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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΛΙΕΙΣ 
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥΣ ΑΛΙΕΙΣ-

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 

  Στα  πλαίσια  της  ΚΥΑ  με  αριθμ.  94/165904/2020  (ΦΕΚ  2648/Β΄/2020)  που  αφορά
χορήγηση  οικονομικής  ενίσχυσης για  την  στήριξη  των  παράκτιων  αλιέων  και  μετά  από
επικοινωνία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.)  ενημερώνουμε , 
η αίτηση γίνεται μέσω του ΟΣΠΑ με το αναγνωριστικό και κωδικό → Ηλεκτρονικές Αιτήσεις
→  Δήλωση Παράκτιων . 
Πρέπει να γίνει διασταύρωση των στοιχείων τα οποία πρέπει να είναι σωστά και για το σκάφος
και για τον πλοιοκτήτη . 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί  στην καταχώρηση των αλιευτικών εργαλείων. Συνήθως
στη φόρμα του ΟΣΠΑ είναι  περασμένα  τα δυο πρώτα.  Πρέπει  να  καταχωρηθούν  ΟΛΑ τα
αναγραφόμενα εργαλεία που είναι στην άδεια. Πριν την υποβολή της αίτησης παρακαλούμε να
απευθυνθείτε στα κατά τόπου Λιμεναρχεία για τις σχετικές διορθώσεις. 
Όταν θα γίνει  η  αίτηση καλό είναι  να  αποθηκευτεί  ο  Ηλεκτρονικός  Αριθμός Καταχώρησης
Δήλωσης και η ημερομηνία υποβολής.  
Αν κάποιος έχει υποβάλει αίτηση με λάθος στοιχεία πρέπει να ζητήσει από το ΥΠ.Α.Α.Τ να
ακυρώσει την αίτηση  και να κάνει  υποβολή εκ νέου . 
Η ακύρωση γίνεται με την υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης ,
→  ηλεκτρονικά,    μέσω της σελίδας  www  .  gov  .  gr   και αποστολή στα  email  του ΥΠ.Α.Α.Τ.
aergolavou  @  minagric  .  gr   και syg  107@  minagric  .  gr  
 
→  με γραπτή Υ.Δ. με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής και αποστολή του πρωτοτύπου  
στη Δ/νση του ΥΠ.Α.Α.Τ. Γενική Διεύθυνση Αλιείας, Λ. Συγγρού 150, Τ.Κ.17671 , Καλλιθέα ,
Αθήνα . Η ακύρωση της αίτησης θα γίνεται μετά την παραλαβή του πρωτοτύπου από τη Γενική
Διεύθυνση. 

                                                                                        Ο Δ/ντης Αγροτικής Οικονομίας 
                                                                                                        Στ. Γκίνης
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