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Θέμα : Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1906/07.09.2020 υπουργικής απόφασης «Όροι και ρυθμίσεις 

σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση της Δράσης (δ) του Μέτρου 3.1.9 - 

«Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της 

Covid-19»,της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και 

Θάλασσας 2014-2020» 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

              Έχοντας υπόψη : 

1. Τις Ενωσιακές διατάξεις : 

α. Του Καν(ΕΚ)1005/2008 του Συμβουλίου «περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος πρόληψης, 

αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, τροποποίησης των 

κανονισμών (ΕΟΚ) αριθμ. 2847/93, (ΕΚ) αριθμ. 1936/2001 και (ΕΚ) αριθμ. 601/2004 και 

κατάργησης των κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 1093/1994 και (ΕΚ) αριθμ. 1447/1999.  

β. Του Καν(ΕΚ)1224/2009 του Συμβουλίου «περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της 

τήρησης των κανόνων της ΚΑΠ, τροποποίησης των κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 847/1996, (ΕΚ) αριθμ. 

2371/2002, (ΕΚ) 811/2004, (ΕΚ) αριθμ. 768/2005, (ΕΚ) 2115/2005, (ΕΚ) αριθμ. 2166/2005, (ΕΚ) 

αριθμ. 388/2006, (ΕΚ) 509/2007, (ΕΚ) αριθμ. 676/2007, (ΕΚ) αριθμ. 1098/2007, (ΕΚ) 1300/2008, 

(ΕΚ) αριθμ. 1342/2008 και καταργήσεως των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθμ. 1847/1993, (ΕΚ) αριθμ. 

1627/1994 και (ΕΚ) αριθμ. 1966/2006. 
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γ. Του Εκτελεστικού Καν(ΕΕ)404/2011 της Επιτροπής, «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά 

με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1224/2009 περί της θέσπισης κοινοτικού 

συστήματος ελέγχου για την εξασφάλιση της τήρησης των κανόνων της ΚΑΠ.      

δ. Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περί 

καθορισμού κοινών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΕΚΤ, το ΤΗΣ, το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΘΑ και περί 

καθορισμού γενικών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το ΤΑ και το ΕΤΘΑ και για την κατάργηση του 

κανονισμού ΕΚ) αριθμ. 1083/2006, όπως τροποποιείται και ισχύει. 

ε. Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1380/2013, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 1954/2003 

και (ΕΚ) αριθμ. 1224/2009 του Συμβουλίου και την κατάργηση των Κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 

2371/2002 και (ΕΚ) αριθμ. 639/2004 του Συμβουλίου και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του 

Συμβουλίου. 

στ. Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και για την κατάργηση των κανονισμών του 

Συμβουλίου (ΕΚ) αριθμ. 2328/2003, (ΕΚ) αριθμ. 861/2006, (ΕΚ) 1198/2006 και (ΕΚ) αριθμ. 791/2007 

και του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» 

και ειδικότερα το άρθρο 33, όπως τροποποιείται και ισχύει. 

ζ. Του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1242/2014 της Επιτροπής της 20ης Νοεμβρίου 2014, 

σχετικά με τη θέσπιση κανόνων, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, όσον αφορά 

την παρουσίαση των σχετικών σωρευτικών δεδομένων για τις πράξεις. 

η. Του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.1243/2014 της Επιτροπής της 20ής Νοεμβρίου 2014 

σχετικά με τη θέσπιση κανόνων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, όσον αφορά 

της πληροφορίες που πρέπει να αποστέλλουν τα κράτη μέλη, καθώς και της ανάγκες σε δεδομένα 

και της συνέργειες μεταξύ δυνητικών πηγών δεδομένων. 

θ. Του Καν(ΕΕ)288/2015 της Επιτροπής «για τη συμπλήρωση του Καν(ΕΕ) αριθμ. 508/2014 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ΕΤΘΑ όσον αφορά τη χρονική 

περίοδο έναρξης και λήξης της κατά την οποία θεωρούνται απαράδεκτες οι αιτήσεις.  

ι. Της εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής με αριθμό C (2015) 7417 / 23.10.2015 που αφορά την 

έγκριση του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020,όπως ισχύει. 

ια. Της αριθμ. 2015/C 217/1 Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, «Κατευθυντήριες γραμμές για 

την εξέταση κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας». 
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2. Τις Εθνικές διατάξεις :  

α. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που 

κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98). 

β. Του ν. 4314/2014, «Α. Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 

την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και άλλες διατάξεις» (Α’ 265), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 69 αυτού. 

γ. Του ν. 4622/7-8-2019, «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 

Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α’ 133). 

δ. Του ν. 4270/2014, «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

ε.  Του ν.δ. 420/1970, «Αλιευτικός Κώδιξ», (Α’ 27), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το 

άρθρο 11 «Κυρώσεις», παρ. 2, εδάφιο α), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 78, παρ. 1, του ν. 

4582/2018 (Α’ 208). 

στ. Του π.δ. 97/08.09.2017, «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).   

ζ. Του π.δ. 83/2019, «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 

και Υφυπουργών» (Α’ 121). 

η. Της υπ’ αριθμ. 134453/23.12.2015 κοινής υπουργικής απόφασης, «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των 

δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της 

κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014 (ΦΕΚ 2573/τ.Β΄)» (Β’ 2857). 

θ. Της με αριθ. 68/08.01.2021 απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & 

Τροφίμων, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ιωάννη 

Οικονόμου» (Β’ 36). 

ι. Της με αριθμ. 1393/25.10.2016 κοινής υπουργικής απόφασης, «Αναδιάρθρωση της Ειδικής 

Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας του άρθρου 62 

του ν. 4314/2014 και κατάργηση της αριθμ. 341509/26.11.2008 (ΦΕΚ 2437/Β/2008)» (Β’ 3501), 

όπως ισχύει. 

ια. Της με αριθμ. 1152/13.05.2020 κοινής υπουργικής απόφασης, «Ρυθμίσεις θεμάτων που αφορούν 

τις υπαγόμενες δράσεις, το είδος ενίσχυσης, τους δικαιούχους και τα ποσά ενίσχυσης του Μέτρου 

3.1.9 – «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων», (Καν.(ΕΕ) 508/2014, άρθρο 33 και 

άρθρο 44 στοιχείο 4α), της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1, «Προώθηση της περιβαλλοντικά 

βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη 

γνώση αλιείας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020» (Β’ 1962). 

ιβ. Της με αριθμ. 99/23.01.2017 κοινής υπουργικής απόφασης «Σύστημα δημοσιονομικών 

διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από 
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πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 σύμφωνα με το άρθρο 71 του Ν. 4314/2014)» (Β’ 309). 

ιγ. Της υπ’ αριθμ. 3866/78486/17.07.2015 απόφασης Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

«Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των ενωσιακών διατάξεων του συστήματος επιβολής μορίων 

για σοβαρές παραβάσεις στον τομέα της αλιείας» (Β’ 1587). 

ιδ. Της με αριθμ. 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 απόφασης Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, 

«Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής 

απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 

(ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα 

προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 

συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους 

Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”», (Β’ 5968), όπως 

ισχύει. 

ιε. Των εγκεκριμένων από την Επιτροπή Παρακολούθησης Κριτηρίων Επιλογής πράξεων. 

ιστ. Της με αριθμ. 1177/01.08.2017 απόφασης Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

«Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 

2014-2020» (Β’ 3163), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Ιζ. Της υπ’ αριθμ. 1906/07.09.2020 απόφασης Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Όροι 

και ρυθμίσεις σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση της Δράσης (δ) του Μέτρου 

3.1.9 - «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης 

της Covid-19»,της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και 

Θάλασσας 2014-2020» (Β’ 3959). 

ιη. Των αριθμ  2143.6/76075/2017/25.10.2017 & 2143.6/42245/2020/ 03-07-2020 εγγράφων της 

Δ/νσης Ελέγχου Αλιείας του ΥΝΝΠ. 

ιθ. Της αριθμ. 85040/10.08.2020 σύμφωνης γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων 

(ΕΥΚΕ).   

3. Τις συνέπειες της πανδημίας COVID-19 και της έκτακτης κατάστασης που έχει δημιουργηθεί και την 

άμεση ανάγκη θέσπισης ειδικών μέτρων για τον μετριασμό των επιπτώσεων της έξαρσης της COVID-

19 στον τομέα της αλιείας. 

4. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται 

δημόσια δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 1906/07.09.2020 (ΦΕΚ 3959/Β’/16.09.2020) απόφασή μας ως εξής : 
 
1. Το άρθρο 5 αντικαθίσταται ως εξής : 

«Άρθρο 5 

Δικαιούχοι – Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής 

1. Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων της Δράσης (δ) του Μέτρου 3.1.9 - «Προσωρινή παύση 

αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19», είναι φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, τα σκάφη των οποίων είναι νηολογημένα ή 

λεμβολογημένα /εγγεγραμμένα σε ΒΕΜΣ ως ενεργά σκάφη, φέρουν Δορυφορική Συσκευή 

Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους (VMS) ή ημερολόγιο γέφυρας όσοι δεν έχουν την υποχρέωση 

εγκατάστασης VMS 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. 

2. Η πιστοποίηση της άσκησης αλιευτικής δραστηριότητας στη θάλασσα, για τουλάχιστον εκατόν 

είκοσι (120) ημέρες, κατά τη διάρκεια των δύο (2) ημερολογιακών ετών που προηγούνται της 

ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης διενεργείται :  

α) Για τα σκάφη που φέρουν ηλεκτρονικό ημερολόγιο αλιείας (ERS logbook), μέσω των 

δεδομένων που έχουν υποβληθεί και καταχωρηθεί μέσω του ηλεκτρονικού ημερολογίου 

αλιείας (ERS_logbook) και τηρούνται στη βάση του Ολοκληρωμένου Συστήματος 

Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων (ΟΣΠΑ), της Γενικής 

Διεύθυνσης Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Για το σκοπό 

αυτό θα αποστέλλεται από την ανωτέρω Υπηρεσία προς την ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, κατάλογος 

αλιευτικών σκαφών τα οποία έχουν υποβάλει μηνύματα ηλεκτρονικού ημερολογίου 

αλιείας (ERS_logbook), που ορίζουν ένα αλιευτικό ταξίδι, ήτοι μήνυμα απόπλου ή/και 

κατάπλου ή/και αλιευτικής δραστηριότητας (με ή χωρίς παραγωγή) ή/και παραμονής στη 

θάλασσα (τέλος ημέρας), για τουλάχιστον 120 διαφορετικές ημερολογιακές ημέρες, κατά 

τη διάρκεια των δύο (2) ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής 

της αίτησης στήριξης. 

β) Για τα σκάφη που δεν διαθέτουν ηλεκτρονικό ημερολόγιο αλιείας (ERS logbook), 

αποκλειστικά και μόνο λόγω του γεγονότος ότι δεν έχουν σχετική υποχρέωση, μέσω των 

στοιχείων που έχουν καταγραφεί στο θεωρημένο – μέχρι και 31/03/2021 για αλιευτικές 

δραστηριότητες μέχρι 31/12/2020 - από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, Ημερολόγιο Γέφυρας 

του σκάφους. Για το σκοπό αυτό, οι ιδιοκτήτες τους πρέπει να προσκομίζουν στην αρμόδια 
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Λιμενική Αρχή το Ημερολόγιο Γέφυρας Σκάφους κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης 

(Υπόδειγμα 4). 

Οι Λιμενικές Αρχές δεν δύνανται να εκδίδουν σχετικές Βεβαιώσεις στις περιπτώσεις που 

δεν τους υποβάλλεται το ανωτέρω αποδεικτικό στοιχείο. (Υπόδειγμα 6). 

Ως εκ τούτου, δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν θεωρούνται επαρκή παραστατικά και 

δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της ενεργού αλιευτικής δραστηριότητας του 

σκάφους οι υπεύθυνες δηλώσεις των πλοιοκτητών, οι ένορκες βεβαιώσεις μαρτύρων, οι 

βεβαιώσεις αλιευτικών συλλόγων και συνεταιρισμών ή άλλα δικαιολογητικά. 

Αντίγραφα των παραστατικών και στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν για την έκδοση της 

Βεβαίωσης ενεργού αλιευτικής δραστηριότητας του σκάφους, θα τηρούνται σε φάκελο 

στο αρχείο της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής και θα είναι διαθέσιμα σε κάθε έλεγχο των 

ελεγκτικών οργάνων. 

Σε περίπτωση που ο αιτών δηλώνει ότι δραστηριοποιείται αλιευτικά σε γεωγραφική 

περιοχή αρμοδιότητας άλλης Λιμενικής Αρχής, τα απαραίτητα στοιχεία αντλούνται 

Υπηρεσιακά προς χρήση με ευθύνη της Αρμόδιας Λιμενικής αρχής 

νηολόγησης/λεμβολόγησης του σκάφους  

3. Η πιστοποίηση των ημερών ακινησίας του αλιευτικού σκάφους διενεργείται: 

α)  Για τα σκάφη που φέρουν Δορυφορική Συσκευή Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους (VMS), 

μέσω του ελέγχου των στοιχείων που διαβιβάζονται από τα δεδομένα του Συστήματος 

Παρακολούθησης Σκαφών (ΣΠΣ) της Διεύθυνσης Ελέγχου Αλιείας του Υπουργείου 

Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής 

Ακτοφυλακής. Προς το σκοπό αυτό θα αποστέλλεται από  την ανωτέρω Υπηρεσία προς την 

ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ αρχείο με τον αριθμό των ημερών για τις οποίες ένα αλιευτικό σκάφος ακινητεί 

σε λιμένα από την ημερομηνία που ο δυνητικός δικαιούχος δηλώνει στην αίτησή του ότι 

έπαυσε την αλιευτική του δραστηριότητα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10. 

β) Για τα σκάφη που δεν φέρουν Δορυφορική Συσκευή Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους 

(VMS), αποκλειστικά και μόνο λόγω του γεγονότος ότι δεν έχουν σχετική υποχρέωση, 

διενεργείται μέσω των στοιχείων που έχουν καταγραφεί στο θεωρημένο – μέχρι και 

31/03/2021 για αλιευτικές δραστηριότητες μέχρι 31/12/2020 - από την αρμόδια Λιμενική 

Αρχή, Ημερολόγιο Γέφυρας του σκάφους. Για το σκοπό αυτό, οι ιδιοκτήτες τους πρέπει να 

προσκομίζουν στην αρμόδια Λιμενική Αρχή το Ημερολόγιο Γέφυρας Σκάφους κατά την 

υποβολή της σχετικής αίτησης (Υπόδειγμα 7). 
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4. Τα σκάφη που προβαίνουν σε προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων τους θα πρέπει 

: 

α) 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 (ιδιοκτησία- ναυπηγικά χαρακτηριστικά-κ.λπ) να συμφωνούν 

με τα καταγεγραμμένα στοιχεία του ΕΑΜ.  

Σε αντίθετη περίπτωση ο Δικαιούχος πρέπει να μεριμνήσει για την επικαιροποίηση ή 

διόρθωση αυτών, ώστε να υπάρχει πλήρης συμφωνία μεταξύ αλιευτικής άδειας, λοιπών 

ναυτιλιακών εγγράφων και ΕΑΜ.  

β) Να διαθέτουν επαγγελματική αλιευτική άδεια και ειδική άδεια αλίευσης (εφόσον 

απαιτείται),σε ισχύ τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για ένταξη, όσο και 

καθ’ όλη την περίοδο που αιτούνται ενίσχυση για την προσωρινή παύση της αλιευτικής 

δραστηριότητας του σκάφους. 

γ). Να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της Ενωσιακής και Εθνικής νομοθεσίας που διέπει τα 

επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη.». 

5. Οι ενισχύσεις παρέχονται σε Δικαιούχους που: 

α. συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) 

έως γ) του άρθρου 10 του Καν. (ΕΕ) 508/2014 και συνυποβάλλουν ενυπόγραφη δήλωση, 

σύμφωνα με την παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου, (Υπόδειγμα 1), 

β. δεν έχουν λάβει οικονομική ενίσχυση για το σύνολο ή μέρος της προτεινόμενης Πράξης, 

γ. 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. 
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2. Η παράγρ. 5 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής : 

«5. Επιτρέπεται η ακύρωση της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης από τον δυνητικό δικαιούχο 

της πράξης (από τον δηλωθέντα υπεύθυνο της αίτησης χρηματοδότησης), υπό την προϋπόθεση 

της υποβολής αίτησης ακύρωσης επτά εργάσιμες ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 

ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης. Η αίτηση ακύρωσης υποβάλλεται 

ηλεκτρονικά από τους υποψήφιους δικαιούχους μέσω του helpdesk του ΠΣΚΕ 

(http://www.ependyseis.gr/mis). Η επιλογή αυτή οδηγεί αυτόματα στην παραίτηση των 

ενδιαφερομένων από την υποβληθείσα αίτησή τους και παρέχει τη δυνατότητα της 

επανυποβολής νέας αίτησης χρηματοδότησης εντός της τεθείσας προθεσμίας. Σε κάθε 

περίπτωση, κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της υποβολής του αιτήματος 

ενίσχυσης έως την έκδοση της Απόφασης Χρηματοδότησης, δεν επιτρέπεται η μεταβολή 

οποιουδήποτε στοιχείου της πράξης.». 

 

3. Το άρθρο 11 αντικαθίσταται ως εξής : 

«Άρθρο 11 

Δικαιολογητικά και στοιχεία της αίτησης χρηματοδότησης 

Στην ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης πρέπει απαραίτητα και ανάλογα με την περίπτωση, να 

επισυνάπτονται, κατά σειρά προτεραιότητας, τα πιο κάτω δικαιολογητικά (που θα εναρμονίζονται 

υποχρεωτικά σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία):  

1. Πλήρες αντίγραφο (και τις κενές σελίδες) της Άδειας Αλιευτικού Επαγγελματικού Σκάφους σε 

ισχύ. 

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (Υπόδειγμα 1), με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής ή 

μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) κάνοντας χρήση του 

Υποδείγματος 1, στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει, ότι : 

➢ Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ή παράπτωμα που θίγει τους 

κανόνες της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής της ΕΕ και δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα 

σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καν. (ΕΕ) 

508/2014 του ΕΤΘΑ και τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) 288/2015. 

Συγκεκριμένα:  

i. Δεν έχει διαπράξει σοβαρή παράβαση βάσει του άρθρου 42 του Κανονισμού 

(ΕΚ) αριθμ. 1005/2008 του Συμβουλίου ή του άρθρου 90, παράγραφος 1 του 

Κανονισμού (ΕΚ) 1224/2009. 
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ii. Δεν έχει συμμετάσχει στην εκμετάλλευση, τη διαχείριση ή την ιδιοκτησία 

αλιευτικών σκαφών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο σκαφών ΠΛΑ 

αλιείας της Ένωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 40 παράγραφος 3 του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1005/2008 ή σκαφών που φέρουν τη σημαία χωρών 

οι οποίες έχουν χαρακτηρισθεί ως μη συνεργαζόμενες τρίτες χώρες κατά το 

άρθρο 33 του ίδιου Κανονισμού. 

iii. Δεν έχει διαπράξει σοβαρές παραβάσεις των κανόνων της ΚΑλΠ οι οποίες 

έχουν λάβει το χαρακτηρισμό αυτό σε άλλες νομοθετικές πράξεις του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.  

iv. Δεν έχει διαπράξει απάτη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας ή του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας.      

➢ Το ίδιο αντικείμενο της πράξης δεν έχει προταθεί ή οριστικά υπαχθεί για ενίσχυση – 

επιχορήγηση σε άλλο Ενωσιακό ή Εθνικό Πρόγραμμα. 

 

3. Για την πιστοποίηση της άσκησης αλιευτικής δραστηριότητας, για τουλάχιστον εκατόν είκοσι 

(120) ημέρες, κατά τη διάρκεια των δύο (2) ημερολογιακών ετών που προηγούνται της 

ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης : 

για τα σκάφη που δεν διαθέτουν ηλεκτρονικό ημερολόγιο αλιείας (ERS_logbook)  αποκλειστικά 

και μόνο λόγω του γεγονότος ότι δεν έχουν σχετική υποχρέωση, επισυνάπτεται υπογεγραμμένη 

και σφραγισμένη η σχετική Βεβαίωση της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής (Υπόδειγμα 5) 

 

4. Για την πιστοποίηση των ημερών ακινησίας του αλιευτικού σκάφους : 

Για τα σκάφη που δεν φέρουν Δορυφορική Συσκευή Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους (VMS) 

αποκλειστικά και μόνο λόγω του γεγονότος ότι δεν έχουν σχετική υποχρέωση, επισυνάπτεται 

υπογεγραμμένη και σφραγισμένη η σχετική Βεβαίωση της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής (Υπόδειγμα 

8) 
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4. Το άρθρο 16 αντικαθίσταται ως εξής :   

«Άρθρο 16 

Διαδικασία Υλοποίησης, Παρακολούθησης και Πιστοποίησης Πράξεων 

1. Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των πράξεων ορίζεται η 1η Μαρτίου 2020.  

2. Η παρακολούθηση και η επαλήθευση της υλοποίησης των πράξεων γίνεται από την ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, 

η οποία προβαίνει μόνο στην Διοικητική Επαλήθευση των αιτημάτων πληρωμής των 

δικαιούχων. 

3. Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης γίνεται σε μία (1) δόση. 

4. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ημερομηνία της απόφασης Ένταξης, 

ο δικαιούχος υποβάλλει αίτημα επαλήθευσης-πληρωμής υποχρεωτικά μέσω ΠΣΚΕ, κάνοντας 

χρήση του τυποποιημένου εντύπου, συμπληρώνοντας το σύνολο των υποχρεωτικών πεδίων της 

ηλεκτρονικής αίτησης και επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά, όπως αυτά 

περιγράφονται στο άρθρο 17 της παρούσας. 

5. Το υποβληθέν αίτημα ελέγχεται για την πληρότητά του από την ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, η οποία δύναται 

να ζητήσει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρόσθετα στοιχεία– διευκρινίσεις για τη 

συμπλήρωσή του. Τα τυχόν πρόσθετα στοιχεία οφείλεται να αποσταλούν από τον δικαιούχο 

εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παράδοσης του σχετικού εγγράφου 

(αποδεικτικό παράδοσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ). 

6. Με την υποβολή των πρόσθετων στοιχείων-διευκρινίσεων, το αίτημα επαλήθευσης - 

πληρωμής, ελέγχεται εκ νέου για την πληρότητά του και στη συνέχεια επαληθεύεται διοικητικά 

το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο με βάση τα υποβληθέντα δικαιολογητικά/παραστατικά. 

7. Στη συνέχεια, οριστικοποιείται στο ΠΣΚΕ το αποτέλεσμα της Διοικητικής Επαλήθευσης και 

ορίζεται το καταβλητέο ποσό της δημόσιας ενίσχυσης που αντιστοιχεί στις 

πραγματικές/επαληθευθείσες ημέρες προσωρινής παύσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων 

του σκάφους. 

8. Με την οριστικοποίηση των δεδομένων της Έκθεσης Επαλήθευσης του αιτήματος επαλήθευσης 

– πληρωμής αλλά και των υπολοίπων σταδίων της Πιστοποίησης και Ελέγχου στο ΠΣΚΕ, η 

δημόσια χρηματοδότηση που αναλογεί στους δικαιούχους καταβάλλεται από την Οικονομική 

Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με το κανονιστικό 

πλαίσιο που διέπει τη διενέργεια των πληρωμών του. 

9. Το τελικό ποσό πληρωμής δεν μπορεί να υπερβεί τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της 

απόφασης Ένταξης – Χρηματοδότησης της πράξης. 

10. Η πληρωμή πραγματοποιείται, στο ακέραιο και αποκλειστικά στον τραπεζικό λογαριασμό του 

δικαιούχου, χωρίς κανένα ποσό να αφαιρείται, ούτε να παρακρατείται ή να εισπράττεται, το 
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οποίο θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των ποσών της δημόσιας συνεισφοράς στους 

δικαιούχους. 

11. Η δημόσια ενίσχυση δεν εκχωρείται σε τρίτους.». 

 

5. Το άρθρο 17 αντικαθίσταται ως εξής : 

«Άρθρο 17 

Δικαιολογητικά Αιτήματος Επαλήθευσης –Πιστοποίησης-Πληρωμής 

1. Ο δικαιούχος υποβάλλει το Αίτημα Επαλήθευσης - Πληρωμής υποχρεωτικά μέσω του ΠΣΚΕ με 

την απαραίτητη επισύναψη των κάτωθι δικαιολογητικών: 

i. Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986 του δικαιούχου (Υπόδειγμα 3) με βεβαιωμένο το γνήσιο 

της υπογραφής ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr)  

στην οποία θα δηλώνεται : 

- Ότι συμφωνεί και αποδέχεται τους όρους και τις δεσμεύσεις της απόφασης Ένταξης - 

Χρηματοδότησης, για την εκτέλεση της πράξης και ότι όλα τα δηλωθέντα και 

επισυναπτόμενα στοιχεία είναι ακριβή και αληθή. 

- Ο IBAN του τραπεζικού λογαριασμού για την κατάθεση της οικονομικής ενίσχυσης.  

- Ότι δεν έχει χρηματοδοτηθεί από άλλη πηγή για τη συγκεκριμένη πράξη 

ii. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού στην οποία 

αναγράφεται το όνομα του δικαιούχου, καθώς και ο αριθμός IBAN, στον οποίο θα 

κατατεθεί η οικονομική ενίσχυση. 

2.  Το αίτημα Επαλήθευσης- -Πληρωμής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 

1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτό. Συνεπώς, θα πρέπει να 

εμφανίζει ταυτότητα περιεχομένου με τα ζητούμενα δικαιολογητικά. Η ανακρίβεια των στοιχείων 

που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.». 

 

6. Η παρ. 1 του άρθρου 19 αντικαθίσταται ως εξής : 

«1. Ως ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της πράξης, θεωρείται η καταληκτική ημερομηνία 

της επιλέξιμης περιόδου ακινησίας του σκάφους». 

 

7. Το Υπόδειγμα 1 της υπεύθυνης δήλωσης αντικαθίσταται από το συνημμένο της παρούσας 
απόφασης.  

 

8. Προστίθενται τα Υποδείγματα 4, 5, 6, 7 & 8 
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Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας & Αλιείας 

 

 
 

Κατά τα λοιπά παραμένει ως έχει η υπ’ αριθμ. 1906/07.09.2020 απόφασή μας. 

 

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 

 

 

 
Ο Υφυπουργός Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων 

 
 

 

 Ιωάννης Οικονόμου 

    
    

   

 

    

ΑΔΑ: ΨΝ4Ζ4653ΠΓ-Ν19



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο 

άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ(1):  ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΑΛΘ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος 
Κατοικίας: 

 Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου 
(Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 
6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι : 
 
➢ Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ή παράπτωμα που θίγει τους κανόνες της 

Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής της ΕΕ και δεν έχω καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική 
μου διαγωγή, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καν. (ΕΕ) 508/2014 του ΕΤΘΑ και τον κατ’ εξουσιοδότηση 
Καν(ΕΕ)288/2015. 

Συγκεκριμένα : 

i. Δεν έχω διαπράξει σοβαρή παράβαση βάσει του άρθρου 42 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 
1005/2008 του Συμβουλίου ή του άρθρου 90, παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 1224/2009. 

ii. Δεν έχω συμμετάσχει στην εκμετάλλευση, τη διαχείριση ή την ιδιοκτησία αλιευτικών σκαφών 
που περιλαμβάνονται στον κατάλογο σκαφών ΠΛΑ αλιείας της Ένωσης, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 40 παράγραφος 3 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1005/2008 ή σκαφών που φέρουν τη 
σημαία χωρών οι οποίες έχουν χαρακτηρισθεί ως μη συνεργαζόμενες τρίτες χώρες κατά το 
άρθρο 33 του ίδιου Κανονισμού. 

iii. Δεν έχω διαπράξει σοβαρές παραβάσεις των κανόνων της ΚΑλΠ οι οποίες έχουν λάβει το 
χαρακτηρισμό αυτό σε άλλες νομοθετικές πράξεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου. 

iv. Δεν έχω διαπράξει απάτη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας ή του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας. 
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            Ευρωπαϊκή Ένωση                                           ΕΠΑΛΘ 2014-2020 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας & Αλιείας 

 

 

➢ Το ίδιο αντικείμενο της πράξης δεν έχει προταθεί ή οριστικά υπαχθεί για ενίσχυση – επιχορήγηση σε 
άλλο Ενωσιακό ή Εθνικό Πρόγραμμα. 

 

Ημερομηνία,…………./……./2021                                                                                Ο/Η Δηλ 

 

 

 

 

                                                                                                           (Υπογραφή & Σφραγίδα) 

 
(1)  Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που 
απευθύνεται η αίτηση. 
(2)  Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη 
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών 
των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον 
ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον 
δηλούντα ή την δηλούσα.  
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            Ευρωπαϊκή Ένωση                                           ΕΠΑΛΘ 2014-2020 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας & Αλιείας 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4 
 

ΑΙΤΗΣΗ για τη ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ για ΕΝΕΡΓΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 
ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ  

 
Προς (αναγράφεται η αρμόδια Λιμενική Αρχή):  

 

Ημερομηνία Αίτησης : ……………………..  

 

Παρακαλώ για τη χορήγηση Βεβαίωσης για το επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος 

«………………………………………….................................….……………..» αριθμού Νηολογίου/Λεμβολογίου  

…………………..….…., με ΑΜΑΣ …………………………………………………..….. από την οποία να προκύπτει ότι :  

1. Το σκάφος είναι εν ενεργεία (επαγγελματική άδεια σε ισχύ)  

και  

2. Το σκάφος εργάστηκε τουλάχιστον 120 ημέρες αθροιστικά κατά τη διάρκεια των δύο (2) ημερολογιακών 

ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της παρούσας αίτησης, βάσει των στοιχείων του 

ημερολογίου γέφυρας του σκάφους.  

 

Ημερομηνία, ……………………………………. 

 

Ο Αιτών / Η Αιτούσα 

 

 

Υπογραφή – Ονοματεπώνυμο 
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Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας & Αλιείας 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5 
 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 
Σχετικά με την ενεργό αλιευτική δραστηριότητα αλιευτικού σκάφους 

 
Βεβαιώνεται ότι: το επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος «………………………………………………….……………..» 

αριθμού Νηολογίου/Λεμβολογίου …………………………., με ΑΜΑΣ …………………..………………………..….. και κύριο 

αλιευτικό εργαλείο ………………………………………………….:  

1. Είναι εν ενεργεία (Άδεια Αλιευτικού Επαγγελματικού Σκάφους σε ισχύ)  

και  

2. Όπως προκύπτει από την εξέταση των στοιχείων του ημερολογίου γέφυρας του σκάφους, εργάστηκε 

στη θάλασσα τουλάχιστον 120 ημέρες αθροιστικά κατά τη διάρκεια των δύο (2) ημερολογιακών ετών που 

προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της παρούσας αίτησης. 

 

Ημερομηνία, ………………………………. 

 

Η ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ 

 

 

 

Σφραγίδα – Υπογραφή - Ονοματεπώνυμο 
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Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας & Αλιείας 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6 
 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 
Μη χορήγηση Βεβαίωσης σχετικά με την ενεργό αλιευτική δραστηριότητα αλιευτικού σκάφους 

 
Η Λιμενική Αρχή …………………………………………………. δεν δύναται να πιστοποιήσει την ενεργό αλιευτική 

δραστηριότητα του επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους «……………………………………….…………………………» με 

αριθμό Νηολογίου/Λεμβολογίου ...................... και ΑΜΑΣ …………………..……………………………………. :  

α. λόγω μη προσκόμισης των απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων/παραστατικών, ήτοι Άδεια Αλιευτικού 

Επαγγελματικού Σκάφους σε ισχύ ή/και ημερολόγιο γέφυρας του σκάφους, 

ή  

β. λόγω του ότι από όσα στοιχεία προσκομίστηκαν δεν προκύπτει ότι το σκάφος εργάστηκε τουλάχιστον 

120 ημέρες αθροιστικά κατά τη διάρκεια των δύο (2) ημερολογιακών ετών που προηγούνται της 

ημερομηνίας υποβολής της σχετικής αίτησης.  

(διαγράφεται αναλόγως της περίπτωσης)  

 

Ημερομηνία, ………………………………. 

 

Η ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ 

 

 

 

Σφραγίδα – Υπογραφή - Ονοματεπώνυμο 
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Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας & Αλιείας 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7 
 

ΑΙΤΗΣΗ για τη ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΗΜΕΡΩΝ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ και ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ  

 
Προς (αναγράφεται η αρμόδια Λιμενική Αρχή):  

 

Ημερομηνία Αίτησης : ……………………..  

 

Παρακαλώ για τη χορήγηση Βεβαίωσης για το επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος 

«………………………………………….................................….……………..» αριθμού Νηολογίου/Λεμβολογίου  

…………………..….…., με ΑΜΑΣ …………………………………………………..….. από την οποία να προκύπτει ότι :  

Το σκάφος κατά την χρονική περίοδο …………………….. δεν εργάστηκε και βρισκόταν σε ακινησία αθροιστικά 

για ……….. ημερολογιακές ημέρες, βάσει των στοιχείων του ημερολογίου γέφυρας του σκάφους.  

 

Ημερομηνία, ……………………………………. 

 

Ο Αιτών / Η Αιτούσα 

 

 

Υπογραφή – Ονοματεπώνυμο 
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Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας & Αλιείας 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 8 
 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 
Σχετικά με των αριθμό ημερών ακινησίας και μη ενεργού  

αλιευτικής δραστηριότητας αλιευτικού σκάφους 
 
Βεβαιώνεται ότι: το επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος «………………………………………………….……………..» 

αριθμού Νηολογίου/Λεμβολογίου …………………………., με ΑΜΑΣ …………………..………………………..….. και κύριο 

αλιευτικό εργαλείο ………………………………………………….:  

Όπως προκύπτει από την εξέταση των στοιχείων του ημερολογίου γέφυρας του σκάφους, κατά την χρονική 

περίοδο ……………………………….. δεν εργάστηκε στη θάλασσα και βρισκόταν σε ακινησία αθροιστικά για 

…………… ημερολογιακές ημέρες. 

 

Ημερομηνία, ………………………………. 

 

Η ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ 

 

 

 

Σφραγίδα – Υπογραφή - Ονοματεπώνυμο 
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