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                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                          

                                               ΕΠΕΙΓΟΝ                                                                                      

                                                              Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ                                                           Αθήνα:          30.10.2019 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                   Αριθ. Πρωτ.: 1297/276076 

ΚΑΙ      ΤΡΟΦΙΜΩΝ                               

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ  ΑΛΙΕΙΑΣ                                               Προς:                   

Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤ/ΓΕΙΩΝ                                                         ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΑΤΙΚΩΝ ΥΔΑΤ/ΓΕΙΩΝ                            

Δ/νση : Συγγρού 150,                                                             

Τ. Κ.: 17671 Καλλιθέα, ΑΘΗΝΑ                                           

Πληροφορίες : Γ. Παπαϊωάννου                                             

e mail: gpapaioannou@minagric.gr                                        

Τηλέφωνο     : 210-9287199                                                   

                                                                                                

                                                                                                 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΗΣΣΟΝΟΣ 

ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΤΟΥ ΚΑΝ.(ΕΕ) αριθ.717/2014 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΕΕ L190/45, 28.06.2014) 

(επιλογή δυνητικών δικαιούχων) 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΑΑΤ 

κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΡΑΤΑΚΟΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

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«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄98) όπως ισχύει. 

2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄121) 

3. Το άρθρο 16 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών στο Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων» του π.δ.84/2019, «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών 

και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄123) 

4. Του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄138) 

όπως ισχύει 

5. Την αριθ.1376/13948/2017 «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού» 

στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης 

Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, 

Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου  του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων», όπως ισχύει. 

6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 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). 

7. Την αριθ. 2015/C217/01 ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Κατευθυντήριες γραμμές 

για την εξέταση κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας». 
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8. Την ανάγκη στήριξης των Αλιευτικών Συνεταιρισμών και των ιδιωτών (φυσικών ή νομικών 

προσώπων) μισθωτών δημοσίων ιχθυοτροφείων της Επικράτειας οι οποίοι υπέστησαν 

σοβαρή μείωση των αλιευτικών δραστηριοτήτων τους λόγω αντίξοων καιρικών συνθηκών 

που επικράτησαν κατά το έτος 2017. 

9. Την 11401/84559/18.04.2019 απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ύψους 200.000 ευρώ 

της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 40378 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 

Πληρωμής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΑΔΑ ΨΒΗΛ4653ΠΓ-ΔΒΥ). 

10. Την αριθ. 120/123562/2019, (Β΄2103),  ΚΥΑ Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων  «Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον 

τομέα των Υδατοκαλλιεργειών στα πλαίσια εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 717/2014 

της Επιτροπής (ΕΕ L190/45, 28.06.2014).» 

11. Το άρθρο 53 «Έλεγχος Δημοσίου» του ν.δ.420/1970, «Αλιευτικού Κώδικα», Α΄27 όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει με βάση το οποίο γίνεται η αξιολόγηση της εκμετάλλευσης και το 

οποίο καθορίζει την διάρκεια του αλιευτικού έτους από την 1 Μαρτίου έως τέλος 

Φεβρουαρίου. 

1. Το άρθρο 10 «Τροποποίηση διατάξεων του ν.δ. 420/1970» του ν. 4492/2017 «Διακίνηση και 

εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις.» (Α΄156). 

2. Την αριθ. 49161/19.06.2019 εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ «Εγκύκλιος για τη χορήγηση 

ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα υδατοκαλλιεργειών στο πλαίσιο 

εφαρμογής του Καν. (ΕE) 717/2014 και της  ΚΥΑ αριθ. 120/123562/29.05.2019  (ΦΕΚ Β’ 

2103/2019)» (ΑΔΑ ΩΤ4346ΨΧ-ΙΕΓ) 

 

                                                         ΚΑΛΕΙ:  

Τους ενδιαφερόμενους: 

- Αλιευτικούς Συνεταιρισμούς και ιδιώτες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που μισθώνουν δημόσια 

ιχθυοτροφεία, δραστηριοποιούνται στις Περιφερειακές Ενότητες της Επικράτειας, είναι ενεργοί 

κατά το 2019 και υπέστησαν ζημιές μεγαλύτερες από το 10% της αξίας παραγωγής για το αλιευτικό 

έτος 2017-2018, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 2 και στο άρθρο 4 της αριθ. 

120/123562/2019, Β΄2103,  ΚΥΑ ΥΠΟΙΚ-ΥΠΑΑΤ εφεξής ΚΥΑ: 

Να υποβάλουν αιτήματα χορήγησης ενίσχυσης ήσσονος σημασίας στον τομέα Υδατοκαλλιεργειών 

στα πλαίσια εφαρμογής του ΚΑΝ.(ΕΕ) αριθ.717/2014 της Επιτροπής (ΕΕ L190/45, 28.06.2014) 

προκειμένου να επιλεγούν οι δυνητικοί δικαιούχοι. 

 

Ι.  Πιστώσεις – Χρηματοδότηση    

Για την υλοποίηση της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού 

συνολικού ύψους κατ’ ανώτατο όριο 200.000 ευρώ για το οικονομικό έτος 2019 υπό την 

προϋπόθεση της τήρησης του ορίου του άρθρου 4 της ΚΥΑ και καλύπτονται από τον τακτικό 

προϋπολογισμό του ΥΠΑΑΤ. 

  

ΙΙ. Ύψος ενίσχυσης 
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Το ύψος του κατ’ αποκοπή ποσού ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) καθορίζεται: 

α) σε 30.000 ευρώ για κάθε αλιευτικό συνεταιρισμό ή ιδιώτη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) 

που υπέστη ζημία μεγαλύτερη από το 30% και πλέον της αξίας παραγωγής για το αλιευτικό έτος 

2017-2018, 

β) σε 20.000 ευρώ για κάθε αλιευτικό συνεταιρισμό ή ιδιώτη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) 

που υπέστη ζημία μεγαλύτερη από 20% και μέχρι 29,99% της αξίας παραγωγής για το αλιευτικό 

έτος 2017-2018, 

γ) σε 10.000 ευρώ για κάθε αλιευτικό συνεταιρισμό ή ιδιώτη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) 

που υπέστη ζημία μεγαλύτερη από 10% και μέχρι 19,99% της αξίας παραγωγής για το αλιευτικό 

έτος 2017-2018. 

Απαραίτητη  προϋπόθεση είναι η τήρηση των ορίων των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 4 της 

ΚΥΑ.  

Διασταυρωτικοί έλεγχοι για άλλες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που τυχόν έχουν χορηγηθεί στην 

οικεία επιχείρηση βάσει άλλων Κανονισμών για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, πραγματοποιούνται 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 5 και 6 παρ. 1 του Κανονισμού 717/2014. 

Το ποσοστό της ζημίας για το αλιευτικό έτος 2017 2018 υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο των 

αποτελεσμάτων της αξίας παραγωγής των τριών προηγουμένων αλιευτικών ετών και βεβαιώνεται 

από την αρμόδια Διεύθυνση της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία βρίσκεται η έδρα του 

μισθωτή και εγκρίνεται από την Γενική Διεύθυνση Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων. 

      

2. Αρμόδιοι Φορείς 

Αρμόδιοι φορείς για την διαχείριση, εφαρμογή και έλεγχο της παρούσας είναι 

- Η Γενική Διεύθυνση Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι η 

αρμόδια υπηρεσία για την επιλογή δυνητικών δικαιούχων και την έγκριση της πληρωμής.  

- Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και 

Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) είναι ο αρμόδιος φορέας για την χορήγηση της κρατικής ενίσχυσης 

ήσσονος σημασίας (de minimis) της παρούσης.  

 

3. Δικαιούχοι – Κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχου 

Ως «Δυνητικοί Δικαιούχοι» μπορούν να κριθούν: 

Μισθωτές δημόσιων ιχθυοτροφείων, Αλιευτικοί Συνεταιρισμοί και ιδιώτες (φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται στις Περιφερειακές Ενότητες της Επικράτειας οι οποίοι:  

α)Μισθώνουν ιχθυοτροφείο και λόγω αντίξοων καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στην 

περιοχή, υπέστησαν μείωση των αλιευτικών δραστηριοτήτων τους μεγαλύτερη από το 10% της 

αξίας παραγωγής το αλιευτικό έτος 2017-2018. 
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β) Είναι Αλιευτικοί Συνεταιρισμοί και ιδιώτες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) ή επιχείρηση δυνάμενη  

να λογισθεί ενιαία με αυτούς, οι οποίοι μισθώνουν δημόσια ιχθυοτροφεία και ο ετήσιος κύκλος  

εργασιών τους υπερβαίνει τις 30.000 €. (Ενιαία επιχείρηση νοείται η επιχείρηση σύμφωνα με τον 

ορισμό στη παρ. 2 του  άρθ. 2 του Καν. (ΕΕ) 717/2014) 

γ) Είναι Αλιευτικοί Συνεταιρισμοί οι οποίοι  είναι ενεργοί κατά το 2019. 

δ) Είναι Αλιευτικοί Συνεταιρισμοί οι οποίοι  πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 18 «Κρατική 

εποπτεία αγροτικού συνεταιρισμού», 19 «Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων 

συλλογικών φορέων» και 20 «Καταχώριση των αγροτικών συνεταιρισμών στο μητρώο» του ν. 

4384/2016 (ΦΕΚ 78 Α’), «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί − Γενικές Διατάξεις». 

 

4. Περίοδος υποβολής αιτήματος: 

Τα Αιτήματα  χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης υποβάλλονται εντός δέκα εργάσιμων ημερών από 

την δημοσίευση της παρούσας στη Γενική Διεύθυνση Αλιείας του ΥΠΑΑΤ ηλεκτρονικά στη 

διεύθυνση : gpapaioannou@minagric.gr. 

Επισυνάπτεται υπόδειγμα αίτησης χορήγησης ενίσχυσης ήσσονος σημασίας 

 

5. Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 

-Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά για την υποβολή του αιτήματος χορήγησης ενίσχυσης ήσσονος 

σημασίας. 

Δικαιολογητικά θα υποβληθούν από τους «δυνητικούς δικαιούχους» που θα επιλεγούν από την 

διαδικασία και κατόπιν σχετικής γραπτής ενημέρωσής τους. 

      

 

                                                                             Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΑΑΤ 

 

 

 

                                                                                    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΡΑΤΑΚΟΣ 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

 

Προς: 

mailto:gpapaioannou@minagric.gr
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1. Περιφέρειες 

Περιφερειακές Ενότητες 

Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής 

▪ Τμήματα Αλιείας 

Έδρες τους 

◦(Με την παράκληση να ενημερωθούν όπου κρίνεται αναγκαίο: οι μισθωτές ιχθυοτροφικών 

εκμεταλλεύσεων δημόσιων ιχθυοτρόφων υδάτων -λιμνοθαλασσών της περιοχής 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   

 

3. Υδατοκαλλιέργειες Οφρυνίου Α.Β.Ε.Τ.Ε.  

◦(Με την παράκληση να ενημερωθεί μέσω του Τμήματος Αλιείας της Π.Ε. Καβάλας)  

 

4. Σύνδεσμος Συνεταιρισμών Μισθωτών Ελληνικών Λιμνοθαλασσών (Σ.Α.Σ.Ε.Λ.) 

    «Στέλιος Μπαλάσης» 

    e mail syndasel@gmail.com 

(Με την παράκληση να ενημερωθούν οι μισθωτές ιχθυοτροφικών εκμεταλλεύσεων δημόσιων 

ιχθυοτρόφων υδάτων –λιμνοθαλασσών-μέλη του Σ.Α.Σ.Ε.Λ) 

    

5. Αγροτικούς Αλιευτικούς Συνεταιρισμούς: 

◦(Με την παράκληση να ενημερωθούν μέσω των Τμημάτων Αλιείας των Περιφερειακών Ενοτήτων 

που υπάγονται τα μισθωμένα σε αυτούς ιχθυοτροφεία): 

 

α. «Αγροτικό Αλιευτικό Συνεταιρισμό Κορωνησίας Καλογερικού Άρτας» 

Καλογερικό Άρτας 0 , Τ.Κ. 47100 

β. «Το Διβάρι» 

Τ.Θ. 4012, 30200 Μεσολόγγι 

γ. «Ο Άγιος Νικόλαος» ΣΥΝ. Π.Ε. 

Πόρτο Λάγος Ξάνθης, Τ.Κ. 67063 

δ. «Τα Ρεμπάκια» 

Τ.Θ. 4012, Μεσολόγγι , Τ.Κ. 30200 

ε. « Αγία Ειρήνη» 

mailto:syndasel@gmail.com
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Τ.Θ. 4012, Μεσολόγγι , Τ.Κ. 30200 

ζ. «Ο Προφήτης Ηλίας» 

Τ.Θ. 4042, Μεσολόγγι , Τ.Κ. 30200 

η. «Άγιος Στέφανος» 

Μεσολόγγι  

θ. «Το Σκαλί» 

Μεσολόγγι  

ι. «Αναγέννηση» 

Μεσολόγγι  

κ. «Η Ανάσταση»  

Μεσολόγγι  

 

Κοινοποίηση: 

ΥΠΑΑΤ 

Γραφείο Υπουργού 

κ. Μαυρουδή Βορίδη 

Γραφείο Υφυπουργού 

κας Φωτεινής Αραμπατζή 

Γραφείο Γεν. Γραμματέα 

κ. Γεωργίου Στρατάκου 

 

  

Ε.Δ. 

1. Γεν. Δ/νση Αλιείας 

▪Προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης 

 

2. Δ/νση Υδατοκαλλιεργειών  

▪Προϊσταμένη Δ/νσης,   

▪Τμήμα 3ο 
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                                                                         ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

 

                  ΑΙΤΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 

 

                                                       ΤΟΜΕΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: 
 
 
 
 
 

ΑΡΙΘ. Δ.Α.Τ.: 

ΠΡΟΣ: 
 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
Γενική Διεύθυνση Αλιείας 
Διεύθυνση Υδατοκαλλιεργειών 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: 
 
 
 
 
 
 
 
ΤΑΧ.  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΠΙΧ/ΣΗΣ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 
 
 
 
 
 
ΑΦΜ: 
 
 
 
 
 
ΔΟΥ: 

 
 

Αιτούμαι την χορήγηση κρατικής ενίσχυσης 
ήσσονος σημασίας, (de minimis) του Καν. (ΕΕ) 
717/2014 στον: 
………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………….. 
 
ως μισθωτή του Δημόσιου Ιχθυοτροφείου  
………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………….. 
της Π.Ε. 
………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………….. 
 
σε εφαρμογή: 
Της αριθ.120/123562/2019, (Β΄2103), ΚΥΑ 
ΥΠΟΙΚ-ΥΠΑΑΤ και  
Της αριθ. 49161/19.06.2019 εγκύκλιου του 
ΟΠΕΚΕΠΕ (ΑΔΑ ΩΤ4346ΨΧ-ΙΕΓ) 
 
Ο ΑΙΤΩΝ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ-ΙΔΙΟΤΗΤΑ) 

                                                                          

 

ΑΔΑ: 7ΖΝ44653ΠΓ-6ΦΝ
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