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2. ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΎ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ (ΆΡΘΡΟ 50 
ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013)

Βασικές πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος κατά το 
αντίστοιχο έτος, περιλαμβανομένων των χρηματοδοτικών μέσων, με αναφορά στα δημοσιονομικά 
στοιχεία και στα στοιχεία που αφορούν τους δείκτες.

Για το έτος 2015, ενημερώνουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι :

α) δεν υπήρξαν οικονομικές δεσμεύσεις και δαπάνες για κανένα από τα προβλεπόμενα μέτρα του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος·

β) δεν πραγματοποιήθηκε κάποια δραστηριότητα αναφορικά με το σχέδιο αξιολόγησης·

γ) δεν έχει αξιολογηθεί και ενταχθεί καμία πράξη στο Πρόγραμμα και ως εκ τούτου δεν έχει επιλεχθεί 
κανένας δικαιούχος.

 

Στο ανωτέρω πλαίσιο, τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης ενέκριναν στις 24 Ιουνίου 2016, την 
αποστολή μηδενικής έκθεσης για το έτος 2015.

Αναλυτικότερη περιγραφή των προπαρασκευαστικών ενεργειών για την ενεργοποίηση του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος παρατίθεται στο κεφάλαιο 3.1 της έκθεσης.
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3. ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΉΤΩΝ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ

3.1. Επισκόπηση της υλοποίησης (άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 
1303/2013)

Πρέπει να παρασχεθούν πληροφορίες υπό τη μορφή συνοπτικών και γενικών σχολίων σχετικά με την 
υλοποίηση των δράσεων προτεραιότητας της Ένωσης και την τεχνική βοήθεια για τα αντίστοιχα έτη 
με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, τα σημαντικά προβλήματα και τις ενέργειες που έγιναν για την 
αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων.

Προτεραιότητα της Ένωσης Βασικές πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση της 
προτεραιότητας με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, τα 
σημαντικά προβλήματα και τις ενέργειες που έγιναν για την 
αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων

1 - Προώθηση της περιβαλλοντικά 
βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη 
χρήση των πόρων, καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και βασιζόμενης 
στη γνώση αλιείας

Από τον Οκτώβριο του 2015 που εγκρίθηκε το επιχειρησιακό 
πρόγραμμα και μέχρι τα τέλη του έτους, υλοποιήθηκαν 
ενέργειες όσον αφορά:

 

1) την ολοκλήρωση της υλοποίησης του προγράμματος 
συλλογής δεδομένων για το 2015 και την έναρξη του 
προγράμματος για το έτος 2016,

2) την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και 
πιστοποίησης των δαπανών τις οποίες κατέβαλλαν οι δικαιούχοι 
του μέτρου εκσυγχρονισμού αλιευτικών σκαφών του ΕΠΑΛ 
2007-2013, (η οποία ολοκληρώθηκε κατά το πρώτο εξάμηνο 
του 2016) , και

3) την ολοκλήρωση των δημοσίων έργων του μέτρου για 
κατασκευή ή εκσυγχρονισμό αλιευτικών καταφυγίων και 
ιχθυοσκαλών του ΕΠΑΛ 2007-2013, με δύο τρόπους: (α) 
ερευνώντας την δυνατότητα ολοκλήρωσης των έργων και 
αποπληρωμής των δικαιούχων-αναδόχων εντός του 2016 από 
αμιγώς εθνικούς πόρους, (β) διακρίνοντας τα έργα σε δύο 
αυτοτελείς φάσεις και διερευνώντας την επιλεξιμότητα της 2ης 
φάσης στο πλαίσιο του ΕΠΑΛΘ 2014-2020.

 

 

2 - Προαγωγή της περιβαλλοντικά 
βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη 
χρήση των πόρων, καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και βασιζόμενης 
στη γνώση υδατοκαλλιέργειας

Ο κλάδος των υδατοκαλλιεργειών αναδείχθηκε ως κλάδος 
προτεραιότητας στο πλαίσιο της διαμόρφωσης της Στρατηγικής 
Έξυπνης Εξειδίκευσης, με κριτήρια την επίδραση στην 
οικονομία, τη βιωσιμότητα, την εξαγωγική δυναμική, την 
καινοτομία αλλά και την υφιστάμενη επιστημονική εξειδίκευση 
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Προτεραιότητα της Ένωσης Βασικές πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση της 
προτεραιότητας με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, τα 
σημαντικά προβλήματα και τις ενέργειες που έγιναν για την 
αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
του ερευνητικού δυναμικού της χώρας. Η Γενική Γραμματεία 
Έρευνας και Τεχνολογίας με τη συμμετοχή των επιχειρήσεων 
και της ερευνητικής κοινότητας, προχώρησε στην εξειδίκευση 
του κλάδου και τον εντοπισμό δραστηριοτήτων οι οποίες 
αξιοποιώντας την Έρευνα, Τεχνολογία και Καινοτομία μπορούν 
να προκαλέσουν διαρθρωτικές αλλαγές στις επιχειρήσεις του 
κλάδου (π.χ. εκσυγχρονισμό, διαφοροποίηση, μετάβαση, κλπ.) 
αλλά και άλλους συσχετιζόμενους κλάδους/τομείς. Οι εν λόγω 
προτεραιότητες αποτυπώθηκαν στο Σχέδιο Ερευνητικών και 
Τεχνολογικών Προτεραιοτήτων για την Υδατοκαλλιέργεια που 
εκπονήθηκε το 2014 και περιλαμβάνει πολυετές 
χρονοδιάγραμμα (μέχρι το 2030) με κατανομή σε επιμέρους 
θεματικές δράσεις και ενδεικτικούς μηχανισμούς υλοποίησης.

Η συνεχής παρακολούθηση της υλοποίησης της στρατηγικής 
αυτής, καθώς και η επικαιροποίηση και εμπλουτισμός της μέσω 
της διαδικασίας της επιχειρηματικής ανακάλυψης, 
προϋποθέτουν την ύπαρξη ενός σώματος που θα στηρίζει τον 
κλάδο. Στο πλαίσιο αυτό και έπειτα από συναντήσεις και 
σχετική διαβούλευση με τους άμεσα ενδιαφερόμενους και 
εμπλεκόμενους, αποφασίστηκε η δημιουργία μιας Ελληνικής 
καινοτομικής πλατφόρμας υδατοκαλλιεργειών η οποία θα 
περιλαμβάνει εκπροσώπους επιχειρήσεων, ερευνητικών και 
ακαδημαικών φορέων, κοινωνικών εταίρων του κλάδου, 
συναρμόδια υπουργεία και υπηρεσίες καθώς και εκπροσώπους 
περιφερειών. 

Τον Οκτώβριο του 2015 ανατέθηκε σε εξωτερικό σύμβουλο μία 
μελέτη για τον επιχειρησιακό και οργανωτικό – λειτουργικό 
σχεδιασμό της Εθνικής Τεχνολογικής Πλατφόρμας (Ε.ΤΕ.Π) 
για τις υδατοκαλλιέργειες καθώς και η σύνταξη του 
καταστατικού της ίδρυσής της,με χρηματοδοτικούς πόρους του 
μέτρου της τεχνικής βοήθειας του ΕΠΑΛ 2007-2013. 

Η Ε.ΤΕ.Π. θα αποτελέσει φορέα για τον προσδιορισμό και τη 
συνεχή διαμόρφωση του στρατηγικού σχεδίου της χώρας για 
την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία στον κλάδο και 
κατ’ επέκταση των σχετικών δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν 
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας 2014-
2020.

 

3 - Προαγωγή της εφαρμογής της 
ΚΑλΠ

Μέχρι το τέλος του 2015 αναλήφθησαν όλες οι προβλεπόμενες 
δράσεις για την εκπλήρωση της αιρεσιμότητας αναφορικά με τη 
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Προτεραιότητα της Ένωσης Βασικές πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση της 
προτεραιότητας με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, τα 
σημαντικά προβλήματα και τις ενέργειες που έγιναν για την 
αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
διαθέσιμη διοικητική ικανότητα  ώστε να επιτυγχάνεται 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις περί δεδομένων για τη 
διαχείριση της αλιείας.

Ειδικότερα:

- Όσον αφορά την δράση (α) Οργάνωση και παροχή 
προγράμματος εργασιών με περιγραφή των επιμέρους 
ενεργειών, υπογράφηκε από τους συναρμόδιους υπουργούς η 
Κοινή Υπουργική Απόφαση για την υλοποίηση του 
προγράμματος για το 2016 και εστάλει στο Εθνικό 
Τυπογραφείο για δημοσίευση. Το πρόγραμμα θα 
χρηματοδοτηθεί σε πρώτη φάση από εθνικούς πόρους (έχει 
ενταχθεί σε εθνική Συλλογική Απόφαση Έργων), καθώς δεν 
ήταν δυνατή η χρήση των συγχρηματοδοτούμενων πιστώσεων 
λόγω της καθυστέρησης έγκρισης του ΕΠΑΛΘ, και εν αναμονή 
της διοικητικών πράξεων που απαιτούνται για την 
ενεργοποίηση του σχετικού Μέτρου από την Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ 2014 - 2020.

- Όσον αφορά τη δράση (β) Ολοκλήρωση της υλοποίησης του 
προγράμματος συλλογής δεδομένων για το 2015, αυτό 
ολοκληρώθηκε στις 31-12-2015 (φυσικό αντικειμένο). 
Η αναλυτική περιγραφή των ενεργειών που υλοποιήθηκαν και η 
εκτίμηση από τον ανάδοχο των δαπανών για αυτές 
περιλαμβάνονται στο 1ο παραδοτέο (Τεχνική Έκθεση 
υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου, και βάση δεδομένων με 
τα στοιχεία του 2015), η οποία υποβλήθηκε τον Μάρτιο του 
2016.

 

Επίσης, και σε συνέχεια της αριθ. 2287/40083/7.4.2015 (ΦΕΚ 
695Β/24.4.2015) Υπουργικής Απόφασης 
«Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των ενωσιακών διατάξεων 
του κοινοτικού συστήματος ελέγχου για την ορθή και 
απρόσκοπτη λειτουργία του Ολοκληρωμένου Συστήματος 
Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών 
Δραστηριοτήτων (Ο.Σ.Π.Α.) και για την υποβολή δεδομένων 
από τις επιχειρήσεις του τομέα αλιείας», τέθηκε σε υποχρεωτική 
παραγωγική λειτουργία η εφαρμογή ¨Μηναία Δήλωση 
Παραγωγής¨ του Ολοκληρωμένου Συστήματος 
Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών 
Δραστηριοτήτων (ΟΣΠΑ) για τους πλοιοκτήτες των 
επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών με ολικό μήκος μικρότερο 
των 10μ, εκτός των σκαφών που τηρούν ηλεκτρονικό 
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Προτεραιότητα της Ένωσης Βασικές πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση της 
προτεραιότητας με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, τα 
σημαντικά προβλήματα και τις ενέργειες που έγιναν για την 
αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
ημερολόγιο.

4 - Αύξηση της απασχόλησης και 
της εδαφικής συνοχής

Τον Νοέμβριο του 2015 ξεκίνησε η διερεύνηση για την 
δυνατότητα έκδοσης κοινής, με το Πρόγραμμα Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2014-2020, προκήρυξης-πρόσκλησης για την 
επιλογή των Τοπικών Ομάδων και των αντίστοιχων Τοπικών 
στρατηγικών  ανάπτυξης. Η σχετική διερεύνηση και η 
διαβούλευση με τους συναρμόδιους φορείς είχε ως αποτέλεσμα 
τη λήψη απόφασης για εφαρμογή μίας διαδικασίας επιλογής η 
οποία θα ολοκληρωθεί σε δύο στάδια κατόπιν έκδοσης σχετικής 
πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων από τις δύο διαχειριστικές 
αρχές του ΕΠΑΛΘ και του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης, στις οποίες θα εξειδικεύονται μεταξύ άλλων και τα 
κριτήρια επιλογής των προτάσεων.

 

5 - Προαγωγή της εμπορίας και της 
μεταποίησης

Κατά το έτος 2015 και αναφορικά με την ενεργοποίηση της 
συγκεκριμένης προτεραιότητας, ξεκίνησε μία συνεργασία της 
διαχειριστικής αρχής με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο 
Επιχειρήσεων Κατεψυγμένων Τροφίμων (ΠΑΣΕΚΤ) ο οποίος 
υπέβαλλε τις προτάσεις του καθώς επίσης παρείχε αναλυτικά 
δεδομένα και στοιχεία που αφορούν τον κλάδο προκειμένου να 
τεθούν οι κατάλληλοι ποσοστικοί και ποιοτικοί στόχοι από την 
υλοποίηση του Προγράμματος.

 

6 - Προαγωγή της εφαρμογής της 
Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας 
Πολιτικής

Ξεκίνησε η συνεργασία με την αρμόδια επιτελική δομή ΕΣΠΑ 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την 
οριστικοποίηση των δράσεων που θα προταθούν για 
χρηματοδότηση από το ΕΠΑΛΘ στο πλαίσιο της 
προτεραιότητας 6 και ειδικότερα του κοινού περιβάλλοντος 
ανταλλαγής πληροφοριών για την επιτήρηση του θαλάσσιου 
τομέα της ΕΕ (CISE).

7 - Τεχνική βοήθεια
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3.2. Δείκτες αποτελεσμάτων και απόδοσης καθώς και οικονομικοί δείκτες για το ΕΤΘΑ (άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1303/2013)

Προτεραιότητα της Ένωσης 5 - Προαγωγή της εμπορίας και της μεταποίησης

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΘΑ - 5
Ειδικός στόχος Δείκτης αποτελεσμάτων Μονάδα 

μέτρησης
Τιμή-στόχος 

(2023)
Συγκεντρωτική 

τιμή
2015

1 - Βελτίωση της οργάνωσης της αγοράς για τα προϊόντα 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

5.1.a - Μεταβολή της αξίας πρώτων 
πωλήσεων σε ΟΠ

thousand Euros 79.314,00000 0,00000 0,00000

1 - Βελτίωση της οργάνωσης της αγοράς για τα προϊόντα 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

5.1.b - Μεταβολή του όγκου πρώτων 
πωλήσεων σε ΟΠ

tonnes 304.651,00000 0,00000 0,00000

1 - Βελτίωση της οργάνωσης της αγοράς για τα προϊόντα 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

5.1.c - Μεταβολή της αξίας πρώτων 
πωλήσεων σε μη ΟΠ

thousand Euros 2.194,60000 0,00000 0,00000

1 - Βελτίωση της οργάνωσης της αγοράς για τα προϊόντα 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

5.1.d - Μεταβολή του όγκου πρώτων 
πωλήσεων σε μη ΟΠ

tonnes 10.000,00000 0,00000 0,00000

2 - Ενθάρρυνση των επενδύσεων στους τομείς μεταποίησης και 
εμπορίας

5.1.c - Μεταβολή της αξίας πρώτων 
πωλήσεων σε μη ΟΠ

thousand Euros 3.130,89000 0,00000 0,00000

2 - Ενθάρρυνση των επενδύσεων στους τομείς μεταποίησης και 
εμπορίας

5.1.d - Μεταβολή του όγκου πρώτων 
πωλήσεων σε μη ΟΠ

tonnes 15.000,00000 0,00000 0,00000

Ειδικός στόχος Δείκτης αποτελεσμάτων 2014
1 - Βελτίωση της οργάνωσης της αγοράς για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 5.1.a - Μεταβολή της αξίας πρώτων πωλήσεων σε ΟΠ 0,00000
1 - Βελτίωση της οργάνωσης της αγοράς για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 5.1.b - Μεταβολή του όγκου πρώτων πωλήσεων σε ΟΠ 0,00000
1 - Βελτίωση της οργάνωσης της αγοράς για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 5.1.c - Μεταβολή της αξίας πρώτων πωλήσεων σε μη ΟΠ 0,00000
1 - Βελτίωση της οργάνωσης της αγοράς για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 5.1.d - Μεταβολή του όγκου πρώτων πωλήσεων σε μη ΟΠ 0,00000
2 - Ενθάρρυνση των επενδύσεων στους τομείς μεταποίησης και εμπορίας 5.1.c - Μεταβολή της αξίας πρώτων πωλήσεων σε μη ΟΠ 0,00000
2 - Ενθάρρυνση των επενδύσεων στους τομείς μεταποίησης και εμπορίας 5.1.d - Μεταβολή του όγκου πρώτων πωλήσεων σε μη ΟΠ 0,00000
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Ειδικός στόχος 1 - Βελτίωση της οργάνωσης της αγοράς για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Πίνακας 2: Δείκτες επιδόσεων για το ΕΤΘΑ - 1

Επιλεγέντα σχετικά μέτρα Θεματικός 
στόχος

Δείκτης επιδόσεων Περιλαμβάνονται στο πλαίσιο 
επιδόσεων

Τιμή-στόχος 
(2023)

Συγκεντρωτική 
τιμή

2015 2014

01 - Άρθρο 66 Σχέδια παραγωγής και 
εμπορίας

03 5.1 - Αριθ. οργανώσεων παραγωγών ή ενώσεων παραγωγών που ενισχύονται για 
σχέδια παραγωγής και εμπορίας

1,00 0,00 0,00 0,00

02 - Άρθρο 67 Ενισχύσεις στην 
αποθεματοποίηση

03 5.2 - Αριθ. έργων για τα μέτρα εμπορίας και την ενίσχυση της 
αποθεματοποίησης

1,00 0,00 0,00 0,00

03 - Άρθρο 68 Μέτρα εμπορίας 03 5.2 - Αριθ. έργων για τα μέτρα εμπορίας και την ενίσχυση της 
αποθεματοποίησης

68,00 0,00 0,00 0,00

Ειδικός στόχος 2 - Ενθάρρυνση των επενδύσεων στους τομείς μεταποίησης και εμπορίας

Πίνακας 2: Δείκτες επιδόσεων για το ΕΤΘΑ - 2

Επιλεγέντα σχετικά μέτρα Θεματικός 
στόχος

Δείκτης επιδόσεων Περιλαμβάνονται στο πλαίσιο 
επιδόσεων

Τιμή-στόχος 
(2023)

Συγκεντρωτική 
τιμή

2015 2014

01 - Άρθρο 69 Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας

03 5.3 - Aριθ. έργων για τη 
μεταποίηση

 30,00 0,00 0,00 0,00

Προτεραιότητα της Ένωσης 6 - Προαγωγή της εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΘΑ - 6
Ειδικός στόχος Δείκτης αποτελεσμάτων Μονάδα 

μέτρησης
Τιμή-στόχος 

(2023)
Συγκεντρωτική 

τιμή
2015

1 - Ανάπτυξη και υλοποίηση της 
Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής

6.1 - Αύξηση στο κοινό περιβάλλον ανταλλαγής πληροφοριών για 
την επιτήρηση του θαλάσσιου τομέα της ΕΕ (CISE)

% 100,00000 0,00000 0,00000

Ειδικός στόχος Δείκτης αποτελεσμάτων 2014
1 - Ανάπτυξη και υλοποίηση της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας 
Πολιτικής

6.1 - Αύξηση στο κοινό περιβάλλον ανταλλαγής πληροφοριών για την επιτήρηση του θαλάσσιου τομέα 
της ΕΕ (CISE)

0,00000
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Ειδικός στόχος 1 - Ανάπτυξη και υλοποίηση της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής

Πίνακας 2: Δείκτες επιδόσεων για το ΕΤΘΑ - 1

Επιλεγέντα σχετικά μέτρα Θεματικός 
στόχος

Δείκτης επιδόσεων Περιλαμβάνονται στο πλαίσιο 
επιδόσεων

Τιμή-στόχος 
(2023)

Συγκεντρωτική 
τιμή

2015 2014

01 - Άρθρο 80 παράγραφος 1 στοιχείο α) Ολοκληρωμένη 
Θαλάσσια Εποπτεία

06 6.1 - Αριθ. έργων για την ολοκληρωμένη 
θαλάσσια εποπτεία

 2,00 0,00 0,00 0,00

Προτεραιότητα της 
Ένωσης

1 - Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη χρήση των πόρων, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και 
βασιζόμενης στη γνώση αλιείας

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΘΑ - 1
Ειδικός στόχος Δείκτης αποτελεσμάτων Μονάδα 

μέτρησης
Τιμή-στόχος 

(2023)
Συγκεντρωτική 

τιμή
2015

1 - Μείωση του αντίκτυπου της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον, 
συμπεριλαμβανομένης της κατά το δυνατόν αποφυγής και μείωσης 
των ανεπιθύμητων αλιευμάτων

1.4.a - Μεταβολή στα ανεπιθύμητα αλιεύματα 
(τόνοι)

tonnes 58,00000 0,00000 0,00000

1 - Μείωση του αντίκτυπου της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον, 
συμπεριλαμβανομένης της κατά το δυνατόν αποφυγής και μείωσης 
των ανεπιθύμητων αλιευμάτων

1.4.b - Μεταβολή στα ανεπιθύμητα αλιεύματα 
(%)

% -6,00000 0,00000 0,00000

1 - Μείωση του αντίκτυπου της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον, 
συμπεριλαμβανομένης της κατά το δυνατόν αποφυγής και μείωσης 
των ανεπιθύμητων αλιευμάτων

1.5 - Μεταβολή στην απόδοση καυσίμου κατά 
την αλίευση ιχθύων

litres fuel/ 
tonnes landed 
catch

0,00000 0,00000 0,00000

2 - Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας 
και των οικοσυστημάτων

1.10.a - Μεταβολή της κάλυψης περιοχών 
Natura 2000 που προσδιορίζονται σύμφωνα 
με τις οδηγίες για τα πτηνά και τα 
ενδιαιτήματα

Km² 3.500,00000 0,00000 0,00000

3 - Εξασφάλιση ισορροπίας μεταξύ της αλιευτικής ικανότητας και 
των διαθέσιμων αλιευτικών δυνατοτήτων

1.3 - Μεταβολή των καθαρών κερδών thousand 
Euros

1.838,00000 0,00000 0,00000

3 - Εξασφάλιση ισορροπίας μεταξύ της αλιευτικής ικανότητας και 
των διαθέσιμων αλιευτικών δυνατοτήτων

1.6 - Μεταβολή του % των στόλων στους 
οποίους παρατηρείται έλλειψη ισορροπίας

% -3,17000 0,00000 0,00000
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Ειδικός στόχος Δείκτης αποτελεσμάτων Μονάδα 
μέτρησης

Τιμή-στόχος 
(2023)

Συγκεντρωτική 
τιμή

2015

4 - Αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των 
αλιευτικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των παράκτιων 
στόλων μικρής κλίμακας, και βελτίωση της ασφάλειας ή των 
συνθηκών εργασίας

1.1 - Μεταβολή της αξίας της παραγωγής thousand 
Euros

100,00000 0,00000 0,00000

4 - Αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των 
αλιευτικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των παράκτιων 
στόλων μικρής κλίμακας, και βελτίωση της ασφάλειας ή των 
συνθηκών εργασίας

1.2 - Μεταβολή τού όγκου της παραγωγής tonnes 0,00000 0,00000 0,00000

4 - Αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των 
αλιευτικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των παράκτιων 
στόλων μικρής κλίμακας, και βελτίωση της ασφάλειας ή των 
συνθηκών εργασίας

1.3 - Μεταβολή των καθαρών κερδών thousand 
Euros

9,91000 0,00000 0,00000

4 - Αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των 
αλιευτικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των παράκτιων 
στόλων μικρής κλίμακας, και βελτίωση της ασφάλειας ή των 
συνθηκών εργασίας

1.7 - Απασχόληση που δημιουργείται (ΙΠΑ) 
στον τομέα της αλιείας ή σε 
συμπληρωματικές δραστηριότητες

FTE 50,00000 0,00000 0,00000

4 - Αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των 
αλιευτικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των παράκτιων 
στόλων μικρής κλίμακας, και βελτίωση της ασφάλειας ή των 
συνθηκών εργασίας

1.8 - Απασχόληση που διατηρείται (ΙΠΑ) 
στον τομέα της αλιείας ή σε 
συμπληρωματικές δραστηριότητες

FTE 400,00000 0,00000 0,00000

4 - Αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των 
αλιευτικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των παράκτιων 
στόλων μικρής κλίμακας, και βελτίωση της ασφάλειας ή των 
συνθηκών εργασίας

1.9.a - Μεταβολή του αριθμού των εργατικών 
ατυχημάτων και τραυματισμών

number -6,00000 0,00000 0,00000

4 - Αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των 
αλιευτικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των παράκτιων 
στόλων μικρής κλίμακας, και βελτίωση της ασφάλειας ή των 
συνθηκών εργασίας

1.9.b - Μεταβολή του % των εργατικών 
ατυχημάτων και τραυματισμών επί του 
συνόλου των αλιέων

% -50,00000 0,00000 0,00000

5 - Παροχή στήριξης για την ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης 
και καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων της αύξησης της 
ενεργειακής αποδοτικότητας και της μεταφοράς γνώσης

1.1 - Μεταβολή της αξίας της παραγωγής thousand 
Euros

0,00000 0,00000 0,00000

5 - Παροχή στήριξης για την ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης 
και καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων της αύξησης της 
ενεργειακής αποδοτικότητας και της μεταφοράς γνώσης

1.2 - Μεταβολή τού όγκου της παραγωγής tonnes 0,00000 0,00000 0,00000
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Ειδικός στόχος Δείκτης αποτελεσμάτων Μονάδα 
μέτρησης

Τιμή-στόχος 
(2023)

Συγκεντρωτική 
τιμή

2015

5 - Παροχή στήριξης για την ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης 
και καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων της αύξησης της 
ενεργειακής αποδοτικότητας και της μεταφοράς γνώσης

1.3 - Μεταβολή των καθαρών κερδών thousand 
Euros

110,00000 0,00000 0,00000

6 - Ανάπτυξη επαγγελματικής κατάρτισης, νέων επαγγελματικών 
δεξιοτήτων και δια βίου μάθηση

1.7 - Απασχόληση που δημιουργείται (ΙΠΑ) 
στον τομέα της αλιείας ή σε 
συμπληρωματικές δραστηριότητες

FTE 50,00000 0,00000 0,00000

6 - Ανάπτυξη επαγγελματικής κατάρτισης, νέων επαγγελματικών 
δεξιοτήτων και δια βίου μάθηση

1.8 - Απασχόληση που διατηρείται (ΙΠΑ) 
στον τομέα της αλιείας ή σε 
συμπληρωματικές δραστηριότητες

FTE 50,00000 0,00000 0,00000

Ειδικός στόχος Δείκτης αποτελεσμάτων 2014
1 - Μείωση του αντίκτυπου της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της κατά το 
δυνατόν αποφυγής και μείωσης των ανεπιθύμητων αλιευμάτων

1.4.a - Μεταβολή στα ανεπιθύμητα αλιεύματα (τόνοι) 0,00000

1 - Μείωση του αντίκτυπου της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της κατά το 
δυνατόν αποφυγής και μείωσης των ανεπιθύμητων αλιευμάτων

1.4.b - Μεταβολή στα ανεπιθύμητα αλιεύματα (%) 0,00000

1 - Μείωση του αντίκτυπου της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της κατά το 
δυνατόν αποφυγής και μείωσης των ανεπιθύμητων αλιευμάτων

1.5 - Μεταβολή στην απόδοση καυσίμου κατά την αλίευση ιχθύων 0,00000

2 - Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων 1.10.a - Μεταβολή της κάλυψης περιοχών Natura 2000 που 
προσδιορίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες για τα πτηνά και τα 
ενδιαιτήματα

0,00000

3 - Εξασφάλιση ισορροπίας μεταξύ της αλιευτικής ικανότητας και των διαθέσιμων αλιευτικών 
δυνατοτήτων

1.3 - Μεταβολή των καθαρών κερδών 0,00000

3 - Εξασφάλιση ισορροπίας μεταξύ της αλιευτικής ικανότητας και των διαθέσιμων αλιευτικών 
δυνατοτήτων

1.6 - Μεταβολή του % των στόλων στους οποίους παρατηρείται 
έλλειψη ισορροπίας

0,00000

4 - Αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των αλιευτικών επιχειρήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των παράκτιων στόλων μικρής κλίμακας, και βελτίωση της ασφάλειας ή των 
συνθηκών εργασίας

1.1 - Μεταβολή της αξίας της παραγωγής 0,00000

4 - Αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των αλιευτικών επιχειρήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των παράκτιων στόλων μικρής κλίμακας, και βελτίωση της ασφάλειας ή των 
συνθηκών εργασίας

1.2 - Μεταβολή τού όγκου της παραγωγής 0,00000

4 - Αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των αλιευτικών επιχειρήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των παράκτιων στόλων μικρής κλίμακας, και βελτίωση της ασφάλειας ή των 
συνθηκών εργασίας

1.3 - Μεταβολή των καθαρών κερδών 0,00000

4 - Αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των αλιευτικών επιχειρήσεων, 1.7 - Απασχόληση που δημιουργείται (ΙΠΑ) στον τομέα της αλιείας 0,00000
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Ειδικός στόχος Δείκτης αποτελεσμάτων 2014
συμπεριλαμβανομένων των παράκτιων στόλων μικρής κλίμακας, και βελτίωση της ασφάλειας ή των 
συνθηκών εργασίας

ή σε συμπληρωματικές δραστηριότητες

4 - Αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των αλιευτικών επιχειρήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των παράκτιων στόλων μικρής κλίμακας, και βελτίωση της ασφάλειας ή των 
συνθηκών εργασίας

1.8 - Απασχόληση που διατηρείται (ΙΠΑ) στον τομέα της αλιείας ή 
σε συμπληρωματικές δραστηριότητες

0,00000

4 - Αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των αλιευτικών επιχειρήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των παράκτιων στόλων μικρής κλίμακας, και βελτίωση της ασφάλειας ή των 
συνθηκών εργασίας

1.9.a - Μεταβολή του αριθμού των εργατικών ατυχημάτων και 
τραυματισμών

0,00000

4 - Αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των αλιευτικών επιχειρήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των παράκτιων στόλων μικρής κλίμακας, και βελτίωση της ασφάλειας ή των 
συνθηκών εργασίας

1.9.b - Μεταβολή του % των εργατικών ατυχημάτων και 
τραυματισμών επί του συνόλου των αλιέων

0,00000

5 - Παροχή στήριξης για την ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, 
συμπεριλαμβανομένων της αύξησης της ενεργειακής αποδοτικότητας και της μεταφοράς γνώσης

1.1 - Μεταβολή της αξίας της παραγωγής 0,00000

5 - Παροχή στήριξης για την ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, 
συμπεριλαμβανομένων της αύξησης της ενεργειακής αποδοτικότητας και της μεταφοράς γνώσης

1.2 - Μεταβολή τού όγκου της παραγωγής 0,00000

5 - Παροχή στήριξης για την ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, 
συμπεριλαμβανομένων της αύξησης της ενεργειακής αποδοτικότητας και της μεταφοράς γνώσης

1.3 - Μεταβολή των καθαρών κερδών 0,00000

6 - Ανάπτυξη επαγγελματικής κατάρτισης, νέων επαγγελματικών δεξιοτήτων και δια βίου μάθηση 1.7 - Απασχόληση που δημιουργείται (ΙΠΑ) στον τομέα της αλιείας 
ή σε συμπληρωματικές δραστηριότητες

0,00000

6 - Ανάπτυξη επαγγελματικής κατάρτισης, νέων επαγγελματικών δεξιοτήτων και δια βίου μάθηση 1.8 - Απασχόληση που διατηρείται (ΙΠΑ) στον τομέα της αλιείας ή 
σε συμπληρωματικές δραστηριότητες

0,00000
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Ειδικός 
στόχος

1 - Μείωση του αντίκτυπου της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της κατά το δυνατόν αποφυγής και μείωσης των ανεπιθύμητων 
αλιευμάτων

Πίνακας 2: Δείκτες επιδόσεων για το ΕΤΘΑ - 1

Επιλεγέντα σχετικά μέτρα Θεματικός 
στόχος

Δείκτης επιδόσεων Περιλαμβάνονται στο 
πλαίσιο επιδόσεων

Τιμή-
στόχος 
(2023)

Συγκεντρωτική 
τιμή

2015 2014

01 - Άρθρο 37 Υποστήριξη για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των 
μέτρων διατήρησης

06 1.4 - Αριθ. έργων για τα μέτρα διατήρησης, τη μείωση των 
επιπτώσεων της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον και την 
προσαρμογή της αλιείας στην προστασία των ειδών

1,00 0,00 0,00 0,00

02 - Άρθρο 38 Μείωση των επιπτώσεων της αλιείας στο θαλάσσιο 
περιβάλλον και προσαρμογή της αλιείας στην προστασία των ειδών [+ 
άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο γ) Αλιεία εσωτερικών υδάτων]

06 1.4 - Αριθ. έργων για τα μέτρα διατήρησης, τη μείωση των 
επιπτώσεων της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον και την 
προσαρμογή της αλιείας στην προστασία των ειδών

4,00 0,00 0,00 0,00

03 - Άρθρο 39 Καινοτομία που συνδέεται με τη διατήρηση των 
θαλάσσιων βιολογικών πόρων [+ άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο γ) 
Αλιεία εσωτερικών υδάτων]

06 1.4 - Αριθ. έργων για τα μέτρα διατήρησης, τη μείωση των 
επιπτώσεων της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον και την 
προσαρμογή της αλιείας στην προστασία των ειδών

5,00 0,00 0,00 0,00

05 - Άρθρο 43 παράγραφος 2 Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, 
ιχθυόσκαλες και καταφύγια – επενδύσεις για τη διευκόλυνση της 
συμμόρφωσης με την υποχρέωση εκφόρτωσης όλων των αλιευμάτων

06 1.3 - Αριθ. έργων για την προστιθέμενη αξία, την ποιότητα, τη 
χρήση ανεπιθύμητων αλιευμάτων και τους αλιευτικούς λιμένες, 
τους τόπους εκφόρτωσης, τις ιχθυόσκαλες και τα καταφύγια

 10,00 0,00 0,00 0,00

Ειδικός στόχος 2 - Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων

Πίνακας 2: Δείκτες επιδόσεων για το ΕΤΘΑ - 2

Επιλεγέντα σχετικά μέτρα Θεματικός 
στόχος

Δείκτης επιδόσεων Περιλαμβάνονται στο 
πλαίσιο επιδόσεων

Τιμή-
στόχος 
(2023)

Συγκεντρωτική 
τιμή

2015 2014

01 - Άρθρο 40 παράγραφος 1 στοιχεία β)-ζ) και θ) Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας 
βιοποικιλότητας – Συμβολή στην καλύτερη διαχείριση ή διατήρηση, κατασκευή, τοποθέτηση ή 
εκσυγχρονισμός στατικών ή κινητών εγκαταστάσεων, προετοιμασία σχεδίων προστασίας και διαχείρισης 
σχετικά με τις περιοχές NATURA 2000 και τις περιοχές προστασίας του χώρου, διαχείριση, αποκατάσταση 
και παρακολούθηση των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών 
NATURA 2000, περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, συμμετοχή σε άλλες δράσεις που αποσκοπούν στη 
διατήρηση και τη βελτίωση της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών οικοσυστήματος (+ άρθρο 44 
παράγραφος 6 Αλιεία εσωτερικών υδάτων)

06 1.6 - Aριθ. έργων για την 
προστασία και αποκατάσταση της 
θαλάσσιας βιοποικιλότητας και 
των οικοσυστημάτων

 14,00 0,00 0,00 0,00

Ειδικός στόχος 3 - Εξασφάλιση ισορροπίας μεταξύ της αλιευτικής ικανότητας και των διαθέσιμων αλιευτικών δυνατοτήτων
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Πίνακας 2: Δείκτες επιδόσεων για το ΕΤΘΑ - 3

Επιλεγέντα σχετικά μέτρα Θεματικός 
στόχος

Δείκτης επιδόσεων Περιλαμβάνονται στο πλαίσιο 
επιδόσεων

Τιμή-στόχος 
(2023)

Συγκεντρωτική 
τιμή

2015 2014

01 - Άρθρο 34 Οριστική παύση των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων

06 1.5 - Aριθ. έργων για την οριστική 
παύση

 500,00 0,00 0,00 0,00

Ειδικός 
στόχος

4 - Αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των αλιευτικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των παράκτιων στόλων μικρής κλίμακας, και 
βελτίωση της ασφάλειας ή των συνθηκών εργασίας

Πίνακας 2: Δείκτες επιδόσεων για το ΕΤΘΑ - 4

Επιλεγέντα σχετικά μέτρα Θεματικός 
στόχος

Δείκτης επιδόσεων Περιλαμβάνονται στο 
πλαίσιο επιδόσεων

Τιμή-
στόχος 
(2023)

Συγκεντρωτική 
τιμή

2015 2014

01 - Άρθρο 27 Συμβουλευτικές υπηρεσίες (+ άρθρο 44 παράγραφος 3 Αλιεία 
εσωτερικών υδάτων)

03 1.1 - Aριθ. έργων για την καινοτομία, τις 
συμβουλευτικές υπηρεσίες και τις εταιρικές σχέσεις με 
επιστήμονες

20,00 0,00 0,00 0,00

02 - Άρθρο 30 Διαφοροποίηση και νέες μορφές εισοδήματος (+ άρθρο 44 παράγραφος 
4 Αλιεία εσωτερικών υδάτων)

03 1.9 - Aριθ. έργων για την προώθηση του ανθρώπινου 
κεφαλαίου και του κοινωνικού διαλόγου, τη 
διαφοροποίηση και τις νέες μορφές εισοδήματος, την 
εκκίνηση επιχειρηματικής δραστηριότητας για αλιείς και 
την υγεία/ασφάλεια

100,00 0,00 0,00 0,00

03 - Άρθρο 31 Στήριξη για την εκκίνηση επιχειρηματικής δραστηριότητας σε νέους 
αλιείς (+ άρθρο 44 παράγραφος 2 Αλιεία εσωτερικών υδάτων)

03 1.9 - Aριθ. έργων για την προώθηση του ανθρώπινου 
κεφαλαίου και του κοινωνικού διαλόγου, τη 
διαφοροποίηση και τις νέες μορφές εισοδήματος, την 
εκκίνηση επιχειρηματικής δραστηριότητας για αλιείς και 
την υγεία/ασφάλεια

50,00 0,00 0,00 0,00

04 - Άρθρο 32 Υγεία και ασφάλεια [+ άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο β) Αλιεία 
εσωτερικών υδάτων]

03 1.9 - Aριθ. έργων για την προώθηση του ανθρώπινου 
κεφαλαίου και του κοινωνικού διαλόγου, τη 
διαφοροποίηση και τις νέες μορφές εισοδήματος, την 
εκκίνηση επιχειρηματικής δραστηριότητας για αλιείς και 
την υγεία/ασφάλεια

200,00 0,00 0,00 0,00

05 - Άρθρο 33 Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων 03 1.10 - Aριθ. έργων για την προσωρινή παύση 1,00 0,00 0,00 0,00

06 - Άρθρο 35 Ταμεία αλληλοβοήθειας για δυσμενή καιρικά φαινόμενα και 
περιβαλλοντικά συμβάντα

03 1.11 - Aριθ. έργων για τα ταμεία αλληλοβοήθειας 1,00 0,00 0,00 0,00

08 - Άρθρο 42 Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των 
ανεπιθύμητων αλιευμάτων [+ άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο ε) Αλιεία εσωτερικών 
υδάτων]

03 1.3 - Αριθ. έργων για την προστιθέμενη αξία, την 
ποιότητα, τη χρήση ανεπιθύμητων αλιευμάτων και τους 
αλιευτικούς λιμένες, τους τόπους εκφόρτωσης, τις 
ιχθυόσκαλες και τα καταφύγια

100,00 0,00 0,00 0,00

09 - Άρθρο 43 παράγραφοι 1 και 3 Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, 03 1.3 - Αριθ. έργων για την προστιθέμενη αξία, την  25,00 0,00 0,00 0,00
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Επιλεγέντα σχετικά μέτρα Θεματικός 
στόχος

Δείκτης επιδόσεων Περιλαμβάνονται στο 
πλαίσιο επιδόσεων

Τιμή-
στόχος 
(2023)

Συγκεντρωτική 
τιμή

2015 2014

ιχθυόσκαλες και καταφύγια – Επενδύσεις για τη βελτίωση των υποδομών στους 
αλιευτικούς λιμένες, στις ιχθυόσκαλες, στους τόπους εκφόρτωσης και στα καταφύγια· 
κατασκευή καταφυγίων προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια των αλιέων [+ άρθρο 
44 παράγραφος 1 στοιχείο στ) Αλιεία εσωτερικών υδάτων]

ποιότητα, τη χρήση ανεπιθύμητων αλιευμάτων και τους 
αλιευτικούς λιμένες, τους τόπους εκφόρτωσης, τις 
ιχθυόσκαλες και τα καταφύγια

Ειδικός 
στόχος

5 - Παροχή στήριξης για την ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων της αύξησης της ενεργειακής αποδοτικότητας και της 
μεταφοράς γνώσης

Πίνακας 2: Δείκτες επιδόσεων για το ΕΤΘΑ - 5

Επιλεγέντα σχετικά μέτρα Θεματικός 
στόχος

Δείκτης επιδόσεων Περιλαμβάνονται στο 
πλαίσιο επιδόσεων

Τιμή-
στόχος 
(2023)

Συγκεντρωτική 
τιμή

2015 2014

01 - Άρθρο 26 Καινοτομία (+ άρθρο 44 παράγραφος 3 Αλιεία εσωτερικών υδάτων) 03 1.1 - Aριθ. έργων για την καινοτομία, 
τις συμβουλευτικές υπηρεσίες και τις 
εταιρικές σχέσεις με επιστήμονες

10,00 0,00 0,00 0,00

02 - Άρθρο 28 Συμπράξεις μεταξύ επιστημόνων και αλιέων (+ άρθρο 44 παράγραφος 3 Αλιεία 
εσωτερικών υδάτων)

03 1.1 - Aριθ. έργων για την καινοτομία, 
τις συμβουλευτικές υπηρεσίες και τις 
εταιρικές σχέσεις με επιστήμονες

20,00 0,00 0,00 0,00

03 - Άρθρο 41 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της 
κλιματικής αλλαγής – Επενδύσεις επί του σκάφους· έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης· 
διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους 
[+ άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο δ) Αλιεία εσωτερικών υδάτων]

04 1.7 - Αριθ. έργων ενεργειακής 
απόδοσης, μετριασμού της αλλαγής 
του κλίματος

150,00 0,00 0,00 0,00

04 - Άρθρο 41 παράγραφος 2 Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής – 
Αντικατάσταση ή εκσυγχρονισμός των κύριων ή βοηθητικών κινητήρων [+ άρθρο 44 παράγραφος 1 
στοιχείο δ) Αλιεία εσωτερικών υδάτων]

04 1.8 - Aριθ. έργων για την 
αντικατάσταση ή τον εκσυγχρονισμό 
των κινητήρων

200,00 0,00 0,00 0,00

Ειδικός στόχος 6 - Ανάπτυξη επαγγελματικής κατάρτισης, νέων επαγγελματικών δεξιοτήτων και δια βίου μάθηση

Πίνακας 2: Δείκτες επιδόσεων για το ΕΤΘΑ - 6

Επιλεγέντα σχετικά μέτρα Θεματικός 
στόχος

Δείκτης επιδόσεων Περιλαμβάνονται στο 
πλαίσιο επιδόσεων

Τιμή-
στόχος 
(2023)

Συγκεντρωτική 
τιμή

2015 2014

01 - Άρθρο 29 παράγραφοι 1και 2 Προώθηση του ανθρώπινου κεφαλαίου, της 
δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και του κοινωνικού διαλόγου – Κατάρτιση, 
δικτύωση, κοινωνικός διάλογος· στήριξη στους συζύγους και στους συντρόφους 
συμβίωσης [+ άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο α) Αλιεία εσωτερικών υδάτων]

08 1.9 - Aριθ. έργων για την προώθηση του ανθρώπινου 
κεφαλαίου και του κοινωνικού διαλόγου, τη διαφοροποίηση 
και τις νέες μορφές εισοδήματος, την εκκίνηση 
επιχειρηματικής δραστηριότητας για αλιείς και την 

2,00 0,00 0,00 0,00
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Επιλεγέντα σχετικά μέτρα Θεματικός 
στόχος

Δείκτης επιδόσεων Περιλαμβάνονται στο 
πλαίσιο επιδόσεων

Τιμή-
στόχος 
(2023)

Συγκεντρωτική 
τιμή

2015 2014

υγεία/ασφάλεια
02 - Άρθρο 29 παράγραφος 3 Προώθηση του ανθρώπινου κεφαλαίου, της 
δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και του κοινωνικού διαλόγου – 
Εκπαιδευόμενο σε αλιευτικό σκάφος παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας / 
κοινωνικός διάλογος [+ άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο α) Αλιεία εσωτερικών 
υδάτων]

08 1.9 - Aριθ. έργων για την προώθηση του ανθρώπινου 
κεφαλαίου και του κοινωνικού διαλόγου, τη διαφοροποίηση 
και τις νέες μορφές εισοδήματος, την εκκίνηση 
επιχειρηματικής δραστηριότητας για αλιείς και την 
υγεία/ασφάλεια

50,00 0,00 0,00 0,00

Προτεραιότητα της Ένωσης 3 - Προαγωγή της εφαρμογής της ΚΑλΠ

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΘΑ - 3
Ειδικός στόχος Δείκτης αποτελεσμάτων Μονάδα 

μέτρησης
Τιμή-στόχος 

(2023)
Συγκεντρωτική 

τιμή
2015

1 - Βελτίωση και παροχή επιστημονικής γνώσης και συλλογή και διαχείριση 
δεδομένων

3.B.1 - Αύξηση του ποσοστού 
τήρησης αιτημάτων υποβολής 
δεδομένων

% 100,00000 0,00000 0,00000

2 - Παροχή στήριξης για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την επιβολή, με 
ενίσχυση των θεσμικών ικανοτήτων και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας 
διοίκησης, χωρίς αύξηση του διοικητικού φόρτου

3.A.1 - Αριθμός σοβαρών 
παραβάσεων που διαπιστώθηκαν

number 0,00000 0,00000 0,00000

2 - Παροχή στήριξης για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την επιβολή, με 
ενίσχυση των θεσμικών ικανοτήτων και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας 
διοίκησης, χωρίς αύξηση του διοικητικού φόρτου

3.A.2 - Εκφορτώσεις που έχουν 
υποβληθεί σε φυσικό έλεγχο

% 10,00000 0,00000 0,00000

Ειδικός στόχος Δείκτης αποτελεσμάτων 2014
1 - Βελτίωση και παροχή επιστημονικής γνώσης και συλλογή και διαχείριση δεδομένων 3.B.1 - Αύξηση του ποσοστού τήρησης 

αιτημάτων υποβολής δεδομένων
0,00000

2 - Παροχή στήριξης για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την επιβολή, με ενίσχυση των θεσμικών ικανοτήτων και της 
αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, χωρίς αύξηση του διοικητικού φόρτου

3.A.1 - Αριθμός σοβαρών παραβάσεων που 
διαπιστώθηκαν

0,00000

2 - Παροχή στήριξης για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την επιβολή, με ενίσχυση των θεσμικών ικανοτήτων και της 
αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, χωρίς αύξηση του διοικητικού φόρτου

3.A.2 - Εκφορτώσεις που έχουν υποβληθεί σε 
φυσικό έλεγχο

0,00000
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Ειδικός στόχος 1 - Βελτίωση και παροχή επιστημονικής γνώσης και συλλογή και διαχείριση δεδομένων

Πίνακας 2: Δείκτες επιδόσεων για το ΕΤΘΑ - 1

Επιλεγέντα σχετικά μέτρα Θεματικός 
στόχος

Δείκτης επιδόσεων Περιλαμβάνονται στο πλαίσιο 
επιδόσεων

Τιμή-στόχος 
(2023)

Συγκεντρωτική 
τιμή

2015 2014

01 - Άρθρο 77 Συλλογή 
δεδομένων

06 3.2 - Aριθ. έργων για τη στήριξη της συλλογής, της διαχείρισης και της 
χρήσης δεδομένων

1,00 0,00 0,00 0,00

Ειδικός 
στόχος

2 - Παροχή στήριξης για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την επιβολή, με ενίσχυση των θεσμικών ικανοτήτων και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας 
διοίκησης, χωρίς αύξηση του διοικητικού φόρτου

Πίνακας 2: Δείκτες επιδόσεων για το ΕΤΘΑ - 2

Επιλεγέντα σχετικά μέτρα Θεματικός 
στόχος

Δείκτης επιδόσεων Περιλαμβάνονται στο πλαίσιο 
επιδόσεων

Τιμή-στόχος 
(2023)

Συγκεντρωτική 
τιμή

2015 2014

01 - Άρθρο 76 Έλεγχος και 
επιβολή

06 3.1 - Aριθ. έργων για την εφαρμογή του ενωσιακού συστήματος ελέγχου, 
επιθεωρήσεων και επιβολής

 16,00 0,00 0,00 0,00

Προτεραιότητα της 
Ένωσης

2 - Προαγωγή της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη χρήση των πόρων, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και 
βασιζόμενης στη γνώση υδατοκαλλιέργειας

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΘΑ - 2
Ειδικός στόχος Δείκτης αποτελεσμάτων Μονάδα 

μέτρησης
Τιμή-στόχος 

(2023)
Συγκεντρωτική 

τιμή
2015

1 - Παροχή στήριξης για την ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης, 
της καινοτομίας και της μεταφοράς γνώσης

2.1 - Μεταβολή του όγκου προϊόντων 
υδατοκαλλιέργειας

tonnes 150,00000 0,00000 0,00000

1 - Παροχή στήριξης για την ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης, 
της καινοτομίας και της μεταφοράς γνώσης

2.2 - Μεταβολή της αξίας προϊόντων 
υδατοκαλλιέργειας

thousand 
Euros

976,14000 0,00000 0,00000

1 - Παροχή στήριξης για την ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης, 
της καινοτομίας και της μεταφοράς γνώσης

2.3 - Μεταβολή των καθαρών κερδών thousand 
Euros

11,80000 0,00000 0,00000
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Ειδικός στόχος Δείκτης αποτελεσμάτων Μονάδα 
μέτρησης

Τιμή-στόχος 
(2023)

Συγκεντρωτική 
τιμή

2015

2 - Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των 
επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένης της 
βελτίωσης της ασφάλειας ή των συνθηκών εργασίας, και ιδίως των 
ΜΜΕ

2.1 - Μεταβολή του όγκου προϊόντων 
υδατοκαλλιέργειας

tonnes 30.000,00000 0,00000 0,00000

2 - Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των 
επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένης της 
βελτίωσης της ασφάλειας ή των συνθηκών εργασίας, και ιδίως των 
ΜΜΕ

2.2 - Μεταβολή της αξίας προϊόντων 
υδατοκαλλιέργειας

thousand 
Euros

114.840,00000 0,00000 0,00000

2 - Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των 
επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένης της 
βελτίωσης της ασφάλειας ή των συνθηκών εργασίας, και ιδίως των 
ΜΜΕ

2.3 - Μεταβολή των καθαρών κερδών thousand 
Euros

1.378,00000 0,00000 0,00000

3 - Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας 
και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που αφορούν την 
υδατοκαλλιέργεια και προώθηση της αποδοτικής ως προς τους 
πόρους υδατοκαλλιέργειας

2.4 - Μεταβολή του όγκου της παραγωγής 
βιολογικής υδατοκαλλιέργειας

tonnes 0,00000 0,00000 0,00000

3 - Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας 
και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που αφορούν την 
υδατοκαλλιέργεια και προώθηση της αποδοτικής ως προς τους 
πόρους υδατοκαλλιέργειας

2.5 - Μεταβολή του όγκου των προϊόντων 
συστήματος ανακύκλωσης

tonnes 0,00000 0,00000 0,00000

3 - Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας 
και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που αφορούν την 
υδατοκαλλιέργεια και προώθηση της αποδοτικής ως προς τους 
πόρους υδατοκαλλιέργειας

2.6 - Μεταβολή του όγκου των προϊόντων 
υδατοκαλλιέργειας που πιστοποιούνται 
δυνάμει εθελοντικών συστημάτων αειφορίας

tonnes 0,00000 0,00000 0,00000

3 - Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας 
και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που αφορούν την 
υδατοκαλλιέργεια και προώθηση της αποδοτικής ως προς τους 
πόρους υδατοκαλλιέργειας

2.7 - Εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας που 
παρέχουν περιβαλλοντικές υπηρεσίες

number 1,00000 0,00000 0,00000

4 - Προώθηση της υδατοκαλλιέργειας με υψηλό επίπεδο προστασίας 
του περιβάλλοντος και προώθηση της υγείας και της καλής 
διαβίωσης των ζώων, καθώς και της δημόσιας υγείας και ασφάλειας

2.1 - Μεταβολή του όγκου προϊόντων 
υδατοκαλλιέργειας

tonnes 0,00000 0,00000 0,00000

4 - Προώθηση της υδατοκαλλιέργειας με υψηλό επίπεδο προστασίας 
του περιβάλλοντος και προώθηση της υγείας και της καλής 
διαβίωσης των ζώων, καθώς και της δημόσιας υγείας και ασφάλειας

2.2 - Μεταβολή της αξίας προϊόντων 
υδατοκαλλιέργειας

thousand 
Euros

0,00000 0,00000 0,00000
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Ειδικός στόχος Δείκτης αποτελεσμάτων Μονάδα 
μέτρησης

Τιμή-στόχος 
(2023)

Συγκεντρωτική 
τιμή

2015

4 - Προώθηση της υδατοκαλλιέργειας με υψηλό επίπεδο προστασίας 
του περιβάλλοντος και προώθηση της υγείας και της καλής 
διαβίωσης των ζώων, καθώς και της δημόσιας υγείας και ασφάλειας

2.4 - Μεταβολή του όγκου της παραγωγής 
βιολογικής υδατοκαλλιέργειας

tonnes 0,00000 0,00000 0,00000

4 - Προώθηση της υδατοκαλλιέργειας με υψηλό επίπεδο προστασίας 
του περιβάλλοντος και προώθηση της υγείας και της καλής 
διαβίωσης των ζώων, καθώς και της δημόσιας υγείας και ασφάλειας

2.5 - Μεταβολή του όγκου των προϊόντων 
συστήματος ανακύκλωσης

tonnes 0,00000 0,00000 0,00000

4 - Προώθηση της υδατοκαλλιέργειας με υψηλό επίπεδο προστασίας 
του περιβάλλοντος και προώθηση της υγείας και της καλής 
διαβίωσης των ζώων, καθώς και της δημόσιας υγείας και ασφάλειας

2.6 - Μεταβολή του όγκου των προϊόντων 
υδατοκαλλιέργειας που πιστοποιούνται 
δυνάμει εθελοντικών συστημάτων αειφορίας

tonnes 0,00000 0,00000 0,00000

4 - Προώθηση της υδατοκαλλιέργειας με υψηλό επίπεδο προστασίας 
του περιβάλλοντος και προώθηση της υγείας και της καλής 
διαβίωσης των ζώων, καθώς και της δημόσιας υγείας και ασφάλειας

2.7 - Εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας που 
παρέχουν περιβαλλοντικές υπηρεσίες

number 1,00000 0,00000 0,00000

5 - Ανάπτυξη επαγγελματικής κατάρτισης, νέων επαγγελματικών 
δεξιοτήτων και δια βίου μάθηση

2.8 - Απασχόληση που δημιουργείται FTE 20,00000 0,00000 0,00000

5 - Ανάπτυξη επαγγελματικής κατάρτισης, νέων επαγγελματικών 
δεξιοτήτων και δια βίου μάθηση

2.9 - Απασχόληση που διατηρείται FTE 50,00000 0,00000 0,00000

Ειδικός στόχος Δείκτης αποτελεσμάτων 2014
1 - Παροχή στήριξης για την ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης, της καινοτομίας και της μεταφοράς 
γνώσης

2.1 - Μεταβολή του όγκου προϊόντων υδατοκαλλιέργειας 0,00000

1 - Παροχή στήριξης για την ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης, της καινοτομίας και της μεταφοράς 
γνώσης

2.2 - Μεταβολή της αξίας προϊόντων υδατοκαλλιέργειας 0,00000

1 - Παροχή στήριξης για την ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης, της καινοτομίας και της μεταφοράς 
γνώσης

2.3 - Μεταβολή των καθαρών κερδών 0,00000

2 - Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας, 
συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της ασφάλειας ή των συνθηκών εργασίας, και ιδίως των ΜΜΕ

2.1 - Μεταβολή του όγκου προϊόντων υδατοκαλλιέργειας 0,00000

2 - Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας, 
συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της ασφάλειας ή των συνθηκών εργασίας, και ιδίως των ΜΜΕ

2.2 - Μεταβολή της αξίας προϊόντων υδατοκαλλιέργειας 0,00000

2 - Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας, 
συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της ασφάλειας ή των συνθηκών εργασίας, και ιδίως των ΜΜΕ

2.3 - Μεταβολή των καθαρών κερδών 0,00000

3 - Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και ενίσχυση των οικοσυστημάτων 
που αφορούν την υδατοκαλλιέργεια και προώθηση της αποδοτικής ως προς τους πόρους 
υδατοκαλλιέργειας

2.4 - Μεταβολή του όγκου της παραγωγής βιολογικής 
υδατοκαλλιέργειας

0,00000

3 - Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και ενίσχυση των οικοσυστημάτων 2.5 - Μεταβολή του όγκου των προϊόντων συστήματος 0,00000
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Ειδικός στόχος Δείκτης αποτελεσμάτων 2014
που αφορούν την υδατοκαλλιέργεια και προώθηση της αποδοτικής ως προς τους πόρους 
υδατοκαλλιέργειας

ανακύκλωσης

3 - Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και ενίσχυση των οικοσυστημάτων 
που αφορούν την υδατοκαλλιέργεια και προώθηση της αποδοτικής ως προς τους πόρους 
υδατοκαλλιέργειας

2.6 - Μεταβολή του όγκου των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας που 
πιστοποιούνται δυνάμει εθελοντικών συστημάτων αειφορίας

0,00000

3 - Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και ενίσχυση των οικοσυστημάτων 
που αφορούν την υδατοκαλλιέργεια και προώθηση της αποδοτικής ως προς τους πόρους 
υδατοκαλλιέργειας

2.7 - Εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας που παρέχουν 
περιβαλλοντικές υπηρεσίες

0,00000

4 - Προώθηση της υδατοκαλλιέργειας με υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και προώθηση 
της υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων, καθώς και της δημόσιας υγείας και ασφάλειας

2.1 - Μεταβολή του όγκου προϊόντων υδατοκαλλιέργειας 0,00000

4 - Προώθηση της υδατοκαλλιέργειας με υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και προώθηση 
της υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων, καθώς και της δημόσιας υγείας και ασφάλειας

2.2 - Μεταβολή της αξίας προϊόντων υδατοκαλλιέργειας 0,00000

4 - Προώθηση της υδατοκαλλιέργειας με υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και προώθηση 
της υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων, καθώς και της δημόσιας υγείας και ασφάλειας

2.4 - Μεταβολή του όγκου της παραγωγής βιολογικής 
υδατοκαλλιέργειας

0,00000

4 - Προώθηση της υδατοκαλλιέργειας με υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και προώθηση 
της υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων, καθώς και της δημόσιας υγείας και ασφάλειας

2.5 - Μεταβολή του όγκου των προϊόντων συστήματος 
ανακύκλωσης

0,00000

4 - Προώθηση της υδατοκαλλιέργειας με υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και προώθηση 
της υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων, καθώς και της δημόσιας υγείας και ασφάλειας

2.6 - Μεταβολή του όγκου των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας που 
πιστοποιούνται δυνάμει εθελοντικών συστημάτων αειφορίας

0,00000

4 - Προώθηση της υδατοκαλλιέργειας με υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και προώθηση 
της υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων, καθώς και της δημόσιας υγείας και ασφάλειας

2.7 - Εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας που παρέχουν 
περιβαλλοντικές υπηρεσίες

0,00000

5 - Ανάπτυξη επαγγελματικής κατάρτισης, νέων επαγγελματικών δεξιοτήτων και δια βίου μάθηση 2.8 - Απασχόληση που δημιουργείται 0,00000
5 - Ανάπτυξη επαγγελματικής κατάρτισης, νέων επαγγελματικών δεξιοτήτων και δια βίου μάθηση 2.9 - Απασχόληση που διατηρείται 0,00000
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Ειδικός στόχος 1 - Παροχή στήριξης για την ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης, της καινοτομίας και της μεταφοράς γνώσης

Πίνακας 2: Δείκτες επιδόσεων για το ΕΤΘΑ - 1

Επιλεγέντα σχετικά μέτρα Θεματικός 
στόχος

Δείκτης επιδόσεων Περιλαμβάνονται στο πλαίσιο 
επιδόσεων

Τιμή-στόχος 
(2023)

Συγκεντρωτική 
τιμή

2015 2014

01 - Άρθρο 47 Καινοτομία 03 2.1 - Aριθ. έργων για την καινοτομία, τις 
συμβουλευτικές υπηρεσίες

20,00 0,00 0,00 0,00

02 - Άρθρο 49 Υπηρεσίες διαχείρισης, ανακούφισης και παροχής 
συμβουλών για εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας

03 2.1 - Aριθ. έργων για την καινοτομία, τις 
συμβουλευτικές υπηρεσίες

100,00 0,00 0,00 0,00

Ειδικός 
στόχος

2 - Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της ασφάλειας ή των 
συνθηκών εργασίας, και ιδίως των ΜΜΕ

Πίνακας 2: Δείκτες επιδόσεων για το ΕΤΘΑ - 2

Επιλεγέντα σχετικά μέτρα Θεματικός 
στόχος

Δείκτης επιδόσεων Περιλαμβάνονται στο 
πλαίσιο επιδόσεων

Τιμή-
στόχος 
(2023)

Συγκεντρωτική 
τιμή

2015 2014

01 - Άρθρο 48 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως δ) και στ) 
έως η) Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια

03 2.2 - Aριθ. έργων για τις παραγωγικές επενδύσεις στην 
υδατοκαλλιέργεια

 110,00 0,00 0,00 0,00

02 - Άρθρο 52 Ενθάρρυνση καινούριων 
υδατοκαλλιεργητών για βιώσιμες υδατοκαλλιέργειες

03 2.5 - Aριθ. έργων για την προώθηση του ανθρώπινου κεφαλαίου στον 
τομέα της υδατοκαλλιέργειας γενικά και των νέων υδατοκαλλιεργητών

10,00 0,00 0,00 0,00

Ειδικός 
στόχος

3 - Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που αφορούν την υδατοκαλλιέργεια και προώθηση της 
αποδοτικής ως προς τους πόρους υδατοκαλλιέργειας

Πίνακας 2: Δείκτες επιδόσεων για το ΕΤΘΑ - 3

Επιλεγέντα σχετικά μέτρα Θεματικός 
στόχος

Δείκτης επιδόσεων Περιλαμβάνονται στο 
πλαίσιο επιδόσεων

Τιμή-
στόχος 
(2023)

Συγκεντρωτική 
τιμή

2015 2014

01 - Άρθρο 48 παράγραφος 1 στοιχείο ια) Παραγωγικές 
επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια – Αύξηση της 
ενεργειακής απόδοσης, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

04 2.2 - Aριθ. έργων για τις παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια 1,00 0,00 0,00 0,00

03 - Άρθρο 51 Αύξηση του δυναμικού των ζωνών 
υδατοκαλλιέργειας

06 2.4 - Aριθ. έργων για την αύξηση του δυναμικού των ζωνών υδατοκαλλιέργειας 
και μέτρα για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων

4,00 0,00 0,00 0,00
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Επιλεγέντα σχετικά μέτρα Θεματικός 
στόχος

Δείκτης επιδόσεων Περιλαμβάνονται στο 
πλαίσιο επιδόσεων

Τιμή-
στόχος 
(2023)

Συγκεντρωτική 
τιμή

2015 2014

04 - Άρθρο 53 Μετατροπή σε σύστημα οικολογικής 
διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου και βιολογική 
υδατοκαλλιέργεια

06 2.3 - Aριθ. έργων για τον περιορισμό των επιπτώσεων της υδατοκαλλιέργειας 
στο περιβάλλον (σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου, 
περιβαλλοντικές υπηρεσίες στον τομέα της βιολογικής υδατοκαλλιέργειας)

1,00 0,00 0,00 0,00

Ειδικός 
στόχος

4 - Προώθηση της υδατοκαλλιέργειας με υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και προώθηση της υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων, καθώς και της 
δημόσιας υγείας και ασφάλειας

Πίνακας 2: Δείκτες επιδόσεων για το ΕΤΘΑ - 4

Επιλεγέντα σχετικά μέτρα Θεματικός 
στόχος

Δείκτης επιδόσεων Περιλαμβάνονται στο 
πλαίσιο επιδόσεων

Τιμή-
στόχος 
(2023)

Συγκεντρωτική 
τιμή

2015 2014

01 - Άρθρο 54 Υδατοκαλλιέργεια που 
παρέχει περιβαλλοντικές υπηρεσίες

06 2.3 - Aριθ. έργων για τον περιορισμό των επιπτώσεων της υδατοκαλλιέργειας στο περιβάλλον 
(σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου, περιβαλλοντικές υπηρεσίες στον 
τομέα της βιολογικής υδατοκαλλιέργειας)

1,00 0,00 0,00 0,00

02 - Άρθρο 55 Μέτρα για τη δημόσια 
υγεία

03 2.4 - Aριθ. έργων για την αύξηση του δυναμικού των ζωνών υδατοκαλλιέργειας και μέτρα για 
τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων

1,00 0,00 0,00 0,00

03 - Άρθρο 56 Μέτρα για την υγεία 
και καλή διαβίωση των ζώων

03 2.4 - Aριθ. έργων για την αύξηση του δυναμικού των ζωνών υδατοκαλλιέργειας και μέτρα για 
τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων

1,00 0,00 0,00 0,00

04 - Άρθρο 57 Ασφάλιση αποθεμάτων 
υδατοκαλλιέργειας

03 2.6 - Aριθ. έργων για την ασφάλιση των αποθεμάτων υδατοκαλλιέργειας 1,00 0,00 0,00 0,00

Ειδικός στόχος 5 - Ανάπτυξη επαγγελματικής κατάρτισης, νέων επαγγελματικών δεξιοτήτων και δια βίου μάθηση

Πίνακας 2: Δείκτες επιδόσεων για το ΕΤΘΑ - 5

Επιλεγέντα σχετικά μέτρα Θεματικός 
στόχος

Δείκτης επιδόσεων Περιλαμβάνονται στο 
πλαίσιο επιδόσεων

Τιμή-στόχος 
(2023)

Συγκεντρωτική 
τιμή

2015 2014

01 - Άρθρο 50 Προώθηση του ανθρώπινου 
κεφαλαίου και της δικτύωσης

08 2.5 - Aριθ. έργων για την προώθηση του ανθρώπινου κεφαλαίου στον τομέα της 
υδατοκαλλιέργειας γενικά και των νέων υδατοκαλλιεργητών

1,00 0,00 0,00 0,00

Προτεραιότητα της Ένωσης 4 - Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής
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Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΘΑ - 4
Ειδικός στόχος Δείκτης 

αποτελεσμάτων
Μονάδα 
μέτρησης

Τιμή-
στόχος 
(2023)

Συγκεντρωτική 
τιμή

2015

1 - Προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης και 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

4.1 - Απασχόληση 
που δημιουργείται 
(ΙΠΑ)

FTE 90,00000 0,00000 0,00000

1 - Προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης και 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

4.2 - Απασχόληση 
που διατηρείται 
(ΙΠΑ)

FTE 60,00000 0,00000 0,00000

1 - Προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης και 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

4.3 - Επιχειρήσεις 
που δημιουργούνται

number 150,00000 0,00000 0,00000

Ειδικός στόχος Δείκτης αποτελεσμάτων 2014
1 - Προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης και 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

4.1 - Απασχόληση που 
δημιουργείται (ΙΠΑ)

0,00000

1 - Προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης και 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

4.2 - Απασχόληση που 
διατηρείται (ΙΠΑ)

0,00000

1 - Προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης και 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

4.3 - Επιχειρήσεις που 
δημιουργούνται

0,00000
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Ειδικός 
στόχος

1 - Προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης και 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

Πίνακας 2: Δείκτες επιδόσεων για το ΕΤΘΑ - 1

Επιλεγέντα σχετικά μέτρα Θεματικός 
στόχος

Δείκτης επιδόσεων Περιλαμβάνονται στο πλαίσιο 
επιδόσεων

Τιμή-στόχος 
(2023)

Συγκεντρωτική 
τιμή

2015 2014

01 - Άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο α) Στήριξη για προπαρασκευή 08 4.2 - Aριθ. έργων για την 
προπαρασκευαστική υποστήριξη

 10,00

02 - Άρθρο 63 Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης (συμπ. οι 
δαπάνες λειτουργίας και ο συντονισμός)

08 4.1 - Αριθ. επιλεγμένων τοπικών 
αναπτυξιακών στρατηγικών

 10,00

03 - Άρθρο 64 Δραστηριότητες συνεργασίας 08 4.3 - Αριθ. έργων συνεργασίας 10,00
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Πίνακας 3: Οικονομικοί δείκτες για το ΕΤΘΑ
Προτεραιότητα της Ένωσης Ορόσημο 

(2018)
Τιμή-στόχος 

(2023)
Συγκεντρωτική 

τιμή
2015 2014

1 - Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη χρήση των πόρων, καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας

60.200.000,00 186.200.000,00 0,00 0,00 0,00

2 - Προαγωγή της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη χρήση των πόρων, καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση υδατοκαλλιέργειας

22.000.000,00 89.758.782,00 0,00 0,00 0,00

3 - Προαγωγή της εφαρμογής της ΚΑλΠ 26.000.000,00 92.088.225,00 0,00 0,00 0,00
4 - Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής 9.560.000,00 54.117.647,00 0,00 0,00 0,00
5 - Προαγωγή της εμπορίας και της μεταποίησης 29.500.000,00 78.277.020,00 0,00 0,00 0,00
6 - Προαγωγή της εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής 1.000.000,00 5.927.413,00 0,00 0,00 0,00
7 - Τεχνική βοήθεια 0,00 0,00 0,00
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3.3. Οικονομικά στοιχεία

Πίνακας 4: Οικονομικά στοιχεία για το ΕΤΘΑ
Προτεραιότητα της 
Ένωσης

Επιλεγμένος ειδικός στόχος Θεματικός 
στόχος

Μέτρο Συνολική 
δημόσια 
συνεισφορά (σε 
ευρώ)

Συνεισφορά 
του ΕΤΘΑ (σε 
ευρώ)

Συμβολή της 
συνεισφοράς 
του ΕΤΘΑ στην 
επίτευξη των 
στόχων της 
κλιματικής 
αλλαγής (σε 
ευρώ)

Ποσοστό 
συγχρηματοδότησης 
από το ΕΤΘΑ (%)

Συνολικές 
επιλέξιμες 
δαπάνες όσον 
αφορά τις 
δράσεις που 
επελέγησαν 
για ενίσχυση 
(σε ευρώ)

Συνολική 
δημόσια 
συνεισφορά 
όσον αφορά 
τις δράσεις 
που 
επελέγησαν 
για ενίσχυση 
(σε ευρώ)

Ποσοστό της 
συνολικής 
χρηματοδότησης 
που διατέθηκε για 
τις επιλεγμένες 
δράσεις (%)

1 -  Προώθηση της 
περιβαλλοντικά 
βιώσιμης, αποδοτικής 
ως προς τη χρήση των 
πόρων, καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και 
βασιζόμενης στη γνώση 
αλιείας

1 - Μείωση του αντίκτυπου της 
αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον, 
συμπεριλαμβανομένης της κατά το 
δυνατόν αποφυγής και μείωσης των 
ανεπιθύμητων αλιευμάτων

06 01 - Άρθρο 37 Υποστήριξη για τον 
σχεδιασμό και την εφαρμογή των μέτρων 
διατήρησης

4.000.000,00 3.000.000,00 0,00 75,00% 0,00 0,00 0,00%

1 -  Προώθηση της 
περιβαλλοντικά 
βιώσιμης, αποδοτικής 
ως προς τη χρήση των 
πόρων, καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και 
βασιζόμενης στη γνώση 
αλιείας

1 - Μείωση του αντίκτυπου της 
αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον, 
συμπεριλαμβανομένης της κατά το 
δυνατόν αποφυγής και μείωσης των 
ανεπιθύμητων αλιευμάτων

06 02 - Άρθρο 38 Μείωση των επιπτώσεων 
της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον και 
προσαρμογή της αλιείας στην προστασία 
των ειδών [+ άρθρο 44 παράγραφος 1 
στοιχείο γ) Αλιεία εσωτερικών υδάτων]

10.000.000,00 7.500.000,00 3.000.000,00 75,00% 0,00 0,00 0,00%

1 -  Προώθηση της 
περιβαλλοντικά 
βιώσιμης, αποδοτικής 
ως προς τη χρήση των 
πόρων, καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και 
βασιζόμενης στη γνώση 
αλιείας

1 - Μείωση του αντίκτυπου της 
αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον, 
συμπεριλαμβανομένης της κατά το 
δυνατόν αποφυγής και μείωσης των 
ανεπιθύμητων αλιευμάτων

06 03 - Άρθρο 39 Καινοτομία που συνδέεται 
με τη διατήρηση των θαλάσσιων 
βιολογικών πόρων [+ άρθρο 44 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) Αλιεία 
εσωτερικών υδάτων]

2.000.000,00 1.500.000,00 600.000,00 75,00% 0,00 0,00 0,00%

1 -  Προώθηση της 
περιβαλλοντικά 
βιώσιμης, αποδοτικής 
ως προς τη χρήση των 
πόρων, καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και 
βασιζόμενης στη γνώση 
αλιείας

1 - Μείωση του αντίκτυπου της 
αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον, 
συμπεριλαμβανομένης της κατά το 
δυνατόν αποφυγής και μείωσης των 
ανεπιθύμητων αλιευμάτων

06 05 - Άρθρο 43 παράγραφος 2 Αλιευτικοί 
λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες 
και καταφύγια – επενδύσεις για τη 
διευκόλυνση της συμμόρφωσης με την 
υποχρέωση εκφόρτωσης όλων των 
αλιευμάτων

0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

1 -  Προώθηση της 
περιβαλλοντικά 
βιώσιμης, αποδοτικής 
ως προς τη χρήση των 
πόρων, καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και 

2 - Προστασία και αποκατάσταση της 
θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των 
οικοσυστημάτων

06 01 - Άρθρο 40 παράγραφος 1 στοιχεία β)-
ζ) και θ) Προστασία και αποκατάσταση 
της θαλάσσιας βιοποικιλότητας – 
Συμβολή στην καλύτερη διαχείριση ή 
διατήρηση, κατασκευή, τοποθέτηση ή 
εκσυγχρονισμός στατικών ή κινητών 

35.000.000,00 26.250.000,00 10.500.000,00 75,00% 0,00 0,00 0,00%
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Προτεραιότητα της 
Ένωσης

Επιλεγμένος ειδικός στόχος Θεματικός 
στόχος

Μέτρο Συνολική 
δημόσια 
συνεισφορά (σε 
ευρώ)

Συνεισφορά 
του ΕΤΘΑ (σε 
ευρώ)

Συμβολή της 
συνεισφοράς 
του ΕΤΘΑ στην 
επίτευξη των 
στόχων της 
κλιματικής 
αλλαγής (σε 
ευρώ)

Ποσοστό 
συγχρηματοδότησης 
από το ΕΤΘΑ (%)

Συνολικές 
επιλέξιμες 
δαπάνες όσον 
αφορά τις 
δράσεις που 
επελέγησαν 
για ενίσχυση 
(σε ευρώ)

Συνολική 
δημόσια 
συνεισφορά 
όσον αφορά 
τις δράσεις 
που 
επελέγησαν 
για ενίσχυση 
(σε ευρώ)

Ποσοστό της 
συνολικής 
χρηματοδότησης 
που διατέθηκε για 
τις επιλεγμένες 
δράσεις (%)

βασιζόμενης στη γνώση 
αλιείας

εγκαταστάσεων, προετοιμασία σχεδίων 
προστασίας και διαχείρισης σχετικά με τις 
περιοχές NATURA 2000 και τις περιοχές 
προστασίας του χώρου, διαχείριση, 
αποκατάσταση και παρακολούθηση των 
θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών, 
συμπεριλαμβανομένων των περιοχών 
NATURA 2000, περιβαλλοντική 
ευαισθητοποίηση, συμμετοχή σε άλλες 
δράσεις που αποσκοπούν στη διατήρηση 
και τη βελτίωση της βιοποικιλότητας και 
των υπηρεσιών οικοσυστήματος (+ άρθρο 
44 παράγραφος 6 Αλιεία εσωτερικών 
υδάτων)

1 -  Προώθηση της 
περιβαλλοντικά 
βιώσιμης, αποδοτικής 
ως προς τη χρήση των 
πόρων, καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και 
βασιζόμενης στη γνώση 
αλιείας

3 - Εξασφάλιση ισορροπίας μεταξύ 
της αλιευτικής ικανότητας και των 
διαθέσιμων αλιευτικών δυνατοτήτων

06 01 - Άρθρο 34 Οριστική παύση των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων

40.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 50,00% 0,00 0,00 0,00%

1 -  Προώθηση της 
περιβαλλοντικά 
βιώσιμης, αποδοτικής 
ως προς τη χρήση των 
πόρων, καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και 
βασιζόμενης στη γνώση 
αλιείας

4 - Αύξηση της ανταγωνιστικότητας 
και της βιωσιμότητας των αλιευτικών 
επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων 
των παράκτιων στόλων μικρής 
κλίμακας, και βελτίωση της 
ασφάλειας ή των συνθηκών εργασίας

03 01 - Άρθρο 27 Συμβουλευτικές υπηρεσίες 
(+ άρθρο 44 παράγραφος 3 Αλιεία 
εσωτερικών υδάτων)

200.000,00 150.000,00 0,00 75,00% 0,00 0,00 0,00%

1 -  Προώθηση της 
περιβαλλοντικά 
βιώσιμης, αποδοτικής 
ως προς τη χρήση των 
πόρων, καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και 
βασιζόμενης στη γνώση 
αλιείας

4 - Αύξηση της ανταγωνιστικότητας 
και της βιωσιμότητας των αλιευτικών 
επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων 
των παράκτιων στόλων μικρής 
κλίμακας, και βελτίωση της 
ασφάλειας ή των συνθηκών εργασίας

03 02 - Άρθρο 30 Διαφοροποίηση και νέες 
μορφές εισοδήματος (+ άρθρο 44 
παράγραφος 4 Αλιεία εσωτερικών 
υδάτων)

7.500.000,00 5.625.000,00 75,00% 0,00 0,00 0,00%

1 -  Προώθηση της 
περιβαλλοντικά 
βιώσιμης, αποδοτικής 
ως προς τη χρήση των 
πόρων, καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και 

4 - Αύξηση της ανταγωνιστικότητας 
και της βιωσιμότητας των αλιευτικών 
επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων 
των παράκτιων στόλων μικρής 
κλίμακας, και βελτίωση της 
ασφάλειας ή των συνθηκών εργασίας

03 03 - Άρθρο 31 Στήριξη για την εκκίνηση 
επιχειρηματικής δραστηριότητας σε νέους 
αλιείς (+ άρθρο 44 παράγραφος 2 Αλιεία 
εσωτερικών υδάτων)

3.750.000,00 2.812.500,00 0,00 75,00% 0,00 0,00 0,00%
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Προτεραιότητα της 
Ένωσης

Επιλεγμένος ειδικός στόχος Θεματικός 
στόχος

Μέτρο Συνολική 
δημόσια 
συνεισφορά (σε 
ευρώ)

Συνεισφορά 
του ΕΤΘΑ (σε 
ευρώ)

Συμβολή της 
συνεισφοράς 
του ΕΤΘΑ στην 
επίτευξη των 
στόχων της 
κλιματικής 
αλλαγής (σε 
ευρώ)

Ποσοστό 
συγχρηματοδότησης 
από το ΕΤΘΑ (%)

Συνολικές 
επιλέξιμες 
δαπάνες όσον 
αφορά τις 
δράσεις που 
επελέγησαν 
για ενίσχυση 
(σε ευρώ)

Συνολική 
δημόσια 
συνεισφορά 
όσον αφορά 
τις δράσεις 
που 
επελέγησαν 
για ενίσχυση 
(σε ευρώ)

Ποσοστό της 
συνολικής 
χρηματοδότησης 
που διατέθηκε για 
τις επιλεγμένες 
δράσεις (%)

βασιζόμενης στη γνώση 
αλιείας
1 -  Προώθηση της 
περιβαλλοντικά 
βιώσιμης, αποδοτικής 
ως προς τη χρήση των 
πόρων, καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και 
βασιζόμενης στη γνώση 
αλιείας

4 - Αύξηση της ανταγωνιστικότητας 
και της βιωσιμότητας των αλιευτικών 
επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων 
των παράκτιων στόλων μικρής 
κλίμακας, και βελτίωση της 
ασφάλειας ή των συνθηκών εργασίας

03 04 - Άρθρο 32 Υγεία και ασφάλεια [+ 
άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο β) 
Αλιεία εσωτερικών υδάτων]

2.500.000,00 1.875.000,00 0,00 75,00% 0,00 0,00 0,00%

1 -  Προώθηση της 
περιβαλλοντικά 
βιώσιμης, αποδοτικής 
ως προς τη χρήση των 
πόρων, καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και 
βασιζόμενης στη γνώση 
αλιείας

4 - Αύξηση της ανταγωνιστικότητας 
και της βιωσιμότητας των αλιευτικών 
επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων 
των παράκτιων στόλων μικρής 
κλίμακας, και βελτίωση της 
ασφάλειας ή των συνθηκών εργασίας

03 05 - Άρθρο 33 Προσωρινή παύση των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων

4.500.000,00 2.250.000,00 900.000,00 50,00% 0,00 0,00 0,00%

1 -  Προώθηση της 
περιβαλλοντικά 
βιώσιμης, αποδοτικής 
ως προς τη χρήση των 
πόρων, καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και 
βασιζόμενης στη γνώση 
αλιείας

4 - Αύξηση της ανταγωνιστικότητας 
και της βιωσιμότητας των αλιευτικών 
επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων 
των παράκτιων στόλων μικρής 
κλίμακας, και βελτίωση της 
ασφάλειας ή των συνθηκών εργασίας

03 06 - Άρθρο 35 Ταμεία αλληλοβοήθειας 
για δυσμενή καιρικά φαινόμενα και 
περιβαλλοντικά συμβάντα

10.000.000,00 7.500.000,00 3.000.000,00 75,00% 0,00 0,00 0,00%

1 -  Προώθηση της 
περιβαλλοντικά 
βιώσιμης, αποδοτικής 
ως προς τη χρήση των 
πόρων, καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και 
βασιζόμενης στη γνώση 
αλιείας

4 - Αύξηση της ανταγωνιστικότητας 
και της βιωσιμότητας των αλιευτικών 
επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων 
των παράκτιων στόλων μικρής 
κλίμακας, και βελτίωση της 
ασφάλειας ή των συνθηκών εργασίας

03 08 - Άρθρο 42 Προστιθέμενη αξία, 
ποιότητα των προϊόντων και χρήση των 
ανεπιθύμητων αλιευμάτων [+ άρθρο 44 
παράγραφος 1 στοιχείο ε) Αλιεία 
εσωτερικών υδάτων]

2.000.000,00 1.500.000,00 0,00 75,00% 0,00 0,00 0,00%

1 -  Προώθηση της 
περιβαλλοντικά 
βιώσιμης, αποδοτικής 
ως προς τη χρήση των 
πόρων, καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και 
βασιζόμενης στη γνώση 
αλιείας

4 - Αύξηση της ανταγωνιστικότητας 
και της βιωσιμότητας των αλιευτικών 
επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων 
των παράκτιων στόλων μικρής 
κλίμακας, και βελτίωση της 
ασφάλειας ή των συνθηκών εργασίας

03 09 - Άρθρο 43 παράγραφοι 1 και 3 
Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, 
ιχθυόσκαλες και καταφύγια – Επενδύσεις 
για τη βελτίωση των υποδομών στους 
αλιευτικούς λιμένες, στις ιχθυόσκαλες, 
στους τόπους εκφόρτωσης και στα 
καταφύγια· κατασκευή καταφυγίων 
προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια των 
αλιέων [+ άρθρο 44 παράγραφος 1 
στοιχείο στ) Αλιεία εσωτερικών υδάτων]

50.000.000,00 37.500.000,00 15.000.000,00 75,00% 0,00 0,00 0,00%
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Προτεραιότητα της 
Ένωσης

Επιλεγμένος ειδικός στόχος Θεματικός 
στόχος

Μέτρο Συνολική 
δημόσια 
συνεισφορά (σε 
ευρώ)

Συνεισφορά 
του ΕΤΘΑ (σε 
ευρώ)

Συμβολή της 
συνεισφοράς 
του ΕΤΘΑ στην 
επίτευξη των 
στόχων της 
κλιματικής 
αλλαγής (σε 
ευρώ)

Ποσοστό 
συγχρηματοδότησης 
από το ΕΤΘΑ (%)

Συνολικές 
επιλέξιμες 
δαπάνες όσον 
αφορά τις 
δράσεις που 
επελέγησαν 
για ενίσχυση 
(σε ευρώ)

Συνολική 
δημόσια 
συνεισφορά 
όσον αφορά 
τις δράσεις 
που 
επελέγησαν 
για ενίσχυση 
(σε ευρώ)

Ποσοστό της 
συνολικής 
χρηματοδότησης 
που διατέθηκε για 
τις επιλεγμένες 
δράσεις (%)

1 -  Προώθηση της 
περιβαλλοντικά 
βιώσιμης, αποδοτικής 
ως προς τη χρήση των 
πόρων, καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και 
βασιζόμενης στη γνώση 
αλιείας

5 - Παροχή στήριξης για την ενίσχυση 
της τεχνολογικής ανάπτυξης και 
καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων 
της αύξησης της ενεργειακής 
αποδοτικότητας και της μεταφοράς 
γνώσης

03 01 - Άρθρο 26 Καινοτομία (+ άρθρο 44 
παράγραφος 3 Αλιεία εσωτερικών 
υδάτων)

3.500.000,00 2.625.000,00 75,00% 0,00 0,00 0,00%

1 -  Προώθηση της 
περιβαλλοντικά 
βιώσιμης, αποδοτικής 
ως προς τη χρήση των 
πόρων, καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και 
βασιζόμενης στη γνώση 
αλιείας

5 - Παροχή στήριξης για την ενίσχυση 
της τεχνολογικής ανάπτυξης και 
καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων 
της αύξησης της ενεργειακής 
αποδοτικότητας και της μεταφοράς 
γνώσης

03 02 - Άρθρο 28 Συμπράξεις μεταξύ 
επιστημόνων και αλιέων (+ άρθρο 44 
παράγραφος 3 Αλιεία εσωτερικών 
υδάτων)

5.000.000,00 3.750.000,00 75,00% 0,00 0,00 0,00%

1 -  Προώθηση της 
περιβαλλοντικά 
βιώσιμης, αποδοτικής 
ως προς τη χρήση των 
πόρων, καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και 
βασιζόμενης στη γνώση 
αλιείας

5 - Παροχή στήριξης για την ενίσχυση 
της τεχνολογικής ανάπτυξης και 
καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων 
της αύξησης της ενεργειακής 
αποδοτικότητας και της μεταφοράς 
γνώσης

04 03 - Άρθρο 41 παράγραφος 1 στοιχεία α), 
β) και γ) Ενεργειακή απόδοση και 
μετριασμός της κλιματικής αλλαγής – 
Επενδύσεις επί του σκάφους· έλεγχοι και 
συστήματα ενεργειακής απόδοσης· 
διερεύνηση της συμβολής των 
εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και 
του σχεδιασμού του κύτους [+ άρθρο 44 
παράγραφος 1 στοιχείο δ) Αλιεία 
εσωτερικών υδάτων]

2.250.000,00 1.687.500,00 1.687.500,00 75,00% 0,00 0,00 0,00%

1 -  Προώθηση της 
περιβαλλοντικά 
βιώσιμης, αποδοτικής 
ως προς τη χρήση των 
πόρων, καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και 
βασιζόμενης στη γνώση 
αλιείας

5 - Παροχή στήριξης για την ενίσχυση 
της τεχνολογικής ανάπτυξης και 
καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων 
της αύξησης της ενεργειακής 
αποδοτικότητας και της μεταφοράς 
γνώσης

04 04 - Άρθρο 41 παράγραφος 2 Ενεργειακή 
απόδοση και μετριασμός της κλιματικής 
αλλαγής – Αντικατάσταση ή 
εκσυγχρονισμός των κύριων ή 
βοηθητικών κινητήρων [+ άρθρο 44 
παράγραφος 1 στοιχείο δ) Αλιεία 
εσωτερικών υδάτων]

2.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 50,00% 0,00 0,00 0,00%

1 -  Προώθηση της 
περιβαλλοντικά 
βιώσιμης, αποδοτικής 
ως προς τη χρήση των 
πόρων, καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και 
βασιζόμενης στη γνώση 
αλιείας

6 - Ανάπτυξη επαγγελματικής 
κατάρτισης, νέων επαγγελματικών 
δεξιοτήτων και δια βίου μάθηση

08 01 - Άρθρο 29 παράγραφοι 1και 2 
Προώθηση του ανθρώπινου κεφαλαίου, 
της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και 
του κοινωνικού διαλόγου – Κατάρτιση, 
δικτύωση, κοινωνικός διάλογος· στήριξη 
στους συζύγους και στους συντρόφους 
συμβίωσης [+ άρθρο 44 παράγραφος 1 
στοιχείο α) Αλιεία εσωτερικών υδάτων]

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

1 -  Προώθηση της 
περιβαλλοντικά 

6 - Ανάπτυξη επαγγελματικής 
κατάρτισης, νέων επαγγελματικών 

08 02 - Άρθρο 29 παράγραφος 3 Προώθηση 
του ανθρώπινου κεφαλαίου, της 

2.000.000,00 1.500.000,00 75,00% 0,00 0,00 0,00%



EL 32 EL

Προτεραιότητα της 
Ένωσης

Επιλεγμένος ειδικός στόχος Θεματικός 
στόχος

Μέτρο Συνολική 
δημόσια 
συνεισφορά (σε 
ευρώ)

Συνεισφορά 
του ΕΤΘΑ (σε 
ευρώ)

Συμβολή της 
συνεισφοράς 
του ΕΤΘΑ στην 
επίτευξη των 
στόχων της 
κλιματικής 
αλλαγής (σε 
ευρώ)

Ποσοστό 
συγχρηματοδότησης 
από το ΕΤΘΑ (%)

Συνολικές 
επιλέξιμες 
δαπάνες όσον 
αφορά τις 
δράσεις που 
επελέγησαν 
για ενίσχυση 
(σε ευρώ)

Συνολική 
δημόσια 
συνεισφορά 
όσον αφορά 
τις δράσεις 
που 
επελέγησαν 
για ενίσχυση 
(σε ευρώ)

Ποσοστό της 
συνολικής 
χρηματοδότησης 
που διατέθηκε για 
τις επιλεγμένες 
δράσεις (%)

βιώσιμης, αποδοτικής 
ως προς τη χρήση των 
πόρων, καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και 
βασιζόμενης στη γνώση 
αλιείας

δεξιοτήτων και δια βίου μάθηση δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και του 
κοινωνικού διαλόγου – Εκπαιδευόμενο σε 
αλιευτικό σκάφος παράκτιας αλιείας 
μικρής κλίμακας / κοινωνικός διάλογος [+ 
άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο α) 
Αλιεία εσωτερικών υδάτων]

2 -  Προαγωγή της 
περιβαλλοντικά 
βιώσιμης, αποδοτικής 
ως προς τη χρήση των 
πόρων, καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και 
βασιζόμενης στη γνώση 
υδατοκαλλιέργειας

1 - Παροχή στήριξης για την ενίσχυση 
της τεχνολογικής ανάπτυξης, της 
καινοτομίας και της μεταφοράς 
γνώσης

03 01 - Άρθρο 47 Καινοτομία 10.000.000,00 7.500.000,00 75,00% 0,00 0,00 0,00%

2 -  Προαγωγή της 
περιβαλλοντικά 
βιώσιμης, αποδοτικής 
ως προς τη χρήση των 
πόρων, καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και 
βασιζόμενης στη γνώση 
υδατοκαλλιέργειας

1 - Παροχή στήριξης για την ενίσχυση 
της τεχνολογικής ανάπτυξης, της 
καινοτομίας και της μεταφοράς 
γνώσης

03 02 - Άρθρο 49 Υπηρεσίες διαχείρισης, 
ανακούφισης και παροχής συμβουλών για 
εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας

2.000.000,00 1.500.000,00 75,00% 0,00 0,00 0,00%

2 -  Προαγωγή της 
περιβαλλοντικά 
βιώσιμης, αποδοτικής 
ως προς τη χρήση των 
πόρων, καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και 
βασιζόμενης στη γνώση 
υδατοκαλλιέργειας

2 - Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
και της βιωσιμότητας των 
επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας, 
συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης 
της ασφάλειας ή των συνθηκών 
εργασίας, και ιδίως των ΜΜΕ

03 01 - Άρθρο 48 παράγραφος 1 στοιχεία α) 
έως δ) και στ) έως η) Παραγωγικές 
επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια

57.075.448,67 42.806.586,00 75,00% 0,00 0,00 0,00%

2 -  Προαγωγή της 
περιβαλλοντικά 
βιώσιμης, αποδοτικής 
ως προς τη χρήση των 
πόρων, καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και 
βασιζόμενης στη γνώση 
υδατοκαλλιέργειας

2 - Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
και της βιωσιμότητας των 
επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας, 
συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης 
της ασφάλειας ή των συνθηκών 
εργασίας, και ιδίως των ΜΜΕ

03 02 - Άρθρο 52 Ενθάρρυνση καινούριων 
υδατοκαλλιεργητών για βιώσιμες 
υδατοκαλλιέργειες

100.000,00 75.000,00 0,00 75,00% 0,00 0,00 0,00%

2 -  Προαγωγή της 
περιβαλλοντικά 
βιώσιμης, αποδοτικής 
ως προς τη χρήση των 
πόρων, καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και 

3 - Προστασία και αποκατάσταση της 
θαλάσσιας βιοποικιλότητας και 
ενίσχυση των οικοσυστημάτων που 
αφορούν την υδατοκαλλιέργεια και 
προώθηση της αποδοτικής ως προς 
τους πόρους υδατοκαλλιέργειας

04 01 - Άρθρο 48 παράγραφος 1 στοιχείο ια) 
Παραγωγικές επενδύσεις στην 
υδατοκαλλιέργεια – Αύξηση της 
ενεργειακής απόδοσης, ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας

3.083.333,33 2.312.500,00 925.000,00 75,00% 0,00 0,00 0,00%



EL 33 EL

Προτεραιότητα της 
Ένωσης

Επιλεγμένος ειδικός στόχος Θεματικός 
στόχος

Μέτρο Συνολική 
δημόσια 
συνεισφορά (σε 
ευρώ)

Συνεισφορά 
του ΕΤΘΑ (σε 
ευρώ)

Συμβολή της 
συνεισφοράς 
του ΕΤΘΑ στην 
επίτευξη των 
στόχων της 
κλιματικής 
αλλαγής (σε 
ευρώ)

Ποσοστό 
συγχρηματοδότησης 
από το ΕΤΘΑ (%)

Συνολικές 
επιλέξιμες 
δαπάνες όσον 
αφορά τις 
δράσεις που 
επελέγησαν 
για ενίσχυση 
(σε ευρώ)

Συνολική 
δημόσια 
συνεισφορά 
όσον αφορά 
τις δράσεις 
που 
επελέγησαν 
για ενίσχυση 
(σε ευρώ)

Ποσοστό της 
συνολικής 
χρηματοδότησης 
που διατέθηκε για 
τις επιλεγμένες 
δράσεις (%)

βασιζόμενης στη γνώση 
υδατοκαλλιέργειας
2 -  Προαγωγή της 
περιβαλλοντικά 
βιώσιμης, αποδοτικής 
ως προς τη χρήση των 
πόρων, καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και 
βασιζόμενης στη γνώση 
υδατοκαλλιέργειας

3 - Προστασία και αποκατάσταση της 
θαλάσσιας βιοποικιλότητας και 
ενίσχυση των οικοσυστημάτων που 
αφορούν την υδατοκαλλιέργεια και 
προώθηση της αποδοτικής ως προς 
τους πόρους υδατοκαλλιέργειας

06 03 - Άρθρο 51 Αύξηση του δυναμικού των 
ζωνών υδατοκαλλιέργειας

3.000.000,00 2.250.000,00 900.000,00 75,00% 0,00 0,00 0,00%

2 -  Προαγωγή της 
περιβαλλοντικά 
βιώσιμης, αποδοτικής 
ως προς τη χρήση των 
πόρων, καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και 
βασιζόμενης στη γνώση 
υδατοκαλλιέργειας

3 - Προστασία και αποκατάσταση της 
θαλάσσιας βιοποικιλότητας και 
ενίσχυση των οικοσυστημάτων που 
αφορούν την υδατοκαλλιέργεια και 
προώθηση της αποδοτικής ως προς 
τους πόρους υδατοκαλλιέργειας

06 04 - Άρθρο 53 Μετατροπή σε σύστημα 
οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού 
ελέγχου και βιολογική υδατοκαλλιέργεια

500.000,00 375.000,00 75,00% 0,00 0,00 0,00%

2 -  Προαγωγή της 
περιβαλλοντικά 
βιώσιμης, αποδοτικής 
ως προς τη χρήση των 
πόρων, καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και 
βασιζόμενης στη γνώση 
υδατοκαλλιέργειας

4 - Προώθηση της υδατοκαλλιέργειας 
με υψηλό επίπεδο προστασίας του 
περιβάλλοντος και προώθηση της 
υγείας και της καλής διαβίωσης των 
ζώων, καθώς και της δημόσιας υγείας 
και ασφάλειας

06 01 - Άρθρο 54 Υδατοκαλλιέργεια που 
παρέχει περιβαλλοντικές υπηρεσίες

500.000,00 375.000,00 75,00% 0,00 0,00 0,00%

2 -  Προαγωγή της 
περιβαλλοντικά 
βιώσιμης, αποδοτικής 
ως προς τη χρήση των 
πόρων, καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και 
βασιζόμενης στη γνώση 
υδατοκαλλιέργειας

4 - Προώθηση της υδατοκαλλιέργειας 
με υψηλό επίπεδο προστασίας του 
περιβάλλοντος και προώθηση της 
υγείας και της καλής διαβίωσης των 
ζώων, καθώς και της δημόσιας υγείας 
και ασφάλειας

03 02 - Άρθρο 55 Μέτρα για τη δημόσια 
υγεία

5.000.000,00 3.750.000,00 0,00 75,00% 0,00 0,00 0,00%

2 -  Προαγωγή της 
περιβαλλοντικά 
βιώσιμης, αποδοτικής 
ως προς τη χρήση των 
πόρων, καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και 
βασιζόμενης στη γνώση 
υδατοκαλλιέργειας

4 - Προώθηση της υδατοκαλλιέργειας 
με υψηλό επίπεδο προστασίας του 
περιβάλλοντος και προώθηση της 
υγείας και της καλής διαβίωσης των 
ζώων, καθώς και της δημόσιας υγείας 
και ασφάλειας

03 03 - Άρθρο 56 Μέτρα για την υγεία και 
καλή διαβίωση των ζώων

5.000.000,00 3.750.000,00 0,00 75,00% 0,00 0,00 0,00%

2 -  Προαγωγή της 
περιβαλλοντικά 

4 - Προώθηση της υδατοκαλλιέργειας 
με υψηλό επίπεδο προστασίας του 

03 04 - Άρθρο 57 Ασφάλιση αποθεμάτων 
υδατοκαλλιέργειας

3.000.000,00 2.250.000,00 900.000,00 75,00% 0,00 0,00 0,00%



EL 34 EL

Προτεραιότητα της 
Ένωσης

Επιλεγμένος ειδικός στόχος Θεματικός 
στόχος

Μέτρο Συνολική 
δημόσια 
συνεισφορά (σε 
ευρώ)

Συνεισφορά 
του ΕΤΘΑ (σε 
ευρώ)

Συμβολή της 
συνεισφοράς 
του ΕΤΘΑ στην 
επίτευξη των 
στόχων της 
κλιματικής 
αλλαγής (σε 
ευρώ)

Ποσοστό 
συγχρηματοδότησης 
από το ΕΤΘΑ (%)

Συνολικές 
επιλέξιμες 
δαπάνες όσον 
αφορά τις 
δράσεις που 
επελέγησαν 
για ενίσχυση 
(σε ευρώ)

Συνολική 
δημόσια 
συνεισφορά 
όσον αφορά 
τις δράσεις 
που 
επελέγησαν 
για ενίσχυση 
(σε ευρώ)

Ποσοστό της 
συνολικής 
χρηματοδότησης 
που διατέθηκε για 
τις επιλεγμένες 
δράσεις (%)

βιώσιμης, αποδοτικής 
ως προς τη χρήση των 
πόρων, καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και 
βασιζόμενης στη γνώση 
υδατοκαλλιέργειας

περιβάλλοντος και προώθηση της 
υγείας και της καλής διαβίωσης των 
ζώων, καθώς και της δημόσιας υγείας 
και ασφάλειας

2 -  Προαγωγή της 
περιβαλλοντικά 
βιώσιμης, αποδοτικής 
ως προς τη χρήση των 
πόρων, καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και 
βασιζόμενης στη γνώση 
υδατοκαλλιέργειας

5 - Ανάπτυξη επαγγελματικής 
κατάρτισης, νέων επαγγελματικών 
δεξιοτήτων και δια βίου μάθηση

08 01 - Άρθρο 50 Προώθηση του ανθρώπινου 
κεφαλαίου και της δικτύωσης

500.000,00 375.000,00 75,00% 0,00 0,00 0,00%

3 -  Προαγωγή της 
εφαρμογής της ΚΑλΠ

1 - Βελτίωση και παροχή 
επιστημονικής γνώσης και συλλογή 
και διαχείριση δεδομένων

06 01 - Άρθρο 77 Συλλογή δεδομένων 20.460.685,00 16.368.547,00 80,00% 0,00 0,00 0,00%

3 -  Προαγωγή της 
εφαρμογής της ΚΑλΠ

2 - Παροχή στήριξης για την 
παρακολούθηση, τον έλεγχο και την 
επιβολή, με ενίσχυση των θεσμικών 
ικανοτήτων και της 
αποτελεσματικότητας της δημόσιας 
διοίκησης, χωρίς αύξηση του 
διοικητικού φόρτου

06 01 - Άρθρο 76 Έλεγχος και επιβολή 71.627.541,00 54.064.787,00 0,00 75,48% 0,00 0,00 0,00%

4 -  Αύξηση της 
απασχόλησης και της 
εδαφικής συνοχής

1 - Προώθηση της οικονομικής 
ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης 
και 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

08 01 - Άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο α) 
Στήριξη για προπαρασκευή

1.176.470,59 1.000.000,00 0,00 85,00% 0,00 0,00 0,00%

4 -  Αύξηση της 
απασχόλησης και της 
εδαφικής συνοχής

1 - Προώθηση της οικονομικής 
ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης 
και της δημιουργίας θέσεων εργασίας 
και παροχή στήριξης της 
απασχολησιμότητας και της 
κινητικότητας του εργατικού 

08 02 - Άρθρο 63 Εφαρμογή στρατηγικών 
τοπικής ανάπτυξης (συμπ. οι δαπάνες 
λειτουργίας και ο συντονισμός)

41.176.470,59 35.000.000,00 14.000.000,00 85,00% 0,00 0,00 0,00%



EL 35 EL

Προτεραιότητα της 
Ένωσης

Επιλεγμένος ειδικός στόχος Θεματικός 
στόχος

Μέτρο Συνολική 
δημόσια 
συνεισφορά (σε 
ευρώ)

Συνεισφορά 
του ΕΤΘΑ (σε 
ευρώ)

Συμβολή της 
συνεισφοράς 
του ΕΤΘΑ στην 
επίτευξη των 
στόχων της 
κλιματικής 
αλλαγής (σε 
ευρώ)

Ποσοστό 
συγχρηματοδότησης 
από το ΕΤΘΑ (%)

Συνολικές 
επιλέξιμες 
δαπάνες όσον 
αφορά τις 
δράσεις που 
επελέγησαν 
για ενίσχυση 
(σε ευρώ)

Συνολική 
δημόσια 
συνεισφορά 
όσον αφορά 
τις δράσεις 
που 
επελέγησαν 
για ενίσχυση 
(σε ευρώ)

Ποσοστό της 
συνολικής 
χρηματοδότησης 
που διατέθηκε για 
τις επιλεγμένες 
δράσεις (%)

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

4 -  Αύξηση της 
απασχόλησης και της 
εδαφικής συνοχής

1 - Προώθηση της οικονομικής 
ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης 
και 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

08 03 - Άρθρο 64 Δραστηριότητες 
συνεργασίας

11.764.705,88 10.000.000,00 85,00% 0,00 0,00 0,00%

5 -  Προαγωγή της 
εμπορίας και της 
μεταποίησης

1 - Βελτίωση της οργάνωσης της 
αγοράς για τα προϊόντα αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας

03 01 - Άρθρο 66 Σχέδια παραγωγής και 
εμπορίας

12.000.000,00 9.000.000,00 75,00% 0,00 0,00 0,00%

5 -  Προαγωγή της 
εμπορίας και της 
μεταποίησης

1 - Βελτίωση της οργάνωσης της 
αγοράς για τα προϊόντα αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας

03 02 - Άρθρο 67 Ενισχύσεις στην 
αποθεματοποίηση

4.277.020,00 4.277.020,00 0,00 100,00% 0,00 0,00 0,00%

5 -  Προαγωγή της 
εμπορίας και της 
μεταποίησης

1 - Βελτίωση της οργάνωσης της 
αγοράς για τα προϊόντα αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας

03 03 - Άρθρο 68 Μέτρα εμπορίας 12.000.000,00 9.000.000,00 75,00% 0,00 0,00 0,00%

5 -  Προαγωγή της 
εμπορίας και της 
μεταποίησης

2 - Ενθάρρυνση των επενδύσεων 
στους τομείς μεταποίησης και 
εμπορίας

03 01 - Άρθρο 69 Μεταποίηση προϊόντων 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

50.000.000,00 37.500.000,00 75,00% 0,00 0,00 0,00%

6 -  Προαγωγή της 
εφαρμογής της 
Ολοκληρωμένης 
Θαλάσσιας Πολιτικής

1 - Ανάπτυξη και υλοποίηση της 
Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας 
Πολιτικής

06 01 - Άρθρο 80 παράγραφος 1 στοιχείο α) 
Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Εποπτεία

5.927.414,00 4.445.560,00 75,00% 0,00 0,00 0,00%

7 -  Τεχνική βοήθεια 1 - Τεχνική βοήθεια 01 - Άρθρο 78 Τεχνική συνδρομή με 
πρωτοβουλία των κρατών μελών

17.037.219,00 12.777.914,00 0,00 75,00% 0,00 0,00 0,00%

 Σύνολο 523.406.308,06 388.777.914,00 72.412.500,00 74,28% 0,00 0,00 0,00%



EL 36 EL

Προτεραιότητα της 
Ένωσης

Επιλεγμένος ειδικός στόχος Θεματικός 
στόχος

Μέτρο Συμβολή στην 
επίτευξη των 
στόχων της 
κλιματικής 
αλλαγής των 
δράσεων που 
επελέγησαν για 
ενίσχυση (σε 
ευρώ)

Συνολικές 
επιλέξιμες 
δαπάνες που 
δήλωσαν οι 
δικαιούχοι στην 
Αρχή 
Διαχείρισης (σε 
ευρώ)

Σύνολο 
επιλέξιμων 
δημόσιων 
δαπανών που 
δήλωσαν οι 
δικαιούχοι στην 
Αρχή 
Διαχείρισης (σε 
ευρώ)

Ποσοστό του συνόλου 
των επιλέξιμων 
δημόσιων δαπανών 
που δήλωσαν οι 
δικαιούχοι επί της 
συνολικής 
χρηματοδότησης (%)

Συμβολή στην 
επίτευξη των 
στόχων της 
κλιματικής 
αλλαγής του 
συνόλου των 
δημόσιων δαπανών 
που δήλωσαν οι 
δικαιούχοι στην 
Αρχή Διαχείρισης 
(σε ευρώ)

Αριθμός 
επιλεγεισών 
δράσεων

1 -  Προώθηση της 
περιβαλλοντικά βιώσιμης, 
αποδοτικής ως προς τη 
χρήση των πόρων, 
καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και 
βασιζόμενης στη γνώση 
αλιείας

1 - Μείωση του αντίκτυπου της αλιείας στο 
θαλάσσιο περιβάλλον, 
συμπεριλαμβανομένης της κατά το δυνατόν 
αποφυγής και μείωσης των ανεπιθύμητων 
αλιευμάτων

06 01 - Άρθρο 37 Υποστήριξη για τον σχεδιασμό και 
την εφαρμογή των μέτρων διατήρησης

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1 -  Προώθηση της 
περιβαλλοντικά βιώσιμης, 
αποδοτικής ως προς τη 
χρήση των πόρων, 
καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και 
βασιζόμενης στη γνώση 
αλιείας

1 - Μείωση του αντίκτυπου της αλιείας στο 
θαλάσσιο περιβάλλον, 
συμπεριλαμβανομένης της κατά το δυνατόν 
αποφυγής και μείωσης των ανεπιθύμητων 
αλιευμάτων

06 02 - Άρθρο 38 Μείωση των επιπτώσεων της 
αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον και 
προσαρμογή της αλιείας στην προστασία των 
ειδών [+ άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο γ) 
Αλιεία εσωτερικών υδάτων]

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1 -  Προώθηση της 
περιβαλλοντικά βιώσιμης, 
αποδοτικής ως προς τη 
χρήση των πόρων, 
καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και 
βασιζόμενης στη γνώση 
αλιείας

1 - Μείωση του αντίκτυπου της αλιείας στο 
θαλάσσιο περιβάλλον, 
συμπεριλαμβανομένης της κατά το δυνατόν 
αποφυγής και μείωσης των ανεπιθύμητων 
αλιευμάτων

06 03 - Άρθρο 39 Καινοτομία που συνδέεται με τη 
διατήρηση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων [+ 
άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο γ) Αλιεία 
εσωτερικών υδάτων]

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1 -  Προώθηση της 
περιβαλλοντικά βιώσιμης, 
αποδοτικής ως προς τη 
χρήση των πόρων, 
καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και 
βασιζόμενης στη γνώση 
αλιείας

1 - Μείωση του αντίκτυπου της αλιείας στο 
θαλάσσιο περιβάλλον, 
συμπεριλαμβανομένης της κατά το δυνατόν 
αποφυγής και μείωσης των ανεπιθύμητων 
αλιευμάτων

06 05 - Άρθρο 43 παράγραφος 2 Αλιευτικοί λιμένες, 
τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια – 
επενδύσεις για τη διευκόλυνση της συμμόρφωσης 
με την υποχρέωση εκφόρτωσης όλων των 
αλιευμάτων

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1 -  Προώθηση της 
περιβαλλοντικά βιώσιμης, 
αποδοτικής ως προς τη 
χρήση των πόρων, 
καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και 
βασιζόμενης στη γνώση 
αλιείας

2 - Προστασία και αποκατάσταση της 
θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των 
οικοσυστημάτων

06 01 - Άρθρο 40 παράγραφος 1 στοιχεία β)-ζ) και θ) 
Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας 
βιοποικιλότητας – Συμβολή στην καλύτερη 
διαχείριση ή διατήρηση, κατασκευή, τοποθέτηση 
ή εκσυγχρονισμός στατικών ή κινητών 
εγκαταστάσεων, προετοιμασία σχεδίων 
προστασίας και διαχείρισης σχετικά με τις 
περιοχές NATURA 2000 και τις περιοχές 
προστασίας του χώρου, διαχείριση, αποκατάσταση 
και παρακολούθηση των θαλάσσιων 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0



EL 37 EL

Προτεραιότητα της 
Ένωσης

Επιλεγμένος ειδικός στόχος Θεματικός 
στόχος

Μέτρο Συμβολή στην 
επίτευξη των 
στόχων της 
κλιματικής 
αλλαγής των 
δράσεων που 
επελέγησαν για 
ενίσχυση (σε 
ευρώ)

Συνολικές 
επιλέξιμες 
δαπάνες που 
δήλωσαν οι 
δικαιούχοι στην 
Αρχή 
Διαχείρισης (σε 
ευρώ)

Σύνολο 
επιλέξιμων 
δημόσιων 
δαπανών που 
δήλωσαν οι 
δικαιούχοι στην 
Αρχή 
Διαχείρισης (σε 
ευρώ)

Ποσοστό του συνόλου 
των επιλέξιμων 
δημόσιων δαπανών 
που δήλωσαν οι 
δικαιούχοι επί της 
συνολικής 
χρηματοδότησης (%)

Συμβολή στην 
επίτευξη των 
στόχων της 
κλιματικής 
αλλαγής του 
συνόλου των 
δημόσιων δαπανών 
που δήλωσαν οι 
δικαιούχοι στην 
Αρχή Διαχείρισης 
(σε ευρώ)

Αριθμός 
επιλεγεισών 
δράσεων

προστατευόμενων περιοχών, 
συμπεριλαμβανομένων των περιοχών NATURA 
2000, περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, 
συμμετοχή σε άλλες δράσεις που αποσκοπούν στη 
διατήρηση και τη βελτίωση της βιοποικιλότητας 
και των υπηρεσιών οικοσυστήματος (+ άρθρο 44 
παράγραφος 6 Αλιεία εσωτερικών υδάτων)

1 -  Προώθηση της 
περιβαλλοντικά βιώσιμης, 
αποδοτικής ως προς τη 
χρήση των πόρων, 
καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και 
βασιζόμενης στη γνώση 
αλιείας

3 - Εξασφάλιση ισορροπίας μεταξύ της 
αλιευτικής ικανότητας και των διαθέσιμων 
αλιευτικών δυνατοτήτων

06 01 - Άρθρο 34 Οριστική παύση των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1 -  Προώθηση της 
περιβαλλοντικά βιώσιμης, 
αποδοτικής ως προς τη 
χρήση των πόρων, 
καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και 
βασιζόμενης στη γνώση 
αλιείας

4 - Αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της 
βιωσιμότητας των αλιευτικών επιχειρήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των παράκτιων 
στόλων μικρής κλίμακας, και βελτίωση της 
ασφάλειας ή των συνθηκών εργασίας

03 01 - Άρθρο 27 Συμβουλευτικές υπηρεσίες (+ 
άρθρο 44 παράγραφος 3 Αλιεία εσωτερικών 
υδάτων)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1 -  Προώθηση της 
περιβαλλοντικά βιώσιμης, 
αποδοτικής ως προς τη 
χρήση των πόρων, 
καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και 
βασιζόμενης στη γνώση 
αλιείας

4 - Αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της 
βιωσιμότητας των αλιευτικών επιχειρήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των παράκτιων 
στόλων μικρής κλίμακας, και βελτίωση της 
ασφάλειας ή των συνθηκών εργασίας

03 02 - Άρθρο 30 Διαφοροποίηση και νέες μορφές 
εισοδήματος (+ άρθρο 44 παράγραφος 4 Αλιεία 
εσωτερικών υδάτων)

0,00 0,00 0,00 0

1 -  Προώθηση της 
περιβαλλοντικά βιώσιμης, 
αποδοτικής ως προς τη 
χρήση των πόρων, 
καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και 
βασιζόμενης στη γνώση 
αλιείας

4 - Αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της 
βιωσιμότητας των αλιευτικών επιχειρήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των παράκτιων 
στόλων μικρής κλίμακας, και βελτίωση της 
ασφάλειας ή των συνθηκών εργασίας

03 03 - Άρθρο 31 Στήριξη για την εκκίνηση 
επιχειρηματικής δραστηριότητας σε νέους αλιείς 
(+ άρθρο 44 παράγραφος 2 Αλιεία εσωτερικών 
υδάτων)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1 -  Προώθηση της 
περιβαλλοντικά βιώσιμης, 
αποδοτικής ως προς τη 

4 - Αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της 
βιωσιμότητας των αλιευτικών επιχειρήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των παράκτιων 

03 04 - Άρθρο 32 Υγεία και ασφάλεια [+ άρθρο 44 
παράγραφος 1 στοιχείο β) Αλιεία εσωτερικών 
υδάτων]

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0



EL 38 EL

Προτεραιότητα της 
Ένωσης

Επιλεγμένος ειδικός στόχος Θεματικός 
στόχος

Μέτρο Συμβολή στην 
επίτευξη των 
στόχων της 
κλιματικής 
αλλαγής των 
δράσεων που 
επελέγησαν για 
ενίσχυση (σε 
ευρώ)

Συνολικές 
επιλέξιμες 
δαπάνες που 
δήλωσαν οι 
δικαιούχοι στην 
Αρχή 
Διαχείρισης (σε 
ευρώ)

Σύνολο 
επιλέξιμων 
δημόσιων 
δαπανών που 
δήλωσαν οι 
δικαιούχοι στην 
Αρχή 
Διαχείρισης (σε 
ευρώ)

Ποσοστό του συνόλου 
των επιλέξιμων 
δημόσιων δαπανών 
που δήλωσαν οι 
δικαιούχοι επί της 
συνολικής 
χρηματοδότησης (%)

Συμβολή στην 
επίτευξη των 
στόχων της 
κλιματικής 
αλλαγής του 
συνόλου των 
δημόσιων δαπανών 
που δήλωσαν οι 
δικαιούχοι στην 
Αρχή Διαχείρισης 
(σε ευρώ)

Αριθμός 
επιλεγεισών 
δράσεων

χρήση των πόρων, 
καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και 
βασιζόμενης στη γνώση 
αλιείας

στόλων μικρής κλίμακας, και βελτίωση της 
ασφάλειας ή των συνθηκών εργασίας

1 -  Προώθηση της 
περιβαλλοντικά βιώσιμης, 
αποδοτικής ως προς τη 
χρήση των πόρων, 
καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και 
βασιζόμενης στη γνώση 
αλιείας

4 - Αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της 
βιωσιμότητας των αλιευτικών επιχειρήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των παράκτιων 
στόλων μικρής κλίμακας, και βελτίωση της 
ασφάλειας ή των συνθηκών εργασίας

03 05 - Άρθρο 33 Προσωρινή παύση των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1 -  Προώθηση της 
περιβαλλοντικά βιώσιμης, 
αποδοτικής ως προς τη 
χρήση των πόρων, 
καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και 
βασιζόμενης στη γνώση 
αλιείας

4 - Αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της 
βιωσιμότητας των αλιευτικών επιχειρήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των παράκτιων 
στόλων μικρής κλίμακας, και βελτίωση της 
ασφάλειας ή των συνθηκών εργασίας

03 06 - Άρθρο 35 Ταμεία αλληλοβοήθειας για 
δυσμενή καιρικά φαινόμενα και περιβαλλοντικά 
συμβάντα

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1 -  Προώθηση της 
περιβαλλοντικά βιώσιμης, 
αποδοτικής ως προς τη 
χρήση των πόρων, 
καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και 
βασιζόμενης στη γνώση 
αλιείας

4 - Αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της 
βιωσιμότητας των αλιευτικών επιχειρήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των παράκτιων 
στόλων μικρής κλίμακας, και βελτίωση της 
ασφάλειας ή των συνθηκών εργασίας

03 08 - Άρθρο 42 Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των 
προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων 
αλιευμάτων [+ άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο 
ε) Αλιεία εσωτερικών υδάτων]

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1 -  Προώθηση της 
περιβαλλοντικά βιώσιμης, 
αποδοτικής ως προς τη 
χρήση των πόρων, 
καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και 
βασιζόμενης στη γνώση 
αλιείας

4 - Αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της 
βιωσιμότητας των αλιευτικών επιχειρήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των παράκτιων 
στόλων μικρής κλίμακας, και βελτίωση της 
ασφάλειας ή των συνθηκών εργασίας

03 09 - Άρθρο 43 παράγραφοι 1 και 3 Αλιευτικοί 
λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και 
καταφύγια – Επενδύσεις για τη βελτίωση των 
υποδομών στους αλιευτικούς λιμένες, στις 
ιχθυόσκαλες, στους τόπους εκφόρτωσης και στα 
καταφύγια· κατασκευή καταφυγίων προκειμένου 
να βελτιωθεί η ασφάλεια των αλιέων [+ άρθρο 44 
παράγραφος 1 στοιχείο στ) Αλιεία εσωτερικών 
υδάτων]

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1 -  Προώθηση της 
περιβαλλοντικά βιώσιμης, 
αποδοτικής ως προς τη 
χρήση των πόρων, 

5 - Παροχή στήριξης για την ενίσχυση της 
τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, 
συμπεριλαμβανομένων της αύξησης της 
ενεργειακής αποδοτικότητας και της 

03 01 - Άρθρο 26 Καινοτομία (+ άρθρο 44 
παράγραφος 3 Αλιεία εσωτερικών υδάτων)

0,00 0,00 0,00 0



EL 39 EL

Προτεραιότητα της 
Ένωσης

Επιλεγμένος ειδικός στόχος Θεματικός 
στόχος

Μέτρο Συμβολή στην 
επίτευξη των 
στόχων της 
κλιματικής 
αλλαγής των 
δράσεων που 
επελέγησαν για 
ενίσχυση (σε 
ευρώ)

Συνολικές 
επιλέξιμες 
δαπάνες που 
δήλωσαν οι 
δικαιούχοι στην 
Αρχή 
Διαχείρισης (σε 
ευρώ)

Σύνολο 
επιλέξιμων 
δημόσιων 
δαπανών που 
δήλωσαν οι 
δικαιούχοι στην 
Αρχή 
Διαχείρισης (σε 
ευρώ)

Ποσοστό του συνόλου 
των επιλέξιμων 
δημόσιων δαπανών 
που δήλωσαν οι 
δικαιούχοι επί της 
συνολικής 
χρηματοδότησης (%)

Συμβολή στην 
επίτευξη των 
στόχων της 
κλιματικής 
αλλαγής του 
συνόλου των 
δημόσιων δαπανών 
που δήλωσαν οι 
δικαιούχοι στην 
Αρχή Διαχείρισης 
(σε ευρώ)

Αριθμός 
επιλεγεισών 
δράσεων

καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και 
βασιζόμενης στη γνώση 
αλιείας

μεταφοράς γνώσης

1 -  Προώθηση της 
περιβαλλοντικά βιώσιμης, 
αποδοτικής ως προς τη 
χρήση των πόρων, 
καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και 
βασιζόμενης στη γνώση 
αλιείας

5 - Παροχή στήριξης για την ενίσχυση της 
τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, 
συμπεριλαμβανομένων της αύξησης της 
ενεργειακής αποδοτικότητας και της 
μεταφοράς γνώσης

03 02 - Άρθρο 28 Συμπράξεις μεταξύ επιστημόνων 
και αλιέων (+ άρθρο 44 παράγραφος 3 Αλιεία 
εσωτερικών υδάτων)

0,00 0,00 0,00 0

1 -  Προώθηση της 
περιβαλλοντικά βιώσιμης, 
αποδοτικής ως προς τη 
χρήση των πόρων, 
καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και 
βασιζόμενης στη γνώση 
αλιείας

5 - Παροχή στήριξης για την ενίσχυση της 
τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, 
συμπεριλαμβανομένων της αύξησης της 
ενεργειακής αποδοτικότητας και της 
μεταφοράς γνώσης

04 03 - Άρθρο 41 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) 
Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της 
κλιματικής αλλαγής – Επενδύσεις επί του 
σκάφους· έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής 
απόδοσης· διερεύνηση της συμβολής των 
εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του 
σχεδιασμού του κύτους [+ άρθρο 44 παράγραφος 
1 στοιχείο δ) Αλιεία εσωτερικών υδάτων]

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1 -  Προώθηση της 
περιβαλλοντικά βιώσιμης, 
αποδοτικής ως προς τη 
χρήση των πόρων, 
καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και 
βασιζόμενης στη γνώση 
αλιείας

5 - Παροχή στήριξης για την ενίσχυση της 
τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, 
συμπεριλαμβανομένων της αύξησης της 
ενεργειακής αποδοτικότητας και της 
μεταφοράς γνώσης

04 04 - Άρθρο 41 παράγραφος 2 Ενεργειακή 
απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής 
– Αντικατάσταση ή εκσυγχρονισμός των κύριων ή 
βοηθητικών κινητήρων [+ άρθρο 44 παράγραφος 
1 στοιχείο δ) Αλιεία εσωτερικών υδάτων]

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1 -  Προώθηση της 
περιβαλλοντικά βιώσιμης, 
αποδοτικής ως προς τη 
χρήση των πόρων, 
καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και 
βασιζόμενης στη γνώση 
αλιείας

6 - Ανάπτυξη επαγγελματικής κατάρτισης, 
νέων επαγγελματικών δεξιοτήτων και δια 
βίου μάθηση

08 01 - Άρθρο 29 παράγραφοι 1και 2 Προώθηση του 
ανθρώπινου κεφαλαίου, της δημιουργίας θέσεων 
απασχόλησης και του κοινωνικού διαλόγου – 
Κατάρτιση, δικτύωση, κοινωνικός διάλογος· 
στήριξη στους συζύγους και στους συντρόφους 
συμβίωσης [+ άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο α) 
Αλιεία εσωτερικών υδάτων]

0,00 0,00 0,00 0

1 -  Προώθηση της 
περιβαλλοντικά βιώσιμης, 
αποδοτικής ως προς τη 
χρήση των πόρων, 
καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και 

6 - Ανάπτυξη επαγγελματικής κατάρτισης, 
νέων επαγγελματικών δεξιοτήτων και δια 
βίου μάθηση

08 02 - Άρθρο 29 παράγραφος 3 Προώθηση του 
ανθρώπινου κεφαλαίου, της δημιουργίας θέσεων 
απασχόλησης και του κοινωνικού διαλόγου – 
Εκπαιδευόμενο σε αλιευτικό σκάφος παράκτιας 
αλιείας μικρής κλίμακας / κοινωνικός διάλογος [+ 
άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο α) Αλιεία 

0,00 0,00 0,00 0
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Προτεραιότητα της 
Ένωσης

Επιλεγμένος ειδικός στόχος Θεματικός 
στόχος

Μέτρο Συμβολή στην 
επίτευξη των 
στόχων της 
κλιματικής 
αλλαγής των 
δράσεων που 
επελέγησαν για 
ενίσχυση (σε 
ευρώ)

Συνολικές 
επιλέξιμες 
δαπάνες που 
δήλωσαν οι 
δικαιούχοι στην 
Αρχή 
Διαχείρισης (σε 
ευρώ)

Σύνολο 
επιλέξιμων 
δημόσιων 
δαπανών που 
δήλωσαν οι 
δικαιούχοι στην 
Αρχή 
Διαχείρισης (σε 
ευρώ)

Ποσοστό του συνόλου 
των επιλέξιμων 
δημόσιων δαπανών 
που δήλωσαν οι 
δικαιούχοι επί της 
συνολικής 
χρηματοδότησης (%)

Συμβολή στην 
επίτευξη των 
στόχων της 
κλιματικής 
αλλαγής του 
συνόλου των 
δημόσιων δαπανών 
που δήλωσαν οι 
δικαιούχοι στην 
Αρχή Διαχείρισης 
(σε ευρώ)

Αριθμός 
επιλεγεισών 
δράσεων

βασιζόμενης στη γνώση 
αλιείας

εσωτερικών υδάτων]

2 -  Προαγωγή της 
περιβαλλοντικά βιώσιμης, 
αποδοτικής ως προς τη 
χρήση των πόρων, 
καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και 
βασιζόμενης στη γνώση 
υδατοκαλλιέργειας

1 - Παροχή στήριξης για την ενίσχυση της 
τεχνολογικής ανάπτυξης, της καινοτομίας 
και της μεταφοράς γνώσης

03 01 - Άρθρο 47 Καινοτομία 0,00 0,00 0,00 0

2 -  Προαγωγή της 
περιβαλλοντικά βιώσιμης, 
αποδοτικής ως προς τη 
χρήση των πόρων, 
καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και 
βασιζόμενης στη γνώση 
υδατοκαλλιέργειας

1 - Παροχή στήριξης για την ενίσχυση της 
τεχνολογικής ανάπτυξης, της καινοτομίας 
και της μεταφοράς γνώσης

03 02 - Άρθρο 49 Υπηρεσίες διαχείρισης, 
ανακούφισης και παροχής συμβουλών για 
εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας

0,00 0,00 0,00 0

2 -  Προαγωγή της 
περιβαλλοντικά βιώσιμης, 
αποδοτικής ως προς τη 
χρήση των πόρων, 
καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και 
βασιζόμενης στη γνώση 
υδατοκαλλιέργειας

2 - Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και 
της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων 
υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένης 
της βελτίωσης της ασφάλειας ή των 
συνθηκών εργασίας, και ιδίως των ΜΜΕ

03 01 - Άρθρο 48 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως δ) 
και στ) έως η) Παραγωγικές επενδύσεις στην 
υδατοκαλλιέργεια

0,00 0,00 0,00 0

2 -  Προαγωγή της 
περιβαλλοντικά βιώσιμης, 
αποδοτικής ως προς τη 
χρήση των πόρων, 
καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και 
βασιζόμενης στη γνώση 
υδατοκαλλιέργειας

2 - Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και 
της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων 
υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένης 
της βελτίωσης της ασφάλειας ή των 
συνθηκών εργασίας, και ιδίως των ΜΜΕ

03 02 - Άρθρο 52 Ενθάρρυνση καινούριων 
υδατοκαλλιεργητών για βιώσιμες 
υδατοκαλλιέργειες

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2 -  Προαγωγή της 
περιβαλλοντικά βιώσιμης, 
αποδοτικής ως προς τη 
χρήση των πόρων, 
καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και 
βασιζόμενης στη γνώση 
υδατοκαλλιέργειας

3 - Προστασία και αποκατάσταση της 
θαλάσσιας βιοποικιλότητας και ενίσχυση 
των οικοσυστημάτων που αφορούν την 
υδατοκαλλιέργεια και προώθηση της 
αποδοτικής ως προς τους πόρους 
υδατοκαλλιέργειας

04 01 - Άρθρο 48 παράγραφος 1 στοιχείο ια) 
Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια – 
Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0



EL 41 EL

Προτεραιότητα της 
Ένωσης

Επιλεγμένος ειδικός στόχος Θεματικός 
στόχος

Μέτρο Συμβολή στην 
επίτευξη των 
στόχων της 
κλιματικής 
αλλαγής των 
δράσεων που 
επελέγησαν για 
ενίσχυση (σε 
ευρώ)

Συνολικές 
επιλέξιμες 
δαπάνες που 
δήλωσαν οι 
δικαιούχοι στην 
Αρχή 
Διαχείρισης (σε 
ευρώ)

Σύνολο 
επιλέξιμων 
δημόσιων 
δαπανών που 
δήλωσαν οι 
δικαιούχοι στην 
Αρχή 
Διαχείρισης (σε 
ευρώ)

Ποσοστό του συνόλου 
των επιλέξιμων 
δημόσιων δαπανών 
που δήλωσαν οι 
δικαιούχοι επί της 
συνολικής 
χρηματοδότησης (%)

Συμβολή στην 
επίτευξη των 
στόχων της 
κλιματικής 
αλλαγής του 
συνόλου των 
δημόσιων δαπανών 
που δήλωσαν οι 
δικαιούχοι στην 
Αρχή Διαχείρισης 
(σε ευρώ)

Αριθμός 
επιλεγεισών 
δράσεων

2 -  Προαγωγή της 
περιβαλλοντικά βιώσιμης, 
αποδοτικής ως προς τη 
χρήση των πόρων, 
καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και 
βασιζόμενης στη γνώση 
υδατοκαλλιέργειας

3 - Προστασία και αποκατάσταση της 
θαλάσσιας βιοποικιλότητας και ενίσχυση 
των οικοσυστημάτων που αφορούν την 
υδατοκαλλιέργεια και προώθηση της 
αποδοτικής ως προς τους πόρους 
υδατοκαλλιέργειας

06 03 - Άρθρο 51 Αύξηση του δυναμικού των ζωνών 
υδατοκαλλιέργειας

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2 -  Προαγωγή της 
περιβαλλοντικά βιώσιμης, 
αποδοτικής ως προς τη 
χρήση των πόρων, 
καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και 
βασιζόμενης στη γνώση 
υδατοκαλλιέργειας

3 - Προστασία και αποκατάσταση της 
θαλάσσιας βιοποικιλότητας και ενίσχυση 
των οικοσυστημάτων που αφορούν την 
υδατοκαλλιέργεια και προώθηση της 
αποδοτικής ως προς τους πόρους 
υδατοκαλλιέργειας

06 04 - Άρθρο 53 Μετατροπή σε σύστημα 
οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου 
και βιολογική υδατοκαλλιέργεια

0,00 0,00 0,00 0

2 -  Προαγωγή της 
περιβαλλοντικά βιώσιμης, 
αποδοτικής ως προς τη 
χρήση των πόρων, 
καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και 
βασιζόμενης στη γνώση 
υδατοκαλλιέργειας

4 - Προώθηση της υδατοκαλλιέργειας με 
υψηλό επίπεδο προστασίας του 
περιβάλλοντος και προώθηση της υγείας και 
της καλής διαβίωσης των ζώων, καθώς και 
της δημόσιας υγείας και ασφάλειας

06 01 - Άρθρο 54 Υδατοκαλλιέργεια που παρέχει 
περιβαλλοντικές υπηρεσίες

0,00 0,00 0,00 0

2 -  Προαγωγή της 
περιβαλλοντικά βιώσιμης, 
αποδοτικής ως προς τη 
χρήση των πόρων, 
καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και 
βασιζόμενης στη γνώση 
υδατοκαλλιέργειας

4 - Προώθηση της υδατοκαλλιέργειας με 
υψηλό επίπεδο προστασίας του 
περιβάλλοντος και προώθηση της υγείας και 
της καλής διαβίωσης των ζώων, καθώς και 
της δημόσιας υγείας και ασφάλειας

03 02 - Άρθρο 55 Μέτρα για τη δημόσια υγεία 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2 -  Προαγωγή της 
περιβαλλοντικά βιώσιμης, 
αποδοτικής ως προς τη 
χρήση των πόρων, 
καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και 
βασιζόμενης στη γνώση 
υδατοκαλλιέργειας

4 - Προώθηση της υδατοκαλλιέργειας με 
υψηλό επίπεδο προστασίας του 
περιβάλλοντος και προώθηση της υγείας και 
της καλής διαβίωσης των ζώων, καθώς και 
της δημόσιας υγείας και ασφάλειας

03 03 - Άρθρο 56 Μέτρα για την υγεία και καλή 
διαβίωση των ζώων

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2 -  Προαγωγή της 
περιβαλλοντικά βιώσιμης, 

4 - Προώθηση της υδατοκαλλιέργειας με 
υψηλό επίπεδο προστασίας του 

03 04 - Άρθρο 57 Ασφάλιση αποθεμάτων 
υδατοκαλλιέργειας

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0



EL 42 EL

Προτεραιότητα της 
Ένωσης

Επιλεγμένος ειδικός στόχος Θεματικός 
στόχος

Μέτρο Συμβολή στην 
επίτευξη των 
στόχων της 
κλιματικής 
αλλαγής των 
δράσεων που 
επελέγησαν για 
ενίσχυση (σε 
ευρώ)

Συνολικές 
επιλέξιμες 
δαπάνες που 
δήλωσαν οι 
δικαιούχοι στην 
Αρχή 
Διαχείρισης (σε 
ευρώ)

Σύνολο 
επιλέξιμων 
δημόσιων 
δαπανών που 
δήλωσαν οι 
δικαιούχοι στην 
Αρχή 
Διαχείρισης (σε 
ευρώ)

Ποσοστό του συνόλου 
των επιλέξιμων 
δημόσιων δαπανών 
που δήλωσαν οι 
δικαιούχοι επί της 
συνολικής 
χρηματοδότησης (%)

Συμβολή στην 
επίτευξη των 
στόχων της 
κλιματικής 
αλλαγής του 
συνόλου των 
δημόσιων δαπανών 
που δήλωσαν οι 
δικαιούχοι στην 
Αρχή Διαχείρισης 
(σε ευρώ)

Αριθμός 
επιλεγεισών 
δράσεων

αποδοτικής ως προς τη 
χρήση των πόρων, 
καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και 
βασιζόμενης στη γνώση 
υδατοκαλλιέργειας

περιβάλλοντος και προώθηση της υγείας και 
της καλής διαβίωσης των ζώων, καθώς και 
της δημόσιας υγείας και ασφάλειας

2 -  Προαγωγή της 
περιβαλλοντικά βιώσιμης, 
αποδοτικής ως προς τη 
χρήση των πόρων, 
καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και 
βασιζόμενης στη γνώση 
υδατοκαλλιέργειας

5 - Ανάπτυξη επαγγελματικής κατάρτισης, 
νέων επαγγελματικών δεξιοτήτων και δια 
βίου μάθηση

08 01 - Άρθρο 50 Προώθηση του ανθρώπινου 
κεφαλαίου και της δικτύωσης

0,00 0,00 0,00 0

3 -  Προαγωγή της 
εφαρμογής της ΚΑλΠ

1 - Βελτίωση και παροχή επιστημονικής 
γνώσης και συλλογή και διαχείριση 
δεδομένων

06 01 - Άρθρο 77 Συλλογή δεδομένων 0,00 0,00 0,00 0

3 -  Προαγωγή της 
εφαρμογής της ΚΑλΠ

2 - Παροχή στήριξης για την 
παρακολούθηση, τον έλεγχο και την 
επιβολή, με ενίσχυση των θεσμικών 
ικανοτήτων και της αποτελεσματικότητας 
της δημόσιας διοίκησης, χωρίς αύξηση του 
διοικητικού φόρτου

06 01 - Άρθρο 76 Έλεγχος και επιβολή 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

4 -  Αύξηση της 
απασχόλησης και της 
εδαφικής συνοχής

1 - Προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, 
της κοινωνικής ένταξης και 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

08 01 - Άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο α) Στήριξη 
για προπαρασκευή

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

4 -  Αύξηση της 
απασχόλησης και της 
εδαφικής συνοχής

1 - Προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, 
της κοινωνικής ένταξης και 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 

08 02 - Άρθρο 63 Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής 
ανάπτυξης (συμπ. οι δαπάνες λειτουργίας και ο 
συντονισμός)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0



EL 43 EL

Προτεραιότητα της 
Ένωσης

Επιλεγμένος ειδικός στόχος Θεματικός 
στόχος

Μέτρο Συμβολή στην 
επίτευξη των 
στόχων της 
κλιματικής 
αλλαγής των 
δράσεων που 
επελέγησαν για 
ενίσχυση (σε 
ευρώ)

Συνολικές 
επιλέξιμες 
δαπάνες που 
δήλωσαν οι 
δικαιούχοι στην 
Αρχή 
Διαχείρισης (σε 
ευρώ)

Σύνολο 
επιλέξιμων 
δημόσιων 
δαπανών που 
δήλωσαν οι 
δικαιούχοι στην 
Αρχή 
Διαχείρισης (σε 
ευρώ)

Ποσοστό του συνόλου 
των επιλέξιμων 
δημόσιων δαπανών 
που δήλωσαν οι 
δικαιούχοι επί της 
συνολικής 
χρηματοδότησης (%)

Συμβολή στην 
επίτευξη των 
στόχων της 
κλιματικής 
αλλαγής του 
συνόλου των 
δημόσιων δαπανών 
που δήλωσαν οι 
δικαιούχοι στην 
Αρχή Διαχείρισης 
(σε ευρώ)

Αριθμός 
επιλεγεισών 
δράσεων

των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της 
αλιείας και σε άλλους τομείς της θαλάσσιας 
οικονομίας

4 -  Αύξηση της 
απασχόλησης και της 
εδαφικής συνοχής

1 - Προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, 
της κοινωνικής ένταξης και 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

08 03 - Άρθρο 64 Δραστηριότητες συνεργασίας 0,00 0,00 0,00 0

5 -  Προαγωγή της 
εμπορίας και της 
μεταποίησης

1 - Βελτίωση της οργάνωσης της αγοράς για 
τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

03 01 - Άρθρο 66 Σχέδια παραγωγής και εμπορίας 0,00 0,00 0,00 0

5 -  Προαγωγή της 
εμπορίας και της 
μεταποίησης

1 - Βελτίωση της οργάνωσης της αγοράς για 
τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

03 02 - Άρθρο 67 Ενισχύσεις στην αποθεματοποίηση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

5 -  Προαγωγή της 
εμπορίας και της 
μεταποίησης

1 - Βελτίωση της οργάνωσης της αγοράς για 
τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

03 03 - Άρθρο 68 Μέτρα εμπορίας 0,00 0,00 0,00 0

5 -  Προαγωγή της 
εμπορίας και της 
μεταποίησης

2 - Ενθάρρυνση των επενδύσεων στους 
τομείς μεταποίησης και εμπορίας

03 01 - Άρθρο 69 Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας

0,00 0,00 0,00 0

6 -  Προαγωγή της 
εφαρμογής της 
Ολοκληρωμένης 
Θαλάσσιας Πολιτικής

1 - Ανάπτυξη και υλοποίηση της 
Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής

06 01 - Άρθρο 80 παράγραφος 1 στοιχείο α) 
Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Εποπτεία

0,00 0,00 0,00 0

7 -  Τεχνική βοήθεια 1 - Τεχνική βοήθεια 01 - Άρθρο 78 Τεχνική συνδρομή με πρωτοβουλία 
των κρατών μελών

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

 Σύνολο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
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Πίνακας 5: Κόστος των δράσεων που υλοποιήθηκαν εκτός της περιοχής του προγράμματος 
(άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013)
Προτεραιότητα της Ένωσης Επιλέξιμες δαπάνες του 

ΕΤΘΑ για δράσεις που 
υλοποιήθηκαν εκτός της 
περιοχής που δήλωσε ο 
δικαιούχος στην αρχή 
διαχείρισης (σε ευρώ)

Ποσοστό της 
συνολικής 
χρηματοδότησης για 
τον άξονα 
προτεραιοτήτων (%)

1 - Προώθηση της 
περιβαλλοντικά βιώσιμης, 
αποδοτικής ως προς τη χρήση 
των πόρων, καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και 
βασιζόμενης στη γνώση αλιείας

0,00 0,00%

2 - Προαγωγή της 
περιβαλλοντικά βιώσιμης, 
αποδοτικής ως προς τη χρήση 
των πόρων, καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και 
βασιζόμενης στη γνώση 
υδατοκαλλιέργειας

0,00 0,00%

3 - Προαγωγή της εφαρμογής 
της ΚΑλΠ

0,00 0,00%

4 - Αύξηση της απασχόλησης 
και της εδαφικής συνοχής

0,00 0,00%

5 - Προαγωγή της εμπορίας και 
της μεταποίησης

0,00 0,00%

6 - Προαγωγή της εφαρμογής 
της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας 
Πολιτικής

0,00 0,00%

7 - Τεχνική βοήθεια 0,00 0,00%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ 0,00
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4. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ

4.1. Μέτρα που έχουν ληφθεί για την τήρηση των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων (άρθρο 50 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1303/2013)

Πίνακας 6: Μέτρα που έχουν ληφθεί για την τήρηση εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων που ισχύουν ειδικά για το ΕΤΘΑ
Μη 
εκπληρωθέντες ή 
μερικώς 
εκπληρωθέντες 
θεματικοί εκ των 
προτέρων όροι

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια Μέτρα που πρέπει να ληφθούν Προθεσμία Αρμόδια για την 
εκπλήρωση όργανα

Δράσεις που 
ολοκληρώθηκαν 
εμπρόθεσμα

Εκπληρωθέντα 
κριτήρια

Προβλεπόμενη 
ημερομηνία για 
την ολοκλήρωση 
των υπόλοιπων 
δράσεων

Σχόλια

1 1 - Η έκθεση συντάσσεται 
σύμφωνα με τις κοινές 
κατευθυντήριες γραμμές της 
Επιτροπής

Αξιολόγηση των επιπέδων αλιευτικής 
ικανότητας του στόλου με χρήση των 
πλέον πρόσφατων δεδομένων βάσει 
της υλοποίησης του προγράμματος 
συλλογής δεδομένων 2013-2015.

31 Μαϊ 
2016

1) Γενική 
Διεύθυνση 
Βιώσιμης Αλιείας– 
Υπουργείο 
Αγροτικής 
Ανάπτυξης και 
Τροφίμων 
2) Εθνικός 
ανταποκριτής για 
τα αλιευτικά 
δεδομένα

Όχι Όχι 31 Μαϊ 2016

1 1 - Η έκθεση συντάσσεται 
σύμφωνα με τις κοινές 
κατευθυντήριες γραμμές της 
Επιτροπής

Εισήγηση και εφαρμογή 
συγκεκριμένων δράσεων για τα 
τμήματα του στόλου τα οποία έχουν 
πλεονάζουσα αλιευτική ικανότητα 
(άρθρο 22(4) του Καν(ΕΕ) 
1380/2013)

31 Μαϊ 
2016

1) Γενική 
Διεύθυνση 
Βιώσιμης Αλιείας– 
Υπουργείο 
Αγροτικής 
Ανάπτυξης και 
Τροφίμων 
2) Εθνικός 
ανταποκριτής για 
τα αλιευτικά 
δεδομένα

Όχι Όχι 31 Μαϊ 2016

1 1 - Η έκθεση συντάσσεται 
σύμφωνα με τις κοινές 
κατευθυντήριες γραμμές της 
Επιτροπής

Υποβολή  της  έκθεσης αλιευτικής 
ικανότητας (2016) αναφορικά με τη 
σχέση μεταξύ αλιευτικής ικανότητας 
και αλιευτικών δυνατοτήτων των 
τμημάτων του στόλου (για το έτος 
2015) με βάση τους διαθέσιμους 
βιολογικούς και οικονομικούς δείκτες 
καθώς και δείκτες χρήσης σκαφών 
ανά τμήμα του στόλου (δεδομένα από 
το πρόγραμμα συλλογής αλιευτικών 
δεδομένων)

31 Μαϊ 
2016

1) Γενική 
Διεύθυνση 
Βιώσιμης Αλιείας– 
Υπουργείο 
Αγροτικής 
Ανάπτυξης και 
Τροφίμων 
2) Εθνικός 
ανταποκριτής για 
τα αλιευτικά 
δεδομένα 

Όχι Όχι 31 Μαϊ 2016

3 1 - Περιγραφή της διοικητικής 
ικανότητας για την κατάρτιση 

Ολοκλήρωση της υλοποίησης του 
προγράμματος συλλογής δεδομένων 

31 Δεκ 
2015

1) Γενική 
Διεύθυνση 

Ναι Όχι 31 Δεκ 2015 Το πρόγραμμα συλλογής δεδομένων για το έτος 2015 
ολοκληρώθηκε στις 31-12-2015 (ολοκλήρωση φυσικού 
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Μη 
εκπληρωθέντες ή 
μερικώς 
εκπληρωθέντες 
θεματικοί εκ των 
προτέρων όροι

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια Μέτρα που πρέπει να ληφθούν Προθεσμία Αρμόδια για την 
εκπλήρωση όργανα

Δράσεις που 
ολοκληρώθηκαν 
εμπρόθεσμα

Εκπληρωθέντα 
κριτήρια

Προβλεπόμενη 
ημερομηνία για 
την ολοκλήρωση 
των υπόλοιπων 
δράσεων

Σχόλια

και εφαρμογή πολυετούς 
προγράμματος συλλογής 
δεδομένων, το οποίο θα 
αξιολογήσει η ΕΤΟΕΑ και θα 
εγκρίνει η Επιτροπή

για το 2015 Βιώσιμης Αλιείας– 
Υπουργείο 
Αγροτικής 
Ανάπτυξης και 
Τροφίμων 
2) Εθνικός 
ανταποκριτής για 
τα αλιευτικά 
δεδομένα

αντικειμένου).

Το ακριβές ποσοστό της υλοποίησης του φυσικού 
αντικειμένου, καθώς και το ακριβές ποσό του 
οικονομικού αντικειμένου, δεν είναι δυνατό σε αυτή τη 
φάση να προσδιοριστεί, καθώς σύμφωνα με την σχετική 
σύμβαση συνεργασίας η αναλυτική περιγραφή των 
ενεργειών που υλοποιήθηκαν και η εκτίμηση από τον 
ανάδοχο των δαπανών για αυτές περιλαμβάνονται στο 1ο 
παραδοτέο (Τεχνική Έκθεση υλοποίησης του φυσικού 
αντικειμένου, και βάση δεδομένων με τα στοιχεία του 
2015), η οποία υποβάλλεται στην Γενική Διεύθυνση 
Βιώσιμης Αλιείας μέχρι τις 30-3-2016.

3 1 - Περιγραφή της διοικητικής 
ικανότητας για την κατάρτιση 
και εφαρμογή πολυετούς 
προγράμματος συλλογής 
δεδομένων, το οποίο θα 
αξιολογήσει η ΕΤΟΕΑ και θα 
εγκρίνει η Επιτροπή

Οργάνωση και παροχή προγράμματος 
εργασιών με περιγραφή των 
επιμέρους ενεργειών

31 Δεκ 
2015

1) Γενική 
Διεύθυνση 
Βιώσιμης Αλιείας– 
Υπουργείο 
Αγροτικής 
Ανάπτυξης και 
Τροφίμων 
2) Εθνικός 
ανταποκριτής για 
τα αλιευτικά 
δεδομένα

Ναι Όχι 31 Δεκ 2015 Έχει ήδη υπογραφεί από τους συναρμόδιους υπουργούς η 
Κοινή Υπουργική Απόφαση για την υλοποίηση του 
προγράμματος για το 2016 και έχει σταλεί στο Εθνικό 
Τυπογραφείο για δημοσίευση. Το πρόγραμμα βρίσκεται 
στο στάδιο οριστικοποίησης των επιμέρους ενεργειών 
του, και ολοκληρώνεται το σχέδιο της σχετικής 
Σύμβασης συνεργασίας στο οποίο αυτές περιγράφονται, 
ώστε να υπογραφεί αμέσως μετά.

Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί σε πρώτη φάση από 
εθνικούς πόρους (έχει ενταχθεί σε εθνική Συλλογική 
Απόφαση Έργων), καθώς δεν ήταν δυνατή η χρήση των 
συγχρηματοδοτούμενων πιστώσεων λόγω της 
καθυστέρησης έγκρισης του ΕΠΑΛΘ, και εν αναμονή της 
διοικητικών πράξεων που απαιτούνται για την 
ενεργοποίηση του σχετικού Μέτρου από την Ειδική 
Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ 2014 - 2020.

4 1 - Περιγραφή της διοικητικής 
ικανότητας για την κατάρτιση 
και εφαρμογή του τμήματος του 
επιχειρησιακού προγράμματος 
που αφορά τη χρηματοδότηση 
του εθνικού προγράμματος 
ελέγχου για την περίοδο 2014-
2020 όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 18 παράγραφος 1 
στοιχείο ιε)

Η υλοποίηση όσων περιγράφονται 
στο Σχέδιο Δράσης (ΣΔ) που 
συμφωνήθηκε με την ΕΕ 
(επισυνάπτεται ως παράρτημα), Η ΕΕ 
θα αξιολογήσει την εκπλήρωση της 
αιρεσιμότητας με βάση το λεπτομερές 
Σχέδιο Δράσης η επικαιροποίηση του 
οποίου είναι σε διαβούλευση.

31 Δεκ 
2016

Γενική Γραμματεία 
Δημοσίων 
Επενδύσεων  - 
ΕΣΠΑ / Ειδική 
Υπηρεσία 
Στρατηγικής, 
Σχεδιασμού και 
Αξιολόγησης 

Όχι Όχι 31 Δεκ 2016
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4.2. Ζητήματα που επηρεάζουν την επίδοση του προγράμματος, καθώς και τα διορθωτικά μέτρα 
που έχουν ληφθεί (άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1303/2013)
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5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΣΟΒΑΡΈΣ ΠΑΡΑΒΆΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΆ ΜΈΤΡΑ (ΆΡΘΡΟ 114 
ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 508/2014)

Πληροφορίες και δράσεις που αναλαμβάνονται σε περιπτώσεις σοβαρών παραβάσεων όπως αναφέρονται 
στο άρθρο 10, παράγραφος 1 και μη τήρησης των όρων βιωσιμότητας και επανορθωτικές δράσεις όπως 
ορίζονται στο άρθρο 10, παράγραφος 2.
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6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΑ ΜΈΤΡΑ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΊ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟ 
ΆΡΘΡΟ 41 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 8 (ΆΡΘΡΟ 114 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 508/2014)

Πρέπει να παρασχεθεί μια σύνοψη μέτρων που λαμβάνονται για την επίτευξη του στόχου που προβλέπει 
το άρθρο 41 παράγραφος 8 σχετικά με την προτεραιότητα που αφορά το 60 % κατ' ανώτατο όριο της 
δημόσιας ενίσχυσης το οποίο πρέπει να εξασφαλίζεται για τον τομέα μικρής κλίμακας παράκτιας αλιείας, 
με στοιχεία για το ποσοστό της μικρής κλίμακας παράκτιας αλιείας στις δράσεις που χρηματοδοτούνται 
στο πλαίσιο του μέτρου 41 παράγραφος 2
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7. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΈΤΡΑ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΊ ΠΡΟΚΕΊΜΕΝΟΥ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΊ Η 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΎΧΩΝ (ΆΡΘΡΟ 114 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 508/2014)

Πρέπει να παρασχεθεί μια σύνοψη μέτρων σύμφωνα με το παράρτημα V του κανονισμού για το ΕΤΘΑ, 
με ειδική αναφορά στην εθνική νομοθεσία που ενδέχεται να προβλέπει κάποιο ελάχιστο όριο όσον αφορά 
τη δημοσίευση στοιχείων φυσικών προσώπων
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8. ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΟ ΣΧΈΔΙΟ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΎΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΉΣΕΩΝ 
(ΆΡΘΡΟ 114 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 508/2014, ΆΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013)

Θα πρέπει να παρασχεθεί μια σύνοψη των δραστηριοτήτων σχετικά με τις δραστηριότητες που έχουν 
αναληφθεί για την υλοποίηση του σχεδίου αξιολόγησης, περιλαμβανομένης και της συνέχειας που δόθηκε 
στα πορίσματα των αξιολογήσεων.

Θα πρέπει να παρασχεθεί μια σύνθεση των πορισμάτων όλων των αξιολογήσεων του προγράμματος που 
ήταν διαθέσιμες κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, με αναφορά της ονομασίας και της περιόδου 
αναφοράς των εκθέσεων αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκαν.

Επιπλέον, θα πρέπει να ανακοινωθεί εδώ η πρόσβαση στις αξιολογήσεις που είναι διαθέσιμες στο κοινό 
σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Αξιολόγησης το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, για το έτος 2015 προβλέποταν η υλοποίηση των 
ακόλουθων ενεργειών:

1. Καθορισμός του ρόλου των εμπλεκόμενων φορέων

2. Σύσταση άτυπης ομάδας αξιολόγησης

3. Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος

4. Μέριμνα για την συλλογή δεδομένων από άλλες πηγές

5. Σχεδιασμός επικοινωνιακής στρατηγικής για τη διάχυση των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή του 
προγράμματος

6. Κατάρτιση προδιαγραφών στην περίπτωση χρήσης εξωτερικών αξιολογητών

Δεδομένου ότι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εγκρίθηκε στα τέλη Οκτωβρίου του 2015, δεν ήταν δυνατή 
η ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ενεργειών. Παρόλα αυτά υλοποιήθηκαν τα ακόλουθα:

1.  Η διαχειριστική αρχή (ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ) προέβη στον καθορισμό του ρόλου της Επιτροπής 
Παρακολούθησης με την έκδοση σχετική απόφασης για τη συγκρότησή της (τον Ιανουάριο του 2016). 

2. Η ΕΥΔ δεν προχώρησε στην δημιουργία της άτυπης ομάδας αξιολόγησης καθώς δεν είχε ακόμη 
εκδοθεί η Απόφαση για την ανασυγκρότηση της Υπηρεσίας βάσει του Νόμου 4314/2014.

3. Για την αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος ΟΠΣΑΑ της Αρχής Πιστοποίησης, 
συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας και ξεκίνησαν οι σχετικές εργασίες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ως αρμόδιο 
φορέα για την λειτουργία του.

4. Αναφορικά με τη συλλογή δεδομένων, προβλέπονται ρυθμίσεις για την έγκαιρη συλλογή και άθροιση 
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των απαραίτητων στατιστικών δεδομένων μέσω ανάπτυξης ενός μηχανισμού στατιστικής επικύρωσης και 
συνεργασίας της ΕΥΔ με φορείς που μπορούν να παρέχουν σχετικά δεδομένα. Στο πλαίσιο αυτό 
ξεκίνησαν οι ενέργειες για την δημιουργία δελτίων ταυτότητας των δεικτών του προγράμματος.

5. Η επικοινωνιακή στρατηγική ολοκληρώθηκε το έτος 2016.

6.  Λόγω της καθυστερημένης έγκρισης του ΕΠΑΛΘ δεν εκτιμήθηκε η αναγκαιότητα χρήσης εξωτερικών 
αξιολογητών.
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9. ΣΥΝΟΠΤΙΚΉ ΈΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΎ (ΆΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 9 ΤΟΥ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013)

Θα πρέπει να δημοσιεύεται μια σύνοψη των ετήσιων εκθέσεων υλοποίησης και να φορτώνεται ως 
χωριστός φάκελος υπό τη μορφή παραρτήματος της ετήσιας έκθεσης υλοποίησης.
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10. ΈΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΏΝ ΜΈΣΩΝ (ΆΡΘΡΟ 46 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 1 
ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (EΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013)
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11. ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΎ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ (ΆΡΘΡΟ 50 
ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013)

11.1. Αξιολόγηση των στοιχείων και της προόδου για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος

Για κάθε προτεραιότητα της Ένωσης θα πρέπει να αξιολογούνται οι πληροφορίες και τα στοιχεία που 
προβλέπονται στο μέρος Α καθώς και η πρόοδος ως προς την επίτευξη των στόχων του προγράμματος (με 
ενσωμάτωση των πορισμάτων και των συστάσεων της αξιολόγησης)
Προτεραιότητα της Ένωσης Αξιολόγηση των στοιχείων και της 

προόδου για την επίτευξη των στόχων 
του προγράμματος

1 - Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως 
προς τη χρήση των πόρων, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και 
βασιζόμενης στη γνώση αλιείας
2 - Προαγωγή της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως 
προς τη χρήση των πόρων, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και 
βασιζόμενης στη γνώση υδατοκαλλιέργειας
3 - Προαγωγή της εφαρμογής της ΚΑλΠ
4 - Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής
5 - Προαγωγή της εμπορίας και της μεταποίησης
6 - Προαγωγή της εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας 
Πολιτικής
7 - Τεχνική βοήθεια
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11.2. Αξιολόγηση της προόδου που έχει επιτευχθεί για να διαπιστωθεί κατά πόσον είναι επαρκής η 
πρόοδος που έχει επιτευχθεί όσον αφορά τα ορόσημα και τους στόχους προκειμένου να διασφαλισθεί 
η τελική τους εκπλήρωση, με αναφορά των τυχόν διορθωτικών μέτρων που έχουν ληφθεί ή 
σχεδιασθεί

Αξιολόγηση με βάση την προτεραιότητα της Ένωσης για να διαπιστωθεί κατά πόσον είναι επαρκής η 
πρόοδος που έχει επιτευχθεί όσον αφορά τα ορόσημα και τους στόχους προκειμένου να διασφαλισθεί η 
τελική τους εκπλήρωση, με αναφορά όπου ενδείκνυται των τυχόν διορθωτικών μέτρων που έχουν ληφθεί 
ή σχεδιασθεί

Προτεραιότητα της Ένωσης Αξιολόγηση της προόδου που έχει επιτευχθεί για να 
διαπιστωθεί κατά πόσον είναι επαρκής η πρόοδος που έχει 
επιτευχθεί όσον αφορά τα ορόσημα και τους στόχους 
προκειμένου να διασφαλισθεί η τελική τους εκπλήρωση, με 
αναφορά των τυχόν διορθωτικών μέτρων που έχουν ληφθεί 
ή σχεδιασθεί

1 - Προώθηση της περιβαλλοντικά 
βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη χρήση 
των πόρων, καινοτόμου, ανταγωνιστικής 
και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας
2 - Προαγωγή της περιβαλλοντικά 
βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη χρήση 
των πόρων, καινοτόμου, ανταγωνιστικής 
και βασιζόμενης στη γνώση 
υδατοκαλλιέργειας
3 - Προαγωγή της εφαρμογής της ΚΑλΠ
4 - Αύξηση της απασχόλησης και της 
εδαφικής συνοχής
5 - Προαγωγή της εμπορίας και της 
μεταποίησης
6 - Προαγωγή της εφαρμογής της 
Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής
7 - Τεχνική βοήθεια
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12. ΟΡΙΖΌΝΤΙΕΣ ΑΡΧΈΣ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ (ΆΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 
1303/2013)

12.1. Αξιολόγηση της υλοποίησης ειδικών δράσεων βάσει των αρχών του άρθρου 5 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 για την εταιρική σχέση και την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, με 
ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο των εταίρων για την υλοποίηση του προγράμματος.

12.2. Αξιολόγηση της υλοποίησης ειδικών δράσεων βάσει των αρχών του άρθρου 7 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και 
την αποτροπή των διακρίσεων, περιλαμβανομένης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρίες 
καθώς και των ρυθμίσεων που έχουν γίνει για τη διασφάλιση της ενσωμάτωσης της διάστασης του 
φύλου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

12.3. Αξιολόγηση της υλοποίησης ειδικών δράσεων βάσει των αρχών του άρθρου 8 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 σχετικά με τη διαρκή ανάπτυξη, περιλαμβανομένης και μιας 
επισκόπησης των δράσεων που έχουν αναληφθεί για την προώθηση της διαρκούς ανάπτυξης.
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13. ΥΠΟΒΟΛΉ ΕΚΘΈΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΉΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΌΧΟΥΣ 
ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉΣ ΑΛΛΑΓΉΣ [ΆΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]

Τα ποσά υπολογίζονται αυτόματα και θα περιληφθούν στον πίνακα 4 σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία. 
Μπορούν να δοθούν διευκρινίσεις στην περίπτωση που τα πραγματικά ποσά είναι μικρότερα από τα 
σχεδιαζόμενα.



EL 59 EL

14. ΈΞΥΠΝΗ, ΔΙΑΡΚΉΣ ΚΑΙ ΧΩΡΊΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗ (ΆΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 5 ΤΟΥ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013)

Θα πρέπει να παρασχεθούν στοιχεία σχετικά με την αξιολόγηση της συμβολής του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της Ένωσης για μια έξυπνη, διαρκή και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη
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15. ΖΗΤΉΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΆΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΌΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ — ΠΛΑΊΣΙΟ ΕΠΙΔΌΣΕΩΝ 
(ΆΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013)

Στις περιπτώσεις που η αξιολόγηση της προόδου όσον αφορά τα ορόσημα και τους στόχους που 
περιλαμβάνονται στο πλαίσιο επιδόσεων δείχνει ότι ορισμένα ορόσημα και στόχοι δεν έχουν επιτευχθεί, 
τα κράτη μέλη πρέπει να επισημάνουν τους λόγους της αδυναμίας επίτευξής τους στην έκθεση του 2019 
(για τα ορόσημα) και στη έκθεση που πρέπει να υποβληθεί εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο 
άρθρο 138 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (για τους στόχους)
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Έγγραφα
Τίτλος εγγράφου Τύπος εγγράφου Ημερομηνία εγγράφου Τοπικό στοιχείο αναφοράς Στοιχείο αναφοράς της Επιτροπής Αρχεία Ημερομηνία αποστολής Εστάλη από

Περίληψη για το ευρύ κοινό Σύνοψη για τους πολίτες 6 Δεκ 2016 Ares(2016)6844758 Περίληψη 7 Δεκ 2016 nlogotge
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Αποτελέσματα τελευταίας επικύρωσης

Σοβαρότητα Κωδικός Μήνυμα
Πληροφορίες Η έκδοση της έκθεσης υλοποίησης επικυρώθηκε


