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ΚΑΙ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ                               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ  ΑΛΙΕΙΑΣ                                                
Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤOΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ                                                          
Δ/νση : Συγγρού 150,                                                             
Τ. Κ.: 17671 Καλλιθέα, ΑΘΗΝΑ                                           
Πληροφορίες : Ε. Λυρίτση                                                  Προς:                   
                           Γ. Μπρουλιδάκης                                       ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
Τηλ     : 2109287194-7204                                               
e-mail: elyritsi@minagric.gr             
            gbroulidakis@minagric.gr                            
                                                                                                
                                                                                                 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ 

ΟΣΤΡΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.(ΕΕ) αριθ.717/2014 της 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΕΕ L190/45, 28.06.2014) 

(επιλογή δυνητικών δικαιούχων) 

 

O ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 

με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄98) όπως ισχύει. 

2. Το ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 

κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133), όπως ισχύει. 

3. Το ν. 4282/2014 (Α΄182), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

4. Το π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 19). 

5. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (A’138). 

6. Την υπ’ αριθμ. 8544/281196 απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Διορισμός του 

Αναδρανιστάκη Εμμανουήλ του Νικολάου σε θέση Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 877) 

7. Την υπ’αριθμ. 4759/17-6-2021 Απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων στο 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 483). 

8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 717/2014 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της 

συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας «de minimis» 

στον τομέα της Αλιείας και των Υδατοκαλλιεργειών (ΕΕ L 190/45,28.06.2014), όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει σήμερα. 
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9. Την ανάγκη στήριξης των οστρακοκαλλιεργητών (φυσικών ή νομικών προσώπων) της Eπικράτειας, οι 

οποίοι υπέστησαν σοβαρή μείωση του εισοδήματός τους κατά το 2020.  

10. Την υπ’ αριθ. 3672/44010/18.02.2022 απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ύψους 2.754.126 

ευρώ της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπ.Α.Α.Τ., η οποία καταχωρήθηκε με α/α 20073 

στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Υπ.Α.Α.Τ. (ΑΔΑ Ω30Ζ4653ΠΓ-ΔΝ4). 

11. Την ΚΥΑ υπ’ αριθμ. 356/63548/10.03.2022 (Β’ 1388) περί χορήγησης ενισχύσεων ήσσονος σημασίας 

(de minimis) στον τομέα των Οστρακοκαλλιεργειών στο πλαίσιο του Καν. (ΕΕ) 717/2014 της Επιτροπής 

(ΕΕ L190/45, 28.06.2014) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 110/280797/23.09.2022 (Β’ 5034) 

όμοιά της.  

12. Την υπ’ αριθμ. 64939/18-10-2022 εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ «Τροποποίηση και αντικατάσταση της 

αριθ.29864/11.05.2022 εγκυκλίου για τη χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον 

τομέα των οστρακοκαλλιεργειών στο πλαίσιο εφαρμογής του Καν. (ΕE) 717/2014 και της  ΚΥΑ αριθ. 

356/63548/10.03.2022 (Β’ 1388), όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ αριθ. 110/280797/23.09.2022 (Β’ 

5034) και ισχύει» (ΑΔΑ: ΨΑ9Κ46ΨΧΞΧ-ΜΝΦ)  

 

                                                             ΚΑΛΕΙ 

Τους ενδιαφερόμενους: 

Οστρακοκαλλιεργητές (φυσικά η νομικά πρόσωπα) όλης της Επικράτειας, κατόχους μονάδων που 

λειτουργούν νόμιμα και είχαν παραγωγική δραστηριότητα κατά το έτος 2020, όπως αυτοί 

περιγράφονται στα άρθρα 2 και 4 της αριθ. 356/63548/10.03.2022 ΚΥΑ ΥΠΟΙΚ-ΥΠΑΑΤ, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει (εφεξής ΚΥΑ), να υποβάλουν αιτήματα χορήγησης ενίσχυσης ήσσονος 

σημασίας στον τομέα των Οστρακοκαλλιεργειών στα πλαίσια εφαρμογής του ΚΑΝ.(ΕΕ) 

αριθ.717/2014 της Επιτροπής (ΕΕ L190/45, 28.06.2014) προκειμένου να επιλεγούν οι δυνητικοί 

δικαιούχοι. 

 

1.  Πιστώσεις – Χρηματοδότηση    

Για την υλοποίηση της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού 

συνολικού ύψους 2.754.126 ευρώ για το έτος 2022, υπό την προϋπόθεση της τήρησης του ορίου 

του άρθρου 4 της ΚΥΑ και καλύπτονται από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠΑΑΤ. 

 

2. Αρμόδιοι Φορείς 

Αρμόδιοι φορείς για την διαχείριση, εφαρμογή και έλεγχο της παρούσας είναι: 

- Η Γενική Διεύθυνση Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι η 

αρμόδια υπηρεσία για την επιλογή δυνητικών δικαιούχων και την έγκριση της πληρωμής.  

- Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και 

Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) είναι ο αρμόδιος φορέας για την χορήγηση της κρατικής ενίσχυσης 

ήσσονος σημασίας (de minimis) στους δικαιούχους.  

 

3. Δικαιούχοι – Κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχου 

    Δικαιούχοι της κρατικής ενίσχυσης είναι οι οστρακοκαλλιεργητές (φυσικά η νομικά πρόσωπα) 

όλης της Επικράτειας που λειτουργούν νόμιμα (έχουν άδεια λειτουργίας από το έτος 2020 έως 

και τη δημοσίευση της ΚΥΑ), υπέβαλαν μέχρι και 31.01.2022 δήλωση παραγωγής για το 2020 στο 

Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης Αλιείας (ΟΣΠΑ) και είχαν παραγωγική δραστηριότητα 

κατά το ίδιο έτος.  
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   Δεν δικαιούνται ενίσχυση οι οστρακοκαλλιεργητές που υπέβαλαν μηδενική δήλωση παραγωγής 

για το έτος 2020, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η μηδενική παραγωγή συνοδεύεται από την 

υποβολή παραστατικών λειτουργικών εξόδων. Οι ενδιαφερόμενοι που δεν έχουν υποβάλει τα 

στοιχεία λειτουργικών εξόδων στο ΟΣΠΑ, υποβάλλουν τα αντίστοιχα παραστατικά με την αίτησή 

τους. 

 

4. Ύψος ενίσχυσης 

    Το ύψος της ενίσχυσης ανά δικαιούχο (ενιαία επιχείρηση) καθορίζεται ως το κατ’ αποκοπή 

ποσό των 672 ευρώ ανά στρέμμα μισθωμένης θαλάσσιας έκτασης για οστρακοκαλλιέργεια. 

   Σε περίπτωση περισσότερων δικαιούχων στην ίδια εκμετάλλευση, τα ποσά της οικονομικής 

ενίσχυσης κατανέμονται σύμφωνα με τα επίσημα ποσοστά συμμετοχής τους στην εκμετάλλευση.      

Εάν δεν καθορίζονται σε διοικητική πράξη αδειοδότησης τα ποσοστά συμμετοχής ανά δικαιούχο 

ή δεν υφίσταται εταιρική μορφή του φορέα, οι συνδικαιούχοι υποχρεούνται με ιδιωτικό 

συμφωνητικό υπογεγραμμένο από όλους, να δηλώνουν τα ποσοστά συμμετοχής τους ανά ΑΦΜ 

εταίρου. 

   Για τον προσδιορισμό του εγκεκριμένου ποσού ενίσχυσης είναι απαραίτητη η τήρηση των 

προϋποθέσεων του  άρθρου 4 της ΚΥΑ.  

    

5. Υποβολή αιτήματος 

    Τα αιτήματα χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης υποβάλλονται εντός ενός μηνός από την 

ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα www.alieia.minagric.gr, ηλεκτρονικά στη 

διεύθυνση:  ostrea@minagric.gr  . 

   Επισημαίνεται ότι ο λογαριασμός του ΥΠΑΑΤ ostrea@minagric.gr έχει τη δυνατότητα να δέχεται 

μηνύματα όγκου μέχρι 4ΜΒ. Σε περίπτωση που τα αιτήματα με τα συνοδευτικά δικαιολογητικά 

υπερβαίνουν το συγκεκριμένο όγκο αρχείων, θα πρέπει να αποστέλλονται από τους αιτούντες 

τμηματικά σε διαδοχικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα μηνύματα που αφορούν ένα 

συγκεκριμένο αίτημα θα πρέπει να αποστέλλονται από την ίδια διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου και να έχουν ένα κοινό θέμα (Όνομα και ΑΦΜ φορέα) και σχετική αρίθμηση (π.χ. 1 

από 2, κλπ). Σε κάθε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλεται θα ζητείται 

οπωσδήποτε από τον αιτούντα αποδεικτικό ανάγνωσης. Όλα τα αρχεία που αποστέλλονται θα 

είναι σε μορφή pdf. 

   Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο υποβάλλει αίτηση συνοδευόμενη από όλα τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά για τη χορήγηση της ενίσχυσης ήσσονος σημασίας, για κάθε μονάδα που 

διαθέτει/συμμετέχει, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα αίτησης (Υπόδειγμα Ι). 

   Φυσικό/νομικό πρόσωπο που διαθέτει/συμμετέχει σε περισσότερες της μιας μονάδες 

οστρακοκαλλιέργειας, υποβάλλει ανάλογο αριθμό αιτήσεων, καθώς και έντυπο σύμφωνα με το 

συνημμένο Υπόδειγμα ΙΙ, στο οποίο αναγράφονται διακριτά για κάθε μονάδα: τα στοιχεία της 

θέσης της μονάδας, ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία της αδείας ίδρυσης και 

λειτουργίας, το μέγεθος της μισθωμένης έκτασης σε στρέμματα και ο αριθμός των στρεμμάτων 

που αντιστοιχούν στον δικαιούχο (με βάση τα ποσοστά συμμετοχής στην εκμετάλλευση). 

 

6. Απαιτούμενα δικαιολογητικά 

 Η αίτηση συνοδεύεται απαραίτητα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

α) Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της εκμετάλλευσης, σε ισχύ για το 2020 και μέχρι το 2022 (και 

ενδεχόμενες τροποποιήσεις).  

mailto:ostrea@minagric.gr
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β) Απόφαση χορήγησης κτηνιατρικού κωδικού της εκμετάλλευσης (και ενδεχόμενες 

τροποποιήσεις). 

γ) Σε περίπτωση συνδικαιούχων σε μια εκμετάλλευση, όπου τα ποσοστά συμμετοχής δεν 

καθορίζονται σε διοικητική πράξη αδειοδότησης, υποβάλλεται Ιδιωτικό Συμφωνητικό 

υπογεγραμμένο από όλους τους συνδικαιούχους όπου θα καθορίζονται τα ποσοστά συμμετοχής 

τους στην εκμετάλλευση και θα αναφέρεται σαφώς ο αριθμός των στρεμμάτων υδάτινης έκτασης 

που αντιστοιχούν στον κάθε συνδικαιούχο. 

δ) Για τις περιπτώσεις δυνητικών δικαιούχων που δεν υπέβαλαν στοιχεία παραγωγής για το 2020 

και δεν έχουν υποβάλει στοιχεία λειτουργικών εξόδων στο ΟΣΠΑ, υποβάλλονται παραστατικά 

λειτουργικών εξόδων. 

ε) Τελευταίο Εκκαθαριστικό φορολογικής δήλωσης, οικονομικού έτους 2020 ή ανάλογο έγγραφο 

του Υπ. Οικονομικών. 

στ) Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας. 

ζ) Υπεύθυνη Δήλωση όπου δηλώνουν ότι δεν έχουν λάβει άλλη ενίσχυση ήσσονος σημασίας εντός 

της τριετίας 2020-2022 ή  το ποσό της ενίσχυσης που τυχόν έλαβαν κατά την ίδια περίοδο. 

η) Έγγραφο όπου αναγράφεται ονοματεπώνυμο και ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού όπου είναι 

δικαιούχος (η πρώτη σελίδα βιβλιαρίου ή βεβαίωση τράπεζας). 

 

    Όταν ο αιτών είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος νομικού προσώπου, υποβάλλονται και τα ανάλογα 

νομιμοποιητικά έγγραφα (καταστατικό εταιρείας και απόφαση εκπροσώπησης). 

   Δικαιούχοι που διαθέτουν/συμμετέχουν σε περισσότερες της μιας μονάδες, υποβάλλουν τα 

δικαιολογητικά των σημείων α, β, γ και δ με κάθε αίτησή τους, ενώ τα υπόλοιπα υποβάλλονται 

άπαξ. 

    Σε περίπτωση που έχουν επέλθει αλλαγές στις διοικητικές πράξεις αδειοδότησης (π.χ. 

μετεγκατάσταση, αλλαγή φορέα, κλπ), για τον υπολογισμό της ενίσχυσης θα λαμβάνονται υπόψη 

τα νόμιμα δικαιολογητικά που αφορούσαν το έτος 2020 (έτος αναφοράς της ενίσχυσης ήσσονος 

σημασίας). 

   Σε περίπτωση που απαιτηθεί, η Γενική Διεύθυνση Αλιείας ζητά διευκρινίσεις με την αποστολή 

ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλωθεί από τον 

αιτούντα. Η παροχή διευκρινίσεων απαραίτητων για την εξέταση του φακέλου πραγματοποιείται 

εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από την αποστολή του σχετικού ηλεκτρονικού 

μηνύματος. 

Συνημμένα τα δύο υποδείγματα Ι και ΙΙ, ως αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 

 

                                                   

                                                                Ο  ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

                                                                 ΕΜ. ΑΝΑΝΔΡΑΝΙΣΤΑΚΗΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

ΠΡΟΣ 

1. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 
Δ/νσεις Αγροτικών Υποθέσεων 
Έδρες τους   Με την παράκληση να ενημερωθούν οι φορείς οστρακοκαλλιέργειας της περιοχής           
αρμοδιότητάς τους 
 

2. Περιφερειακές Υπηρεσίες Αλιείας 
Έδρες τους 
 

3. Σ.Ε.ΜΥ.Ο.  

anastasiosdraganis@yahoo.gr 

4. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΜΥΔΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ "Ο ΑΞΙΟΣ" 

 Χαλάστρα Θεσ/νικης 57300   

alieutikos_syllogos@hotmail.com 

5. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΥΔΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 

ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΣ 60300    

kutupask@gmail.com, anastasiosdraganis@yahoo.gr 

 

6. ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΟΣΤΡΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ 

ΦΟΡΤΗΓΙΔΩΝ "Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ"  

57300 ΚΥΜΙΝΑ  

      alieytikosyllogosposeidon@yahoo.gr   

 

7. Δίκτυο ΠΟΑΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΑΜΚΕ 

     diktyopoaythermaikou@gmail.com 

 

8. ΠΟΑΥ Μύδια Μακρυγιάλου-Πύδνας Α.Ε. 

Φελώνη 5, Μεθώνη Πιερίας 

kutupask@gmail.com 

 

9. «ΘΕΣΠΡΩΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Α.Ε.» 

  Αγίων Αποστόλων 57, Ηγουμενίτσα 

  pantos1951@gmail.com   

 

ΚΟΙΝ 

1.  Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 

    Γραφείο Διοίκησης και Γραμματείας Δ.Σ. 
    Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας 
    Τμήμα Αλιείας   
 
2. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Αλιείας & Θάλασσας 

Εσωτ.Διαν. 

- Γραφείο Υπουργού  

- Γραφείο Υφυπουργού  

- Γραφείο Γεν. Γραμματέα ΥΠΑΑΤ 

-Γραφείο Υπηρεσιακού Γραμματέα  

- Προϊστ. Γενικής Δ/νσης  Αλιείας 

- Δ/νση Υδατοκαλλιεργειών                                                  

mailto:anastasiosdraganis@yahoo.gr
mailto:kutupask@gmail.com
mailto:anastasiosdraganis@yahoo.gr
mailto:kutupask@gmail.com
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ΑΙΤΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι) 

στο πλαίσιο εφαρμογής του Καν. (ΕΕ) 717/2014 της Επιτροπής (ΕΕ L190/45, 28.06.2014) στον τομέα 

των Οστρακοκαλλιεργειών σε όλη την Επικράτεια 

(Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

αριθμ. 356/63548/10.03.2022  (Β’ 1388) όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 110/280797/23.09.2022 

(Β’ 5034) όμοιά της) 

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων/ Γενική Δ/νση Αλιείας  
             Δ/νση Υδατοκαλλιεργειών 
 

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ………………………………………………………ΗΜΕΡ. ΥΠΟΒΟΛΗΣ………………………………………………………… 

(Κωδ.Ηλεκτρ.Καταθ………………………………………………………….            (συμπληρώνονται από την Υπηρεσία) 

 

Α.Φ.Μ……………………………….. Δ.Ο.Υ………………………..    ΑΜΚΑ ……………………………… ΔΑΤ…………………………….. 

ΕΠΩΝΥΜΟ............................................................    ΟΝΟΜΑ . …………. 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ…………………………………………………...                 

ΤΡΑΠΕΖΑ-Τραπεζικός Λογαριασμός: ……………………………………………………………………………………………………….. 

ΙΒΑΝ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Στοιχεία Διεύθυνσης Κατοικίας 

ΠΕΡΙΦ.ΕΝΟΤΗΤΑ.. .ΔΗΜΟΣ ............................................................. 

Δ.Ε./Τ.Κ................. 

ΟΔΟΣ. ………………………………………………………… ΑΡΙΘΜΟΣ.................  

Τηλέφωνο:……………………………………………………..    E-mail:…………………………………………………………………………. 

 

Ο παραπάνω δικαιούχος κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας δηλώνω υπεύθυνα ότι: 

1) Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα Απόφαση 

2) Είμαι κάτοχος σε ποσοστό………………. εκμετάλλευσης oστρακοκαλλιέργειας που λειτουργεί νόμιμα 

μέχρι σήμερα, 

3) Έχω υποβάλλει εμπρόθεσμη δήλωση στο ΟΣΠΑ (μέχρι την 31.01.2022), 

4) Δεν έχω στη διάθεσή μου ενίσχυση η οποία έχει κριθεί παράνομη και ασυμβίβαστη σύμφωνα με 

Απόφαση της Επιτροπής ή του Δ.Ε.Ε κατά τα οριζόμενα στην περ. 4 της υποπαρ. Β10 της 

παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του Ν.4152/2013. 

5) Το ποσό ενίσχυσης ήσσονος σημασίας που θα λάβω βάσει της παρούσας, αθροιζόμενο με τυχόν 

άλλες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχω λάβει βάσει του Κανονισμού 717/2014 της Επιτροπής 

(ΕΕ L190/45, 28.06.2014) δεν υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ για την χρονική περίοδο 2020-2022. 

(…………………………………………………………………………………………………………………….συμπληρώνονται τα ποσά 

άλλων ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που τυχόν έλαβε ο αιτών κατά την ίδια περίοδο) 
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ΑΙΤΟΥΜΑΙ  

Την κρατική ενίσχυση που προβλέπεται από την ΚΥΑ 356/63548/10.03.2022 (ΦΕΚ Β’1388) 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για ..….………………………………………….. οστρακοκαλλιέργειας 

που διαθέτω/συμμετέχω και για την οποία έχουν δηλωθεί τα παραγωγικά στοιχεία στο 

Ο.Σ.Π.Α. για το έτος 2020. 

 

 
                                                        Ο ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ 

 
 

                                                     ……………………………………………….. 
                                                       (με γνήσιο υπογραφής) 

 
 

 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ [   ] τικάρισμα 

 
 

*Συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση  

 
Τα κατωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται με κάθε αίτηση, για κάθε μονάδα που διαθέτει/συμμετέχει το 

φυσικό/νομικό πρόσωπο 

 Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας [   ] 

 Απόφαση χορήγησης κτηνιατρικού κωδικού [   ] 

 Ιδιωτικό συμφωνητικό καθορισμού των ποσοστών συμμετοχής στην εκμετάλλευση [ ] ή δεν 

απαιτείται [   ] (επιλέξτε ανάλογα) 

 Παραστατικά λειτουργικών εξόδων [   ] ή δεν απαιτείται [   ]  (επιλέξτε ανάλογα) 

 

Τα κατωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται άπαξ 

 Τελευταίο εκκαθαριστικό φορολογικής δήλωσης ή ανάλογο έγγραφο [  ] 

 Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας [  ] 

 Υπεύθυνη δήλωση για άλλες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας [   ] 

 ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού (πρώτη σελίδα βιβλιαρίου ή βεβαίωση τράπεζας) [   ] 

 Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης νομικών προσώπων [   ] 
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ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ  

(για δικαιούχους που υποβάλλουν περισσότερα του ενός αιτήματα) 
 (Υπόδειγμα ΙΙ) 

 
Ο/Η……………………………………………………………………………………………….υποβάλλω………..(αριθμός) αιτήματα για 
χορήγηση κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας για μονάδες που διαθέτω/συμμετέχω, με τα κάτωθι 
στοιχεία: 

 
1. Θέση/τεμάχιο:……………………………………………………………...  

Αριθ.πρωτ./ημερομηνία απόφασης αδείας ίδρυσης και λειτουργίας:………………………………………………. 

(Ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτής:…………………………………………………………………………………………..….) 

Μέγεθος μισθωμένης έκτασης (στρέμματα)……………................ 

Ποσοστό % επί της μισθωμένης έκτασης:………... Έκταση σε στρέμματα που μου αντιστοιχούν…………..  

2. Θέση/τεμάχιο:………………………………………………………………….  

Αριθ.πρωτ./ημερομηνία απόφασης αδείας ίδρυσης και λειτουργίας:……………………………………………….. 

(Ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτής:………………………………………………………………………………………………...) 

Μέγεθος μισθωμένης έκτασης (στρέμματα)……………............. 

Ποσοστό % επί της μισθωμένης έκτασης:………... Έκταση σε στρέμματα που μου αντιστοιχούν…………..  

3. Θέση(τεμάχιο):……………………………………………..  

Αριθ.πρωτ./ημερομηνία απόφασης αδείας ίδρυσης και λειτουργίας:……………………………………………..… 

(Ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτής:……………………………………………………………………………………………..….) 

Μέγεθος μισθωμένης έκτασης (στρέμματα)……………... 

Ποσοστό % επί της μισθωμένης έκτασης:………... Έκταση σε στρέμματα που μου αντιστοιχούν…………..  

4. Θέση(τεμάχιο):……………………………………………..  

Αριθ.πρωτ./ημερομηνία απόφασης αδείας ίδρυσης και λειτουργίας:………………………………….…………….. 

(Ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτής:………………………………………………………………………………………..……….) 

Μέγεθος μισθωμένης έκτασης (στρέμματα)……………... 

Ποσοστό % επί της μισθωμένης έκτασης:………... Έκταση σε στρέμματα που μου αντιστοιχούν………….. 

 

(εφόσον χρειάζεται, μπορεί να συμπληρωθεί και δεύτερο έντυπο) 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ [    ] τικάρισμα 
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