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              Θέμα : Ρυθμίσεις θεμάτων που αφορούν τις υπαγόμενες δράσεις, το είδος 
ενίσχυσης, τους δικαιούχους και τα ποσοστά ενίσχυσης του Μέτρου 
6.1.10 «Οριστική Παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων», [Καν. (ΕΕ) 
508/2014, άρθρο 34], της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1, «Προώθηση της 
περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, 
καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας», του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020. 

 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

& 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 
            Έχοντας υπόψη : 

            1. 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 (ΦΕΚ 98/Α/22.04.2005). 

β. Του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 69 αυτού. 

γ. Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28.06.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και άλλες 

διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

δ. Του Π.Δ. 107/2014 (ΦΕΚ 174/Α'/2014) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45, του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 

237/Α'/2014). 

ε. Του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α’/22-09-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού 

και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
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….μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισμού» και συγκεκριμένα το άρθρο 4.  

στ. Του Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α'/2015), «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 

Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

ζ. Του Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α'/2016), «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 

και Υφυπουργών». 

η. Του Π.Δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α'/2016) «Ανασύσταση και Μετονομασία του Υπουργείου 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του 

Υπουργείου Τουρισμού,, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και 

Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία 

Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». 

θ. Της υπ' αριθμ. Υ197/16.11.2016 (ΦΕΚ 3722/Β'/2016) απόφασης του Πρωθυπουργού, 

«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης 

Αλέξανδρο Χαρίτση», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. Υ226/27.12.2016 (ΦΕΚ 

4233/Β'/2016) Απόφαση του Πρωθυπουργού. 

ι. Της υπ' αριθμ. 1393/25.10.2016 (ΦΕΚ 3501/Β/31.10.2016) 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)». 

ια. Της υπ' αριθμ. 99/23.01.2017 (ΦΕΚ 309/Β/07.02.2017) Κοινής Υπουργικής Απόφασης 

«Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή 

παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την 

υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 

σύμφωνα με το άρθρο 71 του Ν. 4314/2014». 

ιβ. Της υπ' αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016 απόφασης Υφυπουργού 

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 

81986/ΕΥΘΥ/712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822/Β/2015) Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί 

Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι 

νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 

από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς-Διαδικασία ενστάσεων επί των 

αποτελεσμάτων αξιολόγησης», 

ιγ. Το Σχέδιο Δράσης για την Προσαρμογή του Διαρθρωτικού Πλεονάσματος του Ελληνικού 

Αλιευτικού Στόλου Παράκτιας Αλιείας που εκπόνησε η Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιας 

Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, και το οποίο κοινοποιήθηκε 

στην Υπηρεσία μας με το υπ’ αριθμ. 2293/54704/21.07.2017 έγγραφό της. 

ιδ. Το υπ’ αριθμ. 3476/88249/12.09.2017 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Αλιείας 

του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. 
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2. Τις ενωσιακές διατάξεις : 

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

περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΕΚΤ, το ΤΣ, 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. 

β. 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 34. 

γ. Του Κανονισμό (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. 

δ. 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. 

ε. 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 τις πληροφορίες που πρέπει να αποστέλλουν τα κράτη μέλη, 

καθώς και τις ανάγκες σε δεδομένα και τις συνέργειες μεταξύ δυνητικών πηγών 

δεδομένων. 

στ. Της Απόφασης της Επιτροπής με αριθμό C (2015) 7417 / 23.10.2015 που αφορά την 

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

 

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

προκαλείται δημόσια δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 

 

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 

Καθορίζουμε τις υπαγόμενες δράσεις, το είδος ενίσχυσης, τους δικαιούχους και το ποσοστό 

ενίσχυσης των δράσεων του Μέτρου 6.1.10 «Οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων» 
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[Καν. (ΕΕ) 508/2014, άρθρο 34] της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1 «Προώθηση της περιβαλλοντικά 

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

γνώση αλιείας», του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020», ως εξής : 

 
 

 
 

Άρθρο 1 
Υπαγόμενες πράξεις 

 
Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης υπάγονται Πράξεις που εντάσσονται στο Μέτρο 

6.1.10 «Οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων» και αφορούν στη δράση «Διάλυση 

αλιευτικού σκάφους». Το Μέτρο αφορά αποκλειστικά τον τομέα της Θαλάσσιας Αλιείας και η διάλυση 

θα πραγματοποιείται εντός της ελληνικής επικράτειας. 

Στόχος της ενισχυόμενης δράσης με τη στήριξη της οριστικής παύσης των αλιευτικών 

δραστηριοτήτων είναι η εξισορρόπηση συγκεκριμένου τμήματος στόλου με τις αλιευτικές 

δυνατότητες που διατίθενται στο τμήμα αυτό. 

 

 

 

Άρθρο 2 
Δικαιούχοι – Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής 

 
1. Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων του Μέτρου 6.1.10 «Οριστική Παύση των αλιευτικών 

δραστηριοτήτων» είναι φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, που είναι νόμιμοι ιδιοκτήτες, για 

τουλάχιστον ένα (1) έτος, επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους και πληρούν τους όρους και τις 

προϋποθέσεις του επαγγελματία αλιέα, όπως καθορίζονται από την εθνική νομοθεσία, ή 

νόμιμοι κληρονόμοι αυτών. 

Τα σκάφη για τα οποία θα χορηγηθεί οικονομική ενίσχυση πρέπει : 

 Να είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Νηολόγια / Λεμβολόγια και καταχωρημένα στο 

Εθνικό και Κοινοτικό Αλιευτικό Μητρώο (ΕΑΜ - ΚΑΜ), και τα στοιχεία της άδειας και των 

λοιπών πιστοποιητικών εγγράφων να συμφωνούν με τα καταγεγραμμένα στοιχεία του 

ΕΑΜ - ΚΑΜ. Σε αντίθετη περίπτωση, ο δικαιούχος πρέπει να μεριμνήσει για τον 

επανέλεγχο των ναυπηγικών χαρακτηριστικών του σκάφους και τη διόρθωση των 

σφαλμάτων. 

 Να φέρουν νόμιμα ως αλιευτικό εργαλείο δίχτυα ή/και παραγάδια, με οποιαδήποτε σειρά 

καταχώρισής τους στην αλιευτική άδεια του σκάφους, ανεξαρτήτως του μήκους του 

σκάφους. Αποκλείονται τα σκάφη που φέρουν τα αλιευτικά εργαλεία : τράτα βυθού 

(OTB) ή/και γρι-γρι (PS). 
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 Να φέρουν μηχανή. Σκάφη χωρίς μηχανή δεν εντάσσονται στο Μέτρο 6.1.10. 

 Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης να έχουν συμπληρωθεί τουλάχιστον δέκα 

(10) έτη από το έτος έναρξης πλόων.  

 Να είναι νηολογημένα ως ενεργά και να έχουν ασκήσει αλιευτικές δραστηριότητες στη 

θάλασσα επί τουλάχιστον 90 ημέρες κατ' έτος στη διάρκεια των δύο ημερολογιακών 

ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης. 

 Να διαθέτουν επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ τόσο κατά την ημερομηνία αίτησης 

για ένταξη, όσο και κατά την ημερομηνία διάλυσης. 

 Να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της Ενωσιακής και Εθνικής νομοθεσίας που διέπει 

τα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη. 

 Να μην έχουν χρονική δέσμευση από προηγούμενη χρηματοδότηση κατά την 

ημερομηνία υποβολής της αίτησης. 

 Να είναι ελεύθερα πάσης φύσεως βαρών. 

 Η διάλυσή τους να πραγματοποιηθεί εντός της ελληνικής επικράτειας. 

 

2. Οι ενισχύσεις παρέχονται σε δικαιούχους που : 

(i) δεν έχουν υποβάλλει αίτηση ένταξης για χρηματοδότηση από Εθνικό ή Ενωσιακό 

Πρόγραμμα, για το εν λόγω σκάφος. 

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

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

σύμφωνα με την παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου. 

(iii) συνεχίζουν να συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 στοιχεία α) έως δ) του  άρθρου 10 του Καν. (ΕΕ) 508/2014 καθ' όλη τη 

διάρκεια της εφαρμογής της δράσης και για καθορισμένη περίοδο πέντε ετών μετά την 

τελευταία πληρωμή στον εν λόγω δικαιούχο. 

(iv) δεν εκκρεμεί εις βάρος τους διαδικασία ανάκτησης προηγούμενης κρατικής ενίσχυσης. 

 

Υπογραμμίζεται ότι ο δικαιούχος απαγορεύεται να νηολογήσει νέο αλιευτικό σκάφος εντός 
πέντε (5) ετών από την παραλαβή της στήριξης. 
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Άρθρο 3 
Περιοχές εφαρμογής και ποσοστά ενίσχυσης - χρηματοδότησης 

 
Το Μέτρο 6.1.10 «Οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων» αφορά αποκλειστικά τον τομέα 

της Θαλάσσιας Αλιείας, και εφαρμόζεται σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια με ένταση ενίσχυσης 

ύψους 100% επί της επιλέξιμης δαπάνης της Πράξης. 

 

 

Η Ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 

 

Η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 

 
 
 
  
 

 
Ο Υπουργός Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων 
  

Ο Αναπληρωτής 
Υπουργός Οικονομίας 

και Ανάπτυξης 
     

    

 

 Ευάγγελος Αποστόλου   Αλέξανδρος Χαρίτσης 
 
 
 
 
 
 
 

    Εσωτερική Διανομή : 
1. Γραφείο Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων 
κ. Ε. Αποστόλου 

2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα 
    Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης 
    Κοινοτικών Πόρων 
    κ. Χ. Κασίμη 
3. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 
    Ε.Π. Αλιείας & Θάλασσας 
    α. Γραφείο Προϊσταμένης  
    β. Μονάδες Α, Β2, Γ2 
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