
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δ Τροφίμων, καλεί τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες
αλιείς - δικαιούχους, που επιθυμούν να υπαχθούν για οικονομική ενίσχυση - χρηματοδότηση
στα πλαίσια της Δράσης (δ) του Μέτρου 3.1.9 Προσωρινή παύση των αλιευτικών
δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Οονίά-19 του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, να
υποβάλουν Αιτήσεις Ενίσχυσης - χρηματοδότησης.
Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται για την προσωρινή παύση που πραγματοποιείται:

Α) Μεταξύ ]κ Μαρτίου 2020 και 31ηί Δεκεμβρίου 2020 για τα σκάφη τα οποία έως και την 15"
Οκτωβρίου 2020 έφεραν Δορυφορική συσκευή Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους (\/Μ5) και δεν
εξάντλησαν το επιλέξιμο χρονικό όριο των ενενήντα (90) ημερών παύσης της αλιευτικής
δραστηριότητας στο πλαίσιο της υπ' αρ. 1990/23-09-2020 Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων
χρηματοδότησης ως συνέπεια της έξαρσης της νόσου Οονίό-19.
Β) Μεταξύ 1"ς Μαρτίου και 31ηί Δεκεμβρίου 2020 για τα σκάφη, τα οποία έως και την 15"
Οκτωβρίου 2020 δεν έφεραν Δορυφορική Συσκευή Εντοπισμού Σκάφους (1/Μ5) αποκλειστικά και
μόνο λόγω του γεγονότος ότι δεν είχαν σχετική υποχρέωση.
Η χορηγούμενη στήριξη δεν μπορεί να υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ημέρες αθροιστικά για την
χρονική περίοδο από 1"" Μαρτίου έως και της 31"" Δεκεμβρίου 2020 για κάθε σκάφος.
Η διάρκεια της προσωρινής παύσης υπολογίζεται ως το άθροισμα των ημερών που το σκάφος
δεν άσκησε αλιευτική δραστηριότητα, στο οποίο δεν προσμετρούνται τα χρονικά διαστήματα
κατά τα οποία ισχύουν απαγορεύσειε διενέργειας της αλιείας.
Στόχος των ενισχυόμενων πράξεων είναι ο μετριασμός των επιπτώσεων της προσωρινής
παύσης δραστηριότητας των αλιευτικών σκαφών, ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της
νόσου Οθνΐϋ-19.
Οι δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων της Δράσης (δ) του Μέτρου 3.1.9 Προσωρινή

παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Οονίά-19, είναι
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, τα σκάφη των οποίων είναι
νηολογημένα ή λεμβολογημένα / εγγεγραμμένα σε ΒΕΜΣ ως ενεργά σκάφη. Φέρουν Δορυφορικά
Συσκευή Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφουε ^/Μ5) ή ημερολόγιο γέφυρας, όσοι δεν έχουν
υποχρέωση εγκατάστασης 1/Μ5 και έχουν ασκήσει αλιευτική δραστηριότητα στη θάλασσα για
τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημέρες, κατά τη διάρκεια των δύο (2) ημερολογιακών ετών που
προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης. Τα σκάφη που προβαίνουν σε
προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων τους θα πρέπει:
>Να είναι εγγεγραμμένα στα ελληνικά Νηολόγια - Λεμβολόγια / ΒΕΜΣ και καταχωρημένα

στο Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο (ΕΑΜ). Τα στοιχεία της αλιευτικής άδειας και των λοιπών
πιστοποιητικών εγγράφων να συμφωνούν με τα καταγεγραμμένα στοιχεία του ΕΑΜ. Σε
αντίθετη περίπτωση ο Δικαιούχος πρέπει να μεριμνήσει για την διόρθωση αυτών ώστε να
υπάρχει πλήρης συμφωνία μεταξύ ναυτιλιακών εγγράφων και ΕΑΜ.

>Να φέρουν νόμιμα τα αλιευτικά εργαλεία : τράτα βυθού με πόρτες (ΟΤΒ) ή γρι - γρι (Ρ5), ή
να αλιεύουν Μεγάλα Πελαγικά Είδη ή νμ είναι σκάφη παράκτιας αλιείας.

>Να διαθέτουν επαγγελματική αλιευτι^ή άδεια και ειδική άδεια αλίευσης  (εφόσον
απαιτείται) σε ισχύ, τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για ένταξη, όσο και
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καθ' όλη την περίοδο που αιτούνται ενίσχυση για την προσωρινή παύση της αλιευτικής
δραστηριότητας του σκάφους.

> Να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της Ενωσιακής και Εθνικής νομοθεσίας που διέπει τα
επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη.

Οι ενισχύσεις παρέχονται σε Δικαιούχους που :
•Δεν έχουν λάβει οικονομική ενίσχυση για το σύνολο ή μέρος της προτεινόμενης πράξης.
•Τα σκάφη τους έχουν ασκήσει αλιευτική δραστηριότητα για τουλάχιστον εκατόν είκοσι

(120) ημέρες κατά τη διάρκεια των δύο (2) ημερολογιακών ετών, που προηγούνται της
ημερομηνίας υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται από τους δυνητικούς Δικαιούχους, μέσω του
Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε), που λειτουργεί στον
ιστότοπο ΗΙΙρ://νννννν.θρΘπάγ5θί5.9Γ, από 16-07-2021 δ ώρα 12.00 και μέχρι 15-09-2021 & ώρα
16.00. Ο Δικαιούχος θα πρέπει να συμπληρώσει το σύνολο των υποχρεωτικών πεδίων της
ηλεκτρονικής Αίτησης μεταξύ των οποίων και την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας, μέσω
της οποίας η Ε.Υ.Δ.Ε.Π.ΑΛ.Θ. θα τους αποστέλλει το σύνολο των απαιτούμενων εγγράφων που
σχετίζονται με την αίτηση χρηματοδότησης. Αιτήσεις στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα
τα υποχρεωτικά προς συμπλήρωση πεδία του Π.Σ.Κ.Ε, δεν είναι δυνατό να υποβληθούν. Οι
δικαιούχοι φέρουν την ευθύνη τηε πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους
αίτησης χρηματοδότησης. Διόρθωση, τροποποίηση, συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση
τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και διευκρινιστικών, δεν επιτρέπεται μετά την
οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης. Επιτρέπεται η ακύρωση της
ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης από το δυνητικό Δικαιούχο της Πράξης, υπό την
προϋπόθεση της υποβολής αίτησης ακύρωσης έως επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν την
καταληκτική ημερουηνία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης και εφόσον η αίτηση
βρίσκεται στο στάδιο υποβολής και όχι αξιολόγησης.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ειδική
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