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Α. Θεσμικό Πλαίσιο 
 

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 (A’ 98). 

2. Το Π.Δ 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (A’138). 
3. Το Π.Δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 19). 
4. Το Ν.2065/92, άρθρο 39 παρ. 10 που αφορά την έγκριση οικονομικών ενισχύσεων από τους Υπουργούς 

Οικονομικών και Γεωργίας (A’113). 
5. Το Ν. 4282/2014(Α΄182), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τον Ν.4711/2020 (Α’145) 
6. Τα άρθρα 66, 67, 77 παρ. 3 του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας, 

ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’143). 
7. Τα άρθρα 13-29 του Ν. 2637/98 (Α’ 200) περί «Σύστασης Οργανισμού Πληρωμών κι Ελέγχου Κοινοτικών 

Ενισχύσεων Προσανατολισμού κι Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)», όπως τροποποιήθηκαν και 
συμπληρώθηκαν με το άρθρο 4 του Ν. 2732/99 (Α’ 154), το άρθρο 24 του Ν. 2945/2001 (Α’ 223) και το 
άρθρο 29 παρ. 1-8 του Ν. 3147/03 (Α΄135). 

8. Την αριθ. 271562/2002 Απόφαση του Υπουργού Γεωργίας περί «Εγκρίσεως του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμού 
Πληρωμής από 1-9-2002 » (Β΄’ 1042).  

9. Την αριθ. 282966/09-07-2007 Κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού διαδικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. των ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕΓΕΠ» (B’ 1205). 

10. Το άρθρο 11, σημείο 2.4 της αριθ. 132537/21-04-2011 Κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 
«Έγκριση του Κανονισμού Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών του Οργανισμού 
Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων και έγκριση 
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τροποποίησης του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού του (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. - Ν.Π.Ι.Δ.)» Β’ 684), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΚΥΑ αριθ. 2291/251115 (Β’4625). 

11. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 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), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
σήμερα.  

12. Την υπ' αριθ. 59886/ΕΥΚΕ 9Ι3/11-06-2020 Απόφαση για το Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης 
Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας για την εξέταση κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας» (Β’2417). 

13. Την εγκύκλιο της ΕΥΚΕ για την παροχή οδηγιών αναφορικά με τη χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος 
Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (ΠΣΣΕΗΣ) αριθμ.121114/13.11.2020 (ΑΔΑ: 
6Σ5Ρ46ΜΤΛΡ-2Σ3), όπως κάθε φορά επικαιροποιείται. 

14. Την ανάγκη στήριξης των Οστρακοκαλλιεργητών (φυσικών ή νομικών προσώπων)της Επικράτειας, οι 
οποίοι υπέστησαν σοβαρή μείωση του εισοδήματος τους κατά το 2020.  

15. Το γεγονός ότι το συνολικό ποσό, που δύναται να χορηγηθεί ως ενίσχυση ήσσονος σημασίας «de minimis» 
στον τομέα της Αλιείας και των Υδατοκαλλιεργειών, δεν υπερβαίνει το εθνικό ανώτατο όριο τριετίας, το 
οποίο για την Ελλάδα ανέρχεται σε 27.270.000 Ευρώ σύμφωνα με το Παράρτημα του Κανονισμού (ΕΚ) 
717/2014. 

16. Την υπό στοιχεία Υ70/2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών Θ. Σκυλακάκη» (Β’ 4805). 

17. Την υπ’ αριθ. 3672/44010/18.02.2022 απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ύψους 2.754.126 ευρώ της 
Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπ.Α.Α. και Τ., η οποία καταχωρήθηκε με α/α 20073 στο Βιβλίο 
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπ.Α.Α. και Τ. 
(ΑΔΑ Ω30Ζ4653ΠΓ-ΔΝ4). 

18. Την υπ’ αριθ. 134/2021 (ηλεκτρονικό μήνυμα της 27/12/2021) γνωμοδότηση της Κ.Ε.Μ.Κ.Ε. του Υπουργείου 
Οικονομικών. 

19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη για τη χορήγηση 
ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα των Οστρακοκαλλιεργειών, πέραν αυτής που έχει 
εγκριθεί με την υπ’ αριθ. 356/63548/10.03.2022 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 1388). 

20. Την ΚΥΑ αριθ. 356/63548/10.03.2022 (Β’ 1388) περί χορήγησης ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de 
minimis) στον τομέα των Οστρακοκαλλιεργειών στο πλαίσιο του Καν. (ΕΕ) 717/2014 της Επιτροπής (ΕΕ 
L190/45, 28.06.2014), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ.110/280797 ΚΥΑ (Β’ 5034).  
 

 
Β. Εισαγωγή  

Στη παρούσα εγκύκλιο περιγράφεται η διαδικασία, με την οποία χορηγείται κρατική ενίσχυση ήσσονος σημασίας 

(de minimis) στον τομέα των Οστρακοκαλλιεργειών σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 717/2014 και την ΚΥΑ αριθ. 

356/63548/10.03.2022 (Β’ 1388), όπως τροποποιήθηκε με την αρθ. 110/280797 ΚΥΑ (B’5034) (εφεξής ΚΥΑ) 

με σκοπό τη στήριξή των Οστρακολλιεργητών που υπέστησαν σοβαρή μείωση του εισοδήματος κατά το έτος 

2020.  

Οι ενισχύσεις χορηγούνται στο πεδίο εφαρμογής του αρθ. 3 της ΚΥΑ.  

Για τους σκοπούς της χορήγησης ενίσχυσης ισχύουν οι ορισμοί του Καν.(ΕΕ) 717/2014: α. του άρθρου 2 παρ. 1 

και 2 σχετικά με τις επιχειρήσεις, τα αλιευτικά προϊόντα, τη μεταποίηση και εμπορία καθώς και τις ενιαίες 

επιχειρήσεις και β. του άρθρου 5 για τη Σώρευση.   

 

Β1. Δικαιούχοι της ενίσχυσης- όροι επιλεξιμότητας 

Δικαιούχοι της κρατικής ενίσχυσης είναι οι Οστρακοκαλλιεργητές (φυσικά η νομικά πρόσωπα) όλης της 

Επικράτειας που λειτουργούν νόμιμα (έχουν άδεια λειτουργίας από 2020 έως και τη δημοσίευση της ΚΥΑ, 

υπέβαλλαν εμπρόθεσμα (μέχρι και 31.01.2022) δήλωση παραγωγής για το 2020 στο ολοκληρωμένο Σύστημα 

Παρακολούθησης Αλιείας (ΟΣΠΑ) και είχαν παραγωγική δραστηριότητα κατά το ίδιο έτος. Δεν δικαιούνται 

ενίσχυση οι οστρακοκαλλιεργητές που υπέβαλλαν μηδενική δήλωση παραγωγής για το έτος 2020 με εξαίρεση 

τις περιπτώσεις που η μηδενική παραγωγή συνοδεύεται από την υποβολή  παραστατικών λειτουργικών εξόδων. 
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Β2 .Ύψος ενίσχυσης – όροι επιλεξιμότητας 

Το ύψος της ενίσχυσης ανά δικαιούχο (ενιαία επιχείρηση) καθορίζεται σύμφωνα με το άρθ. 4 της ΚΥΑ ως το κατ’ 

αποκοπή ποσό των 672 ευρώ ανά στρέμμα μισθωμένης θαλάσσιας έκτασης για Οστρακοκαλλιέργεια. 

Σε περίπτωση περισσότερων δικαιούχων στην ίδια εκμετάλλευση τα ποσά της οικονομικής ενίσχυσης 

κατανέμονται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρ. 4 της ΚΥΑ. 

 

Για τον προσδιορισμό του εγκεκριμένου ποσού ενίσχυσης είναι απαραίτητη η τήρηση των προϋποθέσεων 

επιλεξιμότητας του  άρθρου 4 της ΚΥΑ για την τρέχουσα περίοδο οικ. ετών (2020-2022), όπως διευκρινίζεται και 

στην με αρ.πρωτ.121114/13.11.2020 Εγκύκλιο της ΕΥΚΕ. 
Για το έτος 2022 το ύψος της χρηματοδότησης που βαρύνει τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών 

Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ) με μεταφορά του αντίστοιχου ποσού από τον προϋπολογισμό του ΥΠΑΑ&Τ ανέρχεται 

μέχρι του ποσού των 2.754.126 Ευρώ, υπό τον όρο μη υπέρβασης του ορίου της παρ. 9 του άρθρου 4 της ΚΥΑ.  
 

 

 Γ. Υποβολή φακέλου του δικαιούχου  και απόφαση έγκρισης πληρωμής  
 
Αρμόδια υπηρεσία για την έγκριση της πληρωμής είναι η Γενική Διεύθυνση Αλιείας του ΥΠΑΑΤ (ΓΔ Αλιείας). Οι 

δυνητικοί δικαιούχοι υποβάλλουν εντός μηνός από την πρόσκληση ηλεκτρονικά στην ειδική εφαρμογή της ΓΔ 

Αλιείας αίτηση/ δήλωση για τη χορήγηση της κρατικής ενίσχυσης σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της ΚΥΑ. Η 

αίτηση συνοδεύεται από τα απαραίτητα συνημμένα δικαιολογητικά της παρ. 3 του αρθ. 6 της ΚΥΑ.  

 

Η ΓΔ Αλιείας προβαίνει στους απαραίτητους ελέγχους επιλεξιμότητας των δικαιούχων του αρθ. 4 και 6 της ΚΥΑ 

για την περίοδο 2020-2022. 

 

Στο πλαίσιο διενέργειας των προβλεπόμενων ελέγχων σώρευσης του αρθ. 5 του ΚΑΝ. (ΕΕ) 717/2014, η ΓΔ 

Αλιείας αποστέλλει το αρχείο των δυνητικών δικαιούχων στην ΕΥΚΕ για διασταύρωση με άλλες ενισχύσεις 

ήσσονος σημασίας για την 3ετία 2020 – 2022 βάσει των κανονισμών 717/2014, 1407/2013 και 1408/2013 

μέσω του ΠΣΣΕΗΣ. Στη συνέχεια το αρχείο των δυνητικών δικαιούχων με το αποτέλεσμα της διασταύρωσης 

αποστέλλεται από τη ΓΔ Αλιείας στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Δ/νση Πληροφορικής για μηχανογραφική διασταύρωση με 

τις κρατικές ενισχύσεις του πρωτογενούς τομέα βάσει του Καν. 1408/2013 για την 3ετία 2020-2022 στη 

περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί η ενημέρωση του ΠΣΣΕΗΣ προκειμένου να διασταυρωθούν οι επιλέξιμοι 

δικαιούχοι και το επιλέξιμο ποσό ενίσχυσης. Το εν λόγω αρχείο επιστρέφεται συμπληρωμένο με τις 

απαραίτητες πληροφορίες στη ΓΔ Αλιείας.  

Για την αποφυγή διπλής χρηματοδότησης απαιτείται η διασταύρωση με τις συγχρηματοδοτούμενες ενισχύσεις 

ήσσονος σημασίας του ΕΠΑΛΘ συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος LEADER για την 3ετία 2020-2022. 

 

Στο πλαίσιο έγκρισης της πληρωμής, μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ελέγχων, εκδίδεται από τη ΓΔ Αλιείας 

βάσει της παρ. 4 του άρθ. 6 της ΚΥΑ η απόφαση έγκρισης πληρωμής των επιλέξιμων δικαιούχων με το ποσό 

ενίσχυσης ανά δικαιούχο καθώς και το συγκεντρωτικό επιλέξιμο ποσό των δικαιούχων σύμφωνα με το 

υπόδειγμα Α1. Πριν την έκδοση της προαναφερόμενης απόφασης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση 

των προσωπικών στοιχείων των δικαιούχων  (ΑΦΜ, Ονοματεπώνυμο) με την ΑΑΔΕ.  

Η απόφαση υπογράφεται αρμοδίως από τον ελεγκτή, τον Προϊστάμενο του Τμήματος/Διεύθυνσης και τον 

Προϊστάμενο της ΓΔ Αλιείας. Στην απόφαση έγκρισης πληρωμής συμπεριλαμβάνεται ο εγκεκριμένος κατάλογος 

όλων των δικαιούχων με αρίθμηση σελίδων, το ποσό της ενίσχυσης ανά δικαιούχο, την Περιφερειακή ενότητα, 

το συνολικό πλήθος των δικαιούχων καθώς και το συγκεντρωτικό επιλέξιμο ποσό που εγκρίνεται για την 

καταβολή της ενίσχυσης. Ο κατάλογος υπογράφεται από τον αρμόδιο ελεγκτή, τον αρμόδιο Προϊστάμενο 

Τμήματος/Διεύθυνσης και τον Προϊστάμενο της ΓΔ Αλιείας. 

Επιπρόσθετα, συντάσσεται η αντίστοιχη  λίστα διοικητικού ελέγχου με τα σημεία ελέγχου, όπου αποτυπώνονται 

τα αποτελέσματα των διενεργηθέντων ελέγχων σύμφωνα με το Υπόδειγμα Κ1, και η οποία υπογράφεται 

αρμοδίως, όπως και η απόφαση. 
 

Η Γενική Διεύθυνση Αλιείας του ΥΠΑΑΤ συγκροτεί φάκελο πληρωμής που αποστέλλει στο Τμήμα Αλιείας της 

Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας του ΟΠΕΚΕΠΕ. 
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Ο φάκελος πληρωμής περιλαμβάνει σύμφωνα με την παρ,6 του αρθ. 6 της ΚΥΑ.:  

• Το διαβιβαστικό του φακέλου πληρωμής 

• Την Απόφαση Έγκρισης Πληρωμής των δικαιούχων των παρ. 2 και 4 του αρθ. 6. της ΚΥΑ  

• Την λίστα διοικητικού ελέγχου της παρ. 4 του αρθ. 6 της ΚΥΑ 

• Το ηλεκτρονικό αρχείο πληρωμής (συν. Α.Π.)  

Η αποστολή του ηλεκτρονικού εγκεκριμένου καταλόγου δικαιούχων και του ηλεκτρονικού αρχείου πληρωμής 

πραγματοποιείται σε κρυπτογραφημένη μορφή. 

Η διαβίβαση των φακέλων πληρωμής θα πρέπει να γίνεται μέσω συστημένης αλληλογραφίας ή courier σε 

διπλούς φακέλους (ή πακέτα), εκ των οποίων:  

• Ο εσωτερικός φάκελος (ή πακέτο), ο οποίος θα περιλαμβάνει το φάκελο πληρωμής, θα αναγράφει τον 

αποστολέα και τον τελικό παραλήπτη και επίσης θα φέρει σήμανση ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ στην κορυφή του. 

• · Ο εξωτερικός φάκελος (ή πακέτο) θα περιλαμβάνει το διαβιβαστικό και τον εσωτερικό φάκελο, θα 

αναγράφει τον αποστολέα και τον τελικό παραλήπτη χωρίς να φέρει καμία σήμανση διαβάθμισης. 

 
Δ. Διαδικασία Πληρωμής  
 
Αρμόδιος φορέας για την χορήγηση της κρατικής ενίσχυσης στους δικαιούχους είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ. 
 
Η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας -Τμήμα Αλιείας του ΟΠΕΚΕΠΕ προβαίνει σύμφωνα με το άρθρο 11, 

σημείο 2.4 της αριθ. 132537/ 21-04-2011 ΚΥΑ (Β’ 684), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΚΥΑ αριθ. 

2291/251115 (Β’ 4625) στο διοικητικό έλεγχο πληρότητας του φακέλου πληρωμής. Ο έλεγχος πραγματοποιείται 

σύμφωνα με τη λίστα ελέγχου (Υπόδειγμα Λ.1), η οποία υπογράφεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και τον 

προϊστάμενο του Τμήματος. Στη συνέχεια συντάσσεται έγγραφο (Υπόδειγμα Δ1) υπογεγραμμένο από τον 

Προϊστάμενο της Δ/νσης για τη διαβίβαση του φακέλου στη Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων. 

 
Η Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ προβαίνει: 
1.στην έκδοση εντολής πληρωμής  
2. στις απαραίτητες ενέργειες για την πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων 
Η διαδικασία για την εκ νέου αποστολή του συνόλου του αρχείου απορρίψεων, συμπεριλαμβανομένων 

των διορθωμένων εγγραφών, θα πραγματοποιείται από τη Γενική Διεύθυνση Αλιείας, μηνιαίως εφόσον υπάρχει 

ικανός αριθμός διορθωτικών εγγραφών. 

 

Η εγκύκλιος αριθ. 29864/11.05.2022 καταργείται. 

 
 
 
 
 
Σχετικά Έντυπα – Υποδείγματα                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΟΠΕΚΕΠΕ                                                         

• Α.1 – Απόφαση έγκρισης πληρωμής  

• Κ.1 –Λίστα ελέγχου ΓΔΑ 

• Λ.1 – Λίστα ελέγχου Τμ. Αλιείας 

• Δ.1 – Διαβιβαστικό έγγραφο του φακέλου πληρωμής                           ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 

• Α.Π. Αρχείο Πληρωμής 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΑ9Κ46ΨΧΞΧ-ΜΜΦ



 

 

[Υπόδειγμα A.1] 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ  

Αθήνα,  

Αριθ. Πρωτ.  

Ταχ.Δ/νση : 

Πληροφορίες :  

Τηλέφωνο :  

Fax : 

e-mail : 

 

ΠΡΟΣ: 

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 

ΑΛΙΕΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 

Δομοκού 5 

Τ.Κ. 104 45, Αθήνα 

 

 

ΘΕΜΑ: «Απόφαση εγκεκριμένων δικαιούχων χορήγησης της ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de 

minimis) του ΚΑΝ. (ΕΕ) 717/2014 στον τομέα των Οστρακοκαλλιεργειών σε εφαρμογή της ΚΥΑ 

αριθ. 356/63548/10.03.2022 (Β’ 1388), όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ αριθ. 110/280797 

(B’5034)»  

 

 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Καν. (ΕΕ) 717/2014 της Επιτροπής, όπως ισχύει. 

2. Την υπ’ αριθ. 3672/44010/18.02.2022 απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ύψους 

2.754.126  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 ΥΠΑΑΤ.  

3. Την ΚΥΑ αριθ. 356/63548/10.03.2022 (Β’ 1388), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 110/280797 

ΚΥΑ (Β’ 5034) περί χορήγησης ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στο τομέα 

οστρακοκαλλιεργειών στο πλαίσιο του Καν. (ΕΕ) αριθ. 717/2014 της Επιτροπής  

4. Την πρόσκληση αριθ. ………………………. του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

για υποβολή αιτημάτων χορήγησης της ενίσχυσης   

5. Την υπ’ αριθ. ……………. ………………….  εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά στη διαδικασία 

πληρωμής των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στο τομέα της οστρακοκαλλιέργειας. 

. 
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Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ: 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

/ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  

ΝΟΜΙΜΟΣ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝ

ΥΜΟ 

Α.Φ.Μ. 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΙΒΑΝ 

 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 

ΟΡΟΥΣ ΑΡΘ.4  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

 

1. 

     

 

2. 

     

 

3. 

 

     

 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

 

  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 

 

 

 

Β. Εγκρίνουμε το συνημμένο κατάλογο των ……  (πλήθος) δικαιούχων για  καταβολή της ενίσχυσης 

ήσσονος σημασίας (de minimis) του ΚΑΝ. (ΕΕ) 717/2014 στον τομέα των Οστρακοκαλλιεργειών σε 

εφαρμογή της ΚΥΑ αριθ. 356/63548/10.03.2022 (Β’ 1388), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 

110/280797 ΚΥΑ (Β’ 5034) με τα αναλυτικά ποσά/ δικαιούχο καθώς και το συνολικό ποσό ………….€  

(αριθμητικώς & ολογράφως) 

 

 

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ/ 

Δ/ΝΣΗΣ  

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΑΛΙΕΙΑΣ 

 

 

(υπογραφή – 

ονοματεπώνυμο) 

 

 

(υπογραφή – 

ονοματεπώνυμο) 

 

 

(υπογραφή – 

ονοματεπώνυμο) 

 

 

 

Συνημμένα: 

 1.Εγκεκριμένος Κατάλογος Δικαιούχων (σελίδες……)  
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[Υπόδειγμα Κ.1] 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ 

 

Αθήνα,             

……/…../……….         

Λ Ι Σ Τ Α  Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ  

Ενίσχυση ήσσονος σημασίας (de minimis) του ΚΑΝ. (ΕΕ) 717/2014 στον τομέα των 

Οστρακοκαλλιεργειών σε εφαρμογή της ΚΥΑ αριθ. 356/63548/10.03.2022 (Β’ 1388), όπως 

τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ αριθ. 110/280797 (B’5034)  

ΛΙΣΤΑ  ΕΛΕΓΧΟΥ 

Έλεγχοι – Επαληθεύσεις 

 ΑΠΟΦΑΣΗ …………………………ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

ΑΛΕ……………….……………………                            

α/α                                                                ΝΑΙ ΟΧΙ 

1 

¨Έλεγχος ταυτοποίησης προσωπικών στοιχείων δικαιούχων (εγκυρότητα και ορθότητα ΑΦΜ) 

σε………………….αιτήσεις πληρωμής δικαιούχων.  

 

  

2 

Έχουν πραγματοποιηθεί όλοι οι απαιτούμενοι διασταυρωτικοί έλεγχοι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρ. 4 παρ. 1,2,3,4,5 και αρθ. 6 της ΚΥΑ αριθ. 356/63548/10.03.2022 (Β’ 1388), όπως 

τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ αριθ. 110/280797 (B’5034) για τον προσδιορισμό του εγκεκριμένου 

ύψους ενίσχυσης ανά δικαιούχο.  

  

3 

 

Έχουν πραγματοποιηθεί οι διασταυρωτικοί έλεγχοι σώρευσης για τον προσδιορισμό του 

εγκεκριμένου ύψους ενίσχυσης του αρθ. 5 του ΚΑΝ. (ΕΕ) 717/2014 και αρθ. 4 παρ 10 της υπ’ αριθ. 

356/63548/10.03.2022 (Β’ 1388) ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ αριθ.110/280797 (B’5034). 

 

  

4 

Βεβαιώνεται ότι δεν προκύπτει υπέρβαση ανά δικαιούχο του μέγιστου ατομικού ποσού της 

ενίσχυσης και του εθνικού ανώτατου ορίου σε περίοδο τριών οικονομικών ετών (2020-2022)  

σύμφωνα με το αρθ. 4 παρ. 6 και 9 και αρθ. 6 παρ. 4 της ΚΥΑ αριθ.356/63548/10.03.2022 (Β’ 1388), 

όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ αριθ. 110/280797 (B’5034) και το αρθ. 6 παρ.1 και 3 του ΚΑΝ. (ΕΕ) 

717/2014. 
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Παρατηρήσεις  

 

 

 

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Βεβαιώνεται ότι: 

• Έχουν τηρηθεί οι κανόνες της Εθνικής και Ενωσιακής Νομοθεσίας για τη λήψη της ενίσχυσης. 

• Οι επαληθεύσεις διεξήχθησαν κανονικά και σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές και ενωσιακές διατάξεις. 

• Τα εγκεκριμένα ποσά είναι ορθά, ακριβή και σύμφωνα με εθνικές και ενωσιακές διατάξεις. 

 

 

 

 

 

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ/ Δ/ΝΣΗΣ  

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΑΛΙΕΙΑΣ 

 

 

 

 

(υπογραφή – 

ονοματεπώνυμο) 

 

 

 

 

(υπογραφή – ονοματεπώνυμο) 

 

 

 

 

(υπογραφή – ονοματεπώνυμο)       

(στρογγυλή σφραγίδα) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α.Π. (Αρχείο Πληρωμής) 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥ

ΜΟ 

Α.Φ.Μ. 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΙΒΑΝ 

 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 

ΠΟΣΟ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

1.  

 

     

2.  

. 

     

3.  

. 
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    [Υπόδειγμα Λ.1] 

Ενίσχυση ήσσονος σημασίας (de minimis) του ΚΑΝ (ΕΕ) 717/2014 στον τομέα των 

Οστρακοκαλλιεργειών  σε εφαρμογή της ΚΥΑ αριθ. 356/63548/10.03.2022 (Β’ 1388), όπως 

τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ αριθ. 110/280797 (B’5034 ) 

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ – CHECK LIST 

             ΑΠΟΦΑΣΗ …………………………………….ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

ΑΛΕ ………………………………………………. 

 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 

............................................... Ευρώ 

 

 

ΕΛΕΓΧΟΙ - ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

α/α Δικαιολογητικά φακέλου πληρωμής ΝΑΙ ΟΧΙ 

1 Απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας με τον εγκεκριμένο κατάλογο των δικαιούχων χορήγησης 

της ενίσχυσης (Υπόδειγμα Α.1) συμπληρωμένη, αρμοδίως υπογεγραμμένη και σφραγισμένη.  

  

2 Λίστα Ελέγχου (Υπόδειγμα Κ.1) της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας, συμπληρωμένη, αρμοδίως 

υπογεγραμμένη. 

  

3. Αρχείο Πληρωμής (Υπόδειγμα Α.Π.).   

 

Παρατηρήσεις  

 

 

 

Κωδ. Τμήματος: 44075 

 

 

 

Ο ΕΛΕΓΚΤΗΣ - Κωδ. Ελεγκτή Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 
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[Υπόδειγμα Δ.1] 

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ 

ΤΜ. ΑΛΙΕΙΑΣ  

Πληροφ.: 

Αθήνα,  

Αριθ. Πρωτ.: 

 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 

ΠΡΟΣ:  Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων  

             Τμήμα Λογιστηρίου Πληρωμών Τρίτων 

 

ΘΕΜΑ:  “Πληρωμή οικονομικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) του ΚΑΝ (ΕΕ) 717/2014  

                στον τομέα των οστρακοκαλλιεργειών σε εφαρμογή της ΚΥΑ αριθ. 356/63548/10.03.2022  

                  (Β’ 1388), όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ αριθ. 110/280797 (B’5034 )» 

  

Σας διαβιβάζουμε τον με αριθ. πρωτ.. ............................... εισερχομένου στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. φάκελο 

πληρωμής που αφορά πληρωμή οικονομικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας στον τομέα των 

Οστρακοκαλλιεργειών του ΚΑΝ.(ΕΕ)717/2014 σύμφωνα με τη ΚΥΑ  αριθ,. 356/63548/10.03.2022 (Β’ 

1388), όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ αριθ. 110/280797 (B’5034) και τη σχετική εγκύκλιο του 

ΟΠΕΚΕΠΕ. 

 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ     

Δ/ΝΣΗΣ 

 

 

(υπογραφή – ονοματεπώνυμο) 
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