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Ρόδος, Τετάρτη 21.07.2021   

 

1. "Μέτρα εμπορίας" για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 
 

 Τι αφορά 
 

Οι προτεινόμενες Πράξεις εντάσσονται στον Ειδικό Στόχο 1 της Ενωσιακής Προτεραιότητας 5 του 

ΕΠΑλΘ 2014-2020, ο οποίος αφορά την Βελτίωση της οργάνωσης της αγοράς για τα προϊόντα 

αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. 

Προκειμένου να βελτιωθεί η οργάνωση της αγοράς για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 

το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει μέτρα εμπορίας για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας με τους 

εξής στόχους: 

(i) Αναζήτηση νέων αγορών και βελτίωση όρων διάθεσης στην αγορά προϊόντων αλιείας και 

υδατοκαλλιέργειας συμπεριλαμβανομένων: 

 Ειδών με καλές προοπτικές εμπορίας. 

 Ανεπιθύμητων αλιευμάτων που εκφορτώνονται από εμπορικά αποθέματα σύμφωνα με 

τεχνικά μέτρα, με το Άρθρο 15 του Κανονισμού (ΕΕ) 1380/2013 και το Άρθρο 8, παρ. 2 

στοιχείο β) του Κανονισμού (ΕΕ) 1379/2013. 

 Προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που λαμβάνονται μέσω της χρήσης μεθόδων με 

χαμηλό αντίκτυπο για το περιβάλλον ή προϊόντων βιολογικής υδατοκαλλιέργειας, εντός της 

έννοιας του Κανονισμού ΕΚ 834/2007. 

(ii) Προώθηση της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας μέσω της διευκόλυνσης: 

 Της αίτησης για καταχώρηση ενός συγκεκριμένου προϊόντος και της προσαρμογής των 

ενδιαφερόμενων φορέων στις σχετικές απαιτήσεις συμμόρφωσης και πιστοποίησης βάσει 

του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

 Της πιστοποίησης και της προώθησης προϊόντων βιώσιμης αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, 

συμπεριλαμβανομένων προϊόντων προερχόμενων από παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας, 

και φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων μεταποίησης. 

 Της άμεσης θέσης σε εμπορία των προϊόντων αλιείας από παράκτιους αλιείς μικρής 

κλίμακας ή προϊόντων αλιείας από την ακτή. 

 Της παρουσίασης και συσκευασίας προϊόντων. 

(iii) Συμβολή στη διαφάνεια παραγωγής και των αγορών και διενέργεια ερευνών αγοράς και 

μελετών σχετικά με την εξάρτηση της Ένωσης από εισαγωγές. 
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(iv) Συμβολή στην ιχνηλασιμότητα των προϊόντων αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας και, εφόσον 

συντρέχει περίπτωση, στην ανάπτυξη οικολογικού σήματος ευρωπαϊκής εμβέλειας για τα προϊόντα 

αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 1379/2013 

(v) Κατάρτιση τυποποιημένων συμβάσεων για τις ΜΜΕ σύμφωνων προς την Ενωσιακή Νομοθεσία 

(vi) Διοργάνωση εκστρατειών γνωστοποίησης και προώθησης για τα βιώσιμα προϊόντα αλιείας και 

υδατοκαλλιέργειας σε Περιφερειακό, Εθνικό ή Διεθνικό επίπεδο, προκειμένου να αυξηθεί η 

ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά. 

 

 Δικαιούχοι της Δράσης 
 

 Οργανώσεις Παραγωγών αλιευτικών προϊόντων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, όσον 

αφορά αποκλειστικά δράσεις για τη σύστασή τους. 

 Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών ή Διακλαδικές Οργανώσεις αλιευτικών προϊόντων και 

προϊόντων υδατοκαλλιέργειας όσον αφορά αποκλειστικά δράσεις για τη σύστασή τους. 

 Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς και λοιπές οργανώσεις που 

δραστηριοποιούνται στα αντικείμενα της αλιείας, των υδατοκαλλιεργειών, της μεταποίησης και 

της εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. 

 Ιδρύματα Δημοσίου Δικαίου (Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), Νομικά 

Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) εποπτευόμενα από το Δημόσιο) 

 

 Eπιλέξιμες Δαπάνες 

Για την υλοποίηση της Πράξης είναι επιλέξιμες άμεσες δαπάνες βάσει πραγματικών εξόδων, οι 

παρακάτω κατηγορίες δαπανών: 

 Δαπάνες για δράσεις για την αναζήτηση νέων αγορών και βελτίωση των συνθηκών 

τοποθέτησης των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στην αγορά. 

 Δαπάνες για δράσεις που αφορούν τη δημιουργία συλλογικής ταυτότητας των προϊόντων. 

 Δαπάνες για δράσεις προώθησης της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων. 

 Δαπάνες για ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων για την βελτίωση των διαδικασιών 

ιχνηλασιμότητας των προϊόντων. 

 Δαπάνες για ανάπτυξη οικολογικών σημάτων ευρωπαϊκής εμβέλειας για τα προϊόντα αλιείας 

και υδατοκαλλιέργειας. 

 Δαπάνες για δράσεις διοργάνωσης ή/και συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις. 

 Δαπάνες σχετικές με τη συμβολή στη διαφάνεια της παραγωγής και των αγορών και διενέργεια 

ερευνών αγοράς και μελετών σχετικά με την εξάρτηση της Ένωσης από τις εισαγωγές. 

 Δαπάνες για δράσεις δημοσιότητας. 

 Δαπάνες για εξοπλισμό. 

 Δαπάνες προσωπικού. 

 Δαπάνες μετακίνησης. 

 Δαπάνες για εξωτερικούς παρόχους. 

 Λοιπές δαπάνες για δράσεις που σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο της Πράξης. 

Τεχνικά έξοδα και Απρόβλεπτες δαπάνες, σε ποσοστό έως 10% επί του συνολικού επιλέξιμου 

κόστους των υπόλοιπων κατηγοριών της Πράξης. 

 

 Προϋπολογισμός 
Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την 

http://www.ando.gr/
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παρούσα πρόσκληση κατανέμεται ως ακολούθως: 

Ενδεικτική κατανομή συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης: 12.000.000€ 

Για Πράξεις που θα ενταχθούν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης τα 

ποσοστά Δημόσιας Δαπάνης και Ιδιωτικής Συμμετοχής έχουν ως εξής : 

 

   
Επικράτεια της 

Χώρας 
Απομακρυσμένα 
Ελληνικά Νησιά 

1 

Οργανώσεις 
παραγωγών, Ενώσεις 

οργανώσεων 
παραγωγών & 
Διακλαδικών 
οργανώσεων 

Δημόσια 
Ενίσχυση 

75% 85% 

Ιδιωτική 
Συμμετοχή 

25% 15% 

2 
Ιδρύματα Δημοσίου 

Δικαίου 

Δημόσια 
Ενίσχυση 

100% 100% 

Ιδιωτική 
Συμμετοχή 

0% 0% 

3 

Νομικά Πρόσωπα ή 
Ενώσεις αυτών, 

συλλογικοί φορείς και 
λοιπές οργανώσεις που 
δραστηριοποιούνται στα 
αντικείμενα της αλιείας 

και των 
υδατοκαλλιεργειών 

Οργανώσεις αλιέων ή 
άλλοι συλλογικοί 

δικαιούχοι 

Δημόσια 
Ενίσχυση 

60% 85% 

Ιδιωτική 
Συμμετοχή 

40% 15% 

 

Στα Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά περιλαμβάνονται τα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

 

 Περίοδος υποβολής 

Εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης στο ΟΠΣ-

ΕΣΠΑ 2014-2020 η αίτηση χρηματοδότησης (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1) υποβάλλεται υπογεγραμμένη μαζί 

με τον πλήρη φάκελο της πρότασης (δικαιολογητικά του Παραρτήματος III) στην «ΕΙΔΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ» στη 

διεύθυνση Μιχαλακοπούλου 103, Αθήνα 11527. O φάκελος υποβάλλεται τόσο σε έντυπη όσο και 

σε ψηφιακή μορφή (CD/DVD ROM για περιβάλλον WINDOWS, κείμενα σε MS WORD και πίνακες 

σε MSEXCEL). 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων, είναι η 31/12/2021. 

 

 Σχετικό αρχείο πρόσκλησης 

Πρόσκληση , 1η Τροποποίηση   

http://www.ando.gr/
https://alieia.gr/wp-content/uploads/2019/07/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97-3.4.3_%CE%95%CE%9C%CE%A0%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%91.pdf
https://alieia.gr/wp-content/uploads/2021/07/1%CE%B7-%CE%A4%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%BF-3.4.3_%CE%9C%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%B1-%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82.pdf
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 Περισσότερες Πληροφορίες  

 

 

Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020       
  

2. Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής (Παιδικοί Σταθμοί) 2021-
2022 

 
 Τι αφορά 
 

Το πρόγραμμα παρέχει σε ωφελούμενα άτομα θέσεις φροντίδας και φιλοξενίας  βρεφών, νηπίων, 

παιδιών και ατόμων με αναπηρία σε Φορείς / Δομές και συγκεκριμένα: βρεφικούς σταθμούς, 

παιδικούς σταθμούς, παιδικούς σταθμούς ολοκληρωμένης φροντίδας, Κέντρα Δημιουργικής 

Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες, ώστε να 

διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβασή τους στην εργασία, μέσω της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών, 

καθώς και η ισότιμη πρόσβαση των ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες. 

Σε όλες τις ωφελούμενες χορηγείται «Αξία τοποθέτησης» (voucher). Οι ωφελούμενες επιλέγουν 

θέση σε Δομή/Φορέα, αντίστοιχη εκείνης για την οποία έλαβαν «αξία τοποθέτησης» (voucher) 

βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην πρόσκληση και στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 

(βλ. Σχετικά αρχεία). 

 Σε ποιους απευθύνεται 

 οι εργαζόμενες στην Ελλάδα, που είναι μισθωτές πλήρους ή μερικής απασχόλησης, αορίστου 

ή ορισμένου χρόνου ή με εργόσημο ή άλλες μορφές ευέλικτης απασχόλησης ή 

αυτοαπασχολούμενες  

 οι άνεργες, οι οποίες διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο. 

 Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης στην παρούσα Πρόσκληση, οι τακτικοί και αορίστου 

χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, καθώς και οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου 

υπάλληλοι των ΟΤΑ (α’ και β’ βαθμού) και των ΝΠΔΔ των ΟΤΑ, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα 

να υποβάλλουν αίτηση μόνο για τις κατηγορίες των θέσεων Β3 και Δ του Άρθρου 3 της 

παρούσας. Επισημαίνεται ότι δεν είναι δικαιούχοι της Δράσης οι συνταξιούχοι. 
 

 Περίοδος υποβολής 

από 19/7/2021 έως 3/8/2021. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΕΤΑΑ, λόγω τεχνικών προβλημάτων παρουσιάζονται 

καθυστερήσεις στην ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων του προγράμματος «Εναρμόνιση 

Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», περιόδου 2021-2022. 

Αν κριθεί απαραίτητο, θα δοθεί η ανάλογη παράταση ώστε να μπορέσουν να υποβληθούν οι 

αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα. 

 Όροι και προϋποθέσεις 

Κάθε αιτούσα θα πρέπει να πληροί σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 Να διαθέτει προσωπικούς κωδικούς (taxisnet), που θα χρησιμοποιηθούν για την υποβολή της 

αίτησής της. 

 Να έχει εκκαθαριστεί η φορολογική δήλωση, της αιτούσας, του ετέρου μέλους καθώς και των 

παιδιών/ εξυπηρετούμενων ατόμων για το έτος 2020. Η μη υποβολή φορολογικής δήλωσης 

http://www.ando.gr/
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της αιτούσας καθώς και του ετέρου μέλους σε περίπτωση ξεχωριστής φορολογικής δήλωσης 

για το 2020, συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης. Στην περίπτωση που ενώ υποβλήθηκε 

εμπρόθεσμα από τις αιτούσες φορολογική δήλωση έτους 2020, πλην όμως κατά τον χρόνο 

εφαρμογής των κριτηρίων του παρόντος άρθρου δεν έχει εκκαθαριστεί αυτή από την αρμόδια 

φορολογική αρχή, τότε είναι δυνατή η συμπερίληψη των αιτουσών αυτών στις ωφελούμενες 

της Δράσης, με την οριστικοποίηση της εκκαθάρισης, εφόσον υπάρχουν αδιάθετα voucher, 

δυνατότητα που δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν της 30ης/09/2021. 

 Να έχει συνολικό οικογενειακό εισόδημα για το φορολογικό έτος 2020 (εισοδήματα που 

αποκτήθηκαν από 01/01/2020 – 31/12/2020), το οποίο δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να 

υπερβαίνει το ποσό των 36.000€ και συγκεκριμένα: 27.000€ έως 2 παιδιά, 30.000€ για 3 

παιδιά, 33.000€ για 4 παιδιά, και τις 36.000€ από 5 παιδιά και άνω. 

 Ο αριθμός των παιδιών που προαναφέρονται και υπολογίζονται στο εισόδημα είναι τα παιδιά 

μέχρι και 24 ετών ή τα άτομα μεΑ, ανεξαρτήτως ηλικίας. 
 

 Τι χρηματοδοτείται 

Οι θέσεις των Δομών που μπορούν να φιλοξενήσουν τέκνα/άτομα μεΑ ωφελούμενων, δύνανται να 

είναι ή να ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες: 

Βρεφικοί, Βρεφονηπιακοί & Παιδικοί Σταθμοί: 

Α1 Βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών.Α2 Προνήπια από 2,5 ετών έως την εγγραφή τους στην 

υποχρεωτική εκπαίδευση. 

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας: 

Β1 Βρέφη από 8 μηνών έως 2,5 ετών.Β2 Προνήπια από 2,5 ετών έως την εγγραφή τους στην 

υποχρεωτική εκπαίδευση.Β3 Προνήπια με αναπηρία από 2,5 ετών έως 6,5 ετών. 

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ): 

Γ Παιδιά από 5 έως 12 ετών και παιδιά με ελαφράς μορφής κινητικές ή αισθητηριακές αναπηρίες. 

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠ ΑμεΑ): 

Δ Παιδιά με αναπηρία, έφηβοι και άτομα, με κάθε είδους κινητική, νοητική, αναπτυξιακή ή 

αισθητηριακή αναπηρία. 

 Προϋπολογισμός 

 279.000.000 €   

 Σχετικό αρχείο πρόσκλησης 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  

 Περισσότερες Πληροφορίες  

ΕΣΠΑ 2014-2020    

 

3. Ενημερωτική καμπάνια για τα σύγχρονα ναυτικά επαγγέλματα ξεκινά το 

υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με σειρά τηλεοπτικών σποτ 

 

http://www.ando.gr/
https://www.espa.gr/Lists/Proclamations/Attachments/5305/16072021_prosklisis_enarmonisi_ada.pdf
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5305
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Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ξεκινά ενημερωτική καμπάνια με θέμα τα 

σύγχρονα ναυτικά επαγγέλματα, με μία σειρά τηλεοπτικών σποτ με θέμα τις ευκαιρίες καριέρας 

που μπορούν να έχουν οι νέοι στη ναυτιλία. 

Την ίδια ώρα οι ενδιαφερόμενοι νέοι μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά για τη ναυτιλία και για 

τις επαγγελματικές προοπτικές που προσφέρει στο νέο ιστότοπο που δημιουργήθηκε για τον 

σκοπό αυτό. 

Στους συνδέσμους που ακολουθούν μπορείτε να δείτε τόσο το ενημερωτικό σποτ του ΥΝΑΝΠ, 

καθώς επίσης και τον νέο ιστότοπο : 

1. https://mareduplus.ynanp.gr/  

2. Βίντεο   

Σημειώνεται ότι τόσο το σποτ, όσο και ο νέος ιστότοπος έχουν υλοποιηθεί με την 

συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα από το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια βίου Μάθηση 

2014-2020».  

4. Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της 

επιδημικής έκρηξης της COVID-19 

 

 Τι αφορά 
 

Οικονομική ενίσχυση για την προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων που 

πραγματοποιείται: 

 Μεταξύ 1/3/2020 και 31/12/2020 για τα σκάφη, τα οποία, έως και 15/10/2020 έφεραν 

Δορυφορική Συσκευή Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους (VMS) και δεν εξάντλησαν το 

επιλέξιμο χρονικό όριο των 90 ημερών παύσης της αλιευτικής δραστηριότητας, στο πλαίσιο 

της υπ’ αριθμ. 1990/23.09.2020 Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης. 

 Μεταξύ 1/3/2020 και 31/12/2020 για τα σκάφη, τα οποία, έως και την 15/10/2020, δεν 

έφεραν Δορυφορική Συσκευή Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους (VMS), αποκλειστικά και 

μόνο λόγω του γεγονότος ότι δεν είχαν σχετική υποχρέωση. 

 

Η χορηγούμενη στήριξη δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 90 ημέρες αθροιστικά για τη χρονική περίοδο 

από 1/3/2020 έως 31/12/2020, για κάθε σκάφος. Στόχος είναι ο μετριασμός των επιπτώσεων της 

προσωρινής παύσης δραστηριότητας των αλιευτικών σκαφών, ως συνέπεια της επιδημικής 

έκρηξης της νόσου COVID-19. 

 

 Δικαιούχοι της Δράσης 
 

Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων της Δράσης (δ) του Μέτρου 3.1.9 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 120 

ημέρες, κατά τη διάρκεια των 2 ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής 

της αίτησης στήριξης. 

 

 Περίοδος υποβολής 
 

http://www.ando.gr/
https://mareduplus.ynanp.gr/
https://www.youtube.com/watch?v=4W5NuFjE6EE&ab_channel=%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%93%CE%95%CE%99%CE%9F%CE%9D%CE%91%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%9B%CE%99%CE%91%CE%A3%26%CE%9D%CE%97%CE%A3%CE%99%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3
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από 16/7/2021 έως 15/9/2021 
 

 Προϋπολογισμός 
 

€ 25.000.000 
 

 Σχετικό αρχείο πρόσκλησης 
 

Πρόσκληση  
 

 Περισσότερες Πληροφορίες  
 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας 

 

5. Μέτρα για τη δημόσια υγεία ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της COVID-19 

για τις επιχειρήσεις με ΚΑΔ σχετικούς με υδατοκαλλιέργεια 

 
 Τι αφορά 
 

Παροχή αντιστάθμισης για την προσωρινή αναστολή ή μείωση της παραγωγής και των πωλήσεων 

που υφίστανται οι Δικαιούχοι μεταξύ της 1ης Φεβρουαρίου και της 31ης Δεκεμβρίου 2020, ως 

συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της COVID‐19. 

 

 Δικαιούχοι της Δράσης 
 

Δικαιούχοι της ενίσχυσης, ήτοι επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης 

στο πλαίσιο της δράσης 2 του Μέτρου 3.2.11 - «Μέτρα για τη δημόσια υγεία ως συνέπεια της 

επιδημικής έκρηξης της Covid-19» είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά 

πρόσωπα) οι οποίες, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, καλύπτουν 

στο σύνολό τους τις ακόλουθες προϋποθέσεις συμμετοχής:  

1. Δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια.  

2. Έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν από την 01/01/2019.  

3. Λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού 

χαρακτήρα: Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ιδιωτική Κεφαλαιουχική 

Εταιρεία, Ομόρρυθμή Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνία Αστικού 

Δικαίου, Συνεταιρισμός, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Οργάνωση Παραγωγών.  

4. Τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014 αδιαλείπτως από την 01/01/2019 

έως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.  

5. Διαθέτουν ενεργό κύριο κωδικό δραστηριότητας (ΚΑΔ) έναν από τους αναφερόμενους στο 

συνημμένο πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ, αδιαλείπτως από την 01/01/2019 και έως την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.  

6. Διαθέτουν κωδικό δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους αναφερόμενους στο 

συνημμένο πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ, κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους 2019.  

7. Διαθέτουν παραγωγικές μονάδες υδατοκαλλιέργειας, για τις οποίες πρέπει να πληρούνται το 

σύνολο των κάτωθι προϋποθέσεων:  

i. Αφορούν την πάχυνση/εκτροφή θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, ειδών γλυκέων υδάτων 

ή την καλλιέργεια οστράκων.  

http://www.ando.gr/
https://www.espa.gr/Lists/Proclamations/Attachments/5306/alieia210709prosklisi1470.pdf
https://alieia.gr/
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ii. Το σύνολο των προβλεπόμενων -από την ισχύουσα νομοθεσία- εγκρίσεων και αδειών 

λειτουργίας, είναι σε ισχύ και στο όνομα του Δικαιούχου έως την ημερομηνία υποβολής της 

αίτησης χρηματοδότησης.  

iii. Η εκμετάλλευσή τους πραγματοποιείται αποκλειστικά από τον Δικαιούχο -στον οποίο 

έχουν εκδοθεί οι σχετικές εγκρίσεις και άδειες λειτουργίας και ο οποίος είναι υπεύθυνος για 

την τήρηση των σχετικών όρων τους-, έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 

χρηματοδότησης  

iv. Αφορούν την εκτροφή μη γενετικά τροποποιημένων προϊόντων.  

8. Υποβάλλουν αποκλειστικά μία αίτηση χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης 

της δράσης 2 του Μέτρου 3.2.11 «Μέτρα για τη δημόσια υγεία ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης 

της Covid-19» του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, για το σύνολο των παραγωγικών τους μονάδων οι οποίες 

καλύπτουν τις προϋποθέσεις της παρ. 7 του παρόντος άρθρου.  

9. Δεν έχουν υποβάλλει αίτηση ένταξης για χρηματοδότηση από άλλο Εθνικό ή Ενωσιακό 

Πρόγραμμα, για το σύνολο ή μέρος της προτεινόμενης Πράξης.  

10. Η ληφθείσα αντιστάθμιση καλύπτει αποκλειστικά τις απώλειες που προκλήθηκαν ως συνέπεια 

της επιδημικής έκρηξης της Covid-19, σύμφωνα με την ενυπόγραφη δήλωση του αιτούντα 

Δικαιούχου.  

11. Συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο (α) έως 

(δ) του άρθρου 10 του Καν.508/2014 και συνοδεύονται από την ενυπόγραφη δήλωση του αιτούντα 

Δικαιούχου, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου.  

Για την καταβολή της ενίσχυσης, οι Δικαιούχοι οφείλουν να διατηρήσουν τις θέσεις απασχόλησης 

σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 14 της παρούσας. 

 

 Περίοδος υποβολής 

από 16/7/2021 έως 15/9/2021 

 Προϋπολογισμός 

€ 25.000.000 

 Σχετικό αρχείο πρόσκλησης 

Πρόσκληση  

 Περισσότερες Πληροφορίες  

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας 

http://www.ando.gr/
https://www.espa.gr/Lists/Proclamations/Attachments/5304/alieia210709prosklisi1471.pdf
https://alieia.gr/

