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ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός στο Αιγαίο για τη 

διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας» στο Πρόγραμμα «GR02 - 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ» του 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΧΜ 
ΕΟΧ) 2009-2014. 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

Έχοντας υπόψη: 

1. Toν N.4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) «Α) 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», 

2. Τον Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 
την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.07), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, 

3. Την ΚΥΑ, με αρ. 19883/10-09-2008 (ΦΕΚ 1957/Β/2008), «Διάρθρωση της Ειδικής 
Υπηρεσίας Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 5γ του άρθρου 5 
του Ν.3614/2007», όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ αρ. 15078/2012 (ΦΕΚ 
980/Β/29.3.2012), 

4. Tο Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α/27.1.2015) περί Σύστασης και μετονομασίας Υπουργείων, 
μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
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5. Το Π.Δ. 65/2015 (ΦΕΚ 106/Α΄/28.08.2015) περί Διορισμού Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών,  

6. Το Πρωτόκολλο 38b της Συμφωνίας Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, το οποίο συστήνει 
τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό EOX 2009-2014 μέσω του οποίου οι δότριες χώρες θα 
συνεισφέρουν στη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων εντός του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, 

7. Την από 09-12-2010 Απόφαση Νο 5/2010/SC της Διακρατικής Επιτροπής των χωρών ΕΖΕΣ, 
με την οποία συγκροτείται η Επιτροπή Χρηματοδοτικού Μηχανισμού για τη διαχείριση 
του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 
2009-2014, 

8. Το από 7-11-2011 Μνημόνιο Κατανοήσεως (Memorandum of Understanding) για την 
υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περιόδου 
2009-2014 μεταξύ της Δημοκρατίας της Ισλανδίας, του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν, του 
Βασιλείου της Νορβηγίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας, 

9. Τον από 18-01-2011 «Κανονισμό για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού 
ΕΟΧ 2009-2014» (“Regulation on the implementation of the European Economic Area 
(EEA) Financial Mechanism 2009-2014”), όπως αυτός υιοθετήθηκε από την Επιτροπή 
Χρηματοδοτικού Μηχανισμού βάσει του άρθρου 8.8 του Πρωτοκόλλου 38b της 
Συμφωνίας ΕΟΧ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

10. Τις λοιπές κατευθυντήριες οδηγίες που έχουν θεσπισθεί και υιοθετηθεί από την Επιτροπή 
ΧΜ ΕΟΧ περιόδου 2009-2014, όπως εκάστοτε ισχύουν, 

11. Την με αριθ. 12104/ΕΥΔ&ΠΛΑΠ 679/2014 (ΦΕΚ 781/Β/28.3.2014) Κοινή Υπουργική 
Απόφαση «Καθορισμός συστήματος διαχείρισης και ελέγχου για την υλοποίηση του 
Χρηματοδοτικού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2009-2014 — 
Κατανομή των Πόρων)», 

12. Την με αριθ. 37193/ΕΥΔ&ΠΛΑΠ 679 (ΦΕΚ 2072/Β/29.7.2014) Απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Συγχρηματοδότηση της Ειδικής Υπηρεσίας 
Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων (ΕΥΣΠΕΔ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ως Διαχειριστή (Programme Operator) του 
Προγράμματος με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών 
Υδάτων» στο Πλαίσιο της προγραμματικής ενότητας: «Ολοκληρωμένη Διαχείριση 
Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων» που υλοποιείται από πόρους του Χρηματοδοτικού 
Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2009-2014 και του 
Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων», 

13. Την με αρ. πρωτ. οικ. 156133/28.11.2014 (ΑΔΑ: ΟΠ40ΝΟ-36Τ) Πρόσκληση GR02.03 
«Αύξηση της γνώσης σχετικά με την ολοκληρωμένη θαλάσσια και νησιωτική πολιτική ή 
την προστασία και διαχείριση των παράκτιων περιοχών» του Προγράμματος GR02 - 
Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων του Χρηματοδοτικού 
Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου Περιόδου 2009-2014 (ΧΜ ΕΟΧ 2009 - 
2014), 

14. Την με αρ πρωτ. πρωτ. οικ. 140052/23.1.2015 (ΑΔΑ: 7ΒΚΟ0-ΜΒ2) 1η Τροποποίηση 
Ανοικτών Προσκλήσεων, No GR02.01, No GR02.02 και No GR02.03, εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων πράξεων στο πλαίσιο του Προγράμματος 
GR02 - Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων του 
Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου Περιόδου 2009-2014 (ΧΜ 
ΕΟΧ 2009 - 2014), 
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15. Την με αρ. πρωτ. ΟΙΚ. 140067/3-2-2015 Αίτηση του Πανεπιστημίου Αιγαίου για ένταξη 
Πράξης με τίτλο «Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός στο Αιγαίο για τη διατήρηση και 
προστασία της βιοποικιλότητας»  

16. Την από 26 Μαΐου 2015 επιστολή του Διευθυντή του Γραφείο Χρηματοδοτικού 
Μηχανισμού ΕΟΧ, με θέμα «Improving results in the implementation of Programmes», 

17. Το με ΑΠ 67542/Α.Πλ.4107/23.06.2015 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, 
Ναυτιλίας και Τουρισμού - Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ, Ειδική 
Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης, με θέμα: «Διαδικασίες πιστοποίησης Ενδιάμεσων 
Οικονομικών Εκθέσεων και Υποβολής Προβλέψεων από την Αρχή Πιστοποίησης στον ΧΜ 
ΕΟΧ για την περίοδο 2009-2014», 

18. Την με αρ. πρωτ. OIK.140894/18-8-2015 Απόφαση χρηματοδότησης των αξιολογηθεισών 
Προτάσεων-Πράξεων στο πλαίσιο της ανοιχτής πρόσκλησης GR02.02 «Αύξηση της γνώσης 
και της ευαισθητοποίησης σχετικά με την προστασία και διαχείριση υδατικών 
συστημάτων που παρουσιάζουν περιβαλλοντικά προβλήματα ή απώλεια 
βιοποικιλότητας» του Προγράμματος GR02 - Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και 
Εσωτερικών Υδάτων του ΧΜ ΕΟΧ 2009 – 2014. 

19. Το με αρ. πρωτ. ΕΛΕ_2015_7312/27.08.2015 (ΑΠ ΕΥΣΠΕΔ 140920/27.08.2015) έγγραφο 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα «Σύμφωνο αποδοχής όρων για την Πράξη με τίτλο 
«Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός στο Αιγαίο για τη διατήρηση και προστασία της 
βιοποικιλότητας». 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

την ένταξη της Πράξης «Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός στο Αιγαίο για τη διατήρηση 

και προστασία της βιοποικιλότητας» στο Πρόγραμμα GR02 - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ» του ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΧΜ ΕΟΧ) 2009-2014. 

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από τον ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014. 

Κωδικός ΣΑ: 075/8 

Φορέας Υλοποίησης: Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

 

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

Περιγραφή: 

Τα παράκτια και θαλάσσια οικοσυστήματα παρέχουν μια μεγάλη ποικιλία 
οικολογικών λειτουργιών οι οποίες άμεσα ή έμμεσα μεταφράζονται σε οικονομικές 
υπηρεσίες και αξίες για τον άνθρωπο (MEA 2005). Οι θαλάσσιες και παράκτιες 
περιοχές φυσικών πόρων, αποτελούν ως επί το πλείστον ανανεώσιμες πηγές, οι 
οποίες αν τύχουν αποτελεσματικής διαχείρισης θα συνεχίσουν να παρέχουν βιώσιμες 
αποδόσεις. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια οι πόροι έχουν εξαντληθεί λόγω κυρίως των 
ανθρωπογενών πιέσεων με σοβαρές κοινωνικό-οικονομικές συνέπειες (Remoundou 
et al. 2009).      
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Η κοινωνικό-οικονομική αποτίμηση είναι κεντρικής σημασίας για την ανάπτυξη 
θαλάσσιων στρατηγικών οι οποίες απαιτούν εντοπισμό και ανάλυση των μέτρων που 
πρέπει να ληφθούν για την επίτευξη ή τη διατήρηση μιας καλής περιβαλλοντικής 
κατάστασης (Good Environmental Status, Οδηγία 2008/56/ΕΚ). Προς αυτήν την 
κατεύθυνση απαιτείται μία οικονομική εκτίμηση των αγαθών και υπηρεσιών του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος για την ανάπτυξη σχεδίων δράσης με στόχο την καλή 
περιβαλλοντική κατάσταση σύμφωνα με τις εφαρμοσμένες πολιτικές και τις 
κοινοτικές οδηγίες. Πολλά αγαθά και υπηρεσίες που προσφέρουν τα οικοσυστήματα 
δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε αγορές και συνεπώς δεν υπάρχουν 
οικονομικές τιμές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δείκτης για την αποτίμηση 
της αξίας τους. Ωστόσο, για την αποτίμηση αυτών των αγαθών και των μη 
εμπορεύσιμων υπηρεσιών μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέθοδοι περιβαλλοντικής 
αποτίμησης (Bergland et al. 1995; Garrod and Willis 1999; Navrud 2009; Bagstad et al. 
2013).      

 

Ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός, ως διατομεακό εργαλείο πολιτικής, βασίζεται 
στην προσέγγιση με βάση το οικοσύστημα και συμβάλλει στην ολοκληρωμένη 
διαχείριση των θαλάσσιων περιοχών, στοχεύοντας τόσο στην προώθηση της βιώσιμης 
ανάπτυξης, όσο και στην αειφόρο χρήση των θαλάσσιων και παράκτιων πόρων (Ehler 
and Douvere 2009; Katsanevakis et al. 2011). Η σύγχρονη υλοποίηση θαλάσσιων 
χωροταξικών σχεδίων συνάδει με την ταυτόχρονη επίτευξη περιβαλλοντικών και 
κοινωνικό-οικονομικών στόχων (Ehler and Douvere 2009). Η Οδηγία 2014/89/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ, περί θεσπίσεως πλαισίου για 
τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να θεσπίσουν και να 
εφαρμόσουν θαλάσσια χωροταξικά σχέδια για τα ύδατά τους το συντομότερο δυνατό 
και το αργότερο έως το Μάρτιο 2021. 

Το προτεινόμενο έργο δομείται σε Υποέργα ως εξής:  

Υποέργο 1 Διοίκηση και Συντονισμός 

Υποέργο 2 Χαρτογράφηση οικολογικών στοιχείων 

Υποέργο 3 
Ανάλυση και χαρτογράφηση ανθρώπινων δραστηριοτήτων και πιέσεων 
σε περιοχές με σημαντικούς οικότοπους ή/και είδη, καθώς και 
υφιστάμενων χωρικών διαχειριστικών μέτρων 

Υποέργο 4 
Οικονομική αποτίμηση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων στο πλαίσιο 
της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ περί θεσπίσεως πλαισίου για τον θαλάσσιο 
χωροταξικό σχεδιασμό 

Υποέργο 5 Συλλογή νέων στοιχείων – εργασίες πεδίου 

Υποέργο 6 
Καθορισμός επιχειρησιακών στόχων – συνεργασία με εμπλεκόμενους 
φορείς 

Υποέργο 7 
Σχεδιασμός δικτύου Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών - 
Χωροταξικό Σχέδιο 

Υποέργο 8 Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων 
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Παραδοτέα (ανά υποέργο): 

Υποέργο 1 

Πρακτικά πρώτης συνάντησης εργασίας 

Πρακτικά δεύτερης συνάντησης εργασίας 

Τελικό κείμενο μελέτης με τίτλο «Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός στο 
Αιγαίο για τη διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας» 

Υποέργο 2 Χάρτες GIS 

Υποέργο 3 

Χάρτες σε Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) των ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων στις περιοχές μελέτης 

Χάρτες σε Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) χωρικών 
διαχειριστικών μέτρων στις περιοχές μελέτης 

Χάρτες συσσωρευτικών επιδράσεων σε Σύστημα Γεωγραφικών 
Πληροφοριών (GIS) των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στις περιοχές 
μελέτης 

Υποέργο 4 

Αποτίμηση της συνολικής αξίας βασικών αγαθών και υπηρεσιών 
σημαντικών οικοσυστημάτων στη περιοχή του Αιγαίου 

Π4.2: Αποτίμηση του κόστους της υποβάθμισης τους, το οποίο προκύπτει 
από σενάρια μείωσης του οφέλους σε κύριους οικονομικούς τομείς και 
στην κοινωνική ευημερία από τις ανθρώπινες δραστηριότητες και πιέσεις 
που ασκούνται στα θαλάσσια οικοσυστήματα 

Υποέργο 5 Βάση δεδομένων με όλα τα χωρικά στοιχεία που θα συλλεχθούν 

Υποέργο 6 
Καθορισμός επιχειρησιακών στόχων για το προτεινόμενο Δίκτυο 
Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών και το συναφές Χωροταξικό 
Σχέδιο 

Υποέργο 7 
Χάρτες προτεινόμενου δικτύου προστατευόμενων περιοχών, ζωνών με 
περιορισμούς στις ανθρώπινες δραστηριότητες 

Υποέργο 8 

Σχέδιο επικοινωνίας και διάχυσης της πληροφορίας 
Επικοινωνιακά εργαλεία (ενδεικτικά: δημιουργία ιστοσελίδας, 
πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, ενημερωτικό φυλλάδιο, συνοπτικά 
δελτία, επιστημονικές δημοσιεύσεις, άλλες εκδόσεις, οπτική ταυτότητα, 
παρουσίαση του προγράμματος σε συνέδρια, οπτικουακουστικό υλικό) 
Ημερίδα για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του προγράμματος 

 

ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΤΙΜΗ 

ΣΤΟΧΟΣ 

Αριθμός μελετών που οδηγούν στην αύξηση της 
γνώσης και της ευαισθητοποίησης σχετικά με την 
προστασία και διαχείριση των υδάτων 

αριθμός 1 

ΑΔΑ: 6Β6Χ465ΦΘΗ-ΡΒΨ



 

6 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Χρονική διάρκεια του φυσικού αντικειμένου της Πράξης σε 
μήνες 

15 

Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών: 18/08/2015 

Ημερομηνία λήξης επιλεξιμότητας δαπανών : 30/04/2017 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

Συνολική Δημόσια Δαπάνη:  390.00,00 € 

Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη:   390.00,00 €  

Ποσοστό Επιχορήγησης Πράξης: 100% 

Επιχορηγούμενη Δημόσια Δαπάνη:  390.00,00 €  

Χρηματοδότηση από ΕΟΧ: 85% 

Χρηματοδότηση από Εθνικούς Πόρους: 15% 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 

Οι δαπάνες της Πράξης είναι επιλέξιμες εάν συμμορφώνονται με το Κεφάλαιο 7 του 
Κανονισμού. 

Η συνδρομή σε είδος δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη. 

Με την επιφύλαξη της εξαίρεσης που αναφέρεται στο άρθρο 7.3.1(c) του Κανονισμού, το 
συνολικό κόστος για αγορά νέου εξοπλισμού μπορεί να θεωρηθεί επιλέξιμο όταν αυτός 
αποτελεί αναπόσπαστο και απαραίτητο κομμάτι για την υλοποίηση ή για την ανάπτυξη 
τεχνολογίας η οποία είναι ουσιαστική για την επίτευξη του στόχου/αναμενόμενου 
αποτελέσματος της Πράξης. 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 390.000.00,00 € και προτείνεται η εγγραφή της 
στην ΣΑ075/8 με πρόβλεψη κατανομών ανά έτος όπως περιγράφεται στον παρακάτω 
πίνακα: 

 

ΕΤΟΣ 2015 2016 2017 ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ (€) 117.000,00 234.000,00 39.000,00 390.000,00 
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ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 

Είναι δυνατή η λήψη προκαταβολής µέχρι το 30% της συνολικής επιχορηγούμενης 
δηµόσιας δαπάνης μετά την έκδοση της απόφασης χρηματοδότησης – ένταξης.  

Η προκαταβολή και η ενδιάμεση πληρωμή της επιχορηγούμενης δημόσιας δαπάνης  
δε μπορεί να ξεπερνά το 80 % της συνολικής επιχορηγούμενης δημόσιας δαπάνης του 
έργου. Πληρωμές μεγαλύτερες του 80% της συνολικής επιχορηγούμενης δημόσιας 
δαπάνης του έργου θα πραγματοποιούνται επί πιστοποιημένων δαπανών.  Ο 
Διαχειριστής προγράμματος δύναται να παρακρατά ποσό ίσο με  5% με 10% της 
επιχορηγούμενης δημόσιας δαπάνης του έργου το οποίο θα καταβάλλεται κατόπιν 
επιτυχής ολοκλήρωση του έργου και την πιστοποίηση του συνόλου του φυσικού και 
οικονομικού αντικειμένου. 

 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Αρμόδια για την επίλυση των όποιων διαφορών μπορεί να προκύψουν κατά την 
διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι τα Εθνικά Δικαστήρια. 

 

ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 

Οι όροι της απόφασης ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου περιγράφονται στο 
συνημμένο Σύμφωνο Αποδοχής Όρων της Απόφασης Ένταξης, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

Επιπρόσθετα, ο Διαχειριστής Προγράμματος έχει το δικαίωμα να αναστέλλει τις 
πληρωμές ή και να αξιώνει την επιστροφή τους από το Φορέα Υλοποίησης, στην 
περίπτωση που λαμβάνονται αντίστοιχες αποφάσεις από τα αρμόδια όργανα. 

 

Συνημμένα 

 Σύμφωνο Αποδοχής Όρων της Απόφασης Ένταξης  

 Τεχνικό Δελτίο Πράξης 
  

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ 
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

  

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΙΑΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

 Γρ. Υπουργού 

 Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑ (πρώην Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.) – Μονάδες Α, Β & Γ 
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού,  

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ 

 Αυτοτελές Τμήμα Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου,  

Νίκης 10, 10563 Αθήνα 

 Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων 
Προγραμμάτων, Ναυάρχου Νικοδήμου 11 & Βουλής, 105 57, Αθήνα 

2. Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

 Γρ. Αν. Υπουργού 

 Δ/νση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών 

 

ΑΔΑ: 6Β6Χ465ΦΘΗ-ΡΒΨ


		2015-09-02T15:39:26+0300
	Athens




