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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.(ΕΕ) αριθ.717/2014 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΕΕ
L190/45, 28.06.2014)
(επιλογή δυνητικών δικαιούχων)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.

Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
2. Το Π.Δ 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ Α΄ 138).
3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121)
4. Την αριθ.1376/13948/2017 «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή
Υπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης
Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης,
Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων», όπως ισχύει.
5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 717/2014 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και
108 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος
σημασίας «de minimis» στον τομέα της Αλιείας και των Υδατοκαλλιεργειών (ΕΕ L 190/45,
28.06.2014).
6. Την αριθ. 2015/C217/01 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Κατευθυντήριες γραμμές
για την εξέταση κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας»,
7. Την ανάγκη περιορισμού του αλιευτικού εργαλείου «γρίπος που σύρεται από σκάφος ή
βιντζότρατα (SB)» σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της αλιευτικής πολιτικής της Ε.Ε. 19.
8. Το Β.Δ 666/1966 (ΦΕΚ Α΄ 160) «Περί αδειών αλιευτικών σκαφών» όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
9. Την αριθ. 10530/149573/09.06.2020 απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ύψους
15.249.000 ευρώ της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπ.Α.Α.Τ., η οποία καταχωρήθηκε
με α/α 44076 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπ.Α.Α.Τ. (ΑΔΑ ΨΧΗΤ4653ΠΓ-ΤΘΞ).
10. Την αριθ. 145/296596/2020 (Β΄ 4680) ΚΥΑ Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων περί «Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της
αλιείας στα πλαίσια εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 717/2014 της Επιτροπής (ΕΕ
L190/45, 28.06.2014)».
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ΚΑΛΕΙ:

Τους ενδιαφερόμενους:
Πλοιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών που φέρουν το αλιευτικό εργαλείο «γρίπος που
σύρεται από σκάφος ή βιντζότρατα (SB)» σε όλη την Επικράτεια (φυσικά ή νομικά πρόσωπα)
αναλογικά με το ποσοστό ιδιοκτησίας τους, εφ’ όσον τα σκάφη τους διαθέτουν αλιευτική άδεια σε
ισχύ κατά το έτος 2020 και δραστηριοποιούνται στην αλιεία και έχουν προβεί, σε συνέχεια της
παρούσας
 στην οριστική κατάργηση του αλιευτικού εργαλείου «γρίπος που σύρεται από σκάφος ή
βιντζότρατα (SB)» με διαγραφή του από την αλιευτική άδεια του σκάφους, και
 έχει καταχωρηθεί στο Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο η διαγραφή του εργαλείου
αυτού.επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών της Επικράτειας
όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 2 και στο άρθρο 4 της αριθ. 145/296596/2020, Β΄ 4680, ΚΥΑ
ΥΠΟΙΚ και ΥΠΑΑΤ περί «Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της
Αλιείας στα πλαίσια εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 717/2014 της Επιτροπής (ΕΕ L190/45,
28.06.2014)», και εφεξής «ΚΥΑ»:
Να υποβάλουν αιτήματα χορήγησης ενίσχυσης ήσσονος σημασίας στον τομέα της αλιείας στο
πλαίσιο εφαρμογής του ΚΑΝ (ΕΕ) 717/2014 της Επιτροπής (ΕΕ L190/45, 28.06.2014) προκειμένου
να επιλεγούν οι δυνητικοί δικαιούχοι.

1. Πιστώσεις – Χρηματοδότηση
Για την υλοποίηση της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
συνολικού ύψους κατ’ ανώτατο όριο 5.750.000 ευρώ για το οικονομικό έτος 2020 υπό την
προϋπόθεση της τήρησης του ορίου του άρθρου 4 της ΚΥΑ και καλύπτονται από τον τακτικό
προϋπολογισμό του ΥΠΑΑΤ.

2. Ύψος ενίσχυσης
1. Το ύψος του κατ’ αποκοπή ποσού ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) καθορίζεται ως το
γινόμενο του ποσοστού ιδιοκτησίας εκάστου πλοιοκτήτη επί το ποσό ενίσχυσης.
2. Το ύψος του κατ’ αποκοπή ποσού ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) ορίζεται σε 25.000
€ για κάθε αλιευτικό σκάφος που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας φέρει στην
αλιευτική άδεια του το εργαλείο «γρίπος που σύρεται από σκάφος ή βιντζότρατα (SB)».
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η τήρηση των ορίων των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 4 της
ΚΥΑ.

3. Αρμόδιοι Φορείς
Αρμόδιοι φορείς για την διαχείριση, εφαρμογή και έλεγχο της παρούσας είναι
- Η Γενική Διεύθυνση Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι η
αρμόδια υπηρεσία για την υποδοχή των αιτήσεων, μέσω των αρμόδιων Υπηρεσιών Αλιείας της
Περιφέρειας, όπου τηρείται και ο φάκελος του σκάφους, και την διαμόρφωση του τελικού
καταλόγου δικαιούχων με τα αναλογούντα ποσά.
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- Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και
Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) είναι ο αρμόδιος φορέας για την χορήγηση της κρατικής ενίσχυσης
ήσσονος σημασίας (de minimis) της παρούσης.

4. Δικαιούχοι – Κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχου
Ως «Δυνητικοί Δικαιούχοι» μπορούν να κριθούν:
Πλοιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών που φέρουν το αλιευτικό εργαλείο «γρίπος που
σύρεται από σκάφος ή βιντζότρατα (SB)» σε όλη την Επικράτεια (φυσικά ή νομικά πρόσωπα)
αναλογικά με το ποσοστό ιδιοκτησίας τους, εφ’ όσον τα σκάφη τους διαθέτουν αλιευτική άδεια σε
ισχύ κατά το έτος 2020 και δραστηριοποιούνται στην αλιεία και έχουν προβεί, σε συνέχεια της
παρούσας
 στην οριστική κατάργηση του αλιευτικού εργαλείου «γρίπος που σύρεται από σκάφος ή
βιντζότρατα (SB)» με διαγραφή του από την αλιευτική άδεια του σκάφους, και
 έχει καταχωρηθεί στο Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο η διαγραφή του εργαλείου
αυτού.επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών της Επικράτειας
όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 2 και στο άρθρο 4 της αριθ. 145/296596/2020 (Β΄ 4680) ΚΥΑ
ΥΠΟΙΚ και ΥΠΑΑΤ περί «Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της
Αλιείας στα πλαίσια εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 717/2014 της Επιτροπής (ΕΕ L190/45,
28.06.2014)», και εφεξής «ΚΥΑ»:

5. Περίοδος υποβολής αιτήματος:
Οι δικαιούχοι υποβάλλουν το αίτημά τους προς την Γενική Διεύθυνση Αλιείας του ΥΠΑΑΤ, μέσω
των αρμόδιων Υπηρεσιών Αλιείας της Περιφέρειας, όπου τηρείται και ο φάκελος του σκάφους
Η αίτηση/δήλωση γίνεται σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την
δημοσίευση της ΚΥΑ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή εως και την 11η Νοεμβρίου 2020.
Ως ημερομηνία υποβολής, νοείται η ημερομηνία πρωτοκόλλησης της αίτησης/δήλωσης στην
αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας της Περιφέρειας.
Η αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας της Περιφέρειας ελέγχει την αίτηση/δήλωση ως προς την ορθή
συμπλήρωση και την πληρότητα του φακέλου και τη διαβιβάζει στην Γενική Διεύθυνση Αλιείας του
ΥΠΑΑΤ εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την πρωτοκόλληση
της αίτησης/δήλωσης σε αυτήν.
Επισυνάπτεται υπόδειγμα αίτησης/δήλωσης χορήγησης ενίσχυσης ήσσονος σημασίας

6. Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
Η αίτηση/δήλωση πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από αντίγραφο της αλιευτικής άδειας του
σκάφους από την οποία να προκύπτει ότι έχει καταργηθεί και διαγραφεί το αλιευτικό εργαλείο
«γρίπος που σύρεται από σκάφος ή βιντζότρατα (SB)» μετά τη δημοσίευση της παρούσας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από PANTELIS
NIKAS
Ημερομηνία: 2020.11.03 11:40:00 EET

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ / ΑΙΤΗΣΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (de minimis) ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ
Υπεύθυνη Δήλωση / Αίτηση πλοιοκτητών επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών για τη χορήγηση
ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της Αλιείας στα πλαίσια εφαρμογής του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 717/2014 της Επιτροπής (ΕΕ L190/45, 28.06.2014), σύμφωνα με την αριθμ.
145/296596 (Β΄4680) Απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών και Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων »
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ :
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ
Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία:

ΑΦΜ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

email:

ΤΡΑΠΕΖΑ:

ΙΒΑΝ:

Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν.
1599/1986, με την παρούσα δηλώνω υπεύθυνα ότι:
(α) Μου ανήκει το ……………….. (% ποσοστό πλοιοκτήτη) του επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους
…………………….. (όνομα σκάφους) με ΑΜΑΣ ………………………… (ΑΜΑΣ σκάφους) και ολικό μήκος
…………….. (ολικό μήκος σε μέτρα).
(β) Η αλιευτική άδεια του σκάφους μου είναι σε ισχύ, με ημερομηνία λήξης ………………….
(ημερομηνία λήξης αλιευτικής άδειας).
(γ)

Το

αλιευτικό

μου

σκάφος

διαθέτει

τα

αλιευτικά

εργαλεία

……………………………………………………………. (εργαλεία σκάφους), ενώ διέθετε το αλιευτικό εργαλείο
«γρίπος που σύρεται από σκάφος ή βιντζότρατα (SB)» μέχρι και τις ____ / ____ / ____, οπότε
καταργήθηκε με την αριθμ. _________ Απόφαση της Περιφέρειας ______________ (συνημμένη).
(δ) Έχω λάβει γνώση και αποδέχομαι πλήρως του όρους και τις διαδικασίες χορήγησης ενίσχυσης
ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της Αλιείας στα πλαίσια εφαρμογής του Κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 717/2014 της Επιτροπής ΕΕ L190/45, 28.06.2014), όπως εξειδικεύτηκαν με την αριθμ.
………………………ΦΕΚ (…/Β/2020) Κοινή Υπουργική Απόφαση.
(ε) Με την υποβολή της παρούσας παρέχω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 & 9 του Γενικού
Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ/679/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία τη ρητή
συγκατάθεσή μου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αποδέχομαι τη συλλογή,
επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών μου δεδομένων για λόγους δημοσίου
συμφέροντος.
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(στ) Τα αναφερόμενα στην παρούσα μου αίτηση στοιχεία είναι πλήρη και ακριβή και μπορούν να
χρησιμοποιηθούν από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ και τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε
για την δημιουργία μηχανογραφικού αρχείου. Για το λόγο αυτό παρέχω ανεπιφύλακτα άδεια και
εξουσιοδότηση στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ και τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε
(επεξεργασία στοιχείων Δήλωσης και έκδοση στατιστικών δεδομένων) και ΤΡΑΠΕΖΑ (καταβολή
ενισχύσεων – αποζημιώσεων) να κάνουν χρήση των ως άνω δεδομένων.
(ζ) Είμαι σύμφωνος/η με τον οποιοδήποτε τρόπο διαχείρισης, φύλαξης και γενικότερης χρήσης,
τόσο του παρόντος εγγράφου της ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ όσο και των ηλεκτρονικών αρχείων
που θα δημιουργηθούν και θα εμπεριέχουν τα προαναφερόμενα ατομικά και λοιπά δεδομένα, που
με αφορούν και ότι αποδέχομαι ανεπιφύλακτα την όποια σχετική συμφωνία μεταξύ του
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε και της ΤΡΑΠΕΖΑΣ, καθώς
και των άλλων εμπλεκομένων και συμπραττόντων και ιδίως του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ,
παραιτούμενος/η συγχρόνως από την υποβολή οποιασδήποτε ένστασης ή αντίρρησης για τη
διαχείριση, διακίνηση, φύλαξη και γενικότερη χρήση των ως άνω σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή
αρχείων και εγγράφων.
(η) Το συνολικό

ποσό

των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν χορηγηθεί στο

επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος για το οποίο υποβάλω την παρούσα δήλωση,
συμπεριλαμβανομένου και της χορηγούμενης με την παρούσα, δεν υπερβαίνει το ποσό των
30.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών, σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 2
και 5 του Καν.717/2014. Στην περίπτωση που δεν τηρείται ο παραπάνω όρος αποδέχομαι την
προσαρμογή του ποσού των ενισχύσεων για την κατάργηση του αλιευτικού εργαλείου, ώστε να
τηρείται ο ανωτέρω όρος των 30.000 ευρώ.
(θ) Δεν έχω στη διάθεσή μου ενίσχυση η οποία έχει κριθεί ασυμβίβαστη βάσει προηγούμενης
απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
(ι) Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι το σύνολο των στοιχείων της παρούσας δήλωσης είναι πλήρη και αληθή
και ενέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986 .
Με την παρούσα υπεύθυνη δήλωση, αιτούμαι την χορήγηση ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de
minimis) στον τομέα της Αλιείας, ύψους ………………………. €
(ποσό ενίσχυσης ανά πλοιοκτήτη= ποσοστό πλοιοκτήτη * ποσό 25.000 ευρώ)
στα πλαίσια εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 717/2014 της Επιτροπής (ΕΕ L190/45,
28.06.2014) όπως εξειδικεύτηκαν με την αριθμ145/296596 (Β΄4680) Κοινή Υπουργική Απόφαση».
Τέλος, επισυνάπτω αντίγραφο της αλιευτικής άδειας του σκάφους μου από την οποία προκύπτει
ότι έχει διαγραφεί το αλιευτικό εργαλείο «γρίπος που σύρεται από σκάφος ή βιντζότρατα (SB)».
Ο ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Προς:
1. Περιφέρειες
Περιφερειακές Ενότητες
- Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
Τμήματα Αλιείας
Έδρες τους
Με την παράκληση να ενημερωθούν οι αλιείς και οι φορείς τους στην περιοχή αρμοδιότητάς
σας
2. Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου
Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
- Γραφείο Διοίκησης και Γραμματείας Δ.Σ.
- Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας
Τμήμα Αλιείας

Κοινοποίηση:
ΥΠΑΑΤ
1. Γραφείο Υπουργού κ. Μαυρουδή Βορίδη
2. Γραφείο Υφυπουργού κας Φωτεινής Αραμπατζή
3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα κ. Γεωργίου Στρατάκου
4. Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Ε.Δ.
- Γεν. Δ/νση Αλιείας
- Δ/νση Αλιευτικής Πολιτικής και Αξιοποίησης Προϊόντων Αλιευτικής Παραγωγής
- Δ/νση Αλιείας και Διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων
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