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ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
             ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
         

                                                                   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΑΙΤΗΣΕΩΝ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΝΤΑΞΗ  ΠΡΑΞΕΩΝ  ΣΤΟ 
ΜΕΤΡΟ   6.1.10–«Οριστική  παύση  των  αλιευτικών  δραστηριοτήτων»  και  αφορούν  στη  δράση 
«Διάλυση αλιευτικού σκάφους» της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1 «Προώθηση της περιβαλλοντικά 
βιώσιμης αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη 
γνώση αλιείας»,  του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020

    Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Καλεί

     Τους δυνητικούς δικαιούχους του Μέτρου :

• 6.1.10  «Οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων»  (ΑΔΑ:7ΘΧΑ4653ΠΓ-ΜΜΑ)

για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης χρηματοδότησης.

    Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων είναι φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, που είναι νόμιμοι 
ιδιοκτήτες, για τουλάχιστον ένα έτος, επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους και πληρούν τους όρους 
και τις προϋποθέσεις του επαγγελματία αλιέα, όπως καθορίζονται από την εθνική νομοθεσία ή 
νόμιμοι  κληρονόμοι  αυτών.  Ως  νόμιμοι  κληρονόμοι  θεωρούνται   αυτοί  που  εμπίπτουν  στις 
διατάξεις του ΠΔ 261/1991 (άρθρο 2, εδάφιο 2 και 3).

    ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ :
Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων στην 
ιστοσελίδα aposyrsi.alieia.gr  ορίζεται η : 09-11-2017 & ώρα 10.00

Ημερομηνία    λήξης   υποβολής  αιτήσεων στην 
ιστοσελίδα aposyrsi.alieia.gr  ορίζεται η : 04-12-2017 και ώρα 15.00

mailto:al1@halkidiki.gov.gr
mailto:al1@halkidiki.gov.gr
mailto:al1@halkidiki.gov.gr
mailto:al1@halkidiki.gov.gr


    Οι  αιτήσεις  χρηματοδότησης,  υποβάλλονται  από  τους  δυνητικούς  δικαιούχους,  μέσω 
διαδικτυακής  εφαρμογής,  στην  ιστοσελίδα  της  ΕΥΔ  ΕΠΑΛΘ  aposyrsi.alieia.gr και  μετά  την 
οριστικοποίησή  της  θα  παράγεται  αποδεικτικό  που  θα  πρέπει  να  υπογράφουν  όλοι  οι  τυχόν 
ιδιοκτήτες του επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους και θα αποστέλλονται στην ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ μαζί 
με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά του φακέλου υποβολής της αίτησης για ένταξη στο Μέτρο 6.1.10.

    Ενημέρωση  και  πληροφορίες  για  την  Πρόσκληση  στους  ενδιαφερόμενους  και  στο  κοινό 
παρέχονται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ, τηλ. 2131501183 και από τα στελέχη της 
ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, στα τηλέφωνα:2131501183, 2131501184 και 2131501186.
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