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Σο Σμιμα Αλιείασ και Θαλαςςίων Ερευνών πλθροφορεί τουσ ενδιαφερόμενουσ αλιείσ ότι δζχεται αιτιςεισ για 
ζνταξθ προτάςεων ςτα πλαίςια του πιο πάνω χεδίου.  
 
τόχοσ του χεδίου είναι θ οριςτικι παφςθ των αλιευτικών δραςτθριοτιτων με τθ μόνιμθ απόςυρςθ των 
αλιευτικών ςκαφών παράκτιασ αλιείασ μικρισ κλίμακασ που δραςτθριοποιοφνται ςτα χωρικά φδατα τθσ 
Κυπριακισ Δθμοκρατίασ, ζτςι ώςτε να διαςφαλίηεται θ βιώςιμθ διαχείριςθ των αλιευτικών αποκεμάτων. 
 
Δικαιοφχοσ του χεδίου είναι ο ιδιοκτήτησ/ςυνιδιοκτήτησ αλιευτικοφ ςκάφουσ, που είναι και ο κάτοχοσ τησ 
άδειασ παράκτιασ αλιείασ μικρήσ κλίμακασ (κατηγορίασ Α ή Β) για το ζτοσ 2015. Οι Δικαιοφχοι κα πρζπει από 
το 2011 μζχρι το 2015 να εξαςφάλιςαν τουλάχιςτον τζςςερισ (4) ετιςιεσ άδειεσ αλιείασ (κατθγορίασ Α ι Β). Η 
χρθματοδότθςθ χορθγείται ςτουσ ιδιοκτιτεσ αλιευτικών ςκαφών, τα οποία είναι νθολογθμζνα ωσ ενεργά και 
ζχουν αςκιςει αλιευτικζσ δραςτθριότθτεσ ςτθ κάλαςςα επί τουλάχιςτον 90 θμζρεσ κατ’ ζτοσ για το 2013 και το 
2014. 
 
Άτομα που ιταν ιδιοκτιτεσ/ςυνιδιοκτιτεσ ςκαφών που ζχουν αποςυρκεί μζςω χρθματοδότθςθσ ςτα πλαίςια 
προθγοφμενων χεδίων Απόςυρςθσ (ΕΕΠΑΛ 2004-2006 και ΕΠΑΛ 2007-2013) δεν κα μποροφν να υποβάλουν 
αίτθςθ και να χρθματοδοτθκοφν ςτα πλαίςια του παρόντοσ χεδίου. 
 
Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ είναι: €3.000.000. Σα ζργα ςυγχρθματοδοτοφνται από 
το Ευρωπαϊκό Σαμείο Θάλαςςασ και Αλιείασ (ΕΣΘΑ) τθσ ΕΕ κατά 50% και από τθν Κυπριακι Δθμοκρατία κατά 
50%.  
 
Η επιλογι των ζργων κα γίνεται με τθ διαδικαςία τθσ ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ. Με το τζλοσ τθσ πρόςκλθςθσ, 
όςεσ προτάςεισ πλθροφν τα κριτιρια και τισ προχποκζςεισ που προνοοφνται ςτο χζδιο και ζχουν λάβει κετικι 
αξιολόγθςθ κα βακμολογοφνται και κα προωκοφνται για ζγκριςθ, ςφμφωνα με τθ βακμολογικι τουσ κατάταξθ. 
 
Ο Οδθγόσ Εφαρμογισ του χεδίου μαηί με τα Παραρτιματα μπορεί να εξαςφαλίηεται από τα Κεντρικά Γραφεία 
του ΣΑΘΕ ςτθ Λευκωςία (Βθκλεζμ 101, Βιομθχανικι Περιοχι τροβόλου), τισ Επαρχιακζσ Μονάδεσ του ΣΑΘΕ 
και από τθν ιςτοςελίδα του ΕΠ «Θάλαςςα» 2014-2020  www.moa.gov.cy/thalassa   
 
Οι αιτιςεισ μποροφν να υποβάλλονται ςτα τυποποιθμζνα ζντυπα του Οδθγοφ Εφαρμογισ από τθ Δευτζρα 08 
Ιουνίου 2015 μζχρι τθν Σετάρτη 08 Ιουλίου 2015, κατά τισ εργάςιμεσ μζρεσ και ώρεσ του δθμοςίου ςτα 
Κεντρικά Γραφεία του ΣΑΘΕ ι ςτισ Επαρχιακζσ Μονάδεσ του ΣΑΘΕ, ςε κακοριςμζνεσ μζρεσ και ώρεσ για τθν 
κάκε Επαρχία που κα ανακοινωκοφν ςε μεταγενζςτερο ςτάδιο. 
 
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να αποτείνονται:  
Κεντρικά Γραφεία Λευκωςίασ: Νατάςα Παππουλι, Νικολζτα Βαρνάβα 
Βθκλεζμ 101, Βιομθχανικι περιοχι τροβόλου, Σ.Κ. 1416 
Σθλ.: 22807861, 22 807849, Φαξ: 22 423293 
Email: npappouli@dfmr.moa.gov.cy & nvarnava@dfmr.moa.gov.cy 
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