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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 229/02-02-2023 (ΑΔΑ:Ψ9ΟΦ4653ΠΓ-
ΜΗΔ) Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης για την ένταξη στη δράση 2 του 
μέτρου 3.4.3 «Μέτρα Εμπορίας», (παρ. 3, του άρθρου 68, Καν.(ΕΕ) 508/2014), όπως 
τροποποιήθηκε με τον Καν(ΕΕ) 1278/2022, της Ενωσιακής Προτεραιότητας 5, «Προαγωγή 
της εμπορίας και της μεταποίησης», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 
2014-2020. Η δράση αφορά τη χρηματική αποζημίωση των φορέων εκμετάλλευσης του τομέα 
αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας για το διαφυγόν εισόδημά τους και για το πρόσθετο 
κόστος που προέκυψε λόγω της διατάραξης της αγοράς η οποία προκλήθηκε από τον 
επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις επιπτώσεις της στην εφοδιαστική 
αλυσίδα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. 

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής 
εφαρμογής που θα λειτουργεί στον ιστότοπο «apozimiosi-metro343.alieia.gr», 
συμπληρώνοντας το σύνολο των υποχρεωτικών πεδίων της ηλεκτρονικής αίτησης, μεταξύ 
των οποίων και την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας, μέσω της οποίας θα 
πραγματοποιείται η επικοινωνία και η σχετική ενημέρωση των δικαιούχων εκ μέρους της ΕΥΔ 
ΕΠΑΛΘ. Μετά την οριστικοποίηση της αίτησης, παράγεται αποδεικτικό «επιβεβαίωσης» 
επιτυχούς υποβολής της και αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο, μέσω ηλεκτρονικού 
μηνύματος, στη δηλωθείσα ηλεκτρονική διεύθυνσή του.   

Στο πεδίο εφαρμογής της πρόσκλησης υπάγονται Πράξεις που εντάσσονται στο Μέτρο 
3.4.3 – «Μέτρα Εμπορίας», δράση 2 και συγκεκριμένα στις εξής υποδράσεις:  

 
Υποδράση (α) : «Χρηματική αποζημίωση φορέων εκμετάλλευσης του τομέα 

αλιείας.  
 
Υποδράση (β) : «Χρηματική αποζημίωση φορέων εκμετάλλευσης του τομέα 

υδατοκαλλιέργειας. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ (τηλ.: 2131501181, 

2131501186, 2131501184) αλλά και στην υπηρεσία μας (τηλ.: 2682060952, 2682026983 & 
2682025282) για περισσότερες πληροφορίες. 
 
ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ :  

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 
(οριστικοποίησης) στον ιστότοπο 

apozimiosi-metro343.alieia.gr ορίζεται η : 
06.02.2023 & ώρα 09.00 

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 
(οριστικοποίησης) στον ιστότοπο 

apozimiosi-metro343.alieia.gr, ορίζεται η : 
15.03.2023 & ώρα 14.00 
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