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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 123
Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στο επιχειρησια−

κό πρόγραμμα αλιείας 2007−2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕ−
ΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:   «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 
ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ» ΜΕΤΡΟ 1.1: «ΜΟΝΙΜΗ ΠΑΥΣΗ 
ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ», ο οποίος συγχρη−
ματοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−

βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθη−
κε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄/98/
22−4−2005).

2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή 
Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ Α΄/267/3−12−2007) και ειδικό−
τερα τα άρθρα 2 παρ. 1, 3 παρ. 2, 4, 9, 19, 36, 37, 38, 39, 
41 και 46, παρ. 3. 

3. Το Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και 
ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών 
του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 
2007−2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/53/31−03−2010), 
και ειδικότερα το άρθρο 10, παράγραφος 22.

4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 
27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας» 
και ειδικότερα τα άρθρα 21, 23 και 53.

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

6. Το Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ Α΄/187/1988) «Οργανισμός 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

7. Την αριθμ. 399570/10−10−2001 (ΦΕΚ Β΄/1363/18−10−2001) 
Κοινή Υπουργική Απόφαση «Σύστασης Διοικητικού Τομέα 
Προγραμματισμού και Εφαρμογών του Γ΄ ΚΠΣ και θέσης 
Ειδικού Γραμματέα στο Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

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

9. Την αριθμ. 2925/13−10−2008 (ΦΕΚ Β΄/2178/23−10−2008) 
Απόφαση Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Σύ−
στημα Διαχείρισης Επιχειρησιακού προγράμματος Αλι−
είας 2007−2013».

10. Την αριθμ. 263857/21−12−2000 (ΦΕΚ Β΄/1639/29−12−00) 
Κοινή Υπουργική Απόφαση «Σύστασης στο Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ειδικής υπηρεσίας 
με τίτλο «Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προ−
γράμματος “Αλιεία”», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

11. Την αριθμ. 1676/26−6−2009 (ΦΕΚ Β΄/1867/3−9−2009)  
κοινή Υπουργική «Απόφαση για την εκχώρηση αρμο−
διοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού 
προγράμματος ΑΛΙΕΙΑΣ» στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρ−
μογής Δράσεων Ε.Π. Αλιείας.

12. Την αριθμ. 282966/09−07−2007 (ΦΕΚ 1205/Β΄/2007) 
Κοινή Υπουργική Απόφαση «Έγκριση του Κανονισμού 
Διαδικασίας Πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία 
Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύ−
σεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) 
των ενισχύσεων που βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό 
Εγγυήσεων Γεωργικών προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ)».

13. Την αριθ. 37501/04−03−2009 Κοινή Υπουργική 
Απόφαση «Μεταφορά της Δημόσιας Δαπάνης στον 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την πληρωμή των μέτρων του ΠΑΑ και 
του ΕΠΑΛ 2007−2013 και της Δράσης 1 «Πρόωρη Συντα−
ξιοδότηση Αλιέων», του μέτρου 4.2. του ΕΠΑΛ περιόδου 
2000−2006 από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
(ΠΔΕ)».

14. Το Νόμο 2362/1995 «Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου 
των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 
247/Α΄). 

15. Την παράγραφο 2 του άρθρου 24 του Ν. 3147/03 
«Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων 
αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων 
κι άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 135/Α΄).

16. Την αριθμ. 2058/28−7−2008 (ΦΕΚ Β΄/1563/6−8−2008) 
Κοινή Υπουργική Απόφαση για το σύστημα Δημοσιονομι−
κών Διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστή−
τως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους 
του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση του 
Επιχειρησιακού προγράμματος Αλιείας 2007−2013.

17. Το εγκεκριμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου 
του Επιχειρησιακού προγράμματος Αλιείας 2007−2013 
όπως αυτό ισχύει.
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18. Τα  κριτήρια επιλογής πράξεων στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα όπως αυτά εγκρίνονται και ισχύουν κάθε 
φορά από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. ΑΛΙ−
ΕΙΑΣ 2007 – 2013.

19. Την αριθμ. 656/12−3−08 απόφαση του Ειδικού Γραμ−
ματέα Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδο−
μών για την κατανομή Δημόσιας Δαπάνης στα μέτρα 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007−2013 
όπως τροποποιείται και ισχύει.

20. Το Νόμο 2218/94 (Α90) περί Νομαρχιακής Αυτοδι−
οίκησης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

21. Το Νόμο 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτο−
διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρό−
γραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄/87/07−06−2010).

22. Το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ Α΄/213/07.10.2009) «Ανασύστα−
ση του Υπ. Οικονομικών, συγχώνευση του Υπ. Οικονομίας 
και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπο−
ρικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και 
μετονομασία του σε «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑ−
ΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ», μετατροπή του Υπ. 
Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας 
– Θράκης και υπαγωγή στο ΥΠ. Εσωτερικών της Γενι−
κής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής 
Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής».

23. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ Α΄/221/05.11.2009) «Καθο−
ρισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουρ−
γείων».

24. To Π.Δ. 127/2010 (ΦΕΚ Α΄/214/20.12.2010) «Ανακατα−
νομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων, Εσωτερικών, Απο−
κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Προστασίας του Πολίτη και 
Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας» και ιδίως 
το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ΄ και δ΄.

25. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή  προκαλεί−
ται δημόσια δαπάνη ύψους 50,267 εκατ. € στα πλαίσια 
του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 − 2013 με συγχρηματοδότηση από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ).

26. Την αριθμ. 71/29−11−2010 κοινή υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ Β΄/1874/30.11.2010) για τον Καθορισμό της  διαδι−
κασίας υπαγωγής πράξεων και καταβολής των οικονο−
μικών ενισχύσεων στους δικαιούχους για το Μέτρο 1.1 
“Μόνιμη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων” του Άξονα 
Προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Αλιείας 2007−2013, αποφασίζουμε:

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτη−
ση για χρηματοδότηση της μόνιμης παύσης αλιευτικών 
δραστηριοτήτων στα πλαίσια του Μέτρου 1.1. του Επι−
χειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007− 2013.

Άρθρο 1
Επιλέξιμες Δράσεις

Στην παρούσα απόφαση υπάγονται οι πράξεις για τη 
μόνιμη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων αλιευτικών 
σκαφών ηλικίας άνω των δέκα (10) ετών με τους πα−
ρακάτω τρόπους:

• τη διάλυσή τους
• την αλλαγή χρήσης τους για μη αλιευτικές δρα−

στηριότητες

Άρθρο 2
Δικαιούχοι

Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων του Μέτρου 
1.1. είναι τα  φυσικά ή νομικά πρόσωπα, πλοιοκτήτες 

τουλάχιστον ενός έτους του επαγγελματικού αλιευτικού 
σκάφους (περιλαμβανομένης και της σπογγαλιείας) που 
προβαίνουν σε μόνιμη παύση της αλιευτικής δραστη−
ριότητας.

Σε περίπτωση θανάτου πλοιοκτήτη αλιευτικού σκά−
φους  παράκτιας αλιείας δικαίωμα υποβολής της αίτη−
σης ενίσχυσης έχουν οι κληρονόμοι που εμπίπτουν στις 
διατάξεις του Π.Δ. 261/91 (άρθρο 2, εδάφιο 2 και 3).

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα εις βάρος των οποίων εκ−
κρεμεί διαδικασία ανάκτησης προηγούμενης κρατικής 
ενίσχυσης δεν είναι επιλέξιμα για ενίσχυση από την 
παρούσα πρόσκληση.

Για λόγους διαφάνειας, βάσει του άρθρου 51 παράγρα−
φος 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 1198/2006 της Επιτροπής, ο 
κατάλογος των δικαιούχων της παρούσας πρόσκλησης 
δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα www.alieia.gr (με ανα−
φορά στην επωνυμία του δικαιούχου, στην ονομασία της 
πράξης και στο ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης 
που χορηγείται στην πράξη).

Άρθρο 3
Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης

Η συνολική δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την 
ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση κατανέ−
μεται ενδεικτικά ως ακολούθως:

Στερεά Ελλάδα & Νότιο Αιγαίο 8.560.000 Ευρώ

Λοιπή Ελλάδα 41.707.000 Ευρώ

Σύνολο 50.267.000 Ευρώ 
Η δημόσια δαπάνη για κάθε Εθνικό Σχέδιο Παροπλι−

σμού (ΕΣΠ) κατανέμεται ενδεικτικά ως ακολούθως:

1ο ΕΣΠ Κλειστών Κόλπων 21.500.000 Ευρώ

2ο ΕΣΠ Σκαφών ηλικίας > 15 ετών 5.500.000 Ευρώ

3ο ΕΣΠ ΕΣΠ Σκαφών μήκους < 7 μέ−
τρων

22.000.000 Ευρώ

Σύνολο 49.000.000 Ευρώ 
Η δημόσια δαπάνη σε περίπτωση μη ανανέωσης αλι−

ευτικής συμφωνίας μεταξύ της Κοινότητας και τρίτης 
χώρας, ή σημαντικής περικοπής των αλιευτικών δυνα−
τοτήτων δυνάμει διεθνούς συμφωνίας ή άλλης ρύθμισης 
ανέρχεται σε 1.267.000 Ευρώ.

Άρθρο 4
Ποσό ενίσχυσης

Οι ενισχύσεις που καταβάλλονται στην περίπτωση 
διάλυσης αλιευτικού σκάφους υπολογίζονται βάσει της 
χωρητικότητας του σκάφους και δεν μπορούν να υπερ−
βαίνουν τα εξής ποσά:

Κατηγορία του 
σκάφους ανά κλάση 

χωρητικότητας
Μέγιστη ενίσχυση σε Ευρώ

0<10 11.000 /GT + 2.000

10<25 5.000 /GT + 62.000

25<100 4.200 /GT + 82.000

100<300 2.700 /GT + 232.000

300<500 2.000 /GT + 382.000

500 και άνω 1.200 /GT + 882.000
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Ειδικά για τα σκάφη χρησιμοποιούσαν το εργαλείο 
βιντζότρατα

Κατηγορία του 
σκάφους ανά κλάση 

χωρητικότητας
Μέγιστη ενίσχυση σε Ευρώ

0<10 15.400 /GT + 2.800

10<25 7.000 /GT + 86.800

25<100 5.880 /GT + 114.800

100<300 3.780 /GT + 324.800

300<500 2.800 /GT + 534.800

500 και άνω 1.680 /GT + 1.234.800
Για σκάφη ηλικίας 10−29 ετών ισχύουν οι κλίμακες 

των παραπάνω πινάκων μειωμένες κατά 1,5% ανά έτος 
άνω των 15 ετών.

Για σκάφη ηλικίας άνω των 29 ετών ισχύουν οι κλίμα−
κες των παραπάνω πινάκων μειωμένες κατά 22,5%.

Σε περίπτωση αλλαγής χρήσης αλιευτικού σκάφους 
για μη αλιευτικές δραστηριότητες οι ενισχύσεις υπολο−
γίζονται σύμφωνα με τα ποσά της διάλυσης μειωμένα 
κατά 70%.

Άρθρο 5
Αρμόδιες αρχές

Οι κατά τόπους Υπηρεσίες Αλιείας της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης και από 1/1/2011 οι κατά τόπους Υπηρε−
σίες Αλιείας των αιρετών Περιφερειών είναι αρμόδιες 
για την παραλαβή και έλεγχο πληρότητας των αιτήσεων 
– προτάσεων και απαραίτητων δικαιολογητικών  των 
δικαιούχων  καθώς και για άλλες ενέργειες που ανα−
φέρονται στην παρούσα.

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Επιχειρησι−
ακού Προγράμματος Αλιείας είναι αρμοδιότητα για τη 
διαχείριση του Μέτρου 1.1 του ΕΠΑΛ 2007 – 2013.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των 
πληρωμών στο ακέραιο και αποκλειστικά στον ατομικό 
τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου.

Άρθρο 6
Προϋποθέσεις συμμετοχής

Προκειμένου να μπορούν να λάβουν ενίσχυση, τα 
επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη και οι πλοιοκτήτες θα 
πρέπει να καλύπτουν τις εξής προϋποθέσεις: 

1. Το  σκάφος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 
ετών (από την ημερομηνία έναρξης πλόων) κατά την 
ημερομηνία αίτησης.

2. Το σκάφος θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένο στο 
Κοινοτικό Αλιευτικό Μητρώο και τα στοιχεία της αδείας 
του (ειδικά η χωρητικότητα σε GT) να είναι σωστά κα−
ταγεγραμμένα και να συμφωνούν με την άδεια του. Σε 
αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να προηγηθεί η διαδικα−
σία επανελέγχου των ναυπηγικών χαρακτηριστικών του 
σκάφους και ανάλογη διόρθωση του Εθνικού Μητρώου 
Αλιευτικών Σκαφών κατά την υποβολή της αίτησης.

3. Το  σκάφος θα πρέπει να είναι σε ενεργό αλιευτική 
δραστηριότητα κατά την τελευταία διετία που προη−
γείται της ημερομηνίας αίτησης για ένταξη στο Επιχει−
ρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας, δηλαδή η επαγγελματική 
άδεια αλιείας του να είναι σε ισχύ.

4. Το σκάφος θα πρέπει να έχει εργαστεί στη θά−
λασσα τουλάχιστον 75 ημέρες για κάθε μια από τις 

δυο δωδεκάμηνες περιόδους, που προηγούνται της 
ημερομηνίας αίτησης για ένταξη στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Αλιείας.

5. Θα πρέπει να έχει παρέλθει η δεσμευτική περίοδος 
από προηγούμενη οικονομική ενίσχυση είτε για ναυπή−
γηση είτε για εκσυγχρονισμό. Σε αντίθετη περίπτωση 
και μόνο βάσει πλήρως τεκμηριωμένου αιτήματος για 
τους λόγους που αιτείται η απόσυρσή του, είναι δυνατή 
η ένταξή του στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας, 
με αναλογική μείωση της μέγιστης οικονομικής ενίσχυ−
σης.

6. Ο πλοιοκτήτης θα πρέπει να είναι νόμιμος ιδιο−
κτήτης τουλάχιστον για ένα έτος του επαγγελματικού 
αλιευτικού σκάφους κατά την ημερομηνία αίτησης.

Ειδικότερα, για κάθε Εθνικό Σχέδιο Παροπλισμού (ΕΣΠ) 
θα πρέπει να καλύπτονται και οι κάτωθι προϋποθέ−
σεις:

Για το 1ο ΕΣΠ Κλειστών Κόλπων
1. Ο λιμένας εγγραφής στα νηολόγια – λεμβολόγια 

του σκάφους, πρέπει να εμπίπτει στους λιμένες των 
κόλπων−στόχων του εθνικού σχεδίου παροπλισμού των 
κλειστών κόλπων. 

2ο ΕΣΠ Σκαφών ηλικίας μεγαλύτερης των 15 ετών
1. Το  σκάφος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 15 ετών 

(από την ημερομηνία έναρξης πλόων) κατά την ημερο−
μηνία αίτησης.

3ο ΕΣΠ Σκαφών μήκους μικρότερου των 7 μέτρων
1. Το ολικό μήκος του σκάφους θα πρέπει να είναι 

μικρότερο των επτά μέτρων. 
Σκάφη υπερπόντιας αλιείας είναι επιλέξιμα μόνο σε 

περίπτωση μη ανανέωσης αλιευτικής συμφωνίας μεταξύ 
της Κοινότητας και τρίτης χώρας, ή σημαντικής περι−
κοπής των αλιευτικών δυνατοτήτων δυνάμει διεθνούς 
συμφωνίας ή άλλης ρύθμισης.

Άρθρο 7
Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης

Στις κατά τόπους Υπηρεσίες Αλιείας, από την ημε−
ρομηνία της παρούσας απόφασης, υποβάλλονται αι−
τήσεις 

• επανεκδήλωσης ενδιαφέροντος από ενδιαφερόμε−
νους για αιτήσεις που είχαν υποβληθεί από 01/01/2007 
έως 31/12/2009 στη Δ/νση Θαλάσσιας Αλιείας του Υπ. 
Α.Α.Τ. στα πλαίσια τού Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Αλιείας 2000–2006 και δεν εντάχθηκαν λόγω έλλειψης 
πιστώσεων, και 

• από αλιευτικά σκάφη που φέρουν άδεια με το ερ−
γαλείο βιντζότρατα. 

Εφόσον δεν έχει διαβιβαστεί στην ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙ−
ΑΣ αίτηση επανεκδήλωσης ενδιαφέροντος έως και την 
01/03/2011, αιτήσεις που είχαν υποβληθεί από 01/01/2007 
έως 31/12/2009 στη Δ/νση Θαλάσσιας Αλιείας του Υπ. 
Α.Α.Τ. επιστρέφονται στις κατά τόπους Υπηρεσίες Αλι−
είας. Οι αιτούντες ωστόσο έχουν δικαίωμα υποβολής 
νέας αίτησης στα πλαίσια της παρούσας η μελλοντικής 
πρόσκλησης.

Από 01/03/2011: Υποβάλλονται αιτήσεις:
• για αλιευτικά σκάφη παράκτιας αλιείας και γρι γρί 

που δραστηριοποιήθηκαν στην αλιεία τόνου.
• για αλιευτικά σκάφη που φέρουν άδεια τράτας βυ−

θού με πόρτες.
• για αλιευτικά σκάφη ανεξαρτήτως χαρακτηριστικών, 

εφόσον καλύπτουν τις ανωτέρω προϋποθέσεις συμμε−
τοχής.
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Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται στις κατά τόπους 
Υπηρεσίες Αλιείας έως και την 31/07/2011 καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής αιτήσεων. 

Η ημερομηνία έναρξης της διετίας εφαρμογής των 
Εθνικών Σχεδίων Παροπλισμού συμπίπτει με την ημε−
ρομηνία υπογραφής της παρούσας.

Άρθρο 8
Αρμόδιες αρχές για την πληροφόρηση 

των ενδιαφερόμενων 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πλη−
ροφορίες στις κατά τόπους Υπηρεσίες Αλιείας, στην 
ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ στο τηλέφωνο 2105218104 και στην  
ιστοσελίδα www.alieia.gr. 

Άρθρο 9
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης

Ενέργειες των ενδιαφερομένων
Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν το έντυπο αίτησης 

σύμφωνα με το Παράρτημα 1. Σε περίπτωση αδυναμίας 
συμπλήρωσης της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να απευθύνονται στις κατά τόπους Υπηρεσίες Αλιεί−
ας. 

Με συμπληρωμένο το έντυπο της αίτησης και συ−
νημμένα τα κατά περίπτωση  δικαιολογητικά, οι ενδια−
φερόμενοι απευθύνονται στην αρμόδια Λιμενική Αρχή 
για τη βεβαίωση επί της αίτησης σύμφωνα με το Πα−
ράρτημα 1.

Η διαδικασία υποβολής αίτησης ολοκληρώνεται με την 
υποβολή της αίτησης και των σχετικών, κατά περίπτω−
ση, δικαιολογητικών στην κατά τόπο Υπηρεσία Αλιείας 
και τη λήψη σχετικού αριθμού πρωτοκόλλου.

Ενέργειες των κατά τόπους Λιμενικών Αρχών

Η Λιμενική Αρχή επιβεβαιώνει ότι τα στοιχεία του σκά−
φους, τα οποία αναφέρονται στην αίτηση, ταυτίζονται 
με τα στοιχεία της άδειας του σκάφους καθώς και τα 
στοιχεία που είναι καταχωρημένα στο Εθνικό Μητρώο 
Αλιευτικών Σκαφών.  Σε περίπτωση μικρής διαφοράς (σε 
δεύτερο δεκαδικό ψηφίο) των στοιχείων χωρητικότητας 
του σκάφους (σε GT), στην αίτηση αναγράφεται το μι−
κρότερο από τα δύο.  Εφόσον τα στοιχεία του σκάφους 
ή των πλοιοκτητών δεν ταυτίζονται με τα στοιχεία της 
άδειας τους σκάφους ή τα καταχωρημένα στοιχεία στο 
Εθνικό Μητρώο Αλιευτικών Σκαφών, απαιτείται η διόρ−
θωση των σχετικών στοιχείων ώστε να είναι δυνατή η 
υποβολή της αίτησης.

Η Λιμενική Αρχή βεβαιώνει επί της αίτησης του ενδι−
αφερομένου (Παράρτημα 1) 

• α) την ταύτιση των στοιχείων του σκάφους με τα 
καταχωρημένα στοιχεία στο Εθνικό Μητρώο Αλιευτικών 
Σκαφών

• β) ότι το σκάφος είναι εν ενεργεία και εργάστηκε 
στη θάλασσα, τουλάχιστον 75 ημέρες, για κάθε μία από 
τις δύο 12μηνες περιόδους που προηγούνται της ημερο−
μηνίας της αίτησης χρησιμοποιώντας κάθε πρόσφορο 
δικαιολογητικό

Ενέργειες της κατά τόπους Υπηρεσίας Αλιείας

Οι κατά τόπους Υπηρεσίες Αλιείας παραλαμβάνουν 
τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων και τα σχετικά δικαι−
ολογητικά και αποδίδουν αριθμό πρωτοκόλλου. 

Στις εμπρόθεσμα υποβαλλόμενες αιτήσεις, διενεργεί−
ται έλεγχος πληρότητας με τη συμπλήρωση της Λίστας 
Εξέτασης Πληρότητας σύμφωνα με το Παράρτημα 2.

Οι αιτήσεις οι οποίες σύμφωνα με τη Λίστας Εξέτασης 
Πληρότητας είναι πλήρεις και με συνημμένα τη Λίστας 
Εξέτασης Πληρότητας και αντίγραφα των δικαιολογη−
τικών της αίτησης, αποστέλλονται από τις κατά τόπους 
Υπηρεσίες Αλιείας στην ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ, ενώ ταυ−
τόχρονα ενημερώνεται και ο ενδιαφερόμενος.

Για τις ελλιπείς αιτήσεις ή για τις αιτήσεις που δεν 
συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, 
η κατά τόπο Υπηρεσία Αλιείας ενημερώνει εγγράφως 
τους ενδιαφερόμενους με εξαντλητικό κατάλογο των 
δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη συμπλήρωση 
της αίτησης και με παράλληλη κοινοποίηση του σχε−
τικού εγγράφου στην ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ. Αιτήσεις 
οι οποίες δεν συμπληρώνονται έως την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, επιστρέφονται στους 
ενδιαφερόμενους με παράλληλη κοινοποίηση του σχε−
τικού εγγράφου στην ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ.

Ενέργειες της ΕΥ ΕΦΔ ΑΛΙΕΙΑΣ

Η ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ παραλαμβάνει τις αιτήσεις των 
ενδιαφερομένων και τα σχετικά δικαιολογητικά και απο−
δίδει αριθμό πρωτοκόλλου.

Άρθρο 10
Έγκριση Αιτήσεων

Στις υποβαλλόμενες αιτήσεις γίνεται άμεση αξιολό−
γηση σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου και την 
ημερομηνία παραλαβής της αίτησης από την ΕΥ ΕΦΔ 
ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ.

Η ΕΥ ΕΦΔ ΑΛΙΕΙΑΣ, επιβεβαιώνει την ορθότητα των 
στοιχείων της αίτησης και της Λίστας Εξέτασης Πλη−
ρότητας για κάθε αίτηση και εισηγείται την ένταξη ή 
την απόρριψη της κάθε αίτησης σύμφωνα με τα κριτή−
ρια επιλογής πράξεων τα οποία  περιλαμβάνονται στο 
Δελτίο Αξιολόγησης Πράξης (Παράρτημα 3).

Η ένταξη ή η απόρριψη των πράξεων πραγματοποιεί−
ται με σχετική απόφαση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 1 της αριθμ. 2925/13−9−2008 Απόφασης.

Η απόφαση αποστέλλεται στον δικαιούχο και κοινο−
ποιείται στην κατά τόπο Υπηρεσία Αλιείας και στην 
Αρχή Πιστοποίησης.

Τα στοιχεία της αίτησης, της λίστας εξέτασης πλη−
ρότητας, του δελτίου αξιολόγησης και της απόφασης 
ένταξης ή απόρριψης καταχωρούνται στο Ολοκληρω−
μένο Πληροφοριακό Σύστημα.

Άρθρο 11
Υποχρεώσεις των Δικαιούχων

Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να εκτελέσουν την πράξη 
σύμφωνα με την απόφαση χρηματοδότησης – ένταξης 
της πράξης και να ολοκληρώσουν το φυσικό αντικείμενο 
εντός εξαμήνου από την ημερομηνία της απόφασης.

Για την επιτόπια επαλήθευση και την πληρωμή της 
οικονομικής ενίσχυσης, ο δικαιούχος υποβάλει αίτηση με 
συνημμένα τα σχετικά δικαιολογητικά στην κατά τόπο 
Υπηρεσία Αλιείας. Ο δικαιούχος θα πρέπει να προσκο−
μίσει τις απαραίτητες άδειες (ανέλκυσης και διάλυσης 
σκάφους) ως επίσης και σχετικό πιστοποιητικό ότι το 
σκάφος είναι ελεύθερο βαρών σε περίπτωση διάλυσης 
του σκάφους.

Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να τηρούν όλα τα στοι−
χεία της πράξης κατ’ ελάχιστον μέχρι το 2020 και να 
αποδέχονται ελέγχους, επιτόπιες επαληθεύσεις και επι−
θεωρήσεις από όλα τα εθνικά και κοινοτικά όργανα.
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Άρθρο 12
Τροποποίηση Πράξεων

Ο δικαιούχος μπορεί να υποβάλει αίτηση τροποποίη−
σης της πράξης στην κατά τόπο Υπηρεσία Αλιείας. Στην 
αίτηση τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα τροποποίησης 
όρων της απόφασης χρηματοδότησης − ένταξης πράξης, 
και επισυνάπτονται όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά 
που το τεκμηριώνουν.

Οι κατά τόπους Υπηρεσίες Αλιείας, παραλαμβάνουν 
τις αιτήσεις τροποποίησης των ενδιαφερομένων και 
τα σχετικά δικαιολογητικά, αποδίδουν αριθμό πρωτο−
κόλλου και αποστέλλουν της αιτήσεις με τη γνώμη της 
υπηρεσίας στην  ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ.

Η ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ εξετάζει και αποδέχεται ή όχι 
το σχετικό αίτημα τροποποίησης σύμφωνα με τα οριζό−
μενα στην αριθ. 71/29−11−2010 κοινή υπουργικήα απόφαση 
(ΦΕΚ Β΄/1847/30.11.2010) Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Άρθρο 13
Παρακολούθηση, Επαλήθευση και Πληρωμή Πράξεων

Οι διαδικασίες παρακολούθησης, επαλήθευσης και 
πληρωμής των πράξεων περιγράφονται στην αριθμ. 
71/29−11−2010 Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Με απόφαση του Υπουργού Θαλασσίων Υποθέσεων 
Νήσων και Αλιείας καθορίζονται τα τυποποιημένα έντυ−
πα και οι λεπτομέρειες για την επαλήθευση και την 
πληρωμή των Πράξεων.   
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ∆ημοκρατίας 1               25310 22858
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευρυπίδου 63              210 4135228 ΛΑΡΙΣΑ - ∆ιοικητήριο               2413 506449
ΠΑΤΡΑ - Πανεπιστημίου 254 -Κτήριο Β                  2613 613428 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2               2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ∆ιοικητήριο              26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1               2251 352100

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΟΣ 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. 30 € -

Β΄ 300 € 30 € Ε.Β.Ι. -

Γ΄ 50 € Α.Ε.∆. -

Υ.Ο.∆.∆. 50 € ∆.∆.Σ. 200 € 20 €

∆΄ 110 € 30 € 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.

•  Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.

 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071011 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 € Α.Ε.∆. 10 €

Β΄ 320 € Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η. 2.250 €

Γ΄ 65 € ∆.∆.Σ. 225 €

Υ.Ο.∆.∆. 65 € Α.Σ.Ε.Π. 70 €

∆΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

• 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 ∆ημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (∆.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 Τυπογρα−
φείο (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 Επαρχί−
ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι−
ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας ταχυδρομικής συνδρομής.

• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται
πριν την έκπτωση.

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

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.

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

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02000472401110012*
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