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KOINH ΑΠΟΦΑΣΗ   
ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ –  

ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΥΠ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 
Θέμα : Έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020. 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/16.10.1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», 

όπως τροποποιήθηκε από το: α) Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/25.4.2002), β) Ν.4014/2011 
(ΦΕΚ 209/Α/21.9.2011), και γ) Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13.2.2012). 

2. Το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.9.2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 
δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού 
ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 

3. Το Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/29.12.1979) «Περί προστασίας των δασών και των δασικών 
εν γένει εκτάσεων της Χώρας», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2040/1992 (ΦΕΚ 
70/Α/23.4.1992), το Ν. 3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α/24.12.2003) και το Ν. 4280/2014 (ΦΕΚ 
159/Α/8.8.2014) και ισχύει.  

4. Το Νόμο 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 285/Α/19.12.2001), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Το Νόμο 3028/2002 «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Το Ν. 3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α/24.12.2003), «Περί προστασίας των δασικών 
οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών 
και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις».   

7. Το Ν. 3378/2005 (ΦΕΚ 203/Α/19.8.2005) «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την 
προστασία της αρχαιολογικής κληρονομιάς (αναθεωρημένη)».  
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8. Το Π.Δ. 55/1998 (ΦΕΚ 58 Α’) «Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος». 
9. Το Π.Δ. 100/2014 (ΦΕΚ 167 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
10. Το Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, … Ανάπτυξης και Τουρισμού». 
11. Το Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 
12. Τις Αποφάσεις Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 1866 Β’/ 30.08.2015) «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων» 
13. Την ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006 «Εκτίμηση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις 
της οδηγίας 2001/42/ΕΚ «σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων  
ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001» (ΦΕΚ 1225/Β/5.9.2006). 

14. Την Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/13.1.2012) «Κατάταξη δημόσιων 
και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με 
το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209Α/21.9.2011)» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

15. Το ισχύον εθνικό και ενωσιακό κανονιστικό και ρυθμιστικό πλαίσιο που αφορά σε μέτρα, 
όρους, περιορισμούς και υποχρεώσεις για την περιβαλλοντική διαχείριση και προστασία 
του συνόλου των περιβαλλοντικών μέσων και παραμέτρων, όπως η επεξεργασία 
αστικών λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων, η διαχείριση των υδάτων, η διαχείριση 
στερεών αποβλήτων, τα επιτρεπόμενα όρια εκπομπών στερεών, υγρών και αερίων 
ρύπων, θορύβου κ.ά., οι φυσικές και προστατευόμενες περιοχές καθώς και η προστασία 
ειδών και ενδιαιτημάτων. 

16. Τα Εθνικά και Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια.  
17. Το με α.π. 2040/15.10.2014 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π Αλιείας του 

(πρώην Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με το οποίο διαβιβάστηκε στην 
ΔΙΠΑ του ΥΠΕΚΑ η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020» (Α.Π. ΔΙ.Π.Α 
175547/16.10.2014). Η ως άνω Υπηρεσία, εφεξής αναφέρεται ως «Αρχή Σχεδιασμού». 

18. Το με α.π. 172/ 23.01.2015 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π Αλιείας και 
Θάλασσας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με το οποίο 
υποβλήθηκαν επιπλέον αντίγραφα της ΣΜΠΕ (α.π. ΔΙ.Π.Α 145691/27.01.2015). 

19. Το με α.π. οικ.145747/27.1.2015 έγγραφο της ΔΙΠΑ του ΥΠΑΠΕΝ, με το οποίο, σύμφωνα 
με το άρθρο 7 της ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006, διαβιβάστηκε φάκελος της 
ΣΜΠΕ προς: 
i. τα Υπουργεία 

 Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας  
 Οικονομικών  
 Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων  
 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
 Πολιτισμού και Αθλητισμού  
 Ναυτιλίας και Αιγαίου 

ii. την Ειδική Γραμματεία Υδάτων, τη Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού, τη 
Διεύθυνση Σχεδίων Προστατευόμενων Περιοχών, Θαλάσσιου Χώρου και Δασικών 
Χαρτών, τη Δ/νση Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης 
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Αποβλήτων και τα Τμήματα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Αθήνας – Αττικής και 
Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Θεσσαλονίκης, του ΥΠΕΚΑ. 

iii. τα Περιφερειακά Συμβούλια των δεκατριών (13) Περιφερειών της Χώρας 
iv. την Αρχή Σχεδιασμού, προκειμένου να δημοσιοποιήσει τη ΣΜΠΕ στο κοινό. 

20. Το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκε δημοσιοποίηση της ΣΜΠΕ στο κοινό με δημοσίευση 
σχετικής ανακοίνωσης σε δύο εφημερίδες εθνικής εμβέλειας (ημ/νίες δημοσιεύσεων: 
06.03.2015 & 06.03.2015) και παράλληλα με ανάρτηση του κειμένου της ΣΜΠΕ στον 
δικτυακό τόπο της Αρχής Σχεδιασμού. 

21. Το με α.π. 436/29.04.2015 έγγραφο της Αρχής Σχεδιασμού, με το οποίο διαβιβάσθηκαν 
στην ΔΙΠΑ του ΥΠΑΠΕΝ τα δύο αποκόμματα εφημερίδων με την σχετική για τη 
δημοσιοποίηση της ΣΜΠΕ προς το κοινό ανακοίνωση (Α.Π. ΔΙΠΑ  148410/30.04.2015). 

22. Το με α.π 17357/7456 / 6.3.2015 έγγραφο του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων της 
Γενικής Δ/νσης Εσωτερ.Λειτουργίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με το οποίο 
αποστέλλει την από 5-3-2015 ανακοίνωση Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου για 
Σ.Μ.Π.Ε (Α.Π ΔΙΠΑ 147158/13.3.2015). 

23. Το με α.π. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΕΕΑ/35636/19554/761/13.3.2015 έγγραφο του Τμήματος 
Εναλίων Αρχαιολογικών Χώρων Μνημείων και Ερευνών της Εφορείας Ενάλιων 
Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (Α.Π. ΔΙΠΑ 
147342/19.3.2015). 

24. Το με α.π 9581/447/24.03.2015 έγγραφο της Δ/νσης Προστασίας Βιοποικιλότητας, 
Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΑΠΕΝ.(Α.Π 147549/27.03.2015). 

25. Το από 27.03.2015 ηλεκτρονικό μήνυμα της εταιρείας A.P.C σχετικά με την ΣΜΠΕ, (Α.Π 
ΔΙΠΑ 147803/03.04.2015). 

26. Το με α.π 37334/1103/01.04.2015  έγγραφο της Επιτροπής Χωρικού Σχεδιασμού και 
Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου (Α.Π ΔΙΠΑ 147859/06.04.2015). 

27.  Το με α.π 44991/07.04.2015 έγγραφο του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων της 
Περιφέρειας Κρήτης με συνημμένη την υπ’ αρ.33/2015 Απόφαση Περιφερειακού 
Συμβουλίου Κρήτης σχετικά με την ΣΜΠΕ (Α.Π ΔΙΠΑ 147912/07.04.2015 και 
148067/16.04.2015). 

28. Το με Α.Π οικ.148283/24.04.2015, έγγραφο της ΔΙΠΑ/ΥΠΑΠΕΝ προς την Αρχή 
Σχεδιασμού. 

29. Το με Α.Π 41792/675/01.04.2015 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης (ορθή επανάληψη), σχετικά με την ΣΜΠΕ (Α.Π ΔΙΠΑ 
148266/24.04.2015). 

30. Το με Α.Π 159936(297)/30.04.2015 έγγραφο της Επιτροπής Ανάπτυξης Καινοτομίας και 
Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σχετικά με την ΣΜΠΕ (Α.Π 
ΔΙΠΑ 148631/08.05.2015). 

31. Το με Α.Π 127135/511/07.05.2015  έγγραφο του γραφείου Προέδρου Επιτροπής 
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με 
συνημμένη την υπ’ αρ.19/6.5.2015 Απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Φυσικών 
Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτ.Ελλάδας, σχετικά με την ΣΜΠΕ (Α.Π ΔΙΠΑ 
148613/08.05.2015). 

32. Το με Α.Π 31706/11379/14.05.2015 έγγραφο του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Πελοποννήσου με συνημμένη την υπ’ αρ.192/11.05.2015 Γνωμοδότηση επί της 
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Ε.Π Αλιείας και Θάλασσας 
2014-2020. (Α.Π ΔΙΠΑ 148821/15.05.2015 και 149010/21.05.2015). 

33. Το με Α.Π ΔΔ ΟΙΚ.1966/20.05.2015 έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης της Περιφέρειας 
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Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με συνημμένη την υπ’ αρ.70/2015 Απόφαση του  
Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σχετικά με την ΣΜΠΕ 
(Α.Π ΔΙΠΑ 149077/25.05.2015). 

34. Το με Α.Π οικ .509/2.06.2015 έγγραφο της Γραμματείας Περιφερειακού Συμβουλίου 
Θεσσαλίας με συνημμένη την υπ’ αρ.73/5/27.05.2015 Απόφαση Συνεδρίασης του  
Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας, σχετικά με την ΣΜΠΕ (Α.Π ΔΙΠΑ 
149539/08.06.2015). 

35. Το με Α.Π.οικ 51481/21081//29.05.2015 έγγραφο του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων 
της Περιφέρειας ιονίων Νήσων με συνημμένο το υπ’ αρ 92 -10/2015 πρακτικό του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων σχετικά με την ΣΜΠΕ (Α.Π ΔΙΠΑ 
149597/10.06.2015. 

36. Το με Α.Π 94/19.06.2015 έγγραφο της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού 
και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με συνημμένη την υπ’ αρ.40/2015 
Απόφαση του  Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, σχετικά με την ΣΜΠΕ 
(Α.Π ΔΙΠΑ 150164/26.06.2015). 

37. Το με Α.Π 2427/01.07.2015 έγγραφο της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ν.Αιγαίου με συνημμένη την υπ’ αρ.289/2015 Απόφαση της 12ης /17-06-2015 
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ν.Αιγαίου, σχετικά με την 
ΣΜΠΕ (Α.Π ΔΙΠΑ 150326/02.07.2015). 

38. Το με Α.Π 1037/29.06.2015 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π Αλιείας και 
Θάλασσας του ΥΠΑΠΕΝ.(Α.Π ΔΙΠΑ 150574/14.07.2015)  

39. Το γεγονός ότι, κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων με τις Δημόσιες Αρχές, τα 
Περιφερειακά Συμβούλια και το ενδιαφερόμενο κοινό, που διεξήχθησαν σύμφωνα με την 
παρ. 4 του άρθρου 7 της ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006 (σχετικό 13), δεν 
εκφράστηκαν άλλες απόψεις, πλην των προαναφερόμενων, για τη ΣΜΠΕ του εν λόγω 
προγράμματος. 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

την έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020, όπως αυτό περιγράφεται 
στη ΣΜΠΕ και συνοψίζεται στην ενότητα Α΄ της παρούσας απόφασης, με τους όρους, 
περιορισμούς και κατευθύνσεις που τίθενται στην παρούσα, οι οποίοι θα πρέπει να τηρούνται 
κατά την έγκριση, εξειδίκευση και υλοποίηση του προγράμματος με μέριμνα της Αρχής 
Σχεδιασμού. 
 

Α. Συνοπτική περιγραφή του προγράμματος 
Α.Ι. Περιοχή 
 
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020 θα έχει εφαρμογή σε όλη την 
Ελληνική επικράτεια. 

Α.ΙΙ. Στοχοθεσία 
Το Ε.Π Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 έχει σκοπό να συμβάλει στην υλοποίηση των στόχων 
της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής, και κατ' 
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επέκταση να βοηθήσει τους αλιείς στη μετάβαση προς τη βιώσιμη αλιεία, καθώς και τις 
παράκτιες κοινότητες στη διαφοροποίηση των οικονομιών τους. Προτείνει δράσεις και μέτρα με 
στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής κατά 
μήκος των ακτών, καθώς και την προώθηση της βιώσιμης και αποδοτικής ως προς την χρήση 
των πόρων αλλά και ανταγωνιστικής Αλιείας. Πιο συγκεκριμένα, οι προτεραιότητες του 
Προγράμματος είναι: 
 
1. Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου, 

ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση Αλιείας. 
2. Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου, 

ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση Υδατοκαλλιέργειας. 
3. Ενίσχυση της εφαρμογής της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ). 
4. Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής μέσω του ακόλουθου ειδικού στόχου: 

της προώθησης της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης, της δημιουργίας 
θέσεων εργασίας και παροχή στήριξης της απασχολησιμότητας και της κινητικότητας του 
εργατικού δυναμικού στις παράκτιες και τις εσωτερικές κοινότητες που εξαρτώνται από την 
αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένης της διαφοροποίησης των 
δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της αλιείας και σε άλλους τομείς της θαλάσσιας οικονομίας. 

5. Ενίσχυση της εμπορίας και μεταποίησης. 
6. Ενίσχυση της εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής(ΟΘΠ). 

Α.ΙΙΙ. Διάρθρωση 

Το Ε.Π Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 διαρθρώνεται στις παρακάτω Προτεραιότητες Ένωσης 
(ΠΕ) και Ειδικούς Στόχους (ΕΣ): 
ΠΕ 1: Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, 
καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας 

ΕΣ1.Μείωση του αντίκτυπου της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον, περιλαμβανομένης 
της κατά το δυνατόν αποφυγής και μείωσης των ανεπιθύμητων αλιευμάτων. 
ΕΣ2.Προστασία και αποκατάσταση της υδρόβιας βιοποικιλότητας και των 
οικοσυστημάτων. 
ΕΣ3. Διασφάλιση ισορροπίας μεταξύ αλιευτικής ικανότητας και διαθέσιμων αλιευτικών 
δυνατοτήτων. 
ΕΣ4.Αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των αλιευτικών επιχειρήσεων, 
περιλαμβανομένων των παράκτιων στόλων μικρής κλίμακας και βελτίωση της ασφάλειας 
και των συνθηκών εργασίας. 
ΕΣ5.Στήριξη στην ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης, της καινοτομίας, 
περιλαμβανομένης της αύξησης της ενεργειακής απόδοσης, και της μεταφοράς γνώσης. 
ΕΣ6.Ανάπτυξη επαγγελματικής κατάρτισης, νέων επαγγελματικών δεξιοτήτων και της δια 
βίου μάθησης. 

ΠΕ2: Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, 
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καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση υδατοκαλλιέργειας 

ΕΣ1. Στήριξη στην ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης, της καινοτομίας και της 
μεταφοράς γνώσης. 
ΕΣ2.Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων 
υδατοκαλλιέργειας, περιλαμβανομένης της βελτίωσης της ασφάλειας και των συνθηκών 
εργασίας, ιδίως των ΜΜΕ. 
ΕΣ3.Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και ενίσχυση των 
οικοσυστημάτων που αφορούν την υδατοκαλλιέργεια και προώθηση της αποδοτικής ως 
προς τους πόρους υδατοκαλλιέργειας. 
ΕΣ4. 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. 
ΕΣ5. Ανάπτυξη επαγγελματικής κατάρτισης, νέων επαγγελματικών δεξιοτήτων και της διά 
βίου μάθησης. 

ΠΕ3: Ενίσχυση της εφαρμογής της ΚΑλΠ 
ΕΣ1.Βελτίωση και παροχή επιστημονικής γνώσης καθώς και βελτίωση της συλλογής και 
διαχείρισης δεδομένων. 
ΕΣ2.Παροχή στήριξης στην παρακολούθηση, τον έλεγχο και την επιβολή, ενισχύοντας με 
τον τρόπο αυτό τις θεσμικές ικανότητες και την αποτελεσματικότητα της δημόσιας 
διοίκησης, χωρίς αύξηση του διοικητικού φόρτου. 

ΠΕ 4: Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής 
ΕΣ1. Προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης, της δημιουργίας 
θέσεων εργασίας και παροχή στήριξης της απασχολησιμότητας και της κινητικότητας του 
εργατικού δυναμικού στις παράκτιες και τις εσωτερικές κοινότητες που εξαρτώνται από 
την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένης της διαφοροποίησης των 
δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της αλιείας και σε άλλους τομείς της θαλάσσιας οικονομίας. 

ΠΕ5: Ενίσχυση της εμπορίας και της μεταποίησης 
ΕΣ1.Βελτίωση της οργάνωσης της αγοράς για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. 
ΕΣ2.Ενθάρρυνση των επενδύσεων στους τομείς της μεταποίησης και της εμπορίας. 

ΠΕ 6: Ενίσχυση της εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής 
ΕΣ1.Ανάπτυξη και υλοποίηση της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής. 

Β. Διαφοροποιήσεις που επιβάλλονται στο πρόγραμμα από την ενσωμάτωση 
της περιβαλλοντικής διάστασης και όροι, περιορισμοί και κατευθύνσεις για 
την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος που πρέπει να 
συνοδεύουν την έγκριση του προγράμματος 
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I. Καθώς στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 τίθενται, 

παράλληλα με τους αναπτυξιακούς του στόχους, μια σειρά περιβαλλοντικών στόχων, στο 
πλαίσιο υλοποίησης των οποίων προβλέπεται ένας σημαντικός αριθμός παρεμβάσεων, 
μέτρων και δράσεων με κύριο αντικείμενο αφενός την μείωση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων των δραστηριοτήτων του αλιευτικού τομέα στο περιβάλλον και την 
προστασία των διαθέσιμων φυσικών πόρων, και αφετέρου τη βελτίωση και αναβάθμιση 
του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, δεν επιβάλλονται διαφοροποιήσεις στο 
προτεινόμενο πρόγραμμα για την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης. 

II. Για την πληρέστερη προστασία και την ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοντος, η 
έγκριση του προγράμματος θα πρέπει να συνοδεύεται από τους όρους, περιορισμούς και 
κατευθύνσεις που ακολουθούν. 
1. Η μέριμνα για το περιβάλλον θα πρέπει να αποτελεί βασική συνιστώσα στην 

εξειδίκευση και εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και 
Θάλασσας 2014-2020, ισότιμα με τις οικονομικές και κοινωνικές επιδιώξεις. Για το 
σκοπό αυτό, στους μηχανισμούς εφαρμογής του προγράμματος, θα πρέπει να 
ενσωματωθούν: 
α) κατάλληλα κριτήρια επιλογής προτάσεων που διασφαλίζουν ή και προάγουν 

την προστασία του περιβάλλοντος, 
β) κατάλληλη ενημέρωση, τόσο στο επίπεδο προκηρύξεων και προσκλήσεων 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όσο και στο μετά την έγκριση της ένταξης 
επίπεδο, ώστε οι χρηματοδοτούμενες δράσεις να ενσωματώνουν όλα τα 
απαραίτητα για την περιβαλλοντική τους συμβατότητα χαρακτηριστικά. 

2. Για την αειφορική ανάπτυξη του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας, στο πλαίσιο 
εφαρμογής του προγράμματος, να ενθαρρύνονται δράσεις και χρηματοδοτήσεις 
που σχετίζονται με την ίδρυση νέων, αλλά και την μετεγκατάσταση υφιστάμενων 
μονάδων υδατοκαλλιέργειας, εντός καθορισμένων Περιοχών Οργανωμένης 
Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ), καθώς θα συμβάλλει στην προστασία 
του περιβάλλοντος, αλλά και στην αποφυγή συγκρούσεων με άλλες δραστηριότητες 
όπως ο τουρισμός κ.τ.λ.   

3. Οποιαδήποτε σχέδια και προγράμματα που θα προκύψουν από την υλοποίηση του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 και θα εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006 (σχετικό 13) θα 
υπόκεινται στις προβλεπόμενες από την προαναφερθείσα ΚΥΑ διαδικασίες. 

4. Να προωθηθεί η εκπόνηση σχετικών με τον τομέα της αλιείας περιβαλλοντικών ή 
άλλων μελετών που θα διευκολύνουν την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, όπως 
διαχειριστικές μελέτες με σκοπό την εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας των 
οικοσυστημάτων των διαφόρων περιοχών για την εκτροφή ιχθύων, ιδιαίτερα όσον 
αφορά σε περιοχές του εθνικού σκέλους του Ευρωπαϊκού Δικτύου Natura 2000, την 
αποτελεσματικότητα των μέτρων διαχείρισης του αλιευτικού στόλου και την 
ορθολογική ανάπτυξη των ιχθυοκαλλιεργειών με παράλληλη διασφάλιση της 
προστασίας του περιβάλλοντος από τις ενδεχόμενες δυσμενείς συνεργιστικές, 
συσωρευτικές και άλλες επιπτώσεις των δραστηριοτήτων αυτών. 

5. Να προωθηθούν δράσεις (προγράμματα παρακολούθησης, monitoring) κυρίως στις 
περιφέρειες που πλήττονται άμεσα και να προβλεφθούν έρευνες για τη βιολογία 
των επικίνδυνων για τη δημόσια υγεία ειδών όπως π.χ το τοξικό ψάρι λαγοκέφαλος 
(Lagocephalus sceleratus) που περιέχει τη δηλητηριώδη τοξίνη τετραδοτοξίνη, 
προκειμένου να εκτιμηθεί το υπαρκτό πρόβλημα με τα είδη αυτά και όσο είναι 
δυνατόν να ελεγχθεί η επίδρασή τους στο περιβάλλον.   
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6. Προτεινόμενες δράσεις και έργα που αφορούν σε περιοχές του εθνικού σκέλους του 

Ευρωπαϊκού Δικτύου Natura 2000 θα πρέπει να συνάδουν με τα πορίσματα των 
εγκεκριμένων σχεδίων διαχείρισης ή των εγκεκριμένων Ειδικών Περιβαλλοντικών 
Μελετών (ΕΠΜ) για τις περιοχές αυτές, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβάσεων 
για την προστασία και ανάπτυξη της υδρόβιας πανίδας και χλωρίδας, την 
προστασία των ιχθυοαποθεμάτων και την βελτίωση εν γένει του υδάτινου 
περιβάλλοντος. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ακεραιότητα και 
συνεκτικότητα των περιοχών αυτών. 

7. Η κατασκευή και λειτουργία μονάδων υδατοκαλλιέργειας στο θαλάσσιο και 
παράκτιο περιβάλλον ή μονάδων μεταποίησης και εμπορίας αλιευμάτων στο 
χερσαίο περιβάλλον ή ακόμα μονάδων υδατοκαλλιέργειας εσωτερικών υδάτων σε 
περιοχές κοντά σε λίμνες και ποτάμια θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με 
την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία και λαμβάνοντας κατάλληλα μέτρα για την 
προστασία των περιοχών του εθνικού σκέλους του Ευρωπαϊκού Δικτύου Natura 
2000. 

8. Η κατασκευή, εκσυγχρονισμός και επέκταση αλιευτικών λιμένων, τόπων 
εκφόρτωσης και αλιευτικών καταφυγίων που ενδεχομένως θα υλοποιηθούν κατά 
την εφαρμογή του προγράμματος θα πρέπει να πραγματοποιηθούν ύστερα από την 
εκπόνηση περιβαλλοντικών και άλλων αναγκαίων μελετών για την διασφάλιση 
λήψης κατάλληλων προληπτικών ή και επανορθωτικών μέτρων για την προστασία 
του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. 

9. Η κατασκευή νέων λιμενικών εγκαταστάσεων θα πρέπει να εντάσσεται αρμονικά 
στο περιβάλλον σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις αρχές της αειφόρου 
ανάπτυξης. 

10. Στον σχεδιασμό των έργων υποδομής για αλιευτικά σκάφη να προβλεφθούν 
εγκαταστάσεις συλλογής και διάθεσης υγρών και στερεών αποβλήτων, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία περί διαχείρισης αποβλήτων. 

11. Ως προς την πόντιση τεχνητών υφάλων για την ενίσχυση της θαλάσσιας 
βιοποικιλότητας, θα πρέπει να διασφαλισθεί η καταλληλότητα του τρόπου και του 
τόπου εγκατάστασής τους, καθώς και η επαρκής επιστημονική παρακολούθηση της 
αποτελεσματικότητάς τους. 

12. Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης μονάδων μεταποίησης και 
εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας να λαμβάνονται τα απαραίτητα 
μέτρα για την διαχείριση στερεών αποβλήτων και την διασφάλιση της δημόσιας 
υγείας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

13. Να στηριχθούν δράσεις εκσυγχρονισμού του αλιευτικού στόλου κυρίως σε ότι 
αφορά σε βελτιώσεις της ενεργειακής αποδοτικότητας των αλιευτικών σκαφών και 
της επιλεκτικότητας των αλιευτικών εργαλείων, με γνώμονα την μείωση των 
επιπτώσεων της αλιείας επί των μη εμπορεύσιμων ειδών, του θαλασσίου βυθού, 
των ευαίσθητων οικοσυστημάτων και του περιβάλλοντος γενικότερα. 

14. Να προωθηθεί η προσαρμογή της υδατοκαλλιεργητικής παραγωγής προς είδη που 
εκτρέφονται με φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους και να ενθαρρυνθεί η 
βιολογική υδατοκαλλιέργεια. 

15. Να ενθαρρυνθεί η εφαρμογή μεθόδων παραγωγής και τεχνικών φιλικών προς το 
περιβάλλον, όπως η χρήση βυθιζόμενων κλωβών ανοικτής θαλάσσης (όπου αυτό 
είναι δυνατόν) και η χρήση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και 
παρακολούθησης, σε νέες και υφιστάμενες μονάδες υδατοκαλλιέργειας, καθώς και 
σε μονάδες μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, 
προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι άμεσες και έμμεσες αρνητικές τους 
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επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

16. Να προωθηθεί η καινοτομία, η έρευνα και η τεχνολογική ανάπτυξη στον κλάδο της 
υδατοκαλλιέργειας, με γνώμονα την ανάπτυξη φιλικότερων προς το περιβάλλον 
τεχνολογιών και πρακτικών, μέσα από λειτουργικές δομές καθοδήγησης, στήριξης, 
παρακολούθησης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων. 

17. Να ενισχυθεί η περιβαλλοντική εικόνα του κλάδου μεταποίησης και εμπορίας, με 
την ενθάρρυνση και προβολή ενεργειών που ικανοποιούν ή και υπερκαλύπτουν τις 
απαιτήσεις ορθής περιβαλλοντικής πρακτικής, και των παραγόμενων με 
περιβαλλοντική μέριμνα προϊόντων αυτού στις υφιστάμενες και σε νέες αγορές. 

Γ. Σύστημα παρακολούθησης των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
από την εφαρμογή του προγράμματος 

1. Η παρακολούθηση των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή 
του ΕΠ πραγματοποιείται με ευθύνη της Αρχής Σχεδιασμού και με τη συνεργασία και 
υποστήριξη κάθε φορέα ή Υπηρεσίας με αρμοδιότητα παρακολούθησης περιβαλλοντικών 
μέσων και παραμέτρων, προκειμένου μεταξύ άλλων, να εντοπισθούν εγκαίρως 
απρόβλεπτες δυσμενείς επιπτώσεις και να ληφθούν τα κατάλληλα επανορθωτικά μέτρα. 

2. Η περιβαλλοντική παρακολούθηση θα πρέπει να βασίζεται σε δείκτες, οι μεταβολές των 
οποίων απεικονίζουν αντιπροσωπευτικά μεταβολές σε έναν ή περισσότερους κάθε φορά 
τομείς του περιβάλλοντος. Οι δείκτες περιβαλλοντικής παρακολούθησης του ΕΠ Αλιείας 
και Θάλασσας 2014-2020, επιλέγονται κατά προτεραιότητα από: 
 τους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων που θα χρησιμοποιηθούν για την 

παρακολούθηση του προγράμματος, 
 τους περιβαλλοντικούς δείκτες που θα υιοθετηθούν σε κεντρικό επίπεδο, για την 

ενιαία περιβαλλοντική παρακολούθηση όλων των επιχειρησιακών προγραμμάτων 
της προγραμματικής περιόδου 2014-2020. 

 τους δείκτες περιβαλλοντικής παρακολούθησης που προτείνονται στη ΣΜΠΕ. 
Εφόσον εξαντληθούν οι δυνατότητες άντλησης κατάλληλων δεικτών από τα παραπάνω 
σύνολα, μπορούν να υιοθετούνται εφόσον είναι απαραίτητο, ειδικοί δείκτες για την 
παρακολούθηση σημαντικών επιπτώσεων ή περιβαλλοντικών παραμέτρων. 

3. Η συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ο 
υπολογισμός των τιμών για τους περιβαλλοντικούς δείκτες θα πραγματοποιείται με 
εκθέσεις περιβαλλοντικής παρακολούθησης που θα καταρτίζονται ανά δύο έτη. 
Στην έκθεση αυτή θα πραγματοποιείται αξιολόγηση των παρατηρούμενων μεταβολών, 
καθώς και προτάσεις για τις ενδεχομένως απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες. 

4. Η έκθεση περιβαλλοντικής παρακολούθησης θα δημοσιοποιείται με ανάρτησή της στο 
διαδικτυακό τόπο της Αρχής Σχεδιασμού, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα στο 
ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει ενυπογράφως τις απόψεις του για το περιεχόμενο της 
έκθεσης. 

5. Η εφαρμογή των προτάσεων περιβαλλοντικής παρακολούθησης που διατυπώνονται στη 
ΣΜΠΕ καθίσταται υποχρεωτική, εφόσον δεν έρχεται σε αντίθεση με τα παραπάνω. 
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Δ. Χρονικό διάστημα ισχύος της απόφασης 
Η παρούσα απόφαση ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. 
Σε περίπτωση τροποποίησης του προγράμματος, απαιτείται η τήρηση των διαδικασιών που 
προβλέπονται στην κ.υ.α. με α. π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/5.9.2006 (Β΄ 1225). 

Ε. Δημοσιοποίηση και άλλες διατάξεις 
1. Η Αρχή Σχεδιασμού προβαίνει, εντός δέκα ημερών από την παραλαβή της παρούσας 

απόφασης, σε δημοσιοποίησή της για την ενημέρωση του κοινού, με δημοσίευση 
σχετικής ανακοίνωσης σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες εθνικής εμβέλειας, 
καθώς και με δημοσίευση της παρούσας στο δικτυακό της τόπο.  

2. Η ΣΜΠΕ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 
3. Στις πράξεις ή αποφάσεις έγκρισης του προγράμματος πρέπει να αναφέρεται ρητά η 

παρούσα απόφαση.  
 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
Π. ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

 
 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

ΘΟΔΩΡΗΣ ΔΡΙΤΣΑΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ 
1. ΔΙΠΑ (συν: θεωρημένος φάκελος ΣΜΠΕ) 
2. Χρον. Αρχείο 
3. Τμήμα Β΄ 
4. Α.Ζαμπέλης 
5. Μ.Γκιόκα 
6. Μ.Γκιόκα/5 
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