επανυποβάλλονται, με τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά, από τους νόμιμους κατόχους των ζημι−
ωθεισών εκμεταλλεύσεων. Το αρμόδιο Υποκατάστημα 
θα μεριμνά εγκαίρως (από την έναρξη της υποβολής 
των Δηλώσεων) να ειδοποιεί όσους είχαν υποβάλει την 
αρχική Αίτηση και δεν προσήλθαν με τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά, να υποβάλουν τη Δήλωσή τους και θα 
συντάσσει πρακτικό με την ημερομηνία που ειδοποιή−
θηκαν, σε συνεργασία με τον ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α.. 
Με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των Δηλώσεων, 
καμία Δήλωση δεν θα γίνεται αποδεκτή.

2. Προθεσμία υποβολής της Αίτησης με τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά

Η ανωτέρω Αίτηση και τα δικαιολογητικά που θα τη 
συνοδεύουν μπορούν να υποβληθούν στο αρμόδιο όρ−
γανο του Δήμου ή Δημοτικής Ενότητας ή Τοπικής Κοι−
νότητας, από τον ίδιο τον κάτοχο ή με τρίτο πρόσωπο. 

Κάθε αλιέας υποβάλλει μία αίτηση (φάκελος με τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά καθορίζονται 
με την Ανακοίνωση), για το σύνολο της ζημιωθείσας 
εκμετάλλευσής του, στο Δήμο που βρίσκεται η εκμετάλ−
λευση, έστω και αν έχει εκμεταλλεύσεις σε περισσότερα 
του ενός Δημοτικά Διαμερίσματα ή Δημοτική Ενότη−
τα ή Τοπική Κοινότητα του ιδίου Δήμου. Αν υπάρχουν 
ζημιωθείσες εκμεταλλεύσεις του ιδίου αλιέα, σε άλλο 
Δήμο πρέπει να υποβάλλεται και άλλη αίτηση, χωρίς την 
υποβολή πλήρους φακέλου, με την προϋπόθεση ότι θα 
επισημαίνεται ο Δήμος στον οποίο υποβλήθηκε ο πλή−
ρης φάκελος και ότι τα δικαιολογητικά θα καλύπτουν το 
σύνολο των δραστηριοτήτων του σε όλους τους Δήμους. 
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Αν η τελευταία ημέρα της προθεσμίας των δέκα ημε−
ρών είναι αργία, τότε η προθεσμία λήγει την επομένη 
εργάσιμη ημέρα. Η αίτηση ενίσχυσης που υποβάλλεται 
μετά την περίοδο της προθεσμίας των δέκα ημερών, 
δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν υποχρεώνει την Υπηρε−
σία στη διενέργεια εκτίμησης. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να 
γίνει δεκτή αίτηση ενίσχυσης, η οποία υποβλήθηκε μετά 
την περίοδο της προθεσμίας των δέκα ημερών, μόνο 
εφόσον για την καθυστέρηση υποβολής της συνέτρεξαν 
λόγοι ανωτέρας βίας στο πρόσωπο του κατόχου, οι 
οποίοι αποδεικνύονται με επίσημα στοιχεία και εφόσον 
αυτή υποβάλλεται το αργότερο εντός μηνός από τη 
λήξη του γεγονότος ανωτέρας βίας. 

Η Αίτηση Χορήγησης Ενίσχυσης υποβάλλεται σε κάθε 
περίπτωση στο όνομα του αλιέα που ήταν μέλος μισθωτή 
της εκμετάλλευσης Συνεταιρισμού την ώρα που συνέβη 
το ζημιογόνο αίτιο ή του κατόχου άδειας πεστροφοκαλ−
λιέργειας. Εάν, για οποιοδήποτε λόγο, μετά το ζημιογόνο 
αίτιο η εκμετάλλευση άλλαξε κάτοχο (πχ. θάνατος κα−
τόχου, πρόωρη συνταξιοδότηση, κλπ.), τότε δεν μπορεί 
να υποβληθεί η αντίστοιχη Αίτηση Ενίσχυσης. 

3. Συμπλήρωση Εντύπων 
Η αίτηση χορήγησης ενίσχυσης συντάσσεται σε ειδι−

κό έντυπο αναλόγως του είδους της ζημιάς (Αλιευτική 
Παραγωγή, Πάγιο Κεφάλαιο). Στα έντυπα οπωσδήποτε 
πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του ενδι−
αφερομένου, οι αριθμοί: δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.), 
φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), λογαριασμού τραπέζης, 
η διεύθυνση κατοικίας και το τηλέφωνο, (του νόμιμου 
εκπροσώπου για περιπτώσεις συλλογικών φορέων), κα−
θώς και τα στοιχεία της εκμετάλλευσης.

4. Δικαιολογητικά
Προκειμένου να γίνει δεκτή η Αίτηση Ενίσχυσης θα πρέ−

πει να συνοδεύεται από όλα τα έγγραφα, όπως αυτά κάθε 
φορά ορίζονται, σε φωτοαντίγραφα επικυρωμένα θεωρη−
μένα κατά περίπτωση, από οποιαδήποτε αρμόδια Υπηρεσία. 

Άρθρο 9
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Τα κύρια δικαιολογητικά που κατατίθενται μαζί με την 
Αίτηση Χορήγησης Ενίσχυσης, προκειμένου για φυσικά 
πρόσωπα είναι:

1 φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

2 φωτοαντίγραφο του Τραπεζικού Βιβλιαρίου

3 φωτοαντίγραφο των Δηλώσεων Φορολογίας 
Εισοδήματος (Ε1)

4 φωτοαντίγραφο του Εκκαθαριστικού της 
Εφορίας

5 φωτοαντίγραφο των παραστατικών συμμετοχής 
στην ιχθυοτροφική εκμετάλλευση, όπου 
χρειάζεται

6 Φωτοαντίγραφο της ατομικής επαγγελματικής 
άδειας αλιείας από όπου προκύπτει η ισχύς της 
το έτος 2006, κα. κατά περίπτωση

7 Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας και σχετικές 
άδειες, κατά περίπτωση

8 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, θεωρημένη 
για το γνήσιο της υπογραφής

1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
Για την ορθότητα εισαγωγής των προσωπικών στοι−

χείων του παραγωγού προσκομίζεται φωτοαντίγραφο 
και των δύο όψεων της αστυνομικής του ταυτότητας.

2. Φωτοαντίγραφο του Τραπεζικού Βιβλιαρίου.
Η οικονομική ενίσχυση κατατίθεται απευθείας στην 

Τράπεζα, σε λογαριασμό του δικαιούχου. Για την αποφυ−
γή λαθών θα υποβάλλεται φωτοαντίγραφο της πρώτης 
σελίδας του Τραπεζικού Βιβλιαρίου, στο λογαριασμό 
του οποίου ο παραγωγός δηλώνει ότι θέλει να κατα−
τεθεί το ποσό της ενίσχυσης.

3. Φωτοαντίγραφο των Δηλώσεων Φορολογίας Εισο−
δήματος (Ε1).

Για τον έλεγχο του εισοδήματος (γεωργικού/αλιευτι−
κού, ατομικού εξωγεωργικού και συνολικού οικογενεια−
κού) χρησιμοποιούνται τα επίσημα φορολογικά στοιχεία 
και ειδικότερα το αντίγραφο της Δήλωσης Φορολογίας 
Εισοδήματος (έντυπο Ε1) του οικονομικού έτους 2007 
που αφορά εισοδήματα του έτους 2006 ή εφόσον κρί−
νεται απαραίτητο και άλλων ετών, κατά περίπτωση. 

Εάν ο αλιέας δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολο−
γικής δήλωσης εισοδήματος, πρέπει να προσκομίσει 
σχετικό παραστατικό (υπεύθυνη δήλωση) με σφραγίδα 
από την αρμόδια ΔΟΥ, ότι «παρελήφθη όμοιο» και όπου 
θα αναγράφεται το ΑΦΜ του παραγωγού. Ουδεμία συ−
μπληρωματική διόρθωση στοιχείων είναι αποδεκτή μετά 
την συστημένη κοινοποίηση εγγράφων προς δυνητικά 
δικαιούχους που θα αναφέρεται σε προσκόμιση στοι−
χείων που αφορούν φορολογικά ή άλλα δικαιολογητικά 
τεκμηρίωσης του δικαιώματος αποζημίωσης

4. Φωτοαντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας.
Το εκκαθαριστικό της Εφορίας του αντίστοιχου οικο−

νομικού έτους (2007) και κατά περίπτωση και εφόσον 
χρειάζεται και άλλων ετών, για την επιβεβαίωση των 
αναγραφομένων στο Ε1, από τις συγκεκριμένες εκμε−
ταλλεύσεις προέρχεται αγροτικό εισόδημα, το οποίο 
δηλώνεται αρμοδίως.

5. Φωτοαντίγραφο των παραστατικών συμμετοχής 
στην ιχθυοτροφική εκμετάλλευση, μόνο για τους αλιείς 
− μέλη Αλιευτικών Συνεταιρισμών 

6. Φωτοαντίγραφο της ατομικής επαγγελματικής 
άδειας αλιείας από όπου προκύπτει η ισχύς της το 
έτος 2006, κα. κατά περίπτωση

7. Οποιαδήποτε άδεια, σύμφωνα με την ισχύουσα νο−
μοθεσία, είναι απαραίτητη για τη λειτουργία της εκμε−
τάλλευσης, κατά περίπτωση

8. Υπεύθυνη Δήλωση
Όλα τα έντυπα θα πρέπει να είναι θεωρημένα από 

αρμόδια αρχή ή ευκρινή φωτοαντίγραφα συνοδευόμενα 
από Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα βεβαιώνεται η ακρίβεια 
των εγγράφων (δεν ισχύει για τους τίτλους κατοχής), 
σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 2690/1999, θεωρημένη 
για το γνήσιο της υπογραφής. 

Άρθρο 10
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ − 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

Τα κύρια δικαιολογητικά που κατατίθενται μαζί με την 
Αίτηση Χορήγησης Ενίσχυσης, προκειμένου για νομικά 
πρόσωπα είναι:

1 Καταστατικό και τυχόν τροποποιήσεις του

2 Σύμβαση μίσθωσης 
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3 Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος του 
συνεταιρισμού 

4 Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα

5 Θεωρημένα: 
• Αντίγραφο βιβλίου μελών, για τους 
Συνεταιρισμούς
• Αντίγραφο του θεωρημένου βιβλίου εσόδων 
εξόδων 
• Αντίγραφα πρακτικών εκλογής Δ.Σ. και 
συγκρότησης σε σώμα 

6 Κατάσταση ενεργών μελών 

7 Τεχνική έκθεση για τις υλικές ζημιές 

8 Για κάθε ένα από τα μέλη που συμμετείχαν 
ενεργά στην εκμετάλλευση, Υπεύθυνη δήλωση 
για την ορθότητα των στοιχείων της ενεργούς 
συμμετοχής τους 

9 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, του 
νόμιμου εκπροσώπου του συνεταιρισμού, 
θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, όπου 
θα αναφέρεται ρητά εν γνώσει των συνεπειών 
του νόμου για ψευδή δήλωση και για τις 
συνέπειες παρανόμου εισπράξεως οικονομικής 
ενίσχυσης ότι όλα τα στοιχεία που υπέβαλε 
είναι αληθή

1. καταστατικό ή και τυχόν τροποποιήσεις του.
Από το καταστατικό ελέγχεται η δραστηριότητα του 

Νομικού Προσώπου −Συνεταιρισμού 
2. Σύμβαση μίσθωσης ή κατοχής
Για την απόδειξη της κατοχής της εκμετάλλευσης θα 

προσκομίζεται το Συμφωνητικό Μίσθωσης πρωτότυπο 
ή θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ., όπου ανήκει η εκμετάλλευ−
ση, βεβαίας χρονολογίας, οπωσδήποτε με ημερομηνία 
μίσθωσης προγενέστερη της ζημιάς

3. Δήλωση φορολογίας του οικονομικού έτους 2007.
4. Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα.
Τα νομικά πρόσωπα προκειμένου να ενισχυθούν θα 

πρέπει να είναι Φορολογικά και Ασφαλιστικά ενήμερα.
5. Θεωρημένα αντίγραφα του βιβλίου μελών, του βι−

βλίου εσόδων εξόδων, των πρακτικών εκλογής Δ.Σ. και 
συγκρότησης σε σώμα, από όπου προκύπτει η νομιμότη−
τα των εκπροσώπων να υποβάλλουν τα σχετικά δικαιο−
λογητικά για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης.

6. Κατάσταση μελών με ιδιαίτερη αναφορά σε αυτούς 
που συμμετείχαν ενεργά στην εκμετάλλευση την περίο−
δο των ζημιών και είναι δυνητικά δικαιούχοι ενισχύσεων

7. Τεχνική έκθεση για τις υλικές ζημιές που υποχρε−
ώθηκε ο δηλών να αποκαταστήσει συνοδευόμενη απα−
ραίτητα από τα ανάλογα παραστατικά στοιχεία. Στις 
περιπτώσεις ζημιών σε εκτροφεία πέστροφας θα πρέπει 
η Αίτηση να συνοδεύεται από βεβαίωση της σχετικής 
τεχνικής υπηρεσίας που θα βεβαιώνει ότι η εκμετάλ−
λευση είχε λάβει όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα

8. Ο Συνεταιρισμός οφείλει να περιλάβει στον φάκελο 
που θα υποβάλει για έκαστο από τα μέλη που συμμε−
τείχαν ενεργά στην εκμετάλλευση Υπεύθυνη δήλωση με 
θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής για την ορθότητα 
των στοιχείων της ενεργούς συμμετοχής τους 

9. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, θεωρημένη για 
το γνήσιο της υπογραφής.

Όλα τα έντυπα θα πρέπει να είναι θεωρημένα από 
αρμόδια αρχή ή ευκρινή φωτοαντίγραφα συνοδευόμενα 
από Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα βεβαιώνεται η ακρίβεια 
των εγγράφων (δεν ισχύει για τους τίτλους κατοχής), 
σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 2690/1999, θεωρημένη 
για το γνήσιο της υπογραφής.

Άρθρο 11
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Το αρμόδιο όργανο, αφού παραλάβει την αίτηση χο−
ρήγησης ενίσχυσης, την καταχωρεί στο ειδικό πρωτό−
κολλο και παραδίδει στον ενδιαφερόμενο αντίγραφο, 
στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου καθώς 
και η χρονολογία παραλαβής της αίτησης. 

Δεν θα παραλαμβάνονται Αιτήσεις με ελλιπή δικαιο−
λογητικά, καθώς και Εκπρόθεσμες Αιτήσεις. Σε περίπτω−
ση επίδοσής τους κατ΄άλλο τρόπο θα επιστρέφονται 
με την ένδειξη «επιστρέφεται ως εκπρόθεσμη», ενώ θα 
αναγράφεται η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας και 
η προθεσμία υποβολής της.

Άρθρο 12
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Μετά την παραλαβή των αιτήσεων χορήγησης ενί−
σχυσης των Συνεταιρισμών και των αλιέων (μαζί με τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά), ακολουθεί Διοικητικός 
έλεγχος. Προϋπόθεση για τη συνέχιση της διαδικασίας 
είναι η πληρότητα του φακέλου.

1. Ο έλεγχος της πληρότητας του φακέλου διενερ−
γείται από αρμόδια όργανα του ΕΛ.Γ.Α.. Εάν διαπιστω−
θεί ότι ο φάκελος δεν περιέχει το σύνολο των δικαιο−
λογητικών που ζητήθηκαν με τη σχετική Ανακοίνωση 
Τύπου, ο φάκελος επιστρέφεται στον αιτούντα, μέσω 
του Ανταποκριτή ΕΛ.Γ.Α. και αποκλείεται εκείνος του 
προγράμματος.

2. Η διενέργεια του διοικητικού ελέγχου πραγματο−
ποιείται από τον αρμόδιο γεωτεχνικό υπάλληλο που 
θα διενεργήσει την εκτίμηση. Στις περιπτώσεις που δεν 
είναι εφικτό από τον ίδιο, θα διενεργείται από άλλο 
γεωτεχνικό υπάλληλο του Υποκ/τος. Εάν διαπιστωθεί 
σε διάφορους φακέλους αλιέων ή Συνεταιρισμών, η ανά−
γκη ύπαρξης συμπληρωματικών στοιχείων, πέραν των 
όσων ζητήθηκαν με τη σχετική Ανακοίνωση Τύπου (πχ. 
φορολογικά έντυπα προηγούμενων ετών, κλπ.), τότε 
αποστέλλεται στον ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α. συγκεντρω−
τική κατάσταση όπου θα αναφέρονται: οι αλιείς, τα συ−
μπληρωματικά έγγραφα που θα πρέπει να προσκομίσει 
ο κάθε ένας, καθώς και το χρονικό περιθώριο υποβολής 
τους στον ανταποκριτή, το οποίο δεν θα ξεπερνά τις 
δέκα ημέρες.

Στους αλιείς οι οποίοι, παρά την έγγραφη ειδοποίηση, 
δεν αποστείλουν εμπρόθεσμα τα ζητούμενα δικαιολο−
γητικά, ο ΕΛ.Γ.Α. κατά την ανάρτηση του Πίνακα τους 
κρίνει και τους αναφέρει ως «μη δικαιούχους ενίσχυσης», 
οπότε και ισχύουν τα αναγραφόμενα στο άρθρο περί 
ένστασης. 

Κατά τη διενέργεια του διοικητικού ελέγχου, η σύ−
γκριση των εισοδημάτων (γεωργικών – εξωγεωργικών) 
γίνεται από το αντίγραφο της Δήλωσης Φορολογίας 
Εισοδήματος (έντυπο Ε1), βάσει της οποίας εκδίδεται 
και το σχετικό εκκαθαριστικό σημείωμα της Δ.Ο.Υ.

Εισοδήματα που δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τη σύ−
γκριση των εισοδημάτων
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Τα παρακάτω εισοδήματα δεν λαμβάνονται υπόψη στο 
ατομικό εισόδημα και κατ΄επέκταση στο οικογενειακό 
και είναι:

1. Τα επιδόματα ανεργίας.
2. Τα επιδόματα που χορηγούνται για τη στήριξη ορι−

σμένων κοινωνικών τάξεων (πολυτέκνων, τυφλών, κλπ.).
3. Τα επιδόματα αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης.
4. Εισοδήματα που αποκτώνται εφάπαξ (πχ. εφάπαξ 

αποζημίωση, κέρδη λαχείων, κλπ.).
5. Οι αποζημιώσεις, έξοδα παραστάσεων και γενικά 

οι περιοδικές καταβολές ποσών αιρετών μελών των 
ΟΤΑ, τ.Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Συνδικαλιστικών 
Φορέων, συνεταιρισμών, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, στα οποία συμ−
μετέχουν σε εντεταλμένη υπηρεσία και για το χρόνο 
που συμμετέχουν σε αυτά.

6. Η επιδότηση των ενταχθέντων σε Πρόγραμμα «Επι−
χειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007−2013», το πριμ 
πρώτης εγκατάστασης των ενταχθέντων στο Πρόγραμ−
μα «Ανανέωση της ηλικιακής σύνθεσης του Αγροτικού 
Πληθυσμού».

7. Το ενοίκιο ακινήτων, το εισόδημα από μετοχές, 
ομόλογα εφόσον αθροιστικά το συνολικό τους ετή−
σιο ύψος δεν υπερβαίνει το ήμισυ του εισοδήματος 
αναφοράς. Στην περίπτωση που τα εισοδήματα αυτά 
υπερβαίνουν το ήμισυ του εισοδήματος αναφοράς, στα 
εξωαγροτικά εισοδήματα θα υπολογίζεται το ποσόν 
υπέρβασης.

Όλα τα υπόλοιπα εισοδήματα χαρακτηρίζονται εξω−
αγροτικά.

Για τον υπολογισμό του συνολικού οικογενειακού ει−
σοδήματος, προστίθενται τα επί μέρους ατομικά εισο−
δήματα των συζύγων.

Άρθρο 13
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Α. Δικαιούχοι, των ενισχύσεων μπορεί να κριθούν φυ−
σικά πρόσωπα που:

I. Είναι Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι άλλου κράτους – 
μέλους της. Ε.Ε.

II. Δεν έχουν καμία υποχρέωση επιστροφής χρημάτων 
από άλλη ενίσχυση, η οποία έχει κριθεί ασυμβίβαστη.

III. Είναι μέλη του Συν/μού τη στιγμή που συνέβη το 
ζημιογόνο αίτιο (προκειμένου για αλιείες − μέλη Συνε−
ταιρισμών)

IV. Παρουσιάζουν αλιευτική παραγωγή από την εκμε−
τάλλευση που ζημιώθηκε.

V. Είναι αλιείς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
1 της παρούσας απόφασης.

VI. Είναι μόνιμοι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής της 
εκμετάλλευσης 

VII. Το συνολικό οικογενειακό τους εισόδημα (γεωρ−
γικό και εξωγεωργικό) δεν ξεπερνά το τριπλάσιο του 
εισοδήματος αναφοράς (45.000,00 ευρώ), εκτός των 
περιπτώσεων που το γεωργικό οικογενειακό εισόδη−
μα είναι μεγαλύτερο του εξωγεωργικού οικογενειακού 
εισοδήματος.

Β. Δικαιούχος, των ενισχύσεων μπορεί να κριθεί νομικό 
πρόσωπο που:

I. Έχει νομική προσωπικότητα και λειτουργεί τουλά−
χιστον ένα έτος πριν τη ζημιά, με οικονομικά αποτε−
λέσματα.

II. Οι εταίροι ή τα μέλη είναι Έλληνες υπήκοοι ή υπή−
κοοι άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε.

III. Δεν έχει καμία υποχρέωση επιστροφής χρημάτων 
από άλλη ενίσχυση, η οποία έχει κριθεί ασυμβίβαστη.

IV. Είναι κάτοχος της εκμετάλλευσης τη στιγμή που 
συνέβη το ζημιογόνο αίτιο.

V. Από τη συστατική πράξη προκύπτει ότι η κύρια δρα−
στηριότητά του είναι η άσκηση της αλιείας και παρου−
σιάζει εισόδημα από την εκμετάλλευση που ζημιώθηκε.

VI. Οι εταίροι ή τα μέλη που κατέχουν την πλειοψηφία 
των μετοχών είναι αλιείς σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παρούσα (το καταστατικό απαγορεύει τη μεταβί−
βαση μετοχών σε πρόσωπα που δεν ασκούν γεωργία, 
στο βαθμό που ανατρέπεται ο περιοριστικός όρος της 
πλειοψηφίας).

VII. Είναι Φορολογικά και Ασφαλιστικά ενήμερο.
VIII. Έχει έδρα στην ευρύτερη περιοχή της εκμετάλ−

λευσης
Γ. Δεν δύνανται να κριθούν δικαιούχοι έστω και εάν 

πληρούν τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις οι εξής:
1. Τα πρόσωπα που έχουν ενταχθεί στο παρελθόν σε 

πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων και δήλωσαν ψευδή στοιχεία ή αθέτησαν, 
με υπαιτιότητά τους, τους όρους και τις προϋποθέσεις 
που ανέλαβαν.

2. Τα πρόσωπα που έχουν καταδικασθεί την τελευταία 
πριν τη ζημιά τριετία ή το έτος ζημιάς ή που εκτίουν 
φυλάκιση δυνάμει δικαστικής αποφάσεως και η καταδίκη 
αφορά σε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις: α) εξαπάτη−
ση του Δημοσίου, β) υποθέσεις εμπορίας και καλλιέργειας 
ναρκωτικών ουσιών, γ) ζωοκλοπή, δ) καταστροφή του 
περιβάλλοντος και ε) παράβαση αλιευτικής νομοθεσίας 

3. Τα πρόσωπα που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα 
της πρόωρης συνταξιοδότησης αλιέων (κατά τις διατά−
ξεις του Καν.1257/1999) πριν το έτος ζημιάς 2006.

Η ακρίβεια των στοιχείων για τις προαναφερόμενες 
περιπτώσεις αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση.

Άρθρο 14
ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ

1. Η εκτίμηση της ζημιάς διενεργείται από Επιτροπή 
που ορίζεται με απόφαση του Προέδρου ΕΛ.Γ.Α.. Μέλη 
της Επιτροπής μπορεί να είναι και ειδικοί επιστήμονες 
της Περιφερειακής Ενότητας που ζημιώθηκε. 

2. Η ανάθεση καθηκόντων εκτιμητή σε υπαλλήλους του 
ευρύτερου Δημόσιου Τομέα γίνεται μετά από έγκριση 
της Υπηρεσίας που υπηρετούν.

3. Η άσκηση των καθηκόντων εκτιμητή αποτελεί υπη−
ρεσιακό καθήκον για τον υπάλληλο, στον οποίο ανατί−
θεται η εκτέλεση αυτών.

Άρθρο 15
ΕΚΤΙΜΗΣΗ

1. Οι επισημάνσεις των ζημιών έχουν ήδη διενεργη−
θεί. Ο χρόνος που θα διενεργηθεί ο τελικός έλεγχος 
των στοιχείων της εκμετάλλευσης καθορίζεται από τον 
ΕΛ.Γ.Α. ανάλογα με τη φύση και έκταση της ζημιάς. 

2. Η εκτίμηση της ζημιάς κάθε εκμετάλλευσης που 
ζημιώθηκε διενεργείται σύμφωνα με τους κανόνες της 
επιστήμης, ανάλογα με τη φύση της ζημιάς από Επι−
τροπή, η οποία ορίζεται από τον ΕΛ.Γ.Α..

3. Η Επιτροπή οφείλει να κάνει την εκτίμηση αμέσως 
μόλις λάβει τη σχετική εντολή από τον Πρόεδρο του 
ΕΛ.Γ.Α. ή από άλλο πρόσωπο, που έχει εξουσιοδοτηθεί 
γι’ αυτό το σκοπό.
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4. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α. μπορεί να συ−
ντάσσουν οδηγίες και κανόνες εκτίμησης των ζημιών, 
οι οποίες, αφού εγκριθούν από τη Διοίκηση του ΕΛ.Γ.Α. 
εφαρμόζονται κατά τη διενέργεια των εκτιμήσεων. 

5. Η ημερομηνία που θα πραγματοποιηθούν οι εκτιμή−
σεις γίνεται γνωστή στους ενδιαφερομένους, από τον 
Ανταποκριτή του ΕΛΓΑ του Δήμου ή το Συνεταιρισμό. 
Κατά την εκτίμηση μπορούν να κληθούν να είναι πα−
ρόντες οι ενδιαφερόμενοι και να εκθέσουν τις απόψεις 
τους ή να παρέχουν κάθε σχετική πληροφορία ή στοι−
χεία για τη ζημιά. 

Ο ενδιαφερόμενος που είναι υποχρεωμένος να υπο−
δείξει την εκμετάλλευση που ζημιώθηκε ή να παρευ−
ρίσκεται κατά την εκτίμηση, οφείλει να δώσει στον 
εκτιμητή κάθε πληροφορία και αποδεικτικό στοιχείο, 
που θα του ζητηθεί σχετικά με τη νομιμότητα της εκ−
μετάλλευσης που δήλωσε. Επίσης ο ενδιαφερόμενος 
έχει υποχρέωση, όταν του ζητηθεί από τον εκτιμητή, 
να προσκομίσει έγγραφα στοιχεία (οικονομικά κλπ) για 
την εκμετάλλευση, για προηγούμενα χρόνια. Στοιχεία 
αυτής της μορφής είναι αυτά, που τηρούνται από την 
ιχθυόσκαλα, το Δήμο, τις Συνεταιριστικές ή άλλες Ορ−
γανώσεις, αντίγραφα τιμολογίων πώλησης, κλπ. 

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος αρνηθεί ή να 
υποδείξει την εκμετάλλευση που δήλωσε για να γίνει 
η εκτίμηση ή να επιτρέψει στον εκτιμητή την είσοδο 
σε αυτή ή να προσκομίσει στοιχεία, που ν’ αποδεικνύ−
ουν ότι αυτός είναι μέλος του μισθωτή αλιευτικού συ−
νεταιρισμού της εκμετάλλευσης που ζημιώθηκε ή δεν 
παρευρίσκεται στην εκτίμηση αν και έχει κληθεί να 
είναι παρών αυτός ή αντιπρόσωπός του −εκτός από 
την περίπτωση δικαιολογημένης απουσίας− ή δε δίνει 
στοιχεία και πληροφορίες, με τα οποία αποδεικνύεται η 
νομιμότητα της εκμετάλλευσης, θεωρείται ότι έχει πα−
ραιτηθεί από την αίτηση που υπέβαλε. Στις περιπτώσεις 
αυτές, συντάσσεται σχετικό πρακτικό, που υπογράφεται 
από τον εκτιμητή και τον οριοδείκτη ή δύο μάρτυρες 
όταν δεν υπάρχει οριοδείκτης ή τον αρμόδιο Ανταπο−
κριτή. Αντίγραφο του πρακτικού αποστέλλεται μαζί με 
τον πίνακα ζημιών και με τη φροντίδα του Ανταποκριτή 
τοιχοκολλάται στο Δημοτικό Κατάστημα. 

6. Οι Δήμαρχοι, οι Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, οι 
Πρόεδροι Συνεταιρισμών, οι Πρόεδροι Αγροτικών Συλ−
λόγων, οι υπάλληλοι του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, 
όργανα Αστυνομίας, κλπ. είναι υποχρεωμένοι να δίνουν 
κάθε πληροφορία ή βοήθεια που πιθανόν να ζητηθεί από 
τους εκτιμητές ή τα όργανα του ΕΛ.Γ.Α..

7. Οι εκτιμητές της Επιτροπής καταχωρίζουν το απο−
τέλεσμα του διοικητικού ελέγχου και το πόρισμα της 
εκτίμησης που διενεργήθηκε, κατά είδος χωριστά σε 
κάθε εκμετάλλευση, σε ειδικό έντυπο, του οποίου ο 
τύπος και οι ενδείξεις έχουν εγκριθεί από τον ΕΛ.Γ.Α.. 

8. Μετά τη μηχανογραφική επεξεργασία, ο Πίνακας 
ελέγχεται από τον αρμόδιο επόπτη όσον αφορά στα 
πορίσματα εκτίμησης και από τον Προϊστάμενο του 
Γραφείου Οικονομικών Ενισχύσεων, όσον αφορά στο 
διοικητικό έλεγχο. Στη συνέχεια ο μηχανογραφικός Πί−
νακας ελέγχεται και υπογράφεται από τον Προϊστάμε−
νο του Τμήματος Εκτιμήσεων. Τέλος παραδίδεται στο 
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης για 
διεκπεραίωση.

9. Ο μηχανογραφημένος πίνακας κοινοποιείται από 
τον ΕΛ.Γ.Α., στον ανταποκριτή της αντίστοιχης Δημο−

τικής Ενότητας. Ο Πίνακας περιέχει τα αποτελέσματα 
του διοικητικού ελέγχου, καθώς και τα πορίσματα των 
εκτιμήσεων και των ανώτατων ποσών ενισχύσεων των 
δικαιούχων αλιέων. Ειδικά για τους αλιείς οι οποίοι δεν 
κρίνονται δικαιούχοι, στη στήλη των παρατηρήσεων 
αναγράφεται ο λόγος απόρριψής τους και δεν τους 
κοινοποιούνται τα πορίσματα εκτίμησης. 

10. Στις περιπτώσεις ζημιών που δεν κρίνονται επιλέ−
ξιμες ενισχύσεων δεν συντάσσονται πορίσματα εκτι−
μήσεων στα ειδικά έντυπα, ούτε αναρτώνται σχετικοί 
πίνακες. Ο Ανταποκριτής του ΕΛ.Γ.Α. ενημερώνεται εγ−
γράφως για τη μη ένταξη των ζημιών αυτών στο πρό−
γραμμα, προκειμένου με τη σειρά του να ενημερώσει 
τους αλιείς που έχουν υποβάλει σχετική Αίτηση. 

11. Ο Ανταποκριτής υποχρεούται χωρίς καθυστέρηση 
και μάλιστα την ίδια ημέρα της παραλαβής να καλέσει 
με σχετική πρόσκληση, η οποία τοιχοκολλάται στα Γρα−
φεία της Δημοτικής Ενότητας, τους ενδιαφερόμενους, 
να λάβουν γνώση των πορισμάτων της εκτίμησης. Για 
την τοιχοκόλληση της πρόσκλησης ο Ανταποκριτής συ−
ντάσσει πράξη, η οποία υπογράφεται από τον ίδιο και 
δύο μάρτυρες.

12. Κατά των αποτελεσμάτων του Πίνακα είναι δυ−
νατή μόνο η άσκηση του ένδικου μέσου της ένστασης 
Διοικητικού Ελέγχου.

Άρθρο 16
ΕΝΣΤΑΣΗ

1. Τα αποτελέσματα του Πίνακα γίνονται οριστικά 
μετά την πάροδο δέκα ημερών από της επομένης της 
τοιχοκόλλησης της πρόσκλησης προς τους ενδιαφερο−
μένους για να προσέλθουν και να λάβουν γνώση των 
αποτελεσμάτων.

2. Μέσα στην παραπάνω προθεσμία των δέκα ημερών, 
ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να υποβάλλει στον 
αρμόδιο Ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α. ένσταση Διοικητικού 
Ελέγχου. Πέραν αυτής της ημερομηνίας οι ενστάσεις 
απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. 

Α. Ένσταση Διοικητικού Ελέγχου
Στην αίτηση−ένσταση Διοικητικού Ελέγχου πρέπει να 

επισυνάπτονται απαραίτητα όλα τα ζητούμενα δικαιο−
λογητικά για να κριθεί ο ενδιαφερόμενος δικαιούχος 
κρατικής ενίσχυσης. Προκειμένου για φορολογικά έντυ−
πα, δεν θα γίνονται δεκτές τροποποιήσεις φορολογικών 
στοιχείων με ημερομηνία, μετά τη λήξη της ημερομηνίας 
υποβολής της Αίτησης Χορήγησης Ενίσχυσης. 

Ι. Εφόσον ο αιτών προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαι−
ολογητικά και κριθεί δικαιούχος, του κοινοποιείται το 
πόρισμα εκτίμησης και το ανώτατο ποσό ενίσχυσης. 

ΙΙ. Σε περίπτωση, που κατά την εξέταση της ένστα−
σης διοικητικού ελέγχου ο ενδιαφερόμενος κριθεί μη 
δικαιούχος, του κοινοποιείται το αποτέλεσμα μέσω του 
Ανταποκριτή και παύει οριστικά κάθε περαιτέρω διεκ−
δίκηση οικονομικής ενίσχυσης.

Β. Ένσταση κατά του πορίσματος εκτίμησης
Κατά τη διενέργεια εκτίμησης από Επιτροπή το πό−

ρισμα είναι οριστικό και αμετάκλητο και δεν μπορεί να 
υποβληθεί ένσταση.

3. Η αίτηση επανεκτίμησης δεν λαμβάνεται υπ’ όψη και 
ο ενδιαφερόμενος θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί από 
αυτή, αν προσκληθεί από τους επανεκτιμητές και δεν 
προσκομίσει μέσα σε τακτή προθεσμία συγκεκριμένα 
έγγραφα στοιχεία, πληροφορίες, κλπ. ή δεν παρέχει 
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συγκεκριμένες διευκολύνσεις για τη διενέργεια της 
επανεκτίμησης.

4. Η επανεκτίμηση διενεργείται από έναν υπάλληλο 
που ορίζεται από τον ΕΛ.Γ.Α., προκειμένου για εξέταση 
ενστάσεων διοικητικού ελέγχου.

5. Για τη διενέργεια των επανεκτιμήσεων Διοικητικού 
ελέγχου εφαρμόζονται ανάλογα όλες οι διατάξεις της 
παρούσας που αφορούν τις εκτιμήσεις.

Άρθρο 17
ΑΛΛΕΠΑΛΛΗΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ – ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ

Σε περίπτωση που στην ίδια εκμετάλλευση, εντός 
του ίδιου προγράμματος, συμβούν αλλεπάλληλες ζημιές 
τότε, εάν δεν έχει διενεργηθεί εκτίμηση της προηγού−
μενης ή των προηγούμενων ζημιών ή έχει διενεργη−
θεί πραγματογνωμοσύνη, αλλά το πόρισμα δεν έχει 
κοινοποιηθεί, η πραγματογνωμοσύνη αναφέρεται και 
συμπεριλαμβάνει όλες τις προηγούμενες ζημιές, ώστε 
το πόρισμα που διαμορφώνεται να εκφράζει ενιαία τη 
συνολική ζημιά (πόρισμα ενιαίο αθροιστικό).

Άρθρο 18
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΖΗΜΙΑΣ

ή ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

1. Ο αιτών έχει δικαίωμα να ανακαλέσει την αίτηση 
χορήγησης ενίσχυσης που υπέβαλε, με αίτησή του, την 
οποία πρέπει ή να την υποβάλει στον Ανταποκριτή του 
ΕΛ.Γ.Α. ή να την καταθέσει στον εκτιμητή, ή να την 
αποστείλει στο αρμόδιο Υποκατάστημα, πριν όμως την 
καταβολή της ενίσχυσης.

2. Σε περίπτωση ανάκλησης της αίτησης χορήγησης 
ενίσχυσης, ο ενδιαφερόμενος θεωρείται ότι, παραιτήθη−
κε από κάθε δικαίωμα για κρατική ενίσχυση της τυχόν 
ζημιάς που προξενήθηκε στην εκμετάλλευσή του. 

3. Ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να ζητήσει να μη 
διενεργηθεί η εκτίμηση της εκμετάλλευσης που ζήτησε, 
υποβάλλοντας σχετική αίτηση όπως παραπάνω, για την 
αποδοχή της οποίας αποφασίζουν μόνο οι εκτιμητές 
κατά την κρίση τους. 

Άρθρο 19
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ

1. Ο Πρόεδρος του ΕΛ.Γ.Α. μπορεί σε κάθε βαθμό της 
διαδικασίας αναγνώρισης ή εκκαθάρισης της ζημιάς 
και μετά ακόμη από την καταβολή της κρατικής ενί−
σχυσης να ασκήσει κατά την κρίση του προσφυγή για 
αναθεώρηση των πορισμάτων πραγματογνωμοσύνης, 
εφ’ όσον περιέλθουν σε γνώση του στοιχεία, επί των 
οποίων μπορεί να θεμελιωθεί ότι υπάρχει πλάνη ή δόλος 
ως προς τα στοιχεία που συνθέτουν το πόρισμα της 
πραγματογνωμοσύνης.

2. Η προσφυγή για την αναθεώρηση των πορισμάτων 
πραγματογνωμοσύνης κατατίθεται στην Κεντρική Διοί−
κηση του ΕΛ.Γ.Α. μέσα σε εύλογο χρόνο από τότε που 
έγιναν γνωστά τα στοιχεία που τη θεμελιώνουν.

3. Επί της προσφυγής αποφασίζει οριστικά και τελε−
σίδικα τριμελής επιτροπή, η οποία συγκροτείται από 
τον Περιφερειάρχη και αποτελείται από δύο εκτιμητές 
υπαλλήλους του Δημοσίου ή ευρύτερου Δημοσίου Το−
μέα και από έναν εκτιμητή του ΕΛ.Γ.Α., που επιλέγεται 
επίσης από τον Περιφερειάρχη, από πίνακα που πε−
ριλαμβάνει πέντε τουλάχιστον εκτιμητές υπαλλήλους 

του ΕΛ.Γ.Α.. Η επιτροπή δεν δεσμεύεται από το οριστικό 
πόρισμα πραγματογνωμοσύνης και μπορεί να αναθε−
ωρήσει οποιοδήποτε στοιχείο του πορίσματος. Για τη 
διενέργεια της αναθεώρησης εφαρμόζονται ανάλογα 
όλες οι διατάξεις της παρούσας που αφορούν στις 
επανεκτιμήσεις.

4. Με βάση το πόρισμα της Επιτροπής Αναθεώρησης 
διενεργείται νέα εκκαθάριση της ζημιάς και έλεγχος 
και ή ζητείται από τον ενδιαφερόμενο η επιστροφή 
της διαφοράς, σε περίπτωση που έλαβε μεγαλύτερη 
κρατική ενίσχυση χωρίς να τη δικαιούται ή ανακτάται 
η οικονομική ενίσχυση εφόσον δεν τη δικαιούται ή κα−
ταβάλλεται σ’ αυτόν τυχόν πρόσθετη κρατική ενίσχυση.

Άρθρο 20
ΠΟΣΟΣΤΟ ΖΗΜΙΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ

(ΑΠΑΛΛΑΓΗ)

Σε όλες τις περιπτώσεις που κρίνονται επιλέξιμες ενι−
σχύσεων, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην παρούσα, 
ποσοστό ζημιάς μέχρι 20% κατ΄είδος δεν ενισχύεται, 
καθόσον αποτελεί το ποσοστό της ζημιάς που βαρύνει 
το δικαιούχο (απαλλαγή). 

Άρθρο 21
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Εφόσον η μείωση του κύκλου εργασιών του Αλιευτικού 
Συνεταιρισμού ή της επιχείρησης, από τα αναφερόμενα 
στην παρούσα απόφαση αίτια, το έτος ζημιάς 2006, είναι 
μεγαλύτερο ή ίσο του 30% του μέσου ετήσιου κύκλου 
εργασιών της επιχείρησης των τριών προηγούμενων 
της ζημιάς ετών (2003, 2004, 2005), ο υπολογισμός της 
κρατικής ενίσχυσης γίνεται μετά την οριστικοποίηση 
του πορίσματος πραγματογνωμοσύνης, σύμφωνα με 
τα προηγούμενα άρθρα, χωριστά για κάθε πόρισμα. 

Ειδικά για τους Συνεταιρισμούς, η καταβολή των ενι−
σχύσεων έκαστου συνεταιρισμού που θα κριθεί δικαι−
ούχος θα μοιραστεί στα μέλη του Συνεταιρισμού, όπως 
αυτά ορίζονται στο καταστατικό του. Ενίσχυση όμως θα 
καταβληθεί μόνο στα ενεργά μέλη, που αποδεδειγμένα 
συμμετείχαν στην εκμετάλλευση την περίοδο της ζημιάς 
και τα οποία τηρούν τις προϋποθέσεις ενίσχυσης της 
παρούσας απόφασης, σε ατομικό λογαριασμό εκάστου.

Ειδικότερα και με βάση τα παραπάνω: 
Α. Για την Αλιευτική Παραγωγή
Οι αλιείς των οποίων η αναμενόμενη ετήσια αλιευτική 

παραγωγή των εκμεταλλεύσεών τους ζημιώθηκε σε πο−
σοστό κατ΄ είδος τουλάχιστον 30% δικαιούνται κρατική 
ενίσχυση το ύψος της οποίας ορίζεται σε ποσοστό μέ−
χρι το 50% της Αξίας της Απωλεσθείσας Παραγωγής. 
Το 20% της ζημιάς που διαπιστώθηκε επιβαρύνει τον 
αλιέα και το υπόλοιπο 80% αντισταθμίζεται σε ύψος 
50%. Η Απωλεσθείσα Παραγωγή ορίζεται ως η διαφορά 
μεταξύ της μέσης απόδοσης της περιόδου αναφοράς 
επί την αντίστοιχη μέση τιμή της περιόδου, μείον την 
πραγματική απόδοση του έτους ζημιάς, επί τη μέση τιμή 
για το έτος αυτό. Δηλαδή η Αξίας της Απωλεσθείσας 
Παραγωγής, κατ΄είδος, θα προσδιορίζεται με βάση τον 
ακόλουθο τύπο:

ΑΑΠ = ΜΠΑ x MTPA − AEZ x MTEZ

Όπου:
ΑΑΠ = Αξία Απωλεσθείσας Παραγωγής 
ΜΑΠΑ = Μέση απόδοση περιόδου αναφοράς (απο−

δόσεις τριετίας)
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ΜΤΠΑ = Μέση τιμή ίδιας περιόδου αναφοράς 
ΑΕΖ = Απόδοση έτους ζημιάς
ΜΤΕΖ =Μέση τιμή έτους ζημιάς 
Οι μέσες τιμές και οι μέσες αποδόσεις, κατ΄είδος, προ−

κύπτουν από τα επίσημα στοιχεία της εκμετάλλευσης. 
Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθούν τα επίσημα 
στοιχεία της ιχθυόσκαλας της περιοχής, όπως θα μας 
διαβιβασθούν από την αρμόδια Υπηρεσία (Τμήμα Αλιείας 
της Περιφερειακής Ενότητας).

Ειδικά όσον αφορά τις μονοετείς, διετείς και τριετείς 
συμβάσεις ενοικίασης αλιευτικών εκμεταλλεύσεων για 
τις οποίες δεν υφίσταται περίοδος αναφοράς του τε−
λευταίου δικαιούχου, ο υπολογισμός της μέσης απόδο−
σης περιόδου αναφοράς μπορεί να βασίζεται είτε στη 
μέση απόδοση παρελθούσης τριετίας, που αφορούν 
προγενέστερο ενοικιαστή της εκμετάλλευσης είτε τη 
μέση ζημία που εκτιμήθηκε στην ευρύτερη περιοχή, με 
κύριο γνώμονα την αποφυγή υπεραντιστάθμισης. 

Β. Για το Πάγιο Κεφάλαιο
Οι μισθωτές αλιευτικοί συνεταιρισμοί που το πά−

γιο κεφάλαιο των αλιευτικών εκμεταλλεύσεών τους 
καταστράφηκε, σε ποσοστό κατ΄ είδος, τουλάχιστον 
30%, δικαιούνται κρατική ενίσχυση το ύψος της οποίας 
ορίζεται μέχρι το 70% της δαπάνης ανακατασκευής, 
επισκευής ή αντικατάστασης της ζημιάς, της δαπάνης 
μειούμενης ανάλογα με την παλαιότητα. Το 20% της 
ζημιάς που διαπιστώθηκε επιβαρύνει τον Αλιευτικό Συ−
νεταιρισμό και το υπόλοιπο 80% αντισταθμίζεται σε 
ύψος 70%. 

Άρθρο 22
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Όσοι κατά τα προηγούμενα έχουν κριθεί δικαιούχοι 
κρατικής ενίσχυσης για αποκατάσταση ζημιών Παγίου 
Κεφαλαίου, προκειμένου να τους καταβληθούν οι αντί−
στοιχες οικονομικές ενισχύσεις:

Α. Χρόνος αποκατάστασης ζημιών.
οφείλουν να έχουν προβεί στην αποκατάσταση/ ανα−

σύσταση/αντικατάσταση των ζημιών τους, σε χρονικό 
διάστημα μέχρι και 31/12/2009, δηλαδή έως 3 χρόνια από 
την ημερομηνία της ζημιάς.

Β. Υποβολή δικαιολογητικών.
Για ενίσχυση αποκατάστασης ζημιών στο Πάγιο κε−

φάλαιο, οφείλουν να υποβάλλουν, κατά περίπτωση, τα 
παρακάτω: 

Μετά την ολοκλήρωση του συνόλου των εργασιών και 
την αποκατάσταση των ζημιών υποβάλλεται:

β1) «Αίτηση−Υπεύθυνη Δήλωση αποκατάστασης ζη−
μιών», σε ειδικό έντυπο που καθορίζεται από τον ΕΛ.Γ.Α., 
με την οποία ζητείται ο έλεγχος των εργασιών απο−
κατάστασης, προκειμένου να χορηγηθεί η σχετική ενί−
σχυση.

β2) Πρωτότυπα εξοφλημένα τιμολόγια αγοράς υλικών 
για αντικατάσταση των ζημιών, δελτία αποστολής υλι−
κών, δελτία παροχής υπηρεσιών (τεχνίτες), ό,τι δηλαδή 
περιλαμβάνεται στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων 
(Κ.Β.Σ.). 

Σημειώνεται ότι:
− Σε περιπτώσεις εισαγομένων ειδών απαιτείται τα 

σχετικά παραστατικά να είναι επίσημα μεταφρασμένα 
στην Ελληνική από το Υπουργείο Εξωτερικών ή το Ελ−
ληνικό Προξενείο της χώρας που προέρχονται ή από 
άλλο αρμόδιο όργανο.

− Όσοι δικαιούχοι υποχρεούνται από τον Κ.Β.Σ. να τη−
ρούν τα πρωτότυπα παραστατικά στο αρχείο τους, τότε 
θα υποβάλουν στο αρμόδιο Υποκατάστημα του ΕΛ.Γ.Α. 
το πρωτότυπο και ένα αντίγραφο. Η υπηρεσία θα θεω−
ρεί το ένα και μοναδικό αντίγραφο, εκ του πρωτοτύπου, 
σφραγίζοντας και τα δύο με ειδική σφραγίδα με την 
ένδειξη έγινε χρήση για λήψη κρατικής ενίσχυσης (Από−
φαση … Ημερομηνία ….). Στη συνέχεια το σφραγισμένο 
και θεωρημένο πρωτότυπο επιστρέφεται στο δικαιούχο 
και το επίσης θεωρημένο και σφραγισμένο αντίγραφο 
παραμένει στο αρχείο της Υπηρεσίας.

− Όσοι δικαιούχοι δεν υποχρεούνται να τηρούν τα 
πρωτότυπα στο αρχείο τους, τότε τα υποβάλουν στο 
αρμόδιο Υποκατάστημα του ΕΛ.Γ.Α., που επίσης τα 
σφραγίζει ότι χρηματοδοτήθηκαν από το συγκεκριμένο 
πρόγραμμα και τα τηρεί στο αρχείο του. Εάν για οποιο−
δήποτε λόγο ζητηθεί από το δικαιούχο αντίγραφο εκ 
του πρωτοτύπου, στο αντίγραφο που θα δοθεί θα τεθεί 
η ειδική σφραγίδα με την ένδειξη ότι έγινε χρήση του 
πρωτοτύπου για λήψη κρατικής ενίσχυσης (Απόφαση … 
Ημερομηνία ….).

β3) Τα νόμιμα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από 
την Ελληνική Νομοθεσία για την ανέγερση, επισκευή ή 
ανακατασκευή και λειτουργία των αλιευτικών εκμεταλ−
λεύσεων που ζημιώθηκαν.

Στις περιπτώσεις, που η αποκατάσταση της ζημιάς 
έγινε από μη συνήθη ή πολυτελή υλικά, η δαπάνη απο−
κατάστασης της ζημιάς θα υπολογίζεται με βάση τη 
δαπάνη που θα απαιτείτο εάν η αποκατάσταση γινόταν 
με απλά σύγχρονα υλικά.

Γ. Διαπίστωση αποκατάστασης.
Μετά την υποβολή των προαναφερόμενων, κατά πε−

ρίπτωση, δικαιολογητικών ο ΕΛ.Γ.Α. προβαίνει στη δια−
πίστωση αποκατάστασης/αντικατάστασης των ζημιών, 
η οποία γίνεται από ένα υπάλληλο του ΕΛ.Γ.Α. ή από 
Επιτροπή όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Η Επιτροπή θα 
είναι τριμελής, θα ορίζεται με απόφαση του ΕΛ.Γ.Α., και 
θα αποτελείται από δύο υπαλλήλους του ΕΛ.Γ.Α. και 
έναν υπάλληλο συναφούς με το αντικείμενο Υπηρεσίας, 
κατά περίπτωση ή από τρεις υπαλλήλους του ΕΛ.Γ.Α.. Οι 
υπάλληλοι του ΕΛ.Γ.Α. ή οι επιτροπές, που αναφέρονται 
παραπάνω, θα προβαίνουν στη διαπίστωση της επισκευ−
ής ή ανακατασκευής των αλιευτικών εγκαταστάσεων.

Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων συντάσσονται 
πρακτικά βεβαίωσης αποκατάστασης σε ειδικά έντυπα 
κατά περίπτωση, όπου γίνεται λεπτομερής περιγραφή 
των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν. Εφόσον δια−
πιστωθεί από υπάλληλο ή Επιτροπή του ΕΛ.Γ.Α. ότι οι 
εργασίες ή μέρος αυτών δεν εκτελέσθηκαν, καταγρά−
φονται και μέσα από το μηχανογραφικό σύστημα προσ−
διορίζονται τα αντίστοιχα ποσά, οπότε η οικονομική 
ενίσχυση μειώνεται ανάλογα. 

Άρθρο 23
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

1. Οι ενισχύσεις καταβάλλονται από τον ΕΛ.Γ.Α. με 
πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών που δηλώνουν 
οι δικαιούχοι. 

2. Οι ενισχύσεις υπόκεινται σε κρατήσεις, όπως αυτές 
καθορίζονται αρμοδίως.

3. Η αξίωση χρημάτων εκ μέρους των δικαιούχων πα−
ραγράφεται μετά πάροδο ενός έτους από τη λήξη του 
προγράμματος.
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Άρθρο 24
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

1. Οι δικαιούχοι των κρατικών ενισχύσεων υποχρεούνται 
να αποδέχονται κάθε έλεγχο από τις αρμόδιες εθνικές 
ή κοινοτικές αρχές και να δηλώσουν ότι έλαβαν γνώση 
των πιο πάνω όρων και προϋποθέσεων καθώς και των 
κυρώσεων από τη μη τήρησή τους, άλλως θα επιστρέ−
φουν εντόκως τα καταβληθέντα ποσά των ενισχύσεων. 

2. Για όλες τις αναφερόμενες ζημιωθείσες εκμεταλλεύ−
σεις, για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση χορήγησης 
κρατικής ενίσχυσης, θα δηλώνεται με Υπεύθυνη Δήλωση 
από το δικαιούχο εάν έχει ασφαλισθεί ή όχι σε οποιον−
δήποτε ιδιωτικό ασφαλιστικό φορέα. Στις περιπτώσεις 
που οι δικαιούχοι είχαν ασφαλισθεί σε ιδιωτικό ασφαλι−
στικό φορέα, τότε η κρατική ενίσχυση που προβλέπεται 
από την παρούσα χορηγείται στο σύνολό της, εφόσον 
το άθροισμα της αποζημίωσης που καταβλήθηκε από 
τον ιδιωτικό ασφαλιστικό φορέα και της κρατικής ενί−
σχυσης που προβλέπεται, δεν υπερβαίνει το 100% της 
ζημιάς, άλλως αυτή μειώνεται αναλογικά. 

3. Σε περίπτωση, που οι δικαιούχοι δεν τηρήσουν κάποιον 
από τους όρους ή δηλώσουν ψευδή στοιχεία, υποχρεού−
νται να επιστρέψουν εντόκως τα καταβληθέντα ποσά, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 356/1974, «Περί κώδικος 
εισπράξεως Δημοσίων εσόδων», όπως κάθε φορά ισχύει. 

4. Σε περίπτωση που κατά τη μηχανογραφική εκκα−
θάριση της εκτιμηθείσας ζημιάς ή κατά τη διενέργεια 
ελέγχων από τους υπαλλήλους του ΕΛ.Γ.Α., διαπιστωθεί 
ότι το ποσό της ενίσχυσης, που έλαβαν ενισχυθέντες 
δικαιούχοι, υπερβαίνει το ποσό που δικαιούνται συνο−
λικά, είναι υποχρεωμένοι να επιστρέψουν σε Τραπεζι−
κό Λογαριασμό του ΕΛ.Γ.Α. τη διαφορά του ποσού, ως 
αχρεωστήτως καταβληθείσα.

5. Εφόσον διαπιστωθεί ότι οι απώλειες ήταν μικρότε−
ρες από 30% θα ανακτώνται οι οικονομικές ενισχύσεις 
που θα έχουν χορηγηθεί στους πληγέντες αλιείς.

6. Σε περίπτωση που αλιέας πήρε μέρος της παρα−
γωγής του πριν τη ζημιά, η οικονομική ενίσχυση για την 
απώλεια παραγωγής θα μειωθεί αναλογικά. 

7. Οι αναφερόμενες στην απόφαση αυτή οικονομικές 
ενισχύσεις θα χορηγούνται στο σύνολό τους, εφόσον 
δεν υπερβαίνουν το 100% της αξίας της απωλεσθείσας 
παραγωγής (αφού αφαιρεθούν οι τυχόν δαπάνες που 
δεν πραγματοποιήθηκαν). Το κόστος στο οποίο δεν υπε−
βλήθη ο δικαιούχος εξαιτίας της ζημιάς που προκλήθηκε 
θα ληφθεί υπόψη κατά τον υπολογισμό της ενίσχυσης.

8. Τα παραστατικά, όπου αυτά είναι απαραίτητα, που 
θα προσκομίζονται θα γίνονται δεκτά εφόσον έχουν 
ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας που συ−
νέβη η ζημιά και μέχρι 31/12/2009. 

9. Σε περίπτωση αλλαγής του προσώπου που ασκεί 
την εκμετάλλευση, δικαιούχος της κρατικής ενίσχυσης 
είναι εκείνος που ήταν εκμεταλλευτής την ημέρα που 
συνέβη η ζημιά.

Άρθρο 25
ΕΛΕΓΧΟΙ

Ο ΕΛ.Γ.Α. καθιερώνει μηχανισμό εσωτερικού ελέγχου με 
κύριο αντικείμενο τη διαπίστωση της τήρησης, σύμφωνα 
με τις σχετικές αποφάσεις, των προϋποθέσεων, υποχρεώ−
σεων και δεσμεύσεων από τους δικαιούχους παραγωγούς 

Ο εσωτερικός έλεγχος διακρίνεται:
• Τακτικός έλεγχος που διενεργείται κατόπιν προ−

γραμματισμού και 

• Έκτακτος έλεγχος που διενεργείται σε περιπτώσεις 
καταγγελιών ή αμφιβολιών.

Οι εσωτερικοί έλεγχοι πρέπει να διασφαλίζουν:
Την ορθή εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων, την 

πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών και των 
παραστατικών πληρωμών, τη διαπίστωση της αποκατά−
στασης/αντικατάστασης και την τήρηση των μακροχρόνι−
ων δεσμεύσεων που έχει αναλάβει ο τελικός δικαιούχος.

Για το σκοπό αυτό πραγματοποιούνται διοικητικοί 
έλεγχοι, διασταυρωτικοί−μηχανογραφικοί έλεγχοι, έλεγ−
χοι πληρωμών, επιτόπιοι έλεγχοι φυσικού αντικειμένου.

Οι έλεγχοι διενεργούνται σε τυχαίο δείγμα και αφο−
ρούν όλα τα είδη ενισχύσεων. Οι δικαιούχοι, που επιλέ−
χθηκαν για έλεγχο, ειδοποιούνται εγγράφως έγκαιρα 
και θα πρέπει να υποβάλλουν κάθε παραστατικό στοι−
χείο που θα τους ζητηθεί κατά την κρίση του οργά−
νου ελέγχου, προκειμένου να συμβάλλει στην εξαγωγή 
ασφαλών συμπερασμάτων για την τήρηση των υπο−
χρεώσεών τους. Η παράλειψη υποβολής των στοιχείων 
αυτών ή η ανακριβής δήλωση στοιχείων, αποτελεί λόγο 
αθέτησης των όρων και προϋποθέσεων και επιβάλλο−
νται οι ανάλογες κυρώσεις.

Μετά τον έλεγχο συντάσσεται από το αρμόδια ελε−
γκτικά όργανα, έκθεση ελέγχου με τα ευρήματα και τις 
διαπιστώσεις του ελέγχου καθώς και τα προβλήματα που 
προέκυψαν κατά τη διάρκειά του. Απόσπασμα της έκθεσης 
ελέγχου και του πορίσματος που αφορά τον κάθε ελεγ−
χόμενο κοινοποιείται εγγράφως στους ενδιαφερομένους. 

Επί του αποτελέσματος του ελέγχου ο ελεγχόμε−
νος δικαιούται να φέρει εγγράφως τις αντιρρήσεις του 
εντός προθεσμίας είκοσι ημερών από την έγγραφη ενη−
μέρωσή του. Οι αντιρρήσεις εξετάζονται από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα, όπου εκδίδουν πόρισμα οριστικό και 
αμετάκλητο.

Η διαπίστωση της μη ορθής εφαρμογής των θεσπι−
σθέντων και εφαρμοζόμενων διαδικασιών και διατάξεων, 
επισύρει την αναστολή των πληρωμών και ανάλογα με 
την περίπτωση την επιστροφή τους.

Άρθρο 26
ΑΤΕΛΕΙΕΣ

Ο ενδιαφερόμενοι δεν καταβάλλουν καμιά αμοιβή ή 
αποζημίωση σε οποιονδήποτε για την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας, από τη σύνταξη της αίτησης χορήγησης 
ενίσχυσης μέχρι και την είσπραξη της κρατικής ενί−
σχυσης. 

Η απόφαση αυτή ισχύει μέχρι 30.6.2013. Η υποβολή των 
σχετικών παραστατικών αποκατάστασης των ζημιών και 
ο αντίστοιχος έλεγχος, βάσει των προαναφερομένων, 
θα πρέπει να ενεργηθεί αποκλειστικά στα χρονικά όρια 
του προγράμματος.

Τυχόν διευκρινίσεις και οδηγίες για την εφαρμογή της 
παρούσης απόφασης, παρέχονται από τον Οργανισμό 
Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2012 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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