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Μέτρο 1.9: Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων – άρθρο 33 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
«Σχέδιο Προσωρινής Παύσης Αλιευτικών Δραστηριοτήτων» 

 
Γενικά  
 
Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, έχοντας υπόψη τις ειδικές πρόνοιες που αφορούν τον 
Κανονισμό (ΕΕ) 508/2014 σε σχέση με τα ειδικά μέτρα για μετριασμό των επιπτώσεων της εξάπλωσης της 
επιδημίας του Covid 19 στην αλιεία και στην υδατοκαλλιέργεια, καθώς και τις βασικές πρόνοιες της 
ακόλουθης ενωσιακής νομοθεσίας:  
 
- Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 

για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας  
- Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 

2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1083/2006. 

- Όλων των Εκτελεστικών και Κατ΄ Εξουσιοδότηση Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που διέπουν 
τους πιο πάνω γενικούς κανονισμούς. 

- Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 
2013 σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 
και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και 
(ΕΚ) αριθ. 639/2004 του Συμβουλίου και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου 
 

απευθύνει Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στο Σχέδιο Προσωρινής 
Παύσης Αλιευτικών Δραστηριοτήτων. 

 
Ο ΕΦ Αλιείας προτίθεται να εφαρμόσει το  Μέτρο 1.9 στα πλαίσια της Προτεραιότητας της Ένωσης 1 και 
ειδικότερα του άρθρου 33 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 για την προσωρινή παύση των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων ως ειδικό μέτρο για μετριασμό των επιπτώσεων της εξάπλωσης της επιδημίας του Covid 
19 στην αλιεία και στην υδατοκαλλιέργεια  

 
Αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης αποτελούν το Παράρτημα 1: Αίτηση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος και το Παράρτημα 2: Πρότυπη Συμφωνία Δημόσιας Χρηματοδότησης. 
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1. Στόχος του Σχεδίου  
 
Το Σχέδιο αποσκοπεί στην άμβλυνση των επιπτώσεων που προκύπτουν  λόγω της εξάπλωσης της επιδημίας 
του Covid 19 και επηρεάζει αρνητικά  την εργασία των αλιέων σε χρηματοοικονομικούς όρους λόγω  της 
διατάραξης της αγοράς και μειωμένης ζήτησης εκ μέρους των καταναλωτών. Η μειωμένη ζήτηση αλιευτικών 
προϊόντων και η πτώση τιμών σε συνδυασμό με την τρωτότητα και πολυπλοκότητα της εφοδιαστικής 
αλυσίδας είναι ζημιογόνες στις αλιευτικές δραστηριότητες.    
 

2. Δικαιούχοι του Σχεδίου - Προϋποθέσεις Συμμετοχής 
 

Το Σχέδιο απευθύνεται σε αλιείς/ιδιοκτήτες σκαφών, οι οποίοι κατέχουν επαγγελματική άδεια αλιείας 
επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη εγγεγραμμένα στο Κυπριακό Μητρώο Αλιευτικών Σκαφών (ΜΑΣ)  για 
παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας και πολυδύναμη αλιεία.  
 
Οι αλιείς/ιδιοκτήτες σκαφών κάτοχοι αδειών κατηγορίας Γ  δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο παρόν 
Σχέδιο.  
 
Δικαιούχοι είναι ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών τα οποία είναι νηολογημένα ως ενεργά (ενεργή άδεια 
αλιείας) και έχουν ασκήσει αλιευτικές δραστηριότητες στη θάλασσα επί τουλάχιστον 120 ημέρες στη 
διάρκεια των δύο ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της παρούσας 
αίτησης/εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δηλαδή, έχουν ασκήσει αλιευτικές δραστηριότητες στη θάλασσα επί 
τουλάχιστον 120 ημέρες κατά τα έτη 2018 και 2019. 
 
Σε περίπτωση που ένα σκάφος έχει εγγραφεί στο Μητρώο Αλιευτικών Σκαφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σε χρονικό διάστημα μικρότερο των δύο (2) ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, τότε η  
περίοδος που το σκάφος θα πρέπει να έχει ασκήσει αλιευτικές δραστηριότητες στη θάλασσα θα είναι το 
κατά αναλογία  ποσοστό των 120 ημερών στη θάλασσα των δύο ημερολογιακών ετών που προηγούνται 
της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης. 
 
Συγκεκριμένα, Δικαιούχοι είναι:  
 
Α. Φυσικά πρόσωπα, οι οποίοι είναι: 

• Κάτοχοι αδειών παράκτιας αλιείας κατηγορίας Α΄ 
• Κάτοχοι αδειών παράκτιας αλιείας κατηγορίας Β΄ 

 
Β. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι οποίοι είναι: 

• Ιδιοκτήτες σκαφών για τα οποία κατέχουν πολυδύναμη άδεια αλιείας με σκάφη ≥ 12 μ. 
 

3. Ειδικές Διατάξεις 
 
Οι αιτητές που θα υποβάλουν την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,  πρέπει να γνωρίζουν ότι, αφού 
ενταχθούν στο Σχέδιο αναστέλλονται αυτόματα όλες οι αλιευτικές δραστηριότητες του σχετικού 
αλιευτικού σκάφους ουσιαστικά. Το ΤΑΘΕ θα προβεί σε ενέργειες ούτως ώστε να βεβαιωθεί ότι το εν λόγω  
αλιευτικό σκάφος έχει πάψει κάθε αλιευτική δραστηριότητα στη διάρκεια της περιόδου που αφορά η 
προσωρινή  παύση (π.χ. σφράγιση πηδαλίου σκάφους).  
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4. Όροι Χρηματοδότησης του Σχεδίου - Ποσοστά Χρηματοδότησης 

 
Ο συνολικός προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης για την υλοποίηση του Σχεδίου, ανέρχεται στο ποσό 
των €750.000. Από το ποσό αυτό το 75% (€562.500) καλύπτεται από το ΕΤΘΑ και το υπόλοιπο 25% 
(€187.500) από την Κυπριακή Δημοκρατία.  
 
Το ποσοστό χρηματοδότησης (Δημόσια Δαπάνη) ανέρχεται στο 100%. Η χρηματοδότηση καταβάλλεται 
απευθείας στο Δικαιούχο και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή της σε τρίτους. Στην περίπτωση που το αλιευτικό 
σκάφος έχει συνιδιοκτήτες, τότε το ποσό της χρηματοδότησης διαιρείται και καταβάλλεται ίσο ποσό στον 
καθένα.  
 
Η καταβολή της χρηματοδότησης θα δίνεται για την περίοδο που εφαρμόζεται η προσωρινή παύση σε  
μηνιαία βάση. Η εφαρμογή του Σχεδίου θα είναι για δυο (2) μήνες και η καταβολή της χρηματοδότησης  
θα γίνεται σε αντίστοιχες μηνιαίες δόσεις, ανάλογα με τον αριθμό των μηνών που ο αιτητής επιθυμεί  να 
ενταχθεί στο Σχέδιο.  Η ελάχιστη περίοδος εφαρμογής της προσωρινής παύσης είναι ένας (1) μήνας, υπό 
την προϋπόθεση ότι ο αιτητής έχει ενημερώσει τον ΕΦ για την επιθυμία του να μην συνεχίσει με προσωρινή 
παύση, πριν το τέλος του τρέχον μήνα. Το Σχέδιο δύναται να παραταθεί σε περίπτωση απόφασης 
παράτασης της λήψης περιοριστικών μέτρων από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. 
 
Το μηνιαίο ποσό της χρηματοδότησης ανέρχεται: 
 
Α. σε €1.000 για κατόχους αδειών παράκτιας αλιείας κατηγορίας Α ή Β 
 
Β. σε €1.500 για κατόχους αδειών πολυδύναμης άδειας αλιείας με σκάφη ≥ 12 μ  
 

5. Περίοδος Εφαρμογής  
 

Το Σχέδιο αφορά την περίοδο από την 13η Απριλίου 2020 μέχρι την 13η Ιουνίου 2020. Το Σχέδιο δύναται να 
παραταθεί σε περίπτωση απόφασης παράτασης της λήψης περιοριστικών μέτρων από τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας.  
 
Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα υποβάλλεται από τους αλιείς θα εκλαμβάνεται και ως Αίτηση 
Υποβολής Πρότασης για ένταξη τους στο Σχέδιο Προσωρινής Παύσης Αλιευτικών Δραστηριοτήτων.   
 
 

6. Διαδικασία Υποβολής και Αξιολόγησης της Αίτησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος  

 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020 μέχρι 
την Πέμπτη 16 Απριλίου 2020.  
 
Οι αιτητές θα πρέπει να τοποθετούν τις αιτήσεις τους συμπληρωμένες και κατάλληλα  υπογεγραμμένες στα 
ειδικά κουτιά που θα βρίσκονται τοποθετημένα έξω από τα επιμέρους Επαρχιακά Γραφεία του ΤΑΘΕ 
(Λάρνακα, Παραλίμνι, Λεμεσό, Ζύγι και Πάφο). Οι αιτητής μετά την τοποθέτηση της αίτησης του στο κουτί 
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θα πρέπει να ενημερώσει τηλεφωνικά στον αριθμό 22807848 τον αρμόδιο λειτουργό του ΕΦ, για σκοπούς 
διασφάλισης της υποβολής της αίτησης τους.   
 
Ακολούθως οι αιτήσεις θα στέλνονται από τα Επαρχιακά Γραφεία στα Κεντρικά Γραφεία του ΤΑΘΕ, όπου θα 
γίνεται η αξιολόγηση τους. Ο τύπος αξιολόγησης είναι η Άμεση Αξιολόγηση. 
 
Οι αιτητές που πληρούν τα κριτήρια εγκρίνονται και εντάσσονται αυτόματα στο Σχέδιο, ενώ όσοι 
απορρίπτονται θα ενημερώνονται τηλεφωνικά. 
 

7. Ενστάσεις  
 
Αιτητές των οποίων η αίτηση απορρίπτεται για χρηματοδότηση, έχουν το δικαίωμα εντός επτά (7) 
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που ενημερώνονται για την απόρριψη της αίτησης τους, να 
υποβάλουν ένσταση παραθέτοντας τους συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους πιστεύουν ότι δεν θα 
έπρεπε να απορριφθούν. Η ένσταση, λόγω της κατάστασης των περιοριστικών μέτρων, μπορεί να γίνεται 
τηλεφωνικά στον αριθμό 22807848.  
Οι ενστάσεις θα εξετάζονται και θα ενημερώνεται ο αιτητής τηλεφωνικά για την αποδοχή ή μη της ένστασης 
του. 
 

8. Λόγοι Αποκλεισμού Προτάσεων  
 
Ο αιτητής με την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος δηλώνει υπεύθυνα ότι: 
 
1. Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ή παράπτωμα που θίγει τους κανόνες της Κοινής 
Αλιευτικής Πολιτικής της ΕΕ, το οποίο μπορεί να διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρόπο η αρμόδια αρχή ή έχει 
καταδικαστεί  για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου, 
σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καν. (ΕΕ) 508/2014 του ΕΤΘΑ και τον κατ΄ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 288/2015. 
Συγκεκριμένα:  

α) δεν έχει διαπράξει σοβαρή παράβαση βάσει του άρθρου 42 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του 
Συμβουλίου ( 1 ) ή του άρθρου 90 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, 

β) δεν έχει συμμετάσχει στην εκμετάλλευση, τη διαχείριση ή την ιδιοκτησία αλιευτικών σκαφών που 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο σκαφών ΠΛΑ αλιείας της Ένωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 40 
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1005/20081 ή σκαφών που φέρουν τη σημαία χωρών οι 
οποίες έχουν χαρακτηρισθεί ως μη συνεργαζόμενες τρίτες χώρες κατά το άρθρο 33 του ίδιου 
Κανονισμού, 

γ) δεν έχει διαπράξει σοβαρές παραβάσεις των κανόνων της ΚΑλΠ οι οποίες έχουν λάβει το 
χαρακτηρισμό αυτό σε άλλες νομοθετικές πράξεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, ή 

δ) δεν έχει διαπράξει οποιοδήποτε από τα αδικήματα που ορίζονται στα άρθρα 3 και 4 της οδηγίας 
2008/99/ΕΚ2 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), εφόσον η αίτηση αφορά στήριξη 
δυνάμει του κεφαλαίου ΙΙ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας του Κανονισμού (ΕΕ) 
508/2014. 

 
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2008, περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος 
πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, τροποποίησης των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 
2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1936/2001 και (ΕΚ) αριθ. 601/2004 και κατάργησης των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1093/94 και (ΕΚ) αριθ. 1447/1999 
(ΕΕ L 286 της29.10.2008, σ. 1) 
2 Οδηγία 2008/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, σχετικά με την προστασία του 
περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (ΕΕ L 328 της 6.12.2008, σ. 28) 
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ε) δεν έχει κριθεί από την αρμόδια αρχή ότι ο εν λόγω αιτητής είναι ένοχος απάτης, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (1) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας (ΕΤΑ) ή του ΕΤΘΑ. Ο αποκλεισμός σε 
αυτή την περίπτωση γίνεται για καθορισμένη χρονική περίοδο που καθορίζεται από την Ε. Επιτροπή 
με κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμό (άρθρο 10.4 του Καν. (ΕΕ) 508/2014 του ΕΤΘΑ). 

 
2. Είναι ιδιοκτήτης αλιευτικού σκάφους το οποίο είναι νηολογημένο ως ενεργό, κατέχει σε ισχύ 
επαγγελματική άδεια αλιείας και έχει ασκήσει αλιευτικές δραστηριότητες στη θάλασσα επί τουλάχιστον 
120 ημέρες στη διάρκεια των δύο ημερολογιακών ετών (2018, 2019) που προηγούνται της ημερομηνίας 
υποβολής της αίτησης στήριξης. Σε περίπτωση που ένα σκάφος έχει εγγραφεί στο Μητρώο Αλιευτικών 
Σκαφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε χρονικό διάστημα μικρότερο των δύο (2) ετών από την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, τότε η  περίοδος που το σκάφος θα πρέπει να έχει ασκήσει αλιευτικές 
δραστηριότητες στη θάλασσα θα είναι το κατά αναλογία  ποσοστό των 120 ημερών στη θάλασσα των δύο 
ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης. 
 
3. Σε περίπτωση που ζητηθούν από το ΤΑΘΕ οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες οι οποίες δύναται να 
θεωρηθούν εύλογα αναγκαίες, ο αιτητής πρόθυμα θα ανταποκριθεί, υποβάλλοντας αυτές, σε οποιοδήποτε 
στάδιο της διαδικασίας. 
 
4. Ο αιτητής που εντάσσεται στο παρόν Σχέδιο και λαμβάνει χορηγία μέσω του εν λόγω Σχεδίου δεν θα 
μπορεί, για τον ίδιο λόγο και την ίδια περίοδο εφαρμογής, να λάβει χορηγία από άλλα Σχέδια. 
 
5. Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση είναι πλήρη, ακριβή και αληθή και ο 
αιτητής γνωρίζει ότι τυχόν ψευδής δήλωση θα συνεπάγεται την άμεση απόρριψη της αίτησης του και ότι 
θα στερηθεί του δικαιώματος υποβολής άλλης αίτησης. Επίσης, ανάλογα με την περίπτωση, είναι δυνατόν 
να ληφθούν και πρόσθετα μέτρα εναντίον του. Για το σκοπό αυτό αποδέχεται την επιβεβαίωση των 
στοιχείων που δηλώνει στην αίτηση του. Επιπρόσθετα, το ΤΑΘΕ διατηρεί το δικαίωμα χρήσης / 
γνωστοποίησης των στοιχείων του για ανάγκες άλλων Τμημάτων /Υπουργείων, όπου αυτό κριθεί σκόπιμο. 
 
6. Ο αιτητής αποδέχεται τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο πρότυπο της Συμφωνίας 
Δημόσιας Χρηματοδότησης (Παράρτημα 2. ΣΔΧ), που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 
πρόσκλησης.  
 
7. Με την υπογραφή του ο αιτητής στην Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναγνωρίζει το δικαίωμα του 
Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών να προβεί ανά πάσα στιγμή σε τροποποιήσεις, συμπληρώσεις ή 
αλλαγές στο Σχέδιο που θα εγκρίνει η Διαχειριστική Αρχή (Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, 
Συντονισμού και Ανάπτυξης) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θάλασσα 2014-2020. 

 
9. Ερμηνείες – Τροποποιήσεις 

                 
Η Διευθύντρια του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών ερμηνεύει, συμπληρώνει και τροποποιεί 
όπου αιτιολογημένα παρουσιάζεται πρόβλημα, τους όρους και πρόνοιες του Σχεδίου που διευκολύνουν την 
εφαρμογή του, αφού εξασφαλίσει την εκ των προτέρων έγκριση της Διαχειριστικής Αρχής.  
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