
 
 

  
 

 

Ενημερωτικό Δελτίο 
Ε.Π.Αλ.Θ. 2014- 2020 

Μζτρο 6.1.10 «Οριςτικι Παφςθ Αλιευτικϊν Δραςτθριοτιτων» 

Δράςθ «Διάλυςθ Αλιευτικοφ Σκάφουσ» 

Περίοδοσ Υποβολισ Αιτιςεων 09/11/2017- 04/12/2017 

Δικαιοφχοι: 

Φυςικά ι νομικά πρόςωπα, που είναι νόμιμοι ιδιοκτιτεσ, για τουλάχιςτον ζνα (1) 

ζτοσ, επαγγελματικοφ αλιευτικοφ ςκάφουσ και πλθροφν τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ 

του επαγγελματία αλιζα, όπωσ κακορίηονται από τθν εκνικι νομοκεςία ι νόμιμοι 

κλθρονόμοι αυτϊν. 

Ο προχπολογιςμόσ του Μζτρου 6.1.10 ανζρχεται ςε 40.000.000,00€. 

Τα ςκάφθ για τα οποία κα χορθγθκεί οικονομικι ενίςχυςθ πρζπει: 

 Να είναι εγγεγραμμζνα ςτα Ελλθνικά Νθολόγια-Λεμβολόγια και καταχωρθμζνα 

ςτο Εκνικό και Κοινοτικό Αλιευτικό Μθτρϊο (ΕΑΜ - ΚΑΜ) και τα ςτοιχεία τθσ άδειασ 

και των λοιπϊν ναυτιλιακϊν εγγράφων να ςυμφωνοφν με τα καταγεγραμμζνα 

ςτοιχεία του ΕΑΜ - ΚΑΜ. 

 Να φζρουν ωσ αλιευτικό εργαλείο δίχτυα ι παραγάδια, με οποιαδιποτε ςειρά 

καταχϊρθςισ τουσ ςτθν αλιευτικι άδεια του ςκάφουσ, ανεξαρτιτωσ του μικουσ του 

ςκάφουσ. Αποκλείονται τα ςκάφθ που φζρουν τα αλιευτικά εργαλεία: Τράτα 

βυκοφ (OTB) ι Γρι-Γρι (PS). 

 Να φζρουν μθχανι. 

 Κατά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ να ζχουν ςυμπλθρωκεί τουλάχιςτον 

δζκα (10) ζτθ από το ζτοσ ζναρξθσ πλόων (ΕΕΠ). 

 Να είναι νθολογθμζνα ωσ ενεργά και να ζχουν αςκιςει αλιευτικζσ δραςτθριότθτεσ ςτθ 

κάλαςςα επί τουλάχιςτον 90 θμζρεσ κατ' ζτοσ ςτθ διάρκεια των δφο 

θμερολογιακϊν ετϊν που προθγοφνται τθσ θμερομθνίασ υποβολισ τθσ αίτθςθσ 

ςτιριξθσ. 

 Να διακζτουν επαγγελματικι αλιευτικι άδεια ςε ιςχφ τόςο κατά τθν θμερομθνία 

αίτθςθσ για ζνταξθ, όςο και κατά τθν θμερομθνία διάλυςθσ. 

 Να πλθροφν όλεσ τισ προχποκζςεισ τθσ Ενωςιακισ και Εκνικισ νομοκεςίασ που διζπει 

τα επαγγελματικά αλιευτικά ςκάφθ. 

 Να μθν ζχουν χρονικι δζςμευςθ από προθγοφμενθ χρθματοδότθςθ ςτο πλαίςιο του 

ΕΠΑΛ 2007-2013 κατά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ. 

 Να είναι ελεφκερα πάςθσ φφςεωσ βαρϊν. 

 Η διάλυςι να πραγματοποιθκεί εντόσ τθσ ελλθνικισ επικράτειασ. 



 
 

  
 

 

Ο Δικαιοφχοσ απαγορεφεται να νθολογιςει/λεμβολογιςει νζο αλιευτικό ςκάφοσ 

εντόσ πζντε (5) ετϊν από τθν παραλαβι τθσ ςτιριξθσ. 

Φψοσ Αποηθμίωςθσ 

Για τον υπολογιςμό τθσ χρθματικισ αποηθμίωςθσ του ςκάφουσ που αποςφρεται από 

τθν αλιευτικι δραςτθριότθτα, λαμβάνονται υπόψθ, θ χωρθτικότθτα του ςκάφουσ ςε GT , θ 

παλαιότθτα , θ ιςχφσ τθσ μθχανισ ςε kW, οι θμζρεσ εργαςίασ/ζτοσ, το αλιευτικό 

εργαλείο άδειασ. 

Για ςκάφθ με ολικό μικοσ (LOA) κάτω των 6 μζτρων και τα οποία ζχουν 

χωρθτικότθτα μζχρι 0,5 GT τίκεται ελάχιςτο ποςό αποηθμίωςθσ, το ποςό των 6.000,00 €. 

Βακμολογικά κριτιρια 

Για τον υπολογιςμό τθσ βακμολογίασ του προσ απόςυρςθ ςκάφουσ, εξετάηεται: 

 Η παλαιότθτα του ςκάφουσ (παρζχεται προτεραιότθτα ςτα ςκάφθ 10-15 ετϊν). 

 Το μζγεκοσ (παρζχεται προτεραιότθτα ςτα ςκάφθ μικροφ μικουσ). 

 Η χωρθτικότθτα (παρζχεται προτεραιότθτα ςτα ςκάφθ μεγάλθσ χωρθτικότθτασ). 

 Η ιςχφσ του κινθτιρα (παρζχεται προτεραιότθτα ςτα ςκάφθ μεγάλθσ ιπποδφναμθσ). 

 Η εταιρεία ena Σφμβουλοι Ανάπτυξθσ, διακζτει μεγάλθ εμπειρία ςτθν επιτυχι ςφνταξθ 

επενδυτικϊν προτάςεων ςε παρόμοια προγράμματα.  

Για οποιαδιποτε επιπλζον πλθροφορία παρακαλοφμε επικοινωνιςτε μαηί μασ ι επιςκεφκείτε μασ 

ςτισ παρακάτω διευκφνςεισ: 

- Ξάνκθ: 3ο χλμ Ε.Ο. Ξάνκθσ – Καβάλασ, Τ: 25410-83370 

- Χρυςοφπολθ: Βεργίνασ 1, Τ: 25910-23888 

ι βρείτε μασ διαδικτυακά ςτθν ιςτοςελίδα μασ ι ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ: 

- W: www.enateam.gr 

- F:  ena Σφμβουλοι Ανάπτυξθσ 

 

https://www.enateam.gr/

