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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Γνωστοποίηση πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης

για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στα

Μέτρα 3.1.8 «Υγεία και Ασφάλεια» και 

4.1.20 «Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του

σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των

εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και τους σχεδιασμού του κύτους»

Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καλεί τους δυνητικούς δικαιούχους για
την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης – χρηματοδότησης στα Μέτρα 3.1.8 «Υγεία και Ασφάλεια» και
4.1.20  «Ενεργειακή  απόδοση  και  μετριασμός  της  κλιματικής  αλλαγής,  επενδύσεις  επί  του
σκάφους,  έλεγχοι  και  συστήματα  ενεργειακής  απόδοσης,  διερεύνηση  της  συμβολής  των
εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και  του σχεδιασμού του κύτους» 3.1.22  «Προστιθέμενη
αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων» του ΕΠΑΛΘ 2014-2020
(κωδ. πρόσκλησης: αρ. 32.41.1, αριθ. πρωτ. 1406/26-09-2017, ΑΔΑ:6ΔΦΩ4653ΠΓ-ΨΝΑ). 

Στο πεδίο εφαρμογής του Μέτρου 3.1.8 εντάσσονται τα παρακάτω είδη Πράξεων:

 Επενδύσεις επί του σκάφους 

 Ατομικός εξοπλισμός 

και στο πεδίο εφαρμογής του Μέτρου 4.1.20 εντάσσονται τα παρακάτω είδη Πράξεων:

 Εξοπλισμός επί του σκάφους
 Αλιευτικά εργαλεία
 Έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης
 Μελέτες

Στόχος των ενισχυόμενων δράσεων, με τη στήριξη επενδύσεων επί των αλιευτικών σκαφών
των  ανωτέρω  Πράξεων  είναι,  να  αμβλυνθούν  οι  επιπτώσεις  της  κλιματικής  αλλαγής,  με  τη
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των αλιευτικών σκαφών και τη μείωση της εκπομπής ρύπων ή
αερίων του θερμοκηπίου. 
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Δικαιούχοι  των  οικονομικών  ενισχύσεων  είναι  Φυσικά  ή  Νομικά  πρόσωπα,  αλιείς  ή
ιδιοκτήτες  αλιευτικών σκαφών,  που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία  επί  ενεργού αλιευτικού
σκάφους,  (επαγγελματική  αλιευτική  άδεια  σε  ισχύ),  συμπεριλαμβανομένων  αυτών  της  αλιείας
εσωτερικών υδάτων. 

Ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών των Μέτρων είναι η 23-10-2015. 
Ο προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών προτάσεων πρέπει να είναι άνω των

2.000 ΕΥΡΩ. 

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης, υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους, μέσω του
Πληροφοριακού  Συστήματος  Διαχείρισης  Κρατικών  Ενισχύσεων  (ΠΣΚΕ),  κάνοντας  χρήση  του
τυποποιημένου  στο  ΠΣΚΕ  Εντύπου  Υποβολής  Αίτησης  Χρηματοδότηση,  που  λειτουργεί  στον
ιστότοπο http://www.ependyseis.gr. Εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την υποβολή της
αίτησης στο ΠΣΚΕ, ο ενδιαφερόμενος/δυνητικός δικαιούχος της Πράξης, οφείλει να καταθέσει στην
ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, πλήρη φάκελο τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή. 

Ημερομηνία  έναρξης  υποβολής  αιτήσεων στο  Πληροφοριακό  Σύστημα  Κρατικών
Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του α’ κύκλου αξιολόγησης είναι η 10-10-2017 & ώρα 12:00

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων
(ΠΣΚΕ) του α’ κύκλου αξιολόγησης είναι η 10-01-2018 & ώρα 14:00

Ενημέρωση και  πληροφορίες  για  την  πρόσκληση στους  ενδιαφερόμενους  και  στο κοινό
παρέχονται από τη Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ στο τηλέφωνο 2131501151 και τα στελέχη
της Μονάδας Β2 της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ στα τηλέφωνα 2131501184, 2131501160 & 2131501186.
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