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1. 1. Ανάλυση - Στοχοθεσία 

 

Ο τοµέας της Αλιείας θεωρείται σηµαντικός για την ευρωπαϊκή και εθνική οικονοµία 
κυρίως επειδή συµβάλλει στη διατήρηση της κοινωνικής και οικονοµικής συνοχής µεγάλων 
παράκτιων & νησιωτικών περιοχών, αλλά επιπλέον επειδή συµβάλλει ουσιαστικά στην 
εξασφάλιση ζωικών πρωτεϊνών υψηλής βιολογικής αξίας, αξιοποιεί τοπικούς 
πλουτοπαραγωγικούς πόρους, εξασφαλίζει θέσεις εργασίας και απασχολεί σηµαντικό αριθµό 
ατόµων παράκτιων περιοχών.  

Με την πρόταση Κανονισµού για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), 
επιδιώκεται η επίτευξη των στόχων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) και της 
Ολοκληρωµένης Θαλάσσιας Πολιτικής (ΟΘΠ) και συγκεκριµένα, η διασφάλιση βιώσιµης 
διαχείρισης των αλιευτικών πόρων, η διαφύλαξη του φυσικού παράκτιου και θαλάσσιου 
κεφαλαίου και η βιώσιµη χρήση των θαλάσσιων πόρων εντοπίζοντας ευκαιρίες καινοτόµου 
επιχειρηµατικότητας στη θαλάσσια και παράκτια οικονοµία. Το ΕΤΘΑ θα συµβάλλει επίσης 
στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», µέσω βασικών  
προτεραιοτήτων που σχετίζονται µε την ενίσχυση της καινοτοµίας και της βασιζόµενης στη 
γνώση αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την προώθηση της βιώσιµης και αποδοτικής ως προς 
τους πόρους αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και την αύξηση της απασχόλησης και της 
εδαφικής συνοχής, µέσω της αποδέσµευσης του δυναµικού ανάπτυξης και δηµιουργίας 
θέσεων εργασίας των παράκτιων και εσωτερικών αλιευτικών κοινοτήτων και της προώθησης 
της διαφοροποίησης των αλιευτικών δραστηριοτήτων σε άλλους κλάδους της θαλάσσιας 
οικονοµίας. 

 

Βασικός στόχος της αναπτυξιακής στρατηγικής του τοµέα είναι η βιώσιµη και αειφόρος 
ανάπτυξη του τοµέα της αλιείας στην κατεύθυνση προστασίας των ιχθυαποθεµάτων, 
ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και διατήρησης της κοινωνικής & οικονοµικής συνοχής 
των αλιευτικών περιοχών. 

Οι βασικές στρατηγικές επιλογές της χώρας για την ενίσχυση του τοµέα της αλιείας θα 
στοχεύουν: 

- στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων του τοµέα 
της Αλιείας και της Υδατοκαλλιέργειας, και  

- στην προστασία του περιβάλλοντος και στην προώθηση της αποδοτικότητας των 
πόρων. 

 

1.1. Ανάλυση των αναπτυξιακών αναγκών και δυνατοτήτων  

Ακολουθούν οι βασικές ανάγκες του τοµέα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας ανά 
θεµατικό στόχο του ΚΣΠ, σύµφωνα µε:  

α) τα αποτελέσµατα της εµπειρογνωµοσύνης για «τον προσδιορισµό των αναπτυξιακών 
αναγκών, δυνατοτήτων, απειλών και ευκαιριών στον Τοµέα της Αλιείας και τον 
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προσανατολισµό των τοµεακών προτεραιοτήτων» η οποία παραλήφθηκε οριστικά από την 
αρµόδια Επιτροπή της ΕΥ∆ΕΠ Αλιείας, στις 18 Απριλίου 2013,  

β) την εµπειρία από τις προηγούµενες προγραµµατικές περιόδους, ειδικότερα αναφορικά µε 
την επίτευξη των στόχων που είχαν τεθεί, 

γ) το κείµενο θέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (position paper), 

δ) τις Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής 2014-2020 του τοµέα αλιείας, που 
συνέταξε η ΕΥ∆ΕΠ Αλιείας τον Φεβρουάριο του 2013, και 

ε) τις µέχρι σήµερα καταγεγραµµένες προτάσεις των εθνικών και περιφερειακών αρχών, 
αναπτυξιακών, κοινωνικοοικονοµικών και περιβαλλοντικών φορέων, καθώς και 
πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων, στο πλαίσιο ανοιχτής διαβούλευσης. 

 

Θ.Σ.(1)    Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτοµίας 

Κατά τις προηγούµενες προγραµµατικές περιόδους υλοποιήθηκαν δράσεις που 
περιλάµβαναν την εκτέλεση πρότυπων πειραµατικών έργων, µε σκοπό τη δοκιµασία υπό 
συνθήκες παραπλήσιες µε τις πραγµατικές συνθήκες της βιοµηχανίας, της τεχνικής 
αξιοπιστίας ή/και της οικονοµικής βιωσιµότητας µιας καινοτόµου τεχνολογίας.  

Στο πλαίσιο της ευρείας διαβούλευσης για τον σχεδιασµό της στρατηγικής και των στόχων 
του επιχειρησιακού προγράµµατος αλιείας 2014-2020, έχει καταδειχθεί η ανάγκη ενίσχυσης 
των δεσµών µεταξύ της εφαρµοσµένης και προσανατολισµένης έρευνας και των 
πραγµατικών αναγκών του τοµέα αλιείας, καθώς και της χρήσης των ερευνητικών 
δεδοµένων για την ανάπτυξη του τοµέα.  

Στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ περιλαµβάνονται νέα µέτρα µε ιδιαίτερη έµφαση στην καινοτοµία, για 
την προώθηση της ανάπτυξης νέων ή βελτιωµένων προϊόντων, διαδικασιών, διαχείρισης και 
συστηµάτων οργάνωσης σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής, µεταποίησης και εµπορίας, 
που θα συµβάλουν στο να αποκτήσουν προστιθέµενη αξία τα προϊόντα της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας, στο να µειώσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων 
τους και να χαµηλώσουν το κόστος παραγωγής τους.  

 

Θ.Σ.(3)    Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων του τοµέα της 
αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας 

Ο κλάδος της συλλεκτικής αλιείας είναι ευάλωτος από οικονοµικής άποψης λόγω 
διάφορων παραγόντων που σχετίζονται µε την κατάσταση των αλιευτικών αποθεµάτων,  το 
λειτουργικό κόστος και τις συνθήκες της αγοράς.  

Η υλοποίηση δράσεων εκσυγχρονισµού και αντικατάστασης των αλιευτικών σκαφών κατά τα 
προηγούµενα έτη, συνέβαλε σε µικρό ποσοστό, στην ανανέωση του αλιευτικού στόλου και 
στην προσπάθεια διασφάλισης της οικονοµικής βιωσιµότητας του κλάδου της αλιείας. Ο 
αλιευτικός στόλος της χώρας εξακολουθεί  να αντιµετωπίζει σηµαντικά προβλήµατα (πολλά 
και µικρά σκάφη, µε χαµηλή ιπποδύναµη, µεγάλης ηλικίας, κλπ), στοιχείο που ενδυναµώνει 
την απαίτηση ενίσχυσης δράσεων που εξασφαλίζουν την  ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων του κλάδου. Εποµένως θα πρέπει να στηριχθούν οι επενδύσεις που 
καλύπτουν την ασφάλεια και την υγιεινή επί του σκάφους, οι επενδύσεις που στοχεύουν στην 
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προσθήκη εµπορικής αξίας στα αλιεύµατα, οι επενδύσεις για την καλύτερη δυνατή χρήση 
των ανεπιθύµητων αλιευµάτων καθώς και την αξιοποίηση των υποχρησιµοποιούµενων 
συστατικών στοιχείων των αλιευµάτων. 

Ο κλάδος της υδατοκαλλιέργειας και ειδικότερα η εντατική ιχθυοκαλλιέργεια θαλασσινών 
ειδών, αποτελεί έναν από τους πλέον αναπτυσσόµενους τοµείς της Ελληνικής οικονοµίας, 
στηριζόµενος κυρίως στην αξιοποίηση των ευνοϊκών συνθηκών των ελληνικών θαλασσών 
αλλά και στην αποκτηθείσα πολυετή εµπειρία. Για την ενίσχυση του κλάδου απαιτείται η 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς του, αφενός µε την αύξηση της παραγωγής, κυρίως µε 
διαφοροποίηση προς νέα είδη και παραγωγή ειδών µε καλές προοπτικές εµπορίας και 
αφετέρου µε τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόµενων προϊόντων. Ακόµη, είναι σκόπιµη 
η στήριξη δραστηριοτήτων φιλικών προς το περιβάλλον, µε την χρήση οικολογικών µεθόδων 
διαχείρισης, χρήση συστηµάτων ελέγχου και µετατροπή-ίδρυση µονάδων βιολογικής 
υδατοκαλλιέργειας.  

Αναφορικά µε τον κλάδο της µεταποίησης, οι δράσεις εκσυγχρονισµού έχουν συµβάλλει στην 
βελτίωση των γενικών όρων λειτουργίας των µονάδων, της υγιεινής και της ποιότητας των 
παραγοµένων  προϊόντων, προσπάθεια όµως που η συνέχιση της αποτελεί απαίτηση, µε 
στόχο την προσφορά προϊόντων υψηλής προστιθέµενης αξίας και υψηλής ποιότητας 
προσαρµοσµένα στις µεταβαλλόµενες διατροφικές συνήθειες των καταναλωτών και στο 
σύγχρονο τρόπο διαβίωσης. Παράλληλα, και στο πλαίσιο ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, 
ανάπτυξης βιώσιµων επιχειρήσεων και αξιοποίησης των αλιευτικών προϊόντων, επιβάλλεται 
η χρηµατοδότηση ενεργειών-εκστρατειών προώθησης, καθώς και επενδύσεων για την 
πιστοποίηση και τη σήµανση των αλιευτικών προϊόντων. 

Επιπρόσθετα, αναγκαία είναι και η χρηµατοδότηση έργων σε αλιευτικά λιµάνια και τόπους 
εκφόρτωσης µε στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων που εκφορτώνονται, τη 
βελτίωση της ασφάλειας και των συνθηκών εργασίας, την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης 
και την προστασία του περιβάλλοντος.  Για τη βελτίωση της ασφάλειας των αλιέων θα 
στηριχθούν επενδύσεις κατασκευής ή εκσυγχρονισµού αλιευτικών καταφυγίων. 

 

Θ.Σ.(4)    Υποστήριξη της µετάβασης προς µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του 
άνθρακα 

Προκειµένου να αµβλυνθούν οι επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής, κρίνεται αναγκαία 
η στήριξη επενδύσεων επί του σκάφους που στοχεύουν στη µείωση της εκποµπής ρύπων ή 
αερίων του θερµοκηπίου και στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των αλιευτικών 
σκαφών, καθώς και επενδύσεων που προωθούν τη χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 
στις επιχειρήσεις του τοµέα. 

 

Θ.Σ.(6)     Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων 

Βασικός στόχος της µέχρι σήµερα Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής ήταν η επίτευξη 
ισορροπίας µεταξύ αλιευτικών πόρων και αλιευτικών δραστηριοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό 
υλοποιήθηκαν δράσεις: (α) µείωσης της αλιευτικής προσπάθειας µε τη διάλυση αλιευτικών 
σκαφών και (β) προστασίας και ανάπτυξης αλιευτικών πόρων µε την εγκατάσταση τεχνητών 
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υφάλων για την ενίσχυση του εποικισµού και την ποιοτική και ποσοτική αναβάθµιση των 
ιχθυαποθεµάτων. 

Η υλοποίηση δράσεων διάλυσης αλιευτικών σκαφών αποτέλεσε το µέτρο για το οποίο 
εκδηλώθηκε από τους επαγγελµατίες του κλάδου το µεγαλύτερο ενδιαφέρον, κυρίως όσον 
αφορά τα σκάφη της µικρής παράκτιας αλιείας. Η επιτευχθείσα µείωση της αλιευτικής 
ικανότητας από την απόσυρση αυτών των αλιευτικών σκαφών αναµένεται να αποφέρει 
θετικά αποτελέσµατα στους πληθυσµούς των αλιευτικών αποθεµάτων.   

Για την αποτίµηση των αποτελεσµάτων από την εγκατάσταση των τεχνητών υφάλων έχει 
προβλεφθεί και υλοποιείται η επιστηµονική παρακολούθηση των φυσικών και 
περιβαλλοντικών παραµέτρων που επηρεάζουν την λειτουργία τους, της εποίκισης που 
παρατηρείται σε αυτούς και των εποχικών διακυµάνσεων της αλιευτικής παραγωγής καθώς 
και της συµβολής τους στην αύξηση των ιχθυαποθεµάτων στην ευρύτερη περιοχή 
εγκατάστασής τους. 

Στο πλαίσιο της µεταρρύθµισης της ΚΑλΠ επιδιώκεται οι δραστηριότητες αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας να συµβάλλουν στη δηµιουργία µακροπρόθεσµα βιώσιµων 
περιβαλλοντικών, οικονοµικών και κοινωνικών συνθηκών καθώς και στη διαθεσιµότητα του 
επισιτιστικού εφοδιασµού. Η νέα ΚΑλΠ υλοποιεί µία οικοσυστηµική προσέγγιση της 
διαχείρισης της αλιείας, εφαρµόζει την προληπτική προσέγγιση και ενσωµατώνει τις 
απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας της Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, απαιτείται η 
στήριξη δράσεων της µείωσης των επιπτώσεων της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον, ιδίως 
µέσω της προώθησης της οικολογικής καινοτοµίας, πιο επιλεκτικών εργαλείων αλιείας και 
εξοπλισµού, καθώς και µέτρων που αποσκοπούν στην προστασία και αποκατάσταση της 
θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστηµάτων. Επιπλέον, θα χρηµατοδοτηθούν 
δράσεις συλλογής, διαχείρισης και χρήσης δεδοµένων του τοµέα αλιείας, προκειµένου να 
στηριχθούν τα αντίστοιχα εθνικά προγράµµατα και να υποστηριχθεί η επιστηµονική ανάλυση 
και εφαρµογή της ΚΑλΠ. Πρόσθετα µέτρα αναµένεται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο 
προώθησης της ολοκληρωµένης θαλάσσιας διακυβέρνησης, ιδίως µέσω της ανταλλαγής 
βέλτιστων πρακτικών και της περαιτέρω ανάπτυξης και εφαρµογής στρατηγικών θαλάσσιας 
λεκάνης. 

 

Θ.Σ.(8)     Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας της εργασίας 

Οι νησιωτικές και οι παράκτιες περιοχές της χώρας, χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη 
ικανού αριθµού αλιευτικών περιοχών, δηλαδή περιοχών των οποίων η κοινωνική και 
οικονοµική ανάπτυξη εξαρτάται σε σηµαντικό βαθµό από την εξέλιξη της αλιευτικής 
δραστηριότητας. 

Οι µέχρι σήµερα παρεµβάσεις είχαν ως βασικούς στόχους, αφενός µεν την διατήρηση και 
αύξηση των θέσεων εργασίας στις επιχειρήσεις του τοµέα µέσω της χρηµατοδότησης 
επενδυτικών σχεδίων για την προσαρµογή του αλιευτικού στόλου στις σύγχρονες 
τεχνολογικές απαιτήσεις και βελτίωσης των υποδοµών σε επιχειρήσεις του κλάδου των 
υδατοκαλλιεργειών και της µεταποίησης και εµπορίας αλιευτικών προϊόντων αλλά και σε 
αλιευτικά λιµάνια και καταφύγια, αφετέρου δε, την παροχή οικονοµικής στήριξης σε αλιείς και 
αλιεργάτες που σταµάτησαν την αλιευτική δραστηριότητα λόγω απόσυρσης του αλιευτικού 
σκάφους στο οποίο απασχολούνταν. Η συµµετοχή των αλιέων σε δράσεις επαγγελµατικού 
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επαναπροσανατολισµού και διαφοροποίησης της επαγγελµατικής δραστηριότητας ήταν 
µικρή.  

Στο πλαίσιο της τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου υλοποιούνται έντεκα  προγράµµατα 
τοπικής ανάπτυξης σε επιλεγµένες αλιευτικές περιοχές που στοχεύουν στην αειφόρο 
ανάπτυξη αυτών των περιοχών, στην αύξηση της απασχόλησης και στην τόνωση της 
επιχειρηµατικότητας κυρίως µέσω της διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων.  

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης για τον σχεδιασµό της στρατηγικής και των στόχων του 
επιχειρησιακού προγράµµατος αλιείας 2014-2020, έχει καταδειχθεί η ανάγκη για την 
βελτίωση των οργανωτικών δοµών µε νέες τεχνολογίες και νέα πληροφοριακά συστήµατα 
διαχείρισης µε στόχο την βελτίωση της ασφάλειας και των συνθηκών εργασίας στις 
επιχειρήσεις και την συνεχή επιµόρφωση του προσωπικού. Ακόµη, θα δοθεί προτεραιότητα 
στο σχεδιασµό και την εφαρµογή Ολοκληρωµένων Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης 
αξιοποιώντας τοπικούς πόρους και τοπικό εργατικό δυναµικό µε στόχο την συγκράτηση του 
πληθυσµού και την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας σε τοπικό επίπεδο. Θα πρέπει 
επιπλέον να προωθηθεί η δυνατότητα της πολυαπασχόλησης των παράκτιων αλιέων µικρής 
κλίµακας, καλύπτοντας την ίδρυση νέων επιχειρήσεων και τις επενδύσεις για τον 
επανεξοπλισµό των σκαφών τους, καθώς και µε ενέργειες κατάρτισης για την απόκτηση 
νέων επαγγελµατικών δεξιοτήτων σε αντίστοιχο τοµέα εκτός των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων. 

Για την επιτυχή εφαρµογή των παρεµβάσεων του τοµέα κρίνεται απαραίτητη η 
συµβουλευτική υποστήριξη και εκπαίδευση των αλιέων. 

 

1.2. Προτεραιότητες – Γενικοί και Ειδικοί στόχοι – Ενδεικτικές 
δράσεις 

Στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφεται συνοπτικά η σύνδεση των επιλεγµένων θεµατικών 
στόχων µε τις ενωσιακές προτεραιότητες για τον τοµέα αλιείας που µεταφράζουν τους 
θεµατικούς στόχους, αναφέρονται γενικοί και ειδικοί στόχοι και προσδιορίζονται τύποι 
δράσεων που θα συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων. 

 

1.2.1. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΤΘΑ «Ενίσχυση της καινοτόµου, ανταγωνιστικής και 
βασιζόµενης στη γνώση αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, συµπεριλαµβανοµένης της 
συναφούς µεταποίησης» 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΣΠ 

ΘΣ 1: Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτοµίας 

ΘΣ 3: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων του τοµέα 
της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας 

ΘΣ 6: Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
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α) Στήριξη στην ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης, της καινοτοµίας και της 
µεταφοράς γνώσης 

β) Αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιµότητας των επιχειρήσεων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας, συµπεριλαµβανοµένων, ως προς την αλιεία, της παράκτιας 
αλιείας µικρής κλίµακας και της βελτίωσης της ασφάλειας ή των συνθηκών εργασίας, 
και, ως προς την υδατοκαλλιέργεια, ιδίως των ΜΜΕ 

γ) Ανάπτυξη νέων επαγγελµατικών δεξιοτήτων και δια βίου µάθηση 

δ) Βελτίωση της οργάνωσης της αγοράς για προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 

Ειδικοί στόχοι 

-   Αντιµετώπιση των αναγκών για τη βελτίωση της ασφάλειας και υγείας επί του σκάφους  

-   Βελτίωση της προστιθέµενης αξίας ή της ποιότητας των ιχθύων που αλιεύονται 

- Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας των αλιέων µέσω νέων µορφών εισοδήµατος και 
δηµιουργία θέσεων εργασίας µέσω της διαφοροποίησης  

- Βελτίωση των υποδοµών αλιευτικών λιµένων, τόπων εκφόρτωσης και αλιευτικών 
καταφυγίων  

-   Βελτίωση της ποιότητας των παραγόµενων προϊόντων υδατοκαλλιέργειας 

-   Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και ενθάρρυνση ίδρυσης νέων επιχειρήσεων 

- Βελτίωση της συνολικής απόδοσης και της ανταγωνιστικότητας των εκµεταλλεύσεων 
υδατοκαλλιέργειας 

- Προώθηση της ποιότητας και της προστιθέµενης αξίας των προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας 

-  Βελτίωση των όρων διάθεσης στην αγορά των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 

-  Ενίσχυση της προβολής του τοµέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας στο κοινό 

- Ανάπτυξη νέων ή βελτιωµένων προϊόντων, διαδικασιών & τεχνικών και συστηµάτων 
διαχείρισης & οργάνωσης, προσδίδοντας προστιθέµενη αξία στα προϊόντα της αλιείας και 
της υδατοκαλλιέργειας, συµβάλλοντας στη µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 
δραστηριοτήτων τους καθώς και στη µείωση του κόστους παραγωγής τους 

-  Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών σε αλιείς και υδατοκαλλιεργητές 

-  Συµπράξεις µεταξύ επιστηµόνων και αλιέων 

Ενδεικτικοί Τύποι ∆ράσεων 

Επενδύσεις που αφορούν στην ασφάλεια επί του σκάφους και στη βελτίωση της υγιεινής και 
της ποιότητας των προϊόντων καθώς και στην αντικατάσταση ή εκσυγχρονισµό των µηχανών 
σκαφών της παράκτιας αλιείας µικρής κλίµακας. 

Επενδύσεις που προσθέτουν αξία στα αλιευτικά προϊόντα επιτρέποντας στους αλιείς να 
πραγµατοποιούν την επεξεργασία, την εµπορία και την άµεση πώληση των δικών τους 
αλιευµάτων 
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Ίδρυση νέων επιχειρήσεων από αλιείς και χρηµατοδότηση των αναγκαίων δραστηριοτήτων 
µετεκπαίδευσης  

Επενδύσεις επί του σκάφους για την ανάπτυξη συµπληρωµατικών δραστηριοτήτων εκτός της 
αλιείας, όπως περιβαλλοντικές υπηρεσίες, εκπαιδευτικές δραστηριότητες ή τουρισµός 

Επενδύσεις βελτίωσης των υποδοµών αλιευτικών λιµένων ή τόπων εκφόρτωσης  

Επενδύσεις για την κατασκευή ή τον εκσυγχρονισµό αλιευτικών καταφυγίων 

Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια, ίδρυση νέων και εκσυγχρονισµός 
υφιστάµενων µονάδων υδατοκαλλιέργειας 

Προώθηση νέων µορφών υδατοκαλλιέργειας µε υψηλό δυναµικό ανάπτυξης  

Χρηµατοδότηση της διαφοροποίησης των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και των 
εκτρεφόµενων ειδών όπως αυτά µε καλές προοπτικές εµπορίας 

Επενδύσεις στη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας  

Επενδύσεις για αύξηση προστιθέµενης αξίας στα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας µε την 
πραγµατοποίηση της επεξεργασίας, της εµπορίας και της άµεσης πώλησης πρωτίστως της 
δικής της παραγωγής 

∆ιαφοροποίηση του εισοδήµατος των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας µέσω της ανάπτυξης 
συµπληρωµατικών δραστηριοτήτων εκτός της υδατοκαλλιέργειας 

Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών τεχνικού, επιστηµονικού, νοµικού ή οικονοµικού 
χαρακτήρα σε εκµεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας 

Στήριξη ανάπτυξης ζωνών υδατοκαλλιέργειας και των απαιτούµενων υποδοµών 

Κατάρτιση και υλοποίηση σχεδίων παραγωγής και εµπορίας που αναφέρονται στον 
κανονισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 

Σύσταση οργανώσεων παραγωγών, ενώσεων οργανώσεων παραγωγών ή διακλαδικών 
οργανώσεων 

Μέτρα βελτίωσης των όρων διάθεσης στην αγορά πλεοναζόντων ειδών ή ειδών που 
επιδέχονται περαιτέρω εκµετάλλευση, ανεπιθύµητων αλιευµάτων και προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας που λαµβάνονται µέσω της χρήσης µεθόδων µε χαµηλό αντίκτυπο στο 
περιβάλλον ή προϊόντων βιολογικής υδατοκαλλιέργειας 

Μέτρα για την διευκόλυνση της αίτησης για καταχώρηση ενός συγκεκριµένου προϊόντος 
βάσει των όρων του κανονισµού (ΕΚ) 510/2006 σχετικά µε την προστασία των γεωγραφικών 
ενδείξεων και των ονοµασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και τροφίµων 

Μέτρα για την πιστοποίηση και προώθηση προϊόντων βιώσιµης αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας και φιλικών προς το περιβάλλον µεθόδων µεταποίησης 

∆ιενέργεια ερευνών αγοράς 

∆ιοργάνωση εκστρατειών προώθησης για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας σε 
περιφερειακό, εθνικό ή διεθνικό επίπεδο και εκστρατειών ενηµέρωσης 

Μέτρα για την ιχνηλασιµότητα των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 
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Επενδύσεις για τη µεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας σχετικά µε 
εξοικονόµηση ενέργειας ή τη µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 
συµπεριλαµβανοµένης της επεξεργασίας των αποβλήτων, πλεοναζόντων ειδών ή ειδών που 
επιδέχονται περαιτέρω εκµετάλλευση, προϊόντων βιολογικής υδατοκαλλιέργειας 

 

1.2.2.   ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΤΘΑ  «Προώθηση της βιώσιµης και αποδοτικής ως προς 
τους πόρους αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, συµπεριλαµβανοµένης της συναφούς 
µεταποίησης» 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΣΠ 

ΘΣ 4: Υποστήριξη της µετάβασης προς µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών διοξειδίου 
του άνθρακα  

ΘΣ 6:  Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων 

Γενικοί στόχοι 

α) Μείωση των επιπτώσεων της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον 

β) Προστασία και αποκατάσταση της υδρόβιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστηµάτων 

γ) Ενίσχυση των οικοσυστηµάτων που αφορούν την υδατοκαλλιέργεια και προώθηση 
της αποδοτικής ως προς τους πόρους υδατοκαλλιέργειας 

δ) Προώθηση της υδατοκαλλιέργειας, µε υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος 
και της υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων, καθώς και της δηµόσιας υγείας και 
ασφάλειας 

Ειδικοί στόχοι 

- Στήριξη δραστηριοτήτων φιλικών προς το περιβάλλον και αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης 

- Εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 
δραστηριοτήτων µεταποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 

- Επίτευξη διαρκούς ισορροπίας µεταξύ των αλιευτικών πόρων και των αντίστοιχων 
αλιευτικών δραστηριοτήτων  

- Βελτίωση της διαχείρισης και διατήρησης των αλιευτικών πόρων 

- Συµβολή στη µείωση της πλεονάζουσας αλιευτικής ικανότητας 

- ∆ιευκόλυνση της µετάβασης στην αξιοποίηση των έµβιων θαλάσσιων βιολογικών πόρων η 
οποία αποκαθιστά και διατηρεί τους πληθυσµούς των αλιευόµενων ειδών πάνω από τα 
επίπεδα εκείνα που µπορούν να εξασφαλίσουν τη Μέγιστη Βιώσιµη Απόδοση 

- Εφαρµογή µέτρων διατήρησης στο πλαίσιο της ΚΑλΠ και µέτρα διατήρησης σχετικά µε την 
αλιεία βάσει του NATURA 2000 και της Οδηγίας-πλαισίου για τη θαλάσσια στρατηγική  

- ∆ιατήρηση και βελτίωση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και προστασία θαλάσσιων 
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προστατευόµενων περιοχών 

- Συµβολή στην Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των 
οικοσυστηµάτων και των υπηρεσιών που παρέχουν, σύµφωνα µε τη Στρατηγική για τη 
Βιοποικιλότητα της ΕΕ έως το 2020 

Ενδεικτικοί Τύποι ∆ράσεων 

Επενδύσεις σε εξοπλισµό επί του σκάφους που στοχεύουν στη µείωση της εκποµπής ρύπων 
ή αερίων του θερµοκηπίου και στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των αλιευτικών 
σκαφών 

Αναγκαία µέτρα προσωρινής και οριστικής παύσης αλιευτικών δραστηριοτήτων 

∆ράσεις που εξυπηρετούν τη µετάβαση σε συστήµατα οικολογικής διαχείρισης και 
οικολογικού ελέγχου και σε µεθόδους βιολογικής υδατοκαλλιέργειας 

Μετατροπή των συµβατικών παραγωγικών µεθόδων υδατοκαλλιέργειας σε µεθόδους 
βιολογικής υδατοκαλλιέργειας κατά την έννοια του κανονισµού (ΕΚ) 834/2007 για τη 
βιολογική παραγωγή και την επισήµανση των βιολογικών προϊόντων και του κανονισµού 
(ΕΚ)710/2009 σχετικά µε την θέσπιση λεπτοµερών κανόνων για την βιολογική παραγωγή 
ζωών υδατοκαλλιέργειας και φυκιών 

Συµµετοχή στα συστήµατα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου της Ένωσης 
(EMAS) 

Υδατοκαλλιέργεια που παρέχει περιβαλλοντικές υπηρεσίες όπως µεθόδους συµβατές µε 
συγκεκριµένες περιβαλλοντικές ανάγκες υποκείµενες σε ειδικές απαιτήσεις διαχείρισης, 
µορφές εκτατικής υδατοκαλλιέργειας κλπ 

Μέτρα για τη δηµόσια υγεία µέσω χορήγησης αντιστάθµισης σε οστρακοκαλλιεργητές 

Μέτρα για την υγεία και καλή διαβίωση των ζώων όπως δράσεις ελέγχου & εξάλειψης των 
νόσων στον τοµέα υδατοκαλλιέργειας κλπ 

Σχεδιασµός, επιτήρηση, αξιολόγηση και διαχείριση συστηµάτων µεταβιβάσιµων αδειών 
αλιείας ή νέων συστηµάτων προσαρµογής των αλιευτικών δραστηριοτήτων στις αλιευτικές 
δυνατότητες 

Επενδύσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 
δραστηριοτήτων µεταποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, 
συµπεριλαµβανοµένης της επεξεργασίας των αποβλήτων 

Προγράµµατα για τη συλλογή από τους αλιείς αποβλήτων από τη θάλασσα, όπως 
απολεσθέντων αλιευτικών εργαλείων και θαλάσσιων απορριµµάτων 

Κατασκευή, τοποθέτηση ή εκσυγχρονισµός στατικών ή κινητών εγκαταστάσεων για την 
προστασία και τη βελτίωση της θαλάσσιας πανίδας και χλωρίδας, συµπεριλαµβανοµένης της 
επιστηµονικής προετοιµασίας και αξιολόγησής τους 

Εκπόνηση µελετών και ενέργειες παρακολούθησης και επικαιροποίησης σχεδίων 
προστασίας και διαχείρισης προστατευόµενων περιοχών 

∆ράσεις αποκατάστασης συγκεκριµένων θαλάσσιων και παράκτιων οικοτόπων για τη 
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στήριξη βιώσιµων αλιευτικών αποθεµάτων 

Επενδύσεις σε εξοπλισµό που βελτιώνει την επιλεκτικότητα µεγέθους ή την επιλεκτικότητα 
είδους των αλιευτικών εργαλείων 

Επενδύσεις σε εξοπλισµό που περιορίζει τις φυσικές και βιολογικές επιπτώσεις της αλιείας 
στο οικοσύστηµα ή τον θαλάσσιο βυθό 

Επενδύσεις σε εξοπλισµό που µειώνει τα ανεπιθύµητα αλιεύµατα εµπορικών αποθεµάτων ή 
άλλα παρεµπίπτοντα αλιεύµατα 

Επενδύσεις για την προστασία των εργαλείων και των αλιευµάτων από θηλαστικά και πτηνά 
προστατευόµενα από την οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων 
καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας ή την οδηγία 2009/147/ΕΚ περί της διατηρήσεως 
των άγριων πτηνών 

 

1.2.3.   ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΤΘΑ «Ενίσχυση της εφαρµογής της Κοινής Αλιευτικής 
Πολιτικής και της Ολοκληρωµένης Θαλάσσιας Πολιτικής» 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΚΣΠ 

ΘΣ 6:  Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων 

Γενικοί στόχοι 

α) Παροχή επιστηµονικής γνώσης και συλλογής δεδοµένων 

β) Στήριξη για τον έλεγχο και την επιβολή, ενίσχυση των θεσµικών ικανοτήτων και 
αποτελεσµατική δηµόσια διοίκηση 

Ειδικοί στόχοι  

- Υλοποίηση προγραµµάτων συλλογής, διαχείρισης και χρήσης πρωτογενών βιολογικών, 
τεχνικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικοοικονοµικών δεδοµένων στο πλαίσιο εφαρµογής 
της ΚΑλΠ 

- Εφαρµογή του ενωσιακού συστήµατος ελέγχου, επιθεώρησης και επιβολής, κατά τα 
προβλεπόµενα στο άρθρο 46 του Κανονισµού για την ΚΑλΠ και στον κανονισµό (ΕΚ) 
1224/2009 περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήµατος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής 

- Ανάπτυξη και υλοποίηση της ολοκληρωµένης θαλάσσιας εποπτείας και ιδίως ανάπτυξη 
Κοινού Περιβάλλοντος Ανταλλαγής Πληροφοριών για την επιτήρηση του θαλάσσιου τοµέα 
της ΕΕ 

Ενδεικτικοί Τύποι ∆ράσεων 

Ανάπτυξη συστηµάτων συλλογής και διαχείρισης δεδοµένων και βελτίωση των υφιστάµενων 
συστηµάτων µε στόχο την επιστηµονική ανάλυση και υλοποίηση της ΚΑλΠ 

Επιστηµονικές έρευνες στη θάλασσα  
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Εθνικά και διεθνικά πολυετή προγράµµατα δειγµατοληψίας 

Παρακολούθηση στη θάλασσα των εµπορικών και ερασιτεχνικών αλιευτικών 
δραστηριοτήτων, περιλαµβανοµένης της παρακολούθησης των παρεµπιπτόντων αλιευµάτων 
των θαλάσσιων οργανισµών όπως τα θαλάσσια θηλαστικά και τα πουλιά 

Αγορά ή/και ανάπτυξη τεχνολογίας που καθιστά δυνατή την συλλογή, διαχείριση, επικύρωση, 
ανάλυση, παρουσίαση και ανταλλαγή δεδοµένων σχετικών µε την αλιεία, καθώς και 
διασύνδεση µε διατοµεακά συστήµατα ανταλλαγής δεδοµένων 

Ανάπτυξη, αγορά και εγκατάσταση των απαραίτητων στοιχείων, περιλαµβανοµένου υλικού 
και λογισµικού, για τη διασφάλιση της διαβίβασης δεδοµένων από τους φορείς που ενέχονται 
στην αλιεία και στην εµπορία των προϊόντων της αλιείας στο οικείο κράτος µέλος και στις 
ενωσιακές αρχές, περιλαµβανοµένων των απαραίτητων στοιχείων συστηµάτων ηλεκτρονικής 
καταγραφής και αναφοράς πληροφοριών (ERS), συστηµάτων παρακολούθησης σκαφών 
(VMS-ΣΠΣ) και συστηµάτων αυτόµατου εντοπισµού (AIS) 

Αγορά ή εκσυγχρονισµός ελεγκτικών µέσων συµπεριλαµβανοµένων περιπολικών πλοίων και 
αεροσκαφών 

Ανάπτυξη καινοτόµων συστηµάτων ελέγχου και εφαρµογή πιλοτικών προγραµµάτων για τον 
έλεγχο της αλιείας 

Προγράµµατα κατάρτισης και ανταλλαγής, και ανάµεσα στα κράτη µέλη, προσωπικού 
επιφορτισµένου µε την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την επιτήρηση αλιευτικών 
δραστηριοτήτων 

∆ράσεις που συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της Ολοκληρωµένης Θαλάσσιας 
Εποπτείας και ιδίως των στόχων του Κοινού Περιβάλλοντος Ανταλλαγής Πληροφοριών  

∆ράσεις βελτίωσης των γνώσεων σχετικά µε την κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος 
µε στόχο την κατάρτιση των προγραµµάτων επιτήρησης και των µέτρων που προβλέπονται 
στην οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις που 
θεσπίζονται στην εν λόγω οδηγία. 

 

1.2.4.  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΤΘΑ «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής 
συνοχής» 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΚΣΠ 

ΘΣ 8: Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας της εργασίας 

Γενικοί Στόχοι  

α) Προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης, της δηµιουργίας 
θέσεων εργασίας και της στήριξης της κινητικότητας του εργατικού δυναµικού στις 
παράκτιες και τις εσωτερικές κοινότητες που εξαρτώνται από την αλιεία και την 
υδατοκαλλιέργεια 

β) ∆ιαφοροποίηση των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της αλιείας και σε άλλους τοµείς 
της θαλάσσιας οικονοµίας 
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Ειδικοί στόχοι 

Σχεδιασµός και εφαρµογή Ολοκληρωµένων Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης που: 

-    επικεντρώνονται στην αλιεία ή στοχεύουν ευρύτερα στη διαφοροποίηση των αλιευτικών 
περιοχών, 

-     ενισχύουν την κοινωνική και οικονοµική ευηµερία των αλιευτικών περιοχών, 

-     δηµιουργούν ανάπτυξη και θέσεις εργασίας, 

-  µεγιστοποιούν τη συµµετοχή της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας στη βιώσιµη 
ανάπτυξη των παράκτιων και εσωτερικών αλιευτικών περιοχών , 

-    διασφαλίζουν την αξιοποίηση από τις τοπικές κοινότητες των ευκαιριών που προσφέρει 
η θαλάσσια και παράκτια ανάπτυξη και η ανάπτυξη των εσωτερικών υδάτων. 

Ενδεικτικοί Τύποι ∆ράσεων 

∆ράσεις αύξησης της προστιθέµενης αξίας των αλιευτικών προϊόντων, προώθησης της 
καινοτοµίας σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας, δια βίου µάθησης και στήριξης της διαφοροποίησης εντός ή εκτός των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων 

∆ράσεις βελτίωσης και αξιοποίησης των περιβαλλοντικών πλεονεκτηµάτων των αλιευτικών 
περιοχών, προώθηση της κοινωνικής ευηµερίας και της πολιτιστικής κληρονοµιάς στις 
αλιευτικές περιοχές, περιλαµβανοµένης της θαλάσσιας πολιτιστικής κληρονοµιάς  

Ενέργειες διάδοσης βέλτιστων πρακτικών µέσω της διακρατικής και διαπεριφερειακής 
συνεργασίας µεταξύ των παραγόντων των αλιευτικών περιοχών 

Ενέργειες για την οργάνωση και αποτελεσµατική λειτουργία των Τοπικών Οµάδων ∆ράσης 
Αλιείας (ΤΟ∆Α) 

 
 

1.3. Εφαρµογή οριζόντιων αρχών και στόχοι πολιτικής για την 
υλοποίηση του ΕΤΘΑ 

 

1.3.1. Εφαρµογή της αρχής της εταιρικής σχέσης 

Η αρχή της εταιρικής σχέσης αποτελεί βασική αρχή στη διαχείριση των Ευρωπαϊκών 
Ταµείων. Σκοπός της είναι η τήρηση της προσέγγισης της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης 
κατά την προετοιµασία, την υλοποίηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των 
προγραµµάτων αξιοποιώντας την εµπειρία και την τεχνογνωσία των εταίρων. 



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2014-2020 

- 14 - 

Η εµπλοκή των εταίρων στον σχεδιασµό της προγραµµατικής περιόδου 2014-2020 για τον 
τοµέα της αλιείας, έχει ξεκινήσει από τις αρχές του 2012 και περιλαµβάνει ενηµέρωση των 
αρµόδιων εθνικών και περιφερειακών δηµοσίων αρχών, οικονοµικών και κοινωνικών εταίρων 
και µη κυβερνητικών οργανώσεων αναφορικά µε την πρόταση Κανονισµού του ΕΤΘΑ καθώς 
και την ενεργό συµµετοχή τους µε κατάθεση απόψεων και προτάσεων. 

Συγκεκριµένα: 

1. Στις 12-01-2012 τέθηκε σε διαβούλευση η πρόταση Κανονισµού του ΕΤΘΑ, αναρτώντας 
την στο διαδικτυακό τόπο της (www.alieia.gr) και αποστέλλοντας σχετικό έγγραφο σε 
αντιπροσωπευτικούς εταίρους (µέλη της Επ. Παρακολούθησης του ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-
2013). 

2. Στις 27/01/2012 στο κτίριο του ΟΛΠ στον Πειραιά, πραγµατοποιήθηκε ηµερίδα 
παρουσίασης του νέου Ταµείου ΕΤΘΑ από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

3. Στην ηλεκτρονική πύλη http://www.alieia.gr δηµιουργήθηκε ειδικός χώρος που αφορά 
στην προγραµµατική περίοδο 2014-2020. 

4. Με την αρ.118/15-01-2013 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, 
οργανώθηκε η εταιρική σχέση στο πλαίσιο του αναπτυξιακού προγραµµατισµού 
περιόδου 2014-2020. Κατόπιν σχετικής πρόσκλησης της ΕΥ∆ΕΠ Αλιείας, 53 φορείς 
αποδέχτηκαν την συµµετοχή τους στις διαδικασίες που προβλέπει η εταιρική, σύµφωνα 
µε τον πίνακα που ακολουθεί.  

 

∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ & ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 

1 Γενική ∆ιεύθυνση Αλιείας  

2 Ελληνικός Γεωργικός Οργανισµός «∆ΗΜΗΤΡΑ» / Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας 

Υπουργείο Εσωτερικών  

3 Γενική Γραµµατεία  Ισότητας των Φύλων  

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευµάτων, Πολιτισµού & Αθλητισµού 

4 
Γενική Γραµµατεία  Έρευνας & Τεχνολογίας / Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων 
Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε 

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας 

5 
Γενική Γραµµατεία ∆ιαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων / Ειδική Υπηρεσία 
Συντονισµού & Παρακολούθησης ∆ράσεων ΕΚΤ 

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 

6 Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού Περιβαλλοντικών ∆ράσεων 
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Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου  

7 Γενική Γραµµατεία  Λιµένων & Λιµενικής Πολιτικής / ∆/νση Λιµενικών Υποδοµών 

8 
Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Εφαρµογής συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων 
στους τοµείς αρµοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

9 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 

10 Ενδιάµεση ∆ιαχειριστικη Αρχή Περιφέρειας ΑΜΘ 

11 Περιφέρεια Ηπείρου 

12 Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

13 Περιφέρεια Κρήτης/Τµήµα Αλιείας 

14 
Περιφέρεια Κρήτης/Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονοµίας, 
Κτηνιατρικής, Αλιείας & Κοινωνικής Πολιτικής 

15 Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

16 Ενδιάµεση ∆ιαχειριστικη Αρχή Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

17 Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

18 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 

19 Περιφέρεια Αττικής 

ΤΟΠΙΚΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

20 Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. 

21 Αναπτυξιακή ∆ωδεκανήσου - Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Α.Ε 

22 Αναπτυξιακή Εύβοιας Α.Ε 

23 Αναπτυξιακή Νοµού Θεσσαλονίκης Α.Ε. - Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α 

24 Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α 

25 Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε. 

26 Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε. Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α 

27 Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ 

28 Ελληνική Ένωση Αναπτυξιακών Εταιρειών (HELLADA) 

29 Ελληνικό ∆ίκτυο LEADER 

30 ΠΑΣΕΓΕΣ - Πανελλήνια Συνοµοσπονδία Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισµών 

31 ΓΕΩΤ.Ε.Ε. – Γεωτεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας 

32 Σ.Ε.Β.Τ. - Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών Τροφίµων 

33 Πανελλήνια Ένωση Πλοιοκτητών Παράκτιων Επαγγελµατικών Αλιευτικών Σκαφών 

34 Σύνδεσµος Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών (Σ.Ε.Θ 

35 Πανελλήνια Ένωση Μικροµεσαίων Ιχθυοκαλλιεργητών 

36 Πανελλήνιος Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Κατεψυγµένων Τροφίµων (ΠΑ.Σ.Ε.Κ.Τ.) 

37 Πανελλήνιος Σύλλογος Ιχθυολόγων 

38 Πανελλήνιος Σύλλογος Ιχθυολόγων ∆ηµοσίου 

39 Οργανισµός Κεντρικής Αγοράς Αθηνών ΟΚΑΑ Α.Ε  

40 Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία (ΕΣΑµεΑ) 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

41 Ελληνικό ∆ίκτυο Φορέων ∆ιαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών 

42 Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης 

43 WWF HELLAS - Παγκόσµιο Ταµείο για την Φύση 

44 ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας  

45 ΑΡΧΕΛΩΝ Σύλλογος για την προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας 

46 HELMEPA Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος 

47 Μοm – Εταιρεία Μελέτης και Προστασίας της Μεσογειακής Φώκιας  

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ 

48 Τµήµα Βιολογίας Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 
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49 Τµήµα Βιολογίας Πανεπιστηµίου Κρήτης 

50 
Τµήµα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος της Σχολής 
Γεωπονικών Επιστηµών Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας 

51 Τµήµα Επιστηµών της Θάλασσας Πανεπιστηµίου Αιγαίου 

52 
Τµήµα Επιστήµης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών Γεωπονικού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών 

53 Τµήµα Υδατοκαλλιεργειών και Αλιευτικής ∆ιαχείρισης Τα.Ε.Ι. Μεσολογγίου 

 

5. Στις 29 Απριλίου 2013 εστάλη στους ανωτέρω φορείς η 1η εγκύκλιος της ΕΥ∆ΕΠ Αλιείας, 
προκειµένου, αφενός µεν να ενηµερωθούν για το υπό διαπραγµάτευση προτεινόµενο νέο 
πλαίσιο της προγραµµατικής περιόδου 2014-2020, αφετέρου δε, να προετοιµαστούν, 
διαµορφώσουν και διατυπώσουν προτάσεις στρατηγικής και προτεραιοτήτων σε εθνικό, 
τοµεακό και περιφερειακό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό εστάλησαν κείµενα και προτάσεις 
από 23 εταίρους. Η ΕΥ∆ΕΠ Αλιείας επεξεργάστηκε αυτές τις προτάσεις και κατέληξε στα 
ακόλουθα βασικά συµπεράσµατα: 

-  Καταδεικνύεται η ανάγκη ενθάρρυνσης της αλιευτικής επιχειρηµατικότητας και 
ενίσχυση των δεσµών µεταξύ εφαρµοσµένης έρευνας και πραγµατικών αναγκών του 
τοµέα, καθώς επίσης και η αξιοποίηση σχετικών ερευνητικών δεδοµένων για την 
προώθηση της βιώσιµης καινοτόµου και ανταγωνιστικής αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας. 

-  Προτείνεται η εκπόνηση επιστηµονικών µελετών και ο σχεδιασµός προγραµµάτων 
διαχείρισης για τον περιορισµό της αλιευτικής προσπάθειας και την αποκατάσταση 
του παράκτιου θαλάσσιου οικοσυστήµατος. Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται απαραίτητη η 
στήριξη προγραµµάτων συλλογής αλιευτικών δεδοµένων, η χρηµατοδότηση δράσεων 
για την ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου, την οργάνωση και δικτύωση των 
επαγγελµατιών του τοµέα, καθώς και η ανάπτυξη και εφαρµογή καινοτόµων 
συστηµάτων και πιλοτικών προγραµµάτων για τον έλεγχο της αλιείας. 

- Απαιτούνται µέτρα υποστήριξης των παραγωγών, ανάδειξης της αλιευτικής 
παράδοσης και τουριστική αξιοποίηση των αλιευτικών περιοχών στο πλαίσιο µίας 
ολοκληρωµένης στρατηγικής για την ανάπτυξη των εξαρτώµενων από την αλιεία 
περιοχών. Προς την κατεύθυνση αυτή κρίνεται απαραίτητη η παροχή εναλλακτικής – 
συµπληρωµατικής ενασχόλησης στους αλιείς, καθώς και η σχετική επιµόρφωσή τους. 

- Ιδιαίτερα σηµαντικό για την βιωσιµότητα του τοµέα και τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας τοπικών παραδοσιακών αλιευτικών προϊόντων, κρίνεται η 
εφαρµογή προτύπων ιχνηλασιµότητας στην αλυσίδα παραγωγής και εµπορίας 
αλιευτικών προϊόντων, καθώς και η κατοχύρωση γεωγραφικών ενδείξεων για 
Ελληνικά αλιευτικά προϊόντα µε παράλληλη ενίσχυση και εκσυγχρονισµό των 
υποδοµών των αλιευτικών λιµένων, των τόπων εκφόρτωσης και των αλιευτικών 
καταφυγίων.  
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-  Χρειάζεται η εξασφάλιση βιώσιµης ανάπτυξης του κλάδου των υδατοκαλλιεργειών 
µέσω συντονισµένου χωροταξικού σχεδιασµού, στήριξης επενδύσεων για τον 
εκσυγχρονισµό και την διαφοροποίηση των εγκαταστάσεων µε νέα προϊόντα καθώς 
και ανάπτυξης και εξέλιξης εξοπλισµών και διαδικασιών που θα συµβάλουν στην 
δηµιουργία προϊόντων υψηλότερης διατροφικής αξίας και χαµηλότερου κόστους 
παραγωγής µε απώτερο στόχο την διατήρηση αλλά και την περαιτέρω ενδυνάµωση 
της ηγετικής θέσης στην παραγωγή µεσογειακών ειδών ιχθυοκαλλιέργειας σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. 

- Για την συγκράτηση του πληθυσµού εντός των περιοχών της χώρας, την αξιοποίηση 
τοπικών πόρων και τοπικού εργατικού δυναµικού και την αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ, απαιτείται η χρηµατοδότηση νέων επενδύσεων και 
νέων προϊόντων, η βελτίωση των οργανωτικών δοµών µε νέες τεχνολογίες και νέα 
πληροφοριακά συστήµατα, η υιοθέτηση καλών πρακτικών και οικολογικών µεθόδων 
παραγωγής, καθώς και η κατάλληλη προώθηση και προβολή των προϊόντων στην 
εγχώρια και ξένη αγορά. 

6. Οι προτάσεις των εταίρων οι οποίες έχουν σταλεί γραπτά, έχουν ληφθεί υπόψη για τη 
σύνταξη του παρόντος κειµένου  (στην ΕΥ∆ΕΠ Αλιείας, υπάρχει διαθέσιµη η 
κωδικοποίηση των θέσεων – προτάσεων των εταίρων). 

 

1.3.2. Προώθηση της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών, της µη 
διάκρισης και της προσβασιµότητας 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας 2014-2020 θα διασφαλίζει την προώθηση της 
ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών και την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου κατά 
τη διάρκεια των διάφορων σταδίων υλοποίησής του συµπεριλαµβανοµένων των σταδίων 
σχεδίασης, εφαρµογής, παρακολούθησης και αξιολόγησης. 
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2. Εκ των προτέρων αιρεσιµότητες  
 

2.1. Εκτίµηση για την εκπλήρωση των εφαρµοστέων κατά 
περίπτωση εκ των προτέρων αιρεσιµοτήτων 

 

2.1.1. Γενικοί εκ των προτέρων όροι του Παραρτήµατος IV της πρότασης 
Κανονισµού Κοινών ∆ιατάξεων 

Αναφορικά µε το βαθµό ετοιµότητας κάλυψης µέχρι 31-12-2014 ή το αργότερο µέχρι 
31-12-2016 των αιρεσιµοτήτων (και οι οποίες προβλέπονται στο παράρτηµα IV του 
Κανονισµού Κοινών ∆ιατάξεων), θα πρέπει να επισηµανθεί ότι: 

α) ∆εν σχετίζονται µε τις άµεσες αρµοδιότητες του τοµέα της αλιείας, αλλά αποτελούν κατά 
βάση αρµοδιότητες της κεντρικής δηµόσιας διοίκησης. 

β) Στη συµβιβαστική πρόταση Κανονισµού ΕΤΘΑ επί της οποίας επετεύχθη µερική γενική 
προσέγγιση στο Συµβούλιο Υπουργών και συγκεκριµένα στο άρθρο 11 αναφέρεται ότι «οι 
γενικοί εκ των προτέρων όροι του Παραρτήµατος IV του Κανονισµού Κοινών ∆ιατάξεων δεν 
εφαρµόζονται στο ΕΤΘΑ» στο δε παράρτηµα ΙΙΙ της πρότασης οι αντίστοιχοι γενικοί όροι 
διαγράφονται. 

 

2.1.2. Ειδικοί εκ των προτέρων όροι του Παραρτήµατος ΙΙΙ της πρότασης 
Κανονισµού ΕΤΘΑ 

Αναφορικά µε τους ειδικούς εκ των προτέρων καθορισµένους όρους του 
Παραρτήµατος ΙΙΙ της πρότασης Κανονισµού ΕΤΘΑ, διαφαίνεται ότι η Χώρα µας θα καλύψει 
τις σχετικές απαιτήσεις.  

Ειδικότερα, σε σχέση µε τον 1ο όρο «Σύσταση επιχείρησης», είναι γνωστό ότι το Υπουργείο 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων έχει προβεί στις 
σχετικές διαδικασίες για την αποτελεσµατική εφαρµογή του Νόµου για τις µικρές επιχειρήσεις 
(Small Business Act - SBA) και της αναθεώρησής του της 23ης Φεβρουαρίου 2011, 
συµπεριλαµβανοµένης της αρχής «Προτεραιότητα στις µικρές επιχειρήσεις» (Σηµειώνεται ότι 
στην ανωτέρω αναφερόµενη συµβιβαστική πρόταση ο όρος αυτός έχει διαγραφεί). 

Ως προς το 2ο ,3ο ,4ο και 5ο όρο εκτιµάται ότι θα πληρούνται τα αντίστοιχα κριτήρια 
συµµόρφωσης διότι αφορούν ουσιαστικά υποχρεώσεις της Χώρας µας που απορρέουν από 
την Κοινοτική Νοµοθεσία όπως ο Κανονισµός της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και 
συγκεκριµένα: 

2ος όρος: «δηµιουργία πολυετούς εθνικού στρατηγικού σχεδίου για την υδατοκαλλιέργεια, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 43 της πρότασης του Κανονισµού για την κοινή 
αλιευτική πολιτική, το 2014». Τα κριτήρια συµµόρφωσης είναι τα εξής : (α) Το 
πολυετές εθνικό στρατηγικό σχέδιο για την υδατοκαλλιέργεια διαβιβάζεται στην 
Επιτροπή το αργότερο κατά την ηµέρα υποβολής του ΕΠ και (β) Το ΕΠ 
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περιλαµβάνει πληροφορίες σχετικά µε τις συµπληρωµατικές πτυχές µε το πολυετές 
εθνικό στρατηγικό σχέδιο για την υδατοκαλλιέργεια. 

3ος όρος: «διοικητική ικανότητα συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις περί δεδοµένων µε στόχο τη 
διαχείριση της αλιείας που καθορίζονται στο άρθρο 37 του κανονισµού για την 
ΚΑλΠ». Τα κριτήρια συµµόρφωσης είναι τα εξής : (α) διοικητική ικανότητα 
κατάρτισης και εφαρµογής πολυετούς προγράµµατος συλλογής δεδοµένων, το 
οποίο θα αξιολογήσει η ΕΤΟΕΑ και θα εγκρίνει η Επιτροπή, (β) διοικητική ικανότητα 
κατάρτισης και υλοποίησης ετήσιου προγράµµατος εργασίας για τη συλλογή των 
δεδοµένων, το οποίο θα αξιολογήσει η ΕΤΟΕΑ και θα εγκρίνει η Επιτροπή και (γ) 
ικανότητα κατανοµής ανθρώπινων πόρων για τη σύναψη διµερών ή πολυµερών 
συµφωνιών µε άλλα κράτη µέλη, σε περίπτωση επιµερισµένης εργασίας για την 
τήρηση των υποχρεώσεων περί συλλογής δεδοµένων. 

4ος όρος: «διοικητική δυνατότητα συµµόρφωσης µε την εφαρµογή ενωσιακού συστήµατος 
ελέγχου, επιθεώρησης και επιβολής όπως προβλέπεται στο άρθρο 46 του 
κανονισµού για την ΚΑλΠ και διευκρινίζεται στον κανονισµό (ΕΚ) του Συµβουλίου 
αριθ. 1224/2009». Τα κριτήρια συµµόρφωσης είναι τα εξής : (α) διοικητική ικανότητα 
για την προετοιµασία και την εφαρµογή του τµήµατος του ΕΠ που σχετίζεται µε το 
εθνικό πρόγραµµα χρηµατοδότησης ελέγχου 2014-2020, (β) διοικητική ικανότητα 
κατάρτισης και εφαρµογής του εθνικού ελεγκτικού προγράµµατος δράσης για τα 
πολυετή προγράµµατα (άρθρο 46 του κανονισµού περί ελέγχου), (γ) διοικητική 
ικανότητα κατάρτισης και εφαρµογής του κοινού προγράµµατος ελέγχου που 
µπορούν να αναπτύξουν περαιτέρω τα κράτη µέλη (άρθρο 94 του κανονισµού περί 
ελέγχου), (δ) διοικητική ικανότητα κατάρτισης και εφαρµογής των ειδικών 
προγραµµάτων ελέγχου και επιθεωρήσεων (άρθρο 95 του κανονισµού περί 
ελέγχου), (ε) διοικητική ικανότητα εφαρµογής συστήµατος αποτελεσµατικών, 
αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων για τις σοβαρές παραβάσεις (άρθρο 90 
του κανονισµού περί ελέγχου) και  (στ) διοικητική ικανότητα εφαρµογής συστήµατος 
επιβολής ποινών µε σώρευση µορίων για τις σοβαρές παραβάσεις (άρθρο 92 του 
κανονισµού περί ελέγχου). 

5ος όρος: «η έκθεση για την αλιευτική ικανότητα έχει υποβληθεί σύµφωνα µε το άρθρο 35 του 
Κανονισµού της ΚΑλΠ». Το κριτήριο συµµόρφωσης είναι το εξής : η έκθεση 
εκπονήθηκε σύµφωνα µε τις κοινές κατευθυντήριες οδηγίες που εκδόθηκαν από την 
Επιτροπή. 
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Αποτύπωση σε Πίνακα  

 

Ειδικοί εκ των προτέρων όροι  
 

ΟΡΟΙ ΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
Ειδικός στόχος της 
προτεραιότητας ΕΕ 

για ΕΤΘΑ/ Θεµατικός 

στόχος (ΘΣ) Κοινού 
Στρατηγικού Πλαισίου 

(ΚΣΠ) 

 

 

 

Προαπαιτούµενοι όροι 

 

 

 

Κριτήρια συµµόρφωσης 

 

 

 

Αναφορά 

 

 

 

Επεξήγηση 

Προτεραιότητα ΕΤΘΑ:  

1. Προώθηση της 

βιώσιµης και 

αποδοτικής ως προς 

τους πόρους αλιείας και 

υδατοκαλλιέργειας 

συµπεριλαµβανοµένης 

της συναφούς 

µεταποίησης. 

Ειδικός στόχος: (γ), (δ) 

 

2. Ενίσχυση της 

καινοτόµου, 

ανταγωνιστικής και 

βασιζόµενης στη 

γνώση αλιείας και 

υδατοκαλλιέργειας, 

συµπεριλαµβανοµένης 

της συναφούς 

µεταποίησης 

Ειδικοί στόχοι: (α), β).  

 

ΘΣ 6: Προστασία του 

περιβάλλοντος και 

προώθηση της 

αποδοτικής χρήσης 

των πόρων  

 

 

∆ηµιουργία πολυετούς 

εθνικού στρατηγικού σχεδίου 

για την υδατοκαλλιέργεια 

όπως αναφέρεται στο άρθρο 

43 του [κανονισµού για την 

κοινή αλιευτική πολιτική] 

µέχρι το 2014. 

 

 

 

- ∆ιαβιβάζεται στην Επιτροπή 

πολυετές εθνικό στρατηγικό 

σχέδιο για την υδατοκαλλιέργεια 

το αργότερο κατά την ηµέρα 

υποβολής του ΕΠ 

- Το ΕΠ περιλαµβάνει 

πληροφορίες σχετικά µε τις 

συµπληρωµατικές πτυχές µε το 

πολυετές εθνικό στρατηγικό 

σχέδιο για την υδατοκαλλιέργεια 

 

Υποχρέωση της 

Χώρας µας που 

απορρέει από την 

Κοινοτική 

Νοµοθεσία 

 

Αρµόδια 

Υπηρεσία 

Γενική ∆/νση 

Αλιείας 

ΘΣ 3: ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας 

των µικρών και 

µεσαίων επιχειρήσεων 

 

 

Σύσταση επιχείρησης: 

Έχουν υλοποιηθεί ειδικές 

δράσεις για την 

αποτελεσµατική εφαρµογή 

του Νόµου για τις µικρές 

επιχειρήσεις (Small Business 

Act - SBA) και της 

αναθεώρησής του της 23ης 

Φεβρουαρίου 2011, 

συµπεριλαµβανοµένης της 

αρχής «Προτεραιότητα στις 

µικρές επιχειρήσεις». 

Οι ειδικές δράσεις 

περιλαµβάνουν: 

- µέτρα για τη µείωση του 

χρόνου σύστασης επιχειρήσεων 

σε 3 εργάσιµες ηµέρες και µε 

κόστος 100 ευρώ·  

- µέτρα για τη µείωση σε 3 

µήνες του χρόνου που 

απαιτείται για την έκδοση πάσης 

φύσεων αδειών για την έναρξη 

και εκτέλεση συγκεκριµένης 

δραστηριότητας µιας 

επιχείρησης· 

- µηχανισµό για τη συστηµατική 

  

∆εν αποτελεί 

κύρια 

αρµοδιότητα 

του ΥΠΑΑΤ 
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αξιολόγηση του αντίκτυπου της 

νοµοθεσίας στις ΜΜΕ 

χρησιµοποιώντας µια 

«δοκιµασία για τις ΜΜΕ», 

λαµβάνοντας παράλληλα 

υπόψη τις διαφορές ως προς το 

µέγεθος των επιχειρήσεων, 

όπου κρίνεται σκόπιµο 

Προτεραιότητα ΕΤΘΑ:  

3. Ενίσχυση της 

εφαρµογής της ΚΑλΠ 

Ειδικός στόχος α) 

 

 

ΘΣ 6: Προστασία του 

περιβάλλοντος και 

προώθηση της 

αποδοτικής χρήσης 

των πόρων 

 

∆ιοικητική ικανότητα: 
υπάρχει διαθέσιµη 

διοικητική ικανότητα ώστε να 

επιτυγχάνεται συµµόρφωση 

µε τις απαιτήσεις περί 

δεδοµένων για τη διαχείριση 

της αλιείας που καθορίζονται 

στο άρθρο 37 του 

[κανονισµού για την ΚΑλΠ] 

- Περιγραφή της διοικητικής 

ικανότητας για την κατάρτιση και 

εφαρµογή πολυετούς 

προγράµµατος συλλογής 

δεδοµένων, το οποίο θα 

αξιολογήσει η ΕΤΟΕΑ και θα 

εγκρίνει η Επιτροπή 

- Περιγραφή της διοικητικής 

ικανότητας για την κατάρτιση και 

εφαρµογή ετήσιου 

προγράµµατος συλλογής 

δεδοµένων, το οποίο θα 

αξιολογήσει η ΕΤΟΕΑ και θα 

εγκρίνει η Επιτροπή 

- Περιγραφή της ικανότητας 

κατανοµής ανθρώπινων πόρων 

για τη σύναψη διµερών ή 

πολυµερών συµφωνιών µε άλλα 

κράτη µέλη, σε περίπτωση 

επιµερισµένης εργασίας για την 

τήρηση των υποχρεώσεων περί 

συλλογής δεδοµένων 

 

Υποχρέωση της 

Χώρας µας που 

απορρέει από την 

Κοινοτική 

Νοµοθεσία 

 

Αρµόδια 

Υπηρεσία 

Γενική ∆/νση 

Αλιείας 

 

Προτεραιότητα ΕΤΘΑ:  

3 Προώθηση της 

υλοποίησης της ΚΑλΠ 

Ειδικός στόχος α) 

ΘΣ 6: Προστασία του 

περιβάλλοντος και 

προώθηση της 

αποτελεσµατικής 

χρήσης των πόρων 

 

 

∆ιοικητική ικανότητα: υπάρχει 

διαθέσιµη διοικητική 

ικανότητα ώστε να 

επιτυγχάνεται συµµόρφωση 

µε τις ανάγκες της εφαρµογής 

ενωσιακού συστήµατος 

ελέγχου, επιθεώρησης και 

επιβολής όπως προβλέπεται 

στο άρθρο 46 του 

[κανονισµού για την ΚΑλΠ] 

και διευκρινίζεται στον 

κανονισµό (ΕΚ) του 

Συµβουλίου αριθ. 1224/2009. 

 

Οι ειδικές δράσεις 

περιλαµβάνουν: 

- Περιγραφή της διοικητικής 

ικανότητας για την κατάρτιση και 

εφαρµογή του τµήµατος του ΕΠ 

που αφορά τη χρηµατοδότηση 

του εθνικού προγράµµατος                                                     

ελέγχου για την περίοδο 2014-

2020 όπως αναφέρεται στο 

άρθρο 20 παράγραφος 1 

στοιχείο ιδ) 

- Περιγραφή της διοικητικής 

ικανότητας για την κατάρτιση και 

εφαρµογή του εθνικού 

ελεγκτικού προγράµµατος 

δράσης για τα πολυετή 

προγράµµατα (άρθρο 46 του 

κανονισµού περί ελέγχου)  

- Περιγραφή της διοικητικής 

ικανότητας για την κατάρτιση και 

εφαρµογή του κοινού 

προγράµµατος ελέγχου που 

µπορεί να θεσπιστεί µε άλλα 

κράτη µέλη (άρθρο 94 του 

Υποχρέωση της 

Χώρας µας που 

απορρέει από την 

Κοινοτική 

Νοµοθεσία 

Αρµόδιες 

Υπηρεσίες : 

Γενική ∆/νση 

Αλιείας του 

ΥΠΑΑΤ και 

∆/νση 

Ελέγχου 

Αλιείας του 

ΥΝΑ 
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κανονισµού περί ελέγχου) 

- Περιγραφή της διοικητικής 

ικανότητας για την κατάρτιση και 

εφαρµογή των ειδικών 

προγραµµάτων ελέγχου και 

επιθεωρήσεων (άρθρο 95 του 

κανονισµού περί ελέγχου)  

- Περιγραφή της διοικητικής 

ικανότητας για την εφαρµογή 

συστήµατος αποτελεσµατικών, 

αναλογικών και αποτρεπτικών 

κυρώσεων για τις σοβαρές 

παραβάσεις (άρθρο 90 του 

κανονισµού περί ελέγχου) 

- Περιγραφή της διοικητικής 

ικανότητας για την εφαρµογή 

συστήµατος επιβολής ποινών 

µε σώρευση µορίων για τις 

σοβαρές παραβάσεις (άρθρο 92 

του κανονισµού περί ελέγχου)  

Προτεραιότητα 1 

ΕΤΘΑ: 

Προώθηση της 

βιώσιµης και 

αποδοτικής ως προς 

τους πόρους αλιείας και 

υδατοκαλλιέργειας 

Ειδικοί στόχοι: (α), β). 

 

ΘΣ 6: Προστασία του 

περιβάλλοντος και 

προώθηση της 

αποτελεσµατικής 

χρήσης των πόρων 

 

 

Έχει υποβληθεί έκθεση 

αλιευτικής ικανότητας 
σύµφωνα προς το άρθρο 

35 του [κανονισµού για την 

ΚΑλΠ].  

 

 

Η έκθεση συντάσσεται 
σύµφωνα προς τις κοινές 

κατευθυντήριες γραµµές της 

Επιτροπής  

 

Υποχρέωση της 

Χώρας µας που 

απορρέει                                                                           

από την Κοινοτική 

Νοµοθεσία 

Αρµόδια 

Υπηρεσία 

Γενική ∆/νση 

Αλιείας 

 

 

3. Χωρική διάσταση 
 

3.1. Τοπικά Προγράµµατα Ανάπτυξης µε πρωτοβουλία των 
τοπικών κοινοτήτων 

 

3.1.1. Αλιευτικές Περιοχές 

Η αλιευτική δραστηριότητα συγκεντρώνεται σε µεγάλο βαθµό στις νησιωτικές και 
παράκτιες περιοχές της Χώρας. Η δε ανάπτυξη της Αλιείας διαχρονικά έχει ως αποτέλεσµα 
την εµφάνιση φαινοµένων εξάρτησης ορισµένων περιοχών της χώρας από την αλιευτική 
δραστηριότητα, των αλιευτικών περιοχών.  
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Έτσι, ως «αλιευτική περιοχή» µπορεί να χαρακτηριστεί µια περιοχή η οποία βρέχεται από 
θάλασσα ή λίµνη ή περιλαµβάνει τεχνητές λίµνες ή εκβολές ποταµού και στην οποία 
ουσιαστικό ποσοστό του πληθυσµού απασχολείται στον τοµέα της αλιείας ή της 
υδατοκαλλιέργειας . 

Ο κοινωνικοοικονοµικός ιστός των αλιευτικών περιοχών επηρεάζεται µεταξύ άλλων από την 
αναδιάρθρωση του κλάδου της αλιείας ως αποτέλεσµα της εφαρµογής της Κοινής Αλιευτικής 
Πολιτικής και των εξελίξεων στις παγκόσµιες αγορές και ως εκ τούτου, θα πρέπει να 
αντιµετωπίσει τα προβλήµατα που ανακύπτουν. 

Οι περιοχές αυτές συνήθως παρουσιάζουν σηµαντικά δηµογραφικά και κοινωνικοοικονοµικά 
προβλήµατα καθώς επίσης και ελλείψεις σε βασικές υποδοµές. Όµως, τα φυσικά 
πλεονεκτήµατά τους σε συνδυασµό µε την ελκυστικότητά τους ως τουριστικοί προορισµοί 
αποτελούν θετικά στοιχεία τα οποία µπορούν να αξιοποιηθούν στην κατεύθυνση της 
αειφόρου ανάπτυξης των περιοχών αυτών.  

Χαρακτηριστικά που αφορούν στην περιοχή παρέµβασης: 

Η αλιευτική περιοχή στην οποία θα εφαρµοστεί τοπικό πρόγραµµα ανάπτυξης θα πρέπει να 
είναι περιορισµένης έκτασης - κατά κανόνα µικρότερη από µία περιοχή του επιπέδου NUTS 
III (Νοµός) – και να είναι συνεκτική από γεωγραφική, οικονοµική και κοινωνική άποψη 
(µπορεί να αποτελέσει περιοχή παρέµβασης ένα σύνολο µικρών περιοχών µε όµοια ή 
παραπλήσια χαρακτηριστικά πχ συστάδα νησιών). Επίσης θα πρέπει να παρέχει επαρκή 
κρίσιµη µάζα από την άποψη του ανθρώπινου δυναµικού και των χρηµατοοικονοµικών 
πόρων.  

 

3.1.2. Στόχοι - Προτεραιότητες 

Το ΕΤΘΑ - όπως και τα προηγούµενα Ταµεία Αλιείας - διαδραµατίζει έναν διπλό 
ρόλο, στηρίζοντας τόσο την εφαρµογή της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής όσο και την επίτευξη 
της συνοχής των αλιευτικών περιοχών, µε στόχο την ανάπτυξή τους και τη διατήρηση του 
οικονοµικού και κοινωνικού ιστού.   

Στις αλιευτικές περιοχές , η τοπική ανάπτυξη µε πρωτοβουλία της κοινότητας θα πρέπει να 
ενθαρρύνει καινοτόµες προσεγγίσεις για τη δηµιουργία ανάπτυξης και θέσεων εργασίας, 
ιδίως προσθέτοντας αξία στα αλιευτικά προϊόντα και τη διαφοροποίηση της τοπικής 
οικονοµίας προς νέες οικονοµικές δραστηριότητες, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που 
προσφέρονται από τη «γαλάζια ανάπτυξη» και τους ευρύτερους θαλάσσιους κλάδους. 

Σηµαντικό  στοιχείο της στρατηγικής για τη βιώσιµη ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών 
αποτελεί η εφαρµογή µίας ολοκληρωµένης πολιτικής για την ενίσχυση της κοινωνικής και 
οικονοµικής ευηµερίας των περιοχών παρέµβασης.  

Η πολιτική για την ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών θα αποτελέσει µέρος µιας 
ολοκληρωµένης προσέγγισης µε σαφή γεωγραφική αναφορά και προσαρµοσµένης στις 
τοπικής συνθήκες και θα βασίζεται στην αλληλεπίδραση µεταξύ παραγόντων , τοµέων και 
πράξεων στις περιοχές εφαρµογής. Η στρατηγική θα είναι συνεπής µε τις ευκαιρίες και τις 
ανάγκες που προσδιορίζονται στην αλιευτική περιοχή και µπορεί να κυµαίνεται από εκείνες 
που επικεντρώνονται στην αλιεία έως ευρύτερες στρατηγικές που απευθύνονται στη 
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διαφοροποίηση των αλιευτικών περιοχών, υπερβαίνοντας µια απλή συλλογή δράσεων ή 
παράθεση τοµεακών µέτρων. 

Προκειµένου να συµβάλουν στην επίτευξη των στόχων, οι τοπικές στρατηγικές ανάπτυξης θα 
µεγιστοποιούν τη συµµετοχή της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας στη βιώσιµη ανάπτυξη 
των παράκτιων και εσωτερικών αλιευτικών περιοχών και θα διασφαλίζουν ότι οι τοπικές 
κοινότητες αξιοποιούν πλήρως και επωφελούνται από τις ευκαιρίες τις οποίες προσφέρει η 
θάλασσα και η παράκτια ανάπτυξη. 

Συγκεκριµένα προβλέπεται να στηριχθούν στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης που στοχεύουν 
στη:  

α) δηµιουργία θέσεων εργασίας µέσω της αύξησης της προστιθέµενης αξίας των 
αλιευτικών προϊόντων, προώθησης της καινοτοµίας σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής 
αλυσίδας της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, δια βίου µάθησης και στήριξης της 
διαφοροποίησης εντός ή εκτός των αλιευτικών δραστηριοτήτων 

β) βελτίωση και αξιοποίηση των περιβαλλοντικών πλεονεκτηµάτων των αλιευτικών 
περιοχών, προώθηση της κοινωνικής ευηµερίας και της πολιτιστικής κληρονοµιάς στις 
αλιευτικές περιοχές, περιλαµβανοµένης της θαλάσσιας πολιτιστικής κληρονοµιάς· 

Προτεραιότητα θα δοθεί σε περιοχές: 

- µε µικρές αλιευτικές κοινότητες, ή  

- περιοχές φθίνουσας αλιευτικής δραστηριότητας, ή  

- µε χαµηλή πυκνότητα πληθυσµού.  

Οι περιοχές αυτές µπορούν να εντοπίζονται : i) Στα νησιά της χώρας ιδιαίτερα τα µικρά  όπου 
η αλιευτική περιοχή µπορεί να περιλαµβάνει περισσότερα του ενός µικρών νησιών (ή 
τµήµατα ενός ή περισσοτέρων νησιών) και ii) Στις παράκτιες ζώνες των µεγάλων νησιών (ή 
τµήµατα ενός ή περισσοτέρων νησιών) και των ηπειρωτικών περιοχών (µε την προϋπόθεση 
της παραγράφου 2.1) iii) τις παραλίµνιες και παραποτάµιες περιοχές. 

 

3.1.3. Σύνδεση µε Θεµατικούς Στόχους και Προτεραιότητες της Ένωσης 

Η βιώσιµη ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών θα συµβάλλει στην επίτευξη των 
στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020 για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς 
ανάπτυξη καθώς και στο στόχο της εδαφικής συνοχής, µια βασική προτεραιότητα της 
Συνθήκης της Λισαβόνας. 

Συγκεκριµένα, θα συµβάλλει στην επίτευξη : 

α) της ειδικής για το ΕΤΘΑ προτεραιότητας «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής 
συνοχής» µέσω των ακόλουθων στόχων: 

- προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης, της δηµιουργίας 
θέσεων εργασίας και της στήριξης της κινητικότητας του εργατικού δυναµικού στις 
παράκτιες και τις εσωτερικές κοινότητες που εξαρτώνται από την αλιεία και την 
υδατοκαλλιέργεια, και 
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- διαφοροποίηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων σε άλλους τοµείς της θαλάσσιας 
οικονοµίας και ανάπτυξη της θαλάσσιας οικονοµίας, περιλαµβανοµένης της 
άµβλυνσης της κλιµατικής αλλαγής. 

β) του θεµατικού στόχου  8. «Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας 
των εργαζοµένων» µε τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, προσδίδοντας πρόσθετη αξία σε 
αλιευτικές δραστηριότητες & προϊόντα και ενεργοποιώντας εναλλακτικές µορφές 
απασχόλησης που προάγουν την τοπική οικονοµία 

 

3.1.4. Συµµετοχή των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων 

Προκειµένου να ληφθούν υπόψη σε µεγαλύτερο βαθµό τα ειδικά χαρακτηριστικά της 
αλιευτικής δραστηριότητας, τα οποία έχουν σχέση µε την κοινωνική δοµή του κλάδου της 
αλιείας και τις διαρθρωτικές και φυσικές διαφορές που υπάρχουν µεταξύ των διαφόρων 
αλιευτικών περιοχών, το ΕΤΘΑ και κατ’ επέκταση το ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ 2014-2020 θα πρέπει να 
µπορεί να παρέχει περισσότερο άµεση βοήθεια, όπου είναι αναγκαίο, στο πλαίσιο µιας 
πολιτικής για τη βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών, η οποία να 
ευθυγραµµίζεται πλήρως και να είναι συµπληρωµατική µε τα άλλα κοινοτικά µέσα και ταµεία 
τα οποία είναι επιφορτισµένα µε τη διαρθρωτική αλλαγή και τη σύγκλιση. 

Η βιώσιµη ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών µπορεί να επιτευχθεί µε την υλοποίηση 
τοπικών προγραµµάτων ανάπτυξης τα οποία θα είναι είτε µονοταµειακά (θα 
χρηµατοδοτούνται αυτόνοµα από το ΕΤΘΑ ) είτε πολυταµειακά (θα χρηµατοδοτούνται από το 
ΕΤΘΑ και τα λοιπά Ευρωπαϊκά ∆ιαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταµεία). 

Η µονοταµειακή διάσταση τοπικών αναπτυξιακών προγραµµάτων θα µπορούσε να 
εφαρµοστεί εστιασµένα σε συγκεκριµένες αλιευτικές περιοχές µικρής έκτασης και ειδικών 
χαρακτηριστικών, ικανοποιώντας παράλληλα την καλύτερη εξυπηρέτηση και κυρίως 
προβολή των στόχων και της αποστολής του ΕΤΘΑ. 

 Αντιστοίχως, πολυταµειακά µπορούν να είναι τα τοπικά προγράµµατα που θα εφαρµοστούν 
σε αλιευτικές περιοχές µεγαλύτερης έκτασης και πληθυσµού  , όπου είναι εντονότερη τόσο η 
αλληλεπίδραση οικονοµικών κλάδων όσο και η ανάγκη παρέµβασης σε υποδοµές και 
επαγγελµατική κατάρτιση. 

 

 


