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

Το ΕΠΑλΘ 2014-2020 αξιοποιώντας τους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταµείου Θάλασσας και 
Αλιείας (ΕΤΘΑ), θα συµβάλλει στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», 
στην επίτευξη των στόχων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) και της Ολοκληρωµένης 
Θαλάσσιας Πολιτικής (ΟΘΠ).

Οι βασικές στρατηγικές επιλογές της χώρας για την ενίσχυση του τοµέα της αλιείας 
στοχεύουν:
• στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της αλιείας, της 
υδατοκαλλιέργειας και της µεταποίησης των προϊόντων τους
• στην προστασία του περιβάλλοντος και στην προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων.

Το αναπτυξιακό όραµα που τίθεται για την αλιεία στην προγραµµατική περίοδο 2014-2020 
είναι: «Η βιώσιµη ανάπτυξη του τοµέα της αλιείας στην κατεύθυνση ενίσχυσης της 
ανταγωνιστικότητας, προστασίας του περιβάλλοντος και διατήρησης της κοινωνικής και 
οικονοµικής συνοχής».

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας & Θάλασσας

(ΕΠΑλΘ) 2014-2020 αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους

µοχλούς ανάπτυξης για τη χώρα µας, την περίοδο 2014-2020.

Το ΕΠΑλΘ 2014-2020 υποβλήθηκε επίσηµα στις υπηρεσίες

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις  21 Oκτωβρίου 2014.

Η έγκρισή του θα γίνει εντός του πρώτου εξαµήνου του 2015.



Το σύνολο των πόρων του Ευρωπαϊκού Ταµείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 
για την Ελλάδα, την περίοδο 2014-2020, ανέρχεται σε 388.777.914 € που 

αντιστοιχεί σε περίπου 523,3 εκ. € δηµόσια δαπάνη.

Η κατανοµή των κοινοτικών πόρων του ΕΠΑλΘ στις 6 Προτεραιότητες της  Ένωσης (ΠΕ)
εµφανίζεται στο ακόλουθο διάγραµµα:

ΠΕ 1 35,6
ΠΕ 2 17,2
ΠΕ 3 17,6
ΠΕ 4 10,4
ΠE 5 15
ΠΕ 6 1,2

ΠΕ 1
ΠΕ 2
ΠΕ 3
ΠΕ 4
ΠE 5
ΠΕ 6

Η δοµή του ΕΠΑλΘ 2014-2020 αναπροσαρµόζεται γύρω από τις έξι βασικές προτεραιότητες της Ένωσης 
για την ανάπτυξη της αλιείας, έναντι των πέντε αξόνων της παρούσας προγραµµατικής περιόδου, γεγονός 
που συνεπάγεται αύξηση της συγκέντρωσης των εθνικών και κοινοτικών πόρων γύρω από προτεραιότητες 
που ανταποκρίνονται σε συγκεκριµένες προκλήσεις και προβλήµατα. Οι έξι ενωσιακές προτεραιότητες για 
την ανάπτυξη της αλιείας είναι οι ακόλουθες:
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10,4%

15%
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Προώθηση περιβαλλοντικά
βιώσιµης, αποδοτικής ως
προς τους πόρους, 
καινοτόµου, ανταγωνιστικής 
και βασιζόµενης
στη γνώση αλιείας.

Ενίσχυση
της εφαρµογής

της Κοινής Αλιευτικής
Πολιτικής.

Ενίσχυση
της εφαρµογής

της Ολοκληρωµένης
Θαλάσσιας
Πολιτικής.

Ενίσχυση της εµπορίας
και µεταποίησης.

Αύξηση
της απασχόλησης
και της εδαφικής

συνοχής.

Το ΕΠΑλΘ 2014-2020 είναι επταετούς διάρκειας και περιλαµβάνονται
σε αυτό εκ των προτέρων καθορισµένοι µετρήσιµοι στόχοι και δείκτες αποτελεσµάτων.



Το 35,6% των πόρων του Προγράµµατος ήτοι 
186,2 εκατ. € θα διατεθούν για τον τοµέα της 
αλιείας στηρίζοντας µέτρα καινοτοµίας, 
συµπράξεων µεταξύ αλιέων και επιστηµόνων, 
επενδύσεων επί των σκαφών, διαφοροποίησης 
και νέων µορφών εισοδήµατος όπως ο 
αλιευτικός τουρισµός, προστασίας και 
αποκατάστασης της θαλάσσιας βιοποικιλότητας 
καθώς και επενδύσεις σε υποδοµές όπως 
αλιευτικοί λιµένες, τόπους εκφόρτωσης, 
ιχθυόσκαλες και αλιευτικά καταφύγια.

Το 17,2% των πόρων του Προγράµµατος ήτοι 
89,7 εκατ. € θα διατεθούν για τον τοµέα της 
υδατοκαλλιέργειας στηρίζοντας κυρίως µέτρα 
καινοτοµίας που αφορούν στην ανάπτυξη νέων 
ή βελτιωµένων προϊόντων, διαδικασιών και 
τεχνολογιών, µέτρα ίδρυσης και 
εκσυγχρονισµού παραγωγικών µονάδων, µε 
στόχο την τόνωση της ανταγωνιστικότητας του 
κλάδου και τη δηµιουργία νέων θέσεων 
εργασίας.

Το 15% των πόρων του Προγράµµατος ήτοι 
78,2 εκατ. € θα διατεθούν για τον τοµέα της 
µεταποίησης και εµπορίας προϊόντων αλιείας 

και υδατοκαλλιέργειας στηρίζοντας κυρίως 
µέτρα ίδρυσης και εκσυγχρονισµού 
επιχειρήσεων του τοµέα, εκστρατειών 
προώθησης και εξεύρεσης νέων αγορών 
καθώς και στήριξης σχεδίων παραγωγής και 
εµπορίας Οµάδων Παραγωγών.

Το 10,4% των πόρων του Προγράµµατος ήτοι 
54,1 εκατ. € θα διατεθούν για την ανάπτυξη 
των αλιευτικών περιοχών µέσω της 
εφαρµογής στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης µε 
την πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων.

Τέλος, το 17,6% των πόρων του Προγράµµατος 
ήτοι 92 εκατ. € θα διατεθούν για την ενίσχυση 
της εφαρµογής της Κοινής Αλιευτικής 
Πολιτικής στηρίζοντας τη συλλογή αλιευτικών 
δεδοµένων και την υλοποίηση του συστήµατος 
ελέγχου, επιθεώρησης και επιβολής, ενώ το 
1,2% των πόρων του Προγράµµατος ήτοι 6 
εκατ. € θα διατεθούν για την ενίσχυση της 
εφαρµογής της Ολοκληρωµένης Θαλάσσιας 
Πολιτικής στηρίζοντας τη λειτουργία του 
Κοινού Περιβάλλοντος Ανταλλαγής 
Πληροφοριών για την επιτήρηση του 
θαλάσσιου τοµέα της Ένωσης.



Στο ΕΠΑλΘ 2014-2020 έχουν συµπεριληφθεί µέτρα και δράσεις σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα:

Προτεραιότητα 1
Προώθηση περιβαλλοντικά βιώσιµης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, 
καινοτόµου, ανταγωνιστικής και βασιζόµενης στη γνώση αλιείας.

Προϋπολογισµός (∆ηµ. ∆απάνη σε €)  186.200.000

Μέτρα / ∆ράσεις
 Καινοτοµία

 Συµβουλευτικές υπηρεσίες
 
 Συµπράξεις µεταξύ επιστηµόνων και αλιέων
 
 Προώθηση του ανθρώπινου κεφαλαίου και του κοινωνικού διαλόγου
 
 ∆ιαφοροποίηση και νέες µορφές εισοδήµατος
 
 Στήριξη για την εκκίνηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας σε νέους αλιείς

 Υγεία και ασφάλεια

 Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων

 Οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων

 Ταµεία αλληλοβοήθειας για δυσµενή καιρικά φαινόµενα και περιβαλλοντικά
 συµβάντα.

 Στήριξη για τη διαµόρφωση και την εφαρµογή µέτρων διατήρησης

 Μείωση των επιπτώσεων της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον και
 προσαρµογή της αλιείας στην προστασία των ειδών

 Καινοτοµία που συνδέεται µε τη διατήρηση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων

 Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των
 οικοσυστηµάτων και καθεστώτα αντιστάθµισης στο πλαίσιο των βιώσιµων
 αλιευτικών δραστηριοτήτων 
 
 Ενεργειακή απόδοση και µετριασµός της κλιµατικής αλλαγής
 (συµπεριλαµβανοµένης της αντικατάστασης ή εκσυγχρονισµού των κύριων
 ή βοηθητικών κινητήρων)

 Προστιθέµενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύµητων
 αλιευµάτων

 Αλιευτικοί λιµένες, τόποι εκφόρτωσης και καταφύγια

 Αλιεία εσωτερικών υδάτων και υδρόβια πανίδα και χλωρίδα εσωτερικών
 υδάτων



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

Προϋπολογισµός (∆ηµ. ∆απάνη σε €) 89.758.782

Μέτρα / ∆ράσεις
 Καινοτοµία

 Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια

 Υπηρεσίες διαχείρισης, ανακούφισης και παροχής συµβουλών για
 εκµεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας

 Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου και της δικτύωσης

 Αύξηση του δυναµικού των ζωνών υδατοκαλλιέργειας

 Ενθάρρυνση νέων καλλιεργητών για βιώσιµες υδατοκαλλιέργειες

 Μετάβαση σε συστήµατα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου και
 σε µεθόδους βιολογικής υδατοκαλλιέργειας

 Υδατοκαλλιέργεια που παρέχει περιβαλλοντικές υπηρεσίες

 Μέτρα για τη δηµόσια υγεία

 Μέτρα για την υγεία και καλή διαβίωση των ζώων

 Ασφάλιση αποθεµάτων υδατοκαλλιέργειας

Προτεραιότητα 3
Ενίσχυση της εφαρµογής της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής

Προϋπολογισµός (∆ηµ. ∆απάνη σε €) 92.088.225

Μέτρα / ∆ράσεις
 Έλεγχος και Επιβολή

 Συλλογή ∆εδοµένων



Προτεραιότητα 4
Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής

Προϋπολογισµός (∆ηµ. ∆απάνη σε €) 54.117.647

Μέτρα / ∆ράσεις
 Τοπική ανάπτυξη µε πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων

Προτεραιότητα 5
Ενίσχυση της εµπορίας και µεταποίησης

Προϋπολογισµός (∆ηµ. ∆απάνη σε €) 78.227.020

Μέτρα / ∆ράσεις
 Σχέδια παραγωγής και εµπορίας

 Ενισχύσεις στην αποθεµατοποίηση

 Μέτρα εµπορίας

 Mεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Προτεραιότητα 6
Ενίσχυση της εφαρµογής της Ολοκληρωµένης Θαλάσσιας Πολιτικής

Προϋπολογισµός (∆ηµ. ∆απάνη σε €) 5.927.413

Τεχνική Βοήθεια

Προϋπολογισµός (∆ηµ. ∆απάνη σε €) 17.037.218

Μέτρα / ∆ράσεις
 Μέτρα για την Ολοκληρωµένη Θαλάσσια Πολιτική
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