ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Αθήνα, 02 - 11 – 2020
Αριθμ. Πρωτ.: 814/306562

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΘΕΜΑ: <<Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της Αλιείας
για την διαγραφή του εργαλείου βιτζότρατα>>
ΣΧΕΤ.:

α. Η υπ’αριθμ. 360/305820/02.11.2020 πρόσκληση Υπουργού
β. Η υπ’αριθμ. 145/296596/22-10-2020 ΚΥΑ (Β’4680)
γ. Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 717/2014 της Επιτροπής (ΕΕ L190/45, 28.06.2014)

Αναφορικά με το θέμα και σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, τίθενται υπόψη τα ακόλουθα:

Με την με αρ. 145/296596 ΚΥΑ (Β΄4680) του Υπ. Οικονομικών και του ΥΠΑΑΤ Θεσπίζεται καθεστώς
για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στους πλοιοκτήτες
επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών που φέρουν το αλιευτικό εργαλείο «γρίπος που σύρεται από
σκάφος ή βιντζότρατα (SB)» με σκοπό την κατάργηση του εν λόγω αλιευτικού εργαλείου, σύμφωνα
με τον Κανονισμό (ΕΕ) 717/2014.

Χρηματοδότηση
Για την καταβολή της ενίσχυσης η μέγιστη δαπάνη που μπορεί να προκληθεί σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού συνολικού ύψους κατ’ ανώτατο όριο 5.750.000 ευρώ για το οικονομικό έτος 2020.

Δικαιούχοι
Δικαιούχοι κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας, στο πλαίσιο της παρούσας, είναι οι 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.
Θα πρέπει αυτοί οι πλοιοκτήτες να έχουν προβεί, μετά την έκδοση της ΚΥΑ, 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.
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Ύψος ενίσχυσης
Το ύψος του κατ’ αποκοπή ποσού ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) καθορίζεται ως το
γινόμενο του ποσοστού ιδιοκτησίας εκάστου πλοιοκτήτη επί το ποσό ενίσχυσης.
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)».
Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται σε μια ενιαία επιχείρηση του
τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανόμενης και της παρούσας ενίσχυσης
δεν μπορεί, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 5 του άρθρου 3, του Καν. 717/2014, να υπερβαίνει το ποσό
των 30.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών, δηλαδή για την περίοδο 20182020.

Διαδικασία χορήγησης ενισχύσεων
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 έως 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.
Η αίτηση/δήλωση πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από αντίγραφο της αλιευτικής άδειας του
σκάφους από την οποία να προκύπτει ότι έχει διαγραφεί το αλιευτικό εργαλείο «γρίπος που σύρεται
από σκάφος ή βιντζότρατα (SB)» μετά τη δημοσίευση της ΚΥΑ.
Η Γενική Διεύθυνση Αλιείας του ΥΠΑΑΤ πραγματοποιεί όλους τους απαιτούμενους ελέγχους,
συμπεριλαμβανόμενου του ελέγχου των επικαιροποιημένων στοιχείων του σκάφους στο Εθνικό
Αλιευτικό Μητρώο από τον οποίο πιστοποιείται η κατάργηση του εργαλείου «γρίπος που σύρεται
από σκάφος ή βιντζότρατα (SB)», για την διαμόρφωση της κατάστασης των δικαιούχων προς
πληρωμή.
Η καταβολή της ενίσχυσης θα πραγματοποιηθεί, μετά το πέρας της υποβολής των αιτήσεων και των
απαιτούμενων ελέγχων, από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).

Υποστήριξη από την Γενική Διεύθυνση Αλιείας
Για την υποστήριξη της διαδικασίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες
ημέρες.
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Στοιχεία επικοινωνίας:
 Τσουβάλα Μαρία, τηλέφωνο γραφείου: 2109287173, κινητό: 6949130922, email:
mtsouvala@minagric.gr
 Τοτάχ Χουσεΐν , τηλέφωνο γραφείου : 210 9287197, κινητό: 6947406936, email:
chtotach@minagric.gr

Απαιτούμενα δικαιολογητικά
 Ο δικαιούχος συμπληρώνει ορθά την υπεύθυνη δήλωση/αίτηση σύμφωνα με το
παρακάτω υπόδειγμα.

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.
(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
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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



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.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
Χαριτίνη ΧΑΡΤΣΙΑ

ΜΑΡΙΝΑ ΠΕΤΡΟΥ
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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

5

