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Κχξηε Τπνπξγέ
Κπξίεο & Κχξηνη
ην Γεσηερληθφ Δπηκειεηήξην Παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο, σο ν
ζεζκνζεηεκέλνο ζχκβνπινο ηεο πνιηηείαο ζε ζέκαηα πξσηνγελνχο ηνκέα θαη
πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο (άξζξν 2 ηνπ λφκνπ 1474/1984), ζέιεη λα ζαο
ζέζεη έλα ζεκαληηθφ ζέκα πνπ αθνξά ηνλ θιάδν ηεο Αιηείαο.
χκθσλα κε ηελ αξ. 123/29-12-10 (ΦΔΚ 47/Β/24-01-11) απφθαζε πξφζθιεζε ηνπ Τπνπξγνχ Θαιάζζησλ Τπνζέζεσλ, Νήζσλ & Αιηείαο (Μέηξν
1.1 ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

Αιηείαο Δ.Π.ΑΛ. 2007-2013),

θαινχληαη φινη νη ελδηαθεξφκελνη αιηείο λα ππνβάινπλ αίηεζε γηα κφληκε
παχζε αιηεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, είηε κε ηε δηάιπζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ
αιηεπηηθνχ ηνπο ζθάθνπο, είηε κε ηελ αιιαγή ρξήζεο ηνπ γηα κε αιηεπηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο.
ηα πιαίζηα ηεο παξαπάλσ πξφζθιεζεο θαινχληαη επίζεο θαη

φζνη

είραλ ππνβάιιεη αίηεζε γηα έληαμε ζην αληίζηνηρν κέηξν ηνπ πξνεγνχκελνπ
Δ.Π.ΑΛ. 2000-2006, απφ 01/01/2007 έσο 31/12/2009, θαη δελ εληάρζεθαλ
ιφγσ έιιεηςεο πηζηψζεσλ, αιιά επηζπκνχλ λα εμεηαζηεί ε αίηεζή ηνπο ζηα
πιαίζηα ηνπ λένπ πξνγξάκκαηνο, λα πξνζθνκίζνπλ αίηεζε επαλεθδήισζεο
ελδηαθέξνληνο.
Οη αηηήζεηο πνπ είραλ ππνβιεζεί ζηα πιαίζηα ηνπ πξνεγνχκελνπ
Δ.Π.ΑΛ., ζα εμεηαζηνχλ πιένλ κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λένπ πξνγξάκκαηνο.
Σν Δ.Π.ΑΛ. 2007-2013 ζέηεη, πέξα απφ ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνεγνχκελνπ
πξνγξάκκαηνο, νξηζκέλεο πην απζηεξέο απαηηήζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα λα
κπνξεί ην ζθάθνο λα εληαρζεί ζε έλα απφ ηα παξαθάησ ηξία Δζληθά ρέδηα
Παξνπιηζκνχ (Δ..Π.).

1. Γηα ην 1ν Δ..Π.  Ο ιηκέλαο εγγξαθήο ζηα λενιφγηα- ιεκβνιφγηα,
πξέπεη λα αλήθεη ζηνπο παξαθάησ θιεηζηνχο θφιπνπο (Ακβξαθηθφο,
Αξγνιηθφο, Γέξαο, Βφξεηνο Δπβντθφο, Νφηηνο Δπβντθφο, Θεξκατθφο,
Ηεξηζζνχ,

Καβάιαο,

Καιινλήο,

Κεξθπξατθφο-Ζγνπκελίηζαο,

Κνξηλζηαθφο, Παγαζεηηθφο, Παηξατθφο, αξσληθφο).
2. Γηα ην 2ν Δ..Π.  θάθνο ηνπιάρηζηνλ 15 εηψλ (εκεξνκελία έλαξμεο
πιφσλ).
3. Γηα ην 3ν Δ..Π.  θάθνο νιηθνχ κήθνπο κηθξφηεξνπ ησλ 7 κέηξσλ.
Όπσο αληηιακβάλεζηε, απφ ηα ζθάθε ιηκέλσλ πνπ δελ αλήθνπλ ζηνπο
παξαπάλσ θιεηζηνχο θφιπνπο ηνπ 1νπ Δ..Π., απνθιείνληαη απηά πνπ έρνπλ
ειηθία κεγαιχηεξε απφ 10 θαη κηθξφηεξε απφ 15 έηε ή έρνπλ νιηθφ κήθνο
κεγαιχηεξν ή ίζν ησλ 7 κέηξσλ. Σα παξαπάλσ θξηηήξηα αδηθνχλ ηνπο
ηδηνθηήηεο απηψλ ησλ ζθαθψλ δηφηη νη αηηήζεηο ηνπο γηα έληαμε ζην
πξνεγνχκελν Δ.Π.ΑΛ. είραλ ππνβιεζεί κε πξνυπνζέζεηο νη νπνίεο ηνπο
θάιππηαλ. ήκεξα, φκσο - κε ηνπο θαηλνχξγηνπο φξνπο - κέλνπλ αθάιππηνη
θαη έθζεηνη κε δάλεηα ηα νπνία είραλ πάξεη απφ ηξάπεδεο γηα επελδχζεηο,
βαζηδφκελνη ζηνπο φξνπο ηνπ πξνεγνχκελνπ πξνγξάκκαηνο.
Καζεκεξηλά γηλφκαζηε απνδέθηεο ηφζν ηεο αγσλίαο ησλ αιηέσλ, νη νπνίνη
πεξίκελαλ αξθεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα ηε ζεηηθή έθβαζε ησλ αηηήζεσλ ηνπο
δηφηη πιεξνχζαλ ηνπο φξνπο, φζν θαη ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ αιηείαο, γηα
κηα δίθαηε ιχζε γηα φινπο απηνχο νη νπνίνη είραλ κπεη ζε απηή ηε δηαδηθαζία.
Παξαθαινχκε, αθνχ ιάβεηε ππφςε ζαο ηε δχζθνιε νηθνλνκηθή ζπγθπξία
ηεο ρψξαο καο αιιά θαη ην κηθξφ πνζνζηφ ησλ εθθξεκψλ αηηήζεσλ πνπ δελ
πιεξνχλ θάπνηα απφ ηηο παξαπάλσ θαηλνχξγηεο πξνυπνζέζεηο ηνπ λένπ
πξνγξάκκαηνο, λα εμεηάζεηε θάζε δπλαηφηεηα ηθαλνπνίεζεο ηνπ αηηήκαηνο
ησλ αιηέσλ ηεο πεξηνρήο αξκνδηφηεηάο καο, αιιά θαη ησλ ππφινηπσλ
πεξηνρψλ ηεο ρψξαο καο.
Γηα ηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή
Ο Πξφεδξνο

Ο Γελ. Γξακκαηέαο

Γεκήηξηνο σηεξηάδεο

Υξήζηνο Λαγνχδαο

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ
Ππορ:
1. Τπνπξγείν Θαιάζζησλ Τπνζέζεσλ, Νήζσλ &
Αιηείαο
Γξαθείν Τπνπξγνχ
Αθηή Βαζηιεηάδε, Πχιε Δ1, 18510
Πεηξαηάο
2. Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Π. ΑΛ.
Ηεξνζνιχκσλ 6,
11252,
Πιαηεία
Ακεξηθήο, Αζήλα
+ email: infoalieia@mou.gr
3. Δηδηθή Τπεξεζία Δθαξκνγήο Γξάζεσλ Δ.Π.ΑΛ.
Λεσθ. Αζελψλ 54-56, 10441, Αζήλα
+ email: info_efd_alieias@mou.gr

Κοιν.:
1. Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ.
Μεηξνπφιεσο 67
Θεζ/λίθε
2. Παξαξηήκαηα ΓΔΩΣ.Δ.Δ.
3. Ηρζπνιφγνη κέιε ηνπ παξαξηήκαηνο

