
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 994 
   Ρυθμίσεις θεμάτων που αφορούν στις υπαγό-

μενες δράσεις, το είδος ενίσχυσης, τους δικαι-

ούχους και τα ποσοστά ενίσχυσης του Μέτρου 

6.6.1 «Έλεγχος κι Επιβολή» της Ενωσιακής Προ-

τεραιότητας 3 “Προαγωγή της Εφαρμογής της 

ΚΑλΠ” του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλι-

είας και Θάλασσας 2014-2020 (Άρθρο 76 παρ. 

2β του Καν. (Ε.Κ.) 508/2014 - αγορά και εγκατά-

σταση ηλεκτρονικών συσκευών διαβίβασης δε-

δομένων).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 508/2014 του Ευρωπαϊ-

κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 
2014 και ειδικότερα το άρθρο 76 παρ. 2β.

2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1303/2013 του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμ-
βρίου 2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1380/2013 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμ-
βρίου 2013 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 και ειδικότερα το άρθρο 36.

4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1224/2009 του Συμ-
βουλίου, της 20ης Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως 
κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κα-
νόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, τροποποιήσε-
ως των κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 847/1996, (ΕΚ) αριθμ. 
2371/2002, (ΕΚ) αριθμ. 811/2004, (ΕΚ) αριθμ. 768/2005, 
(ΕΚ) αριθμ. 2115/2005, (ΕΚ) αριθμ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθμ. 
388/2006, (ΕΚ) αριθμ. 509/2007, (ΕΚ) αριθμ. 676/2007, 
(ΕΚ) αριθμ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθμ. 1300/2008, (ΕΚ) 
αριθμ. 1342/2008 και καταργήσεως των κανονισμών 
(ΕΟΚ) αριθμ. 2847/1993, (ΕΚ) αριθμ. 1627/1994 και (ΕΚ) 
αριθμ. 1966/2006.

5. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 772/2014 
της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 2014, για τον καθορι-
σμό των κανόνων σχετικά με την ένταση των κρατικών 
ενισχύσεων που πρέπει να εφαρμόζονται στο σύνολο 
των επιλέξιμων δαπανών ορισμένων δράσεων που χρη-
ματοδοτούνται στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ.

6. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1242/2014 
της Επιτροπής της 20ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τη 
θέσπιση κανόνων, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 508/
2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, όσον 
αφορά την παρουσίαση των σχετικών σωρευτικών δε-
δομένων για τις πράξεις (κωδ. 134 έως 137, Πίνακας 3 
του Παραρτήματος V).

7. Την C(2014) 7801 final/29.10.2014 εκτελεστική από-
φαση της Επιτροπής της 29.10.2014 «για την έγκριση 
ορισμένων στοιχείων της αναθεωρημένης συμφωνίας 
εταιρικής σχέσης με την Ελλάδα».

8. Την απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C 
(2015) 7417/23.10.2015 που αφορά στην έγκριση του 
Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020, όπως ισχύει.

9. Την υπ’ αριθμ. 2003/361/ΕΚ Σύσταση της Επιτροπής 
της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ 
μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων.

10. Τον ν. 4314/2014 «Α. Για τη διαχείριση, τον έλεγ-
χο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 
την προγραμματική περίοδο 2014-2020», Β) Ενσωμά-
τωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012
(Ε Ε L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση 
του ν. 3419/2005 (Α΄297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’/265/
23.12.2014), ιδίως το άρθρο 69 παράγραφος 1.

11. Το ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(ΦΕΚ 133/Α’/07.08.2019).

12. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’/98/22.04.2005).

13. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α’/114/22.09.2015) «Ανασύ-
σταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων ……. μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
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Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού» και συγκεκριμένα το άρθρο 4.

14. Το π.δ. 97/2017 (ΦΕΚ Α’/138/15.09.2017) «Οργανι-
σμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

15. Το π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α’/08.07.2015) «Σύσταση, 
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» και 
ειδικότερα το άρθρο 4.

16. Το π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ Α’/121/3100) «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

17. Την αριθμ. 47/18.07.2019 (ΦΕΚ Β’/3100) απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη».

18. Την αριθμ. 242/14.01.2020 (ΦΕΚ 34/Β’/17.01.2020) 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
Κωνσταντίνο Σκρέκα».

19. Την αριθμ. 134453/22.12.2015 (ΦΕΚ Β’/2857/2015) 
κοινή υπουργική απόφαση «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές 
των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσε-
ων - ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής 
υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014 (ΦΕΚ 2573/
τ.Β’/2014)», όπως ισχύει.

20. Την αριθμ. 1393/25.10.2016 (ΦΕΚ Β’/3501/ 
31.10.2016) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων για την αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 
και Θάλασσας του άρθρου 62 του ν. 4314/2014 και κα-
τάργηση της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμ. 
341509/26.11.2008 (ΦΕΚ 2437/Β’/2008), όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

21. Την αριθμ. 99/23.01.2017 (ΦΕΚ 309/Β’/07.02.2017) 
κοινή υπουργική απόφαση «Σύστημα δημοσιονομικών 
διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως 
ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του 
κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση του Επι-
χειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-
2020 σύμφωνα με το άρθρο 71 του ν. 4314/2014».

22. Την αριθμ. 1177/01.08.2017 (ΦΕΚ 3163/Β’/
12.09.2017) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων περί έγκρισης του «Συστήματος Δια-
χείρισης και Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020», σύμφωνα με το οποίο 
υλοποιούνται οι διαδικασίες της παρούσας Πρόσκλησης.

23. Την αριθμ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 (ΦΕΚ 
5968/Β’/31-12-2018) απόφαση περί αντικατάστασης της 
αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β’/3521) 
υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και 
αντικατάσταση της αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 
(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 πρά-
ξεων» (ΥΑΕΚΕΔ).

24. Το π.δ. 48/2018 (ΦΕΚ 90/Α’/2018) «Ρυθμιστικά 
μέτρα για την αλιεία ειδών ολοθούριων του γένους 
Holothuria spp», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

25. Την αριθμ. 9314/150764/30.12.2013 (ΦΕΚ 3415/Β’/
31.12.2013) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομι-
κών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων με τίτλο «Καθορισμός υπόχρε-
ων αλιευτικών σκαφών, διαδικασιών και ειδικών δικαι-
ολογητικών παροχής και δικαιολόγησης οικονομικής 
ενίσχυσης για την αγορά και τοποθέτηση συσκευών 
αυτόματου εντοπισμού σε επαγγελματικά αλιευτικά 
σκάφη».

26. Την αριθμ. 4189/340423/31.12.2019 (ΦΕΚ 35/Β’/
17.01.2020) κοινή απόφαση του Υπουργού και της Υφυ-
πουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τίτλο 
«Όροι και προϋποθέσεις άσκησης αλιείας των άκρως 
μεταναστευτικών ειδών, τόνου (Thunnus thynnus BFT), 
μακρύπτερου τόνου (Thunnus alalunga ALB) και ξιφία 
(Xiphias gladius SWO)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

27. Την αριθμ. 1177/57236/21.03.2019 (ΦΕΚ 1263/Β’/
15.04.2019) κοινή απόφαση του Υπουργού και της Υφυ-
πουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τίτλο 
«Διαχειριστικά μέτρα για την αλιεία του είδους συμιακό 
γαριδάκι (Plesionika narval)».

28. Την αριθμ. 6719/146097/29.12.2016 (ΦΕΚ 4348/
Β’/30.12.2016) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων με τίτλο «Θέσπιση Σχεδίου Διαχεί-
ρισης για το αλιευτικό εργαλείο γρίπος που σύρεται από 
σκάφος ή "βιντζότρατα" (SB), για αλιεία μαρίδας (Spicara 
smaris) και γόπας (Boops boops) σε συγκεκριμένες πε-
ριοχές της ελληνικής επικράτειας».

29. Την αριθμ. 2287/40083/07.04.2015 (ΦΕΚ 695/Β’/
24.04.2015) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παρα-
γωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
με τίτλο «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των ενωσι-
ακών διατάξεων του κοινοτικού συστήματος ελέγχου για 
την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία Ολοκληρωμένου 
Συστήματος Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευ-
τικών Δραστηριοτήτων (Ο.Σ.Π.Α) και για την υποβολή 
δεδομένων από τις επιχειρήσεις του τομέα αλιείας».

30. Την αριθμ. 4023/64557/16.05.2014 (ΦΕΚ 1307/
Β’/22.05.2014) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων με τίτλο «Καθορισμός όρων και 
προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για την 
έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη».

31. Την αριθμ. 162252/08.01.2006 (ΦΕΚ 86/Β’/
30.01.2007) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων με τίτλο «Δορυφορική παρακολούθη-
ση επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών, υποχρεώσεις 
κυβερνητών, μέσω του «Κέντρου Παρακολούθησης 
Αλιείας» του Υ.Ε.Ν.».

32. Το αριθμ. 278/17.02.2017 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑλΘ 
«Ορισμός των απομακρυσμένων ελληνικών νησιών για 
τις ανάγκες εφαρμογής του άρθρου 95 παρ. 4 και του 
Παραρτήματος Ι του Καν. ΕΕ, 508/2014».

33. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξε-
ων της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δημόσια 
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δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Τον καθορισμό των υπαγόμενων δράσεων, του είδους 
ενίσχυσης, των δικαιούχων και του ποσοστού ενίσχυσης 
των δράσεων του Μέτρου 6.6.1 «Έλεγχος και Επιβολή», 
της Ενωσιακής Προτεραιότητας 3 “Προώθηση της εφαρ-
μογής της ΚΑλΠ” του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλι-
είας και Θάλασσας 2014-2020» (Άρθρο 76 παρ. 2β του 
Κανονισμού 508/2014 - δράσεις αγοράς και εγκατάστα-
σης ηλεκτρονικών συσκευών διαβίβασης δεδομένων) 
ως εξής:

Άρθρο 1
Υπαγόμενες δράσεις

Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης 
υπάγονται Πράξεις που εντάσσονται στο Μέτρο 6.6.1 
«Έλεγχος κι Επιβολή» (Άρθρο 76 παρ. 2β του Κανονι-
σμού 508/2014) και οι οποίες αφορούν στην ανάπτυξη, 
αγορά και εγκατάσταση των απαραίτητων στοιχειών, 
περιλαμβανομένου υλικού και λογισμικού, για τη δια-
σφάλιση της διαβίβασης δεδομένων από τους φορείς 
που ενέχονται στην αλιεία και στην εμπορία των προϊ-
όντων αλιείας τόσο στις εθνικές όσο και στις ενωσιακές 
αρχές, περιλαμβανομένων των απαραίτητων στοιχείων 
συστημάτων ηλεκτρονικής καταγραφής και αναφοράς 
πληροφοριών (ERS), συστημάτων παρακολούθησης 
σκαφών (VMS-ΣΠΣ) και συστημάτων αυτόματου εντο-
πισμού (AIS).

Για να εξασφαλισθεί ο αποτελεσματικός έλεγχος των 
δραστηριοτήτων αλιείας, χρησιμοποιούνται μέσα ώστε 
να καλύπτεται πλήρως η «διαδρομή» των αλιευμάτων 
από την αλιεία στην κατανάλωση. Στόχος της Δράσης 
είναι η παροχή των μέσων αυτών, έτσι ώστε να διεξά-
γονται έλεγχοι σε υψηλό επίπεδο και να διασφαλίζεται 
η συμμόρφωση με τους κανόνες της ΚΑλΠ.

Άρθρο 2
Δικαιούχοι - Προϋποθέσεις συμμετοχής

1. Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων του Μέ-
τρου 6.6.1 «Έλεγχος κι Επιβολή», για τη δράση ανάπτυξη, 
αγορά και εγκατάσταση των απαραίτητων στοιχείων, πε-
ριλαμβανομένου υλικού και λογισμικού, για τη διασφά-
λιση της διαβίβασης δεδομένων από τους φορείς που 
ενέχονται στην αλιεία και στην εμπορία των προϊόντων 
αλιείας τόσο στις εθνικές όσο και στις ενωσιακές αρχές, 
περιλαμβανομένων των απαραίτητων στοιχείων συστη-
μάτων ηλεκτρονικής καταγραφής και αναφοράς πληρο-
φοριών (ERS), συστημάτων παρακολούθησης σκαφών 
(VMS-ΣΠΣ) και συστημάτων αυτόματου εντοπισμού (AIS) 
(Άρθρο 76 παρ. 2β του Κανονισμού 508/2014) είναι:

Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευ-
τικών σκαφών, που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί 
ενεργού αλιευτικού σκάφους (επαγγελματική αλιευτική 
άδεια σε ισχύ).

Τα σκάφη για τα οποία οι ιδιοκτήτες θα ενισχυθούν, θα 
πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Νηολόγια / 
Λεμβολόγια και καταχωρημένα στο Εθνικό και Κοινοτικό 
Αλιευτικό Μητρώο (ΕΑΜ - ΚΑΜ). Θα πρέπει να πληρούν 
όλες τις προϋποθέσεις της Κοινοτικής και Εθνικής νομο-

θεσίας που διέπει τα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη, 
λαμβάνοντας υπόψιν τυχόν χρονικές δεσμεύσεις από 
προηγούμενη χρηματοδότηση των ίδιων εργασιών κατά 
την υποβολή της αίτησης.

2. Οι ενισχύσεις παρέχονται σε Δικαιούχους που πλη-
ρούν τις εξής προϋποθέσεις:

(i) αποδεικνύουν την ιδία τους συμμετοχή,
(ii) συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις που αναφέ-

ρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) έως δ) του άρθρου 
10 του Κανονισμού (ΕΕ) 508/2014 και συνοδεύονται από 
την ενυπόγραφη δήλωση του αιτούντα επιχειρηματία, 
σύμφωνα με την παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου.

3. Οι κατηγορίες των Δικαιούχων της δράσης είναι:
 Αλιείς με άδεια αλίευσης ολοθούριων (νέοι υπόχρε-

οι),
 Αλιείς με άδεια αλίευσης για συμιακό γαριδάκι (νέοι 

υπόχρεοι),
 Αλιείς με επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη μήκους 

12 μέτρων και άνω,
 Αλιείς με άδεια αλίευσης σε διεθνή ύδατα,
 Αλιείς με άδεια αλίευσης κόκκινης γαρίδας (μηχα-

νότρατες),
 Αλιείς με άδεια αλίευσης τόνου (BFT),
 Αλιείς με άδεια αλίευσης ξιφία (SWO) και μακρύπτε-

ρου τόνου (ALB),
 Αλιείς με άδεια βιντζότρατας (SB)
Στην παρούσα δράση μπορούν να ενταχθούν ως δυ-

νητικοί δικαιούχοι και οι παλαιοί υπόχρεοι-χρήστες των 
συσκευών (όπως αναφέρονται ανωτέρω), αντικαθιστώ-
ντας τις παλαιές, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν χρονικές 
δεσμεύσεις που προκύπτουν από την προηγούμενη 
χρηματοδότηση.

Άρθρο 3
Είδος ενίσχυσης, περιοχές εφαρμογής

Η ενίσχυση στο πλαίσιο της παρούσας δράσης χορη-
γείται στον δικαιούχο με την μορφή της επιχορήγησης.

Η εν λόγω δράση εφαρμόζεται σε ολόκληρη την Ελ-
ληνική Επικράτεια, με ένταση ενίσχυσης που διαφορο-
ποιείται ανάλογα:

- του μεγέθους των επιχειρήσεων (αν πρόκειται για 
νομικό πρόσωπο),

- της χωροθέτησης των δικαιούχων των Πράξεων και 
αν αυτές υλοποιούνται στα «Απομακρυσμένα Ελληνικά 
Νησιά» και

- αν οι δικαιούχοι και τα ωφελούμενα αλιευτικά σκάφη 
σχετίζονται με την παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας.

Στα «Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά» περιλαμβά-
νονται:
 τα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου,
 τα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,
 η Σαμοθράκη (Π.Ε. Έβρου),
 η Θάσος (Π.Ε. Καβάλας),
 οι Βόρειες Σποράδες (Π.Ε. Μαγνησίας),
 η Σκύρος και η Σκυροπούλα (Π.Ε. Εύβοιας),
 τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα (Π.Ε. Πειραιώς και Νή-

σων),
 η Γαύδος, η Γαυδοπούλα, τα Παξιμάδια, η Χρυσή, το 

Κουφονήσι, η Παξιμάδα, η Δραγονάδα, οι Διονυσάδες, 
η Δία, η Ελάσα (Περιφέρεια Κρήτης),
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 οι Οθωνοί, η Ερεικούσα, το Μαθράκιον, οι Παξοί, οι Αντίπαξοι (Π.Ε. Κέρκυρας),
 οι Στροφάδες (Π.Ε. Ζακύνθου),
 η Σαπιέντζα, η Σχίζα (Π.Ε. Μεσσηνίας),
 οι Εχινάδες (Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης)
Κατηγορία επιχείρησης σύμφωνα με την αριθμ. 2003/361/ΕΚ Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Κατηγορία
Επιχείρησης

Αριθμός 
απασχολούμενων: 

Ετήσια μονάδα 
εργασίας (ΕΜΕ)

Ετήσιος κύκλος 
εργασιών ή Σύνολο ετήσιου ισολογισμού

Μεσαία < 250 ≤ 50 εκατ. € ή ≤ 43 εκατ. €

Μικρή < 50 ≤ 10 εκατ. € ή ≤ 10 εκατ. €

Πολύ μικρή < 10 ≤ 2 εκατ. € ή ≤ 2 εκατ. €
Σύμφωνα με την αριθμ. 2003/361/ΕΚ Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για την ανωτέρω 

κατηγοριοποίηση πρέπει να πληρείται τόσο το κριτήριο του αριθμού των απασχολουμένων όσο και ένα εκ των 
δύο οικονομικών κριτηρίων.

Άρθρο 4
Ποσοστά ενίσχυσης

Τα ποσοστά Δημόσιας Ενίσχυσης και Ιδιωτικής Συμμετοχής για τις Πράξεις που θα ενταχθούν για χρηματοδότηση 
στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης διαμορφώνονται ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εμπίπτουν, ως εξής:

Επικράτεια
της Χώρας

Απομακρυσμένα
Ελληνικά Νησιά

Πολύ μικρές, μικρές και
μεσαίες επιχειρήσεις

Δημόσια
Ενίσχυση 80% 85%

Ιδιωτική
Συμμετοχή 20% 15%

Λοιπές επιχειρήσεις
μεγέθους μεγαλύτερου της ΜΜΕ

Δημόσια 
Ενίσχυση 30% 30%

Ιδιωτική 
Συμμετοχή 70% 70%

Παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας, 
με αλιευτικά σκάφη ολικού μήκους 

έως 12 μέτρων που δεν
χρησιμοποιούν συρόμενα 

εργαλεία

Δημόσια 
Ενίσχυση 90% 90%

Ιδιωτική 
Συμμετοχή 10% 10%

Άρθρο 5
Τελικές διατάξεις

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Απριλίου 2020

Οι Υπουργοί

   

Υφυπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ  

Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ  

Υφυπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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