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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.

Α. Βασικές εξελίξεις και προκλήσεις:

1. Διαχείριση του προγράμματος ή/και του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.

Όσον αφορά το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ), η περιγραφή του συντάχθηκε από την 
Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ), σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης του Ε.Π. Αλιείας & Θάλασσας (ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ) και διαβιβάστηκε την 1.12.2016 στην 
Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ). Η ΕΔΕΛ, αρμόδια για τη σύνταξη της έκθεσης και της 
γνώμης, πραγματοποίησε εξέταση και διατύπωσε τη σύμφωνη γνώμη της στις 15.5.2017. Στις 
19.5.2017 η σύμφωνη γνώμη διαβιβάστηκε από την ΕΥΘΥ στην Ε. Επιτροπή. Ωστόσο, δεδομένου ότι 
η κοινοποίηση του ορισμού των αρχών και το επιχειρησιακό πρόγραμμα προσδιορίζουν δύο 
διαφορετικές Αρχές Πιστοποίησης, η κοινοποίηση του ορισμού των αρχών θα υποβληθεί εκ νέου μετά 
τη σχετική τροποποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος ώστε να ληφθεί υπόψη η νέα αρχή 
πιστοποίησης. Επιπλέον, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων στο άρθρο 76 παρ. 5 του Ν. 4314/2014, 
υπεγράφη η υπ’ αριθ. 1180/2.8.2017 (ΦΕΚ 3163/τΒ’/12-09-2017) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων για το «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020».

Η Επιτροπή Παρακολούθησης (Ε.Π.) του Προγράμματος πραγματοποίησε την 2η συνεδρίασή της την 
28.9.2017, στην Καβάλα, και αποφάσισε μεταξύ άλλων την χορήγηση σύμφωνης γνώμης για την 1η 
τροποποίηση του ΕΠΑΛΘ 2014-2020. 

Άλλες διαδικασίες, οι οποίες ακολουθήθηκαν στο πλαίσιο της διαχείρισης του Προγράμματος:

α. Συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ για την προσαρμογή του συστήματος στην καταχώρηση 
των δεδομένων

β. Συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης για την ενεργοποίηση του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

γ. Καθορισμός των Κριτηρίων Επιλογής Πράξεων κάθε μέτρου και έγκρισή τους από την Ε.Π.

δ. Έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για κάθε προκηρυσσόμενο μέτρο, σχετικά με τις 
υπαγόμενες δράσεις, το είδος ενίσχυσης, τους δικαιούχους και τα ποσοστά ενίσχυσης.

ε. Έκδοση Υπουργικής Απόφασης για κάθε προκηρυσσόμενο  μέτρο, σχετικά με τους όρους, τη 
διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση, μετά από ευρύτατη δημόσια διαβούλευση με όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς.
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στ. Προετοιμασία του Μητρώου επαληθευτών/πιστοποιητών

ζ. Έκδοση Προσκλήσεων

η. Πραγματοποιήθηκαν (5) ενημερωτικές ημερίδες (Μεσολόγγι, Ηγουμενίτσα, Αθήνα, Ρόδος, 
Κατερίνη) για δικαιούχους στα μέτρα των ιδιωτικών επενδύσεων και μία ενημερωτική ημερίδα 
(Αθήνα) για τις Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) CLLD/LEADER.

2. Θέματα τα οποία προσδιορίζονται από την ανάλυση SWOT.

Για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων του τομέα αλιείας ενεργοποιήθηκαν μέσα στο 2017, μέσω προσκλήσεων μέτρα για τις 
παραγωγικές επενδύσεις και την καινοτομία (αλιεία, υδατοκαλλιέργεια, μεταποίηση), καθώς επίσης 
και για τη βελτίωση των προϊόντων που εκφορτώνονται, για την ασφάλεια και τις συνθήκες εργασίας, 
τη βελτίωση της επιλεκτικότητας των αλιευτικών εργαλείων και τον περιορισμό των φυσικών και 
βιολογικών επιπτώσεων της αλιείας, τη μείωση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων και για υποδομές σε 
αλιευτικούς λιμένες, τόπους εκφόρτωσης και αλιευτικά καταφύγια. Στην προστασία του 
περιβάλλοντος θα συμβάλει και το μέτρο για τον έλεγχο των αλιευτικών δραστηριοτήτων. Στην 
επίτευξη του στόχου ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας θα συμβάλλει η υλοποίηση των 33 
στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης. Τόσο η ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών στο πλαίσιο της 
προτεραιότητας 4 όσο και οι ιδιωτικές επενδύσεις θα συμβάλλουν επίσης στη δημιουργία και 
διατήρηση θέσεων εργασίας καθώς και στη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων με την ίδρυση 
επιχειρήσεων εκτός αλιείας. Τέλος, τα μέτρα που αφορούν τη μείωση της εκπομπής ρύπων και την 
αύξηση της ενεργειακής απόδοσης/χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα συμβάλλουν στην 
άμβλυνση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

3. Βασικά επιτεύγματα σε σχέση με την ΚΑλΠ και την ΟΘΠ

Σε σχέση με την ΚΑλΠ, η ενεργοποίηση των μέτρων 6.1.24 και 3.1.22 θα συμβάλλουν στη 
διευκόλυνση της συμμόρφωσης με την υποχρέωση εκφόρτωσης όλων των αλιευμάτων και τη χρήση 
των ανεπιθύμητων αλιευμάτων. Η ενεργοποίηση των μέτρων για επενδύσεις επί του σκάφους θα 
ενισχύσει την παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας ενώ η ένταξη έργων για την προμήθεια εποπτικών 
μέσων θα συμβάλλει στον έλεγχο των αλιευτικών δραστηριοτήτων. Η  ενεργοποίηση μέτρων για τις 
παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια θα συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγής, όπως 
προβλέπεται από το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Υδατοκαλλιέργειας. Τέλος, με 
σχετική Ανάθεση Έργου εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου «Εθνικό Πρόγραμμα 
Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων» για τα έτη 2017-2019.

Για την ενίσχυση της ΟΘΠ εντάχθηκαν 3 έργα που αφορούν την Εθνική Ναυτιλιακή Θυρίδα, την 
προμήθεια AIS και το σύστημα επιτήρησης θαλάσσιας κυκλοφορίας στο Β. Αιγαίο.

4. Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων

Ο συνολικός αριθμός των ενεργοποιημένων μέτρων μέχρι το τέλος του 2017 ήταν 19. Οι προσκλήσεις 
που εκδόθηκαν σωρευτικά μέχρι το τέλος του 2017 ήταν 17 με αριθμό πρωτοκόλλου (ορισμένες με 
πολλαπλά μέτρα) από τις οποίες ανοικτές το 2017 παρέμειναν οι 13 (το 2016 έκλεισαν οι 2 
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προσκλήσεις για έργα phasing, η μία για τα αλιευτικά δεδομένα και η μία για τα CLLD). Στο πλαίσιο 
των προσκλήσεων ενεργοποιήθηκαν 349.591.994 Ευρώ ΔΔ, που αντιστοιχούν στο 71,1% της 
συνολικής ΔΔ του Ε.Π. (χωρίς το αποθεματικό επίδοσης).

5. Δημοσιονομική εκτέλεση σε επίπεδο ΕΠ

Ο συνολικός αριθμός των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 782, με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 
63.915.466,37 Ευρώ που αντιστοιχεί σε 13 % του Ε.Π. Όλες οι επιλεγμένες πράξεις βρίσκονται υπό 
υλοποίηση.

Η συνολική ΔΔ των εντάξεων που έχουν γίνει από την έναρξη του Προγράμματος μέχρι το τέλος του 
2017 ανέρχεται σε 96.363.336,85€ και αντιστοιχεί σε ποσοστό 19,6% της ΔΔ του Προγράμματος, ενώ 
οι αντίστοιχες πληρωμές ανήλθαν σε 928.115,04 € που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,18%.

Δεν υπάρχουν ολοκληρωμένες πράξεις.

6. Συνολικά επιτεύγματα των οροσήμων και των στόχων του πλαισίου επιδόσεων 

Όσον φορά τα ορόσημα για το 2018 και συγκεκριμένα τους δείκτες εκροών, εκτιμάται η επίτευξή τους 
εάν ληφθεί υπόψη ως στάδιο υλοποίησης η ένταξη του έργου. Δυσκολίες θα υπάρξουν στην επίτευξη 
κάποιων οικονομικών δεικτών όπως αναλύεται στο Τμήμα 4.2.

Β. Εξωτερικοί παράγοντες που θα μπορούσαν να έχουν επηρεάσει τη συνολική απόδοση ή / και την 
εφαρμογή του προγράμματος (παράγοντες που δεν μπορούν να επηρεαστούν από τη ΔΑ).

Έγιναν προσαρμογές τόσο στο ΟΠΣ, όσο και στις διαδικασίες χρηματοδότησης των πράξεων. Επίσης, 
ενεργοποιήθηκε με μεγάλη καθυστέρηση το ΠΣΚΕ για την καταχώρηση όλων των δεδομένων 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προϋποθέσεις του κάθε μέτρου. Επιπλέον, υπήρξαν δυσκολίες στην 
εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις. Περισσότερες πληροφορίες 
περιλαμβάνονται στο Τμήμα 4.2.

Γ. Χρηματοπιστωτικά μέσα.

Όσον αφορά τα χρηματοδοτικά μέσα, κρίθηκε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανάγκη ενεργοποίησής 
τους.
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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

1. Κύρια επιτεύγματα.

- Εκπληρώθηκε η ex ante ειδική αιρεσιμότητα 1 («Έχει 
υποβληθεί έκθεση αλιευτικής ικανότητας σύμφωνα με το 
άρθρο 22 παρ. 2 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1380/2013»).  
Συγκεκριμένα:

Τον Μάιο 2017 υποβλήθηκε στην ΕΕ η έκθεση αλιευτικής 
ικανότητας για το 2016 από τη Γενική Διεύθυνση Αλιείας 
(ΓΔΑ).

Τον Ιούλιο 2017 η ΓΔΑ διαβίβασε στην Ε. Επιτροπή, 
προκειμένου να συμπληρωθεί η έκθεση του ελληνικού 
αλιευτικού στόλου για το 2016, το Σχέδιο Δράσης (Action 
Plan) για την προσαρμογή του διαρθρωτικού πλεονάσματος 
του ελληνικού αλιευτικού στόλου παράκτιας αλιείας. 

- Ενεργοποιήθηκε το μέτρο 6.1.10 για τη «μόνιμη παύση 
αλιευτικών δραστηριοτήτων» ως εξής: 

Μετά την υποβολή του Σχεδίου Δράσης εκπονήθηκε 
εμπειρογνωμοσύνη για τον τρόπο καθορισμού της χρηματικής 
αποζημίωσης των αλιευτικών σκαφών, η έκδοση του θεσμικού 
πλαισίου (ΚΥΑ και ΥΑ) με τις λεπτομέρειες υλοποίησης του 
μέτρου και στις 7.11.2017 δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση. Μέχρι 
το τέλος του 2017 εντάχθηκαν 766 σκάφη (πράξεις)

- Στις 31.5.2017 και 28.9.2017 εγκρίθηκαν από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής 
πράξεων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Καν. (ΕΕ) 
508/2014:

• Οριστική παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων (άρθρο 34) 
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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
(μέτρο 6.1.10)

• Υγεία και Ασφάλεια (άρθρο 32 και άρθρο 44, παρ. 1) (β) 
αλιεία εσωτερικών υδάτων) (μέτρο 3.1.8)

• Προστιθέμενη αξία, ποιότητα προϊόντων και χρήση 
ανεπιθύμητων αλιευμάτων (άρθρο 42 και άρθρο 44 παρ.1 (ε) 
αλιεία εσωτερικών υδάτων) (μέτρο 3.1.22)

• Καινοτομία (άρθρο 26 και άρθρο 44.3 Αλιεία Εσωτερικών 
Υδάτων) (μέτρο 3.1.1)

• Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής  
- επενδύσεις επί των σκαφών, ενεργειακή απόδοση και 
συστήματα ελέγχου, μελέτες (Άρθρο 41 παράγραφος 1 (α), (β) 
και (γ) και άρθρο 44 παρ. 1 (δ)) (μέτρο 4.1.20)

- Για τα παραπάνω μέτρα (εκτός του 3.1.1) εκδόθηκαν Κοινές 
Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ) σχετικά με τις υπαγόμενες 
δράσεις, το είδος ενίσχυσης, τους δικαιούχους και τα ποσοστά 
ενίσχυσης καθώς και Υπουργικές Αποφάσεις (ΥΑ) για κάθε 
μέτρο, σχετικά με τους όρους, τη διαχείριση, τον έλεγχο και 
την υλοποίηση.

- Τέθηκε σε λειτουργία το Πληροφοριακό σύστημα Κρατικών 
Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) για μέτρα που αφορούν ιδιωτικές 
επενδύσεις

- Εκδόθηκαν Προσκλήσεις για όλα τα παραπάνω μέτρα

- Πραγματοποιήθηκαν πέντε (5) ενημερωτικές ημερίδες 
(Μεσολόγγι, Ηγουμενίτσα, Αθήνα, Ρόδος, Κατερίνη) για 
δικαιούχους ιδιωτικών επενδύσεων και για αποσύρσεις 
σκαφών.

- Οι εντάξεις πράξεων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο 
παλαιών και νέων Προσκλήσεων ανήλθαν το 2017 σε 772, εκ 
των οποίων οι 766 αφορούν αποσύρσεις σκαφών.

2. Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων.
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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

Ο αριθμός των ενεργοποιημένων μέτρων  στην Προτεραιότητα 
1 ανήλθε σε 8 (από 20 που προβλέπονται στο Ε.Π.). Το σύνολο 
των Προσκλήσεων που εκδόθηκαν αθροιστικά μέχρι το τέλος 
του 2017 ήταν 10 με συνολική ΔΔ ύψους 92.250.000 Ευρώ. 
Δύο Προσκλήσεις που αφορούσαν έργα phasing έκλεισαν 
εντός του 2016. Οι Προσκλήσεις που εκδόθηκαν εντός του 
2017 ήταν 8 και αφορούσαν τα εξής μέτρα:

- Μέτρο 6.1.24, Άρθρο 43 παρ. 2 και άρθρο 44 παρ. 1(στ) 
«Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και 
καταφύγια — επενδύσεις για τη διευκόλυνση της 
συμμόρφωσης με την υποχρέωση εκφόρτωσης όλων των 
αλιευμάτων»

• Πρόσκληση 996α/22.6.2017: «Αλιευτικοί λιμένες, τόποι 
εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια για έργα χωρίς 
προπαρασκευαστικές ενέργειες» (1.000.000 Ευρώ ΔΔ) (Λήξη: 
31.12.2018)

- Μέτρο 6.1.10, Άρθρο 34, Οριστική παύση αλιευτικών 
δραστηριοτήτων

• Πρόσκληση 1710/7.11.2017: «Οριστική παύση αλιευτικών 
δραστηριοτήτων» (40.000.000 Ευρώ ΔΔ) (Λήξη: 4.12.2017)

- Μέτρο 3.1.8, Άρθρο 32, Άρθρο 32 και άρθρο 44 παρ. 1 (β) 
Υγεία και ασφάλεια

• Πρόσκληση 1406α/26.9.2017: «Υγεία και Ασφάλεια» 
(3.000.000 Ευρώ ΔΔ) (Λήξη: 23.3.2018)

- Μέτρο 3.1.22, Άρθρο 42 και άρθρο 44 παρ. 1 στοιχείο ε) 
Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των 
ανεπιθύμητων αλιευμάτων

• Πρόσκληση 1403/26.9.2017: «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα 
των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων» 
(2.000.000 Ευρώ ΔΔ) (Λήξη: 23.3.2018)

- Μέτρο 3.1.23, Άρθρο 43 παρ. 1 και 3 και άρθρο 44 παρ. 1 
(στ): «Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και 
καταφύγια  - επενδύσεις για τη βελτίωση των υποδομών στους 
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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
αλιευτικούς λιμένες και στις ιχθυόσκαλες ή στους τόπους 
φορτοεκφόρτωσης και τα καταφύγια· επενδύσεις για τη 
βελτίωση της ασφάλειας των αλιέων»

• Πρόσκληση 996β/22.6.2017: «Αλιευτικοί λιμένες, τόποι 
εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια για έργα χωρίς 
προπαρασκευαστικές ενέργειες» (35.000.000 Ευρώ ΔΔ) (Λήξη: 
31.12.2018)

• Πρόσκληση 997/22.6.2017: «Αλιευτικοί λιμένες, τόποι 
εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια για έργα με 
προπαρασκευαστικές ενέργειες» (5.000.000 Ευρώ ΔΔ) (Λήξη: 
28.2.2018)

- Μέτρο 3.1.1, Άρθρο 26 και άρθρο 44 παρ. 3 «Καινοτομία 
στην αλιεία»

• Πρόσκληση 998/22.06.2017: «Καινοτομία στην αλιεία» 
(4.000.000 Ευρώ ΔΔ) (Λήξη: ανοικτή)

- Μέτρο 4.1.20, Άρθρο 41 παρ. 1 (α), (β) και (γ) και άρθρο 44 
παρ. 1 (δ) Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής 
αλλαγής — επενδύσεις επί των σκαφών, ενεργειακή απόδοση 
και συστήματα

• Πρόσκληση 1406β/26.9.2017: «Ενεργειακή απόδοση και 
μετριασμός της κλιματικής αλλαγής — επενδύσεις επί των 
σκαφών, ενεργειακή απόδοση και συστήματα» (2.250.000 
Ευρώ ΔΔ)  (Λήξη: 23.3.2018)

3. Δείκτες εκροών.

Έχουν επιλεγεί (ενταχθεί) σωρευτικά 773 πράξεις (operations) 
(2017: 772), οι οποίες βρίσκονται υπό υλοποίηση. Οι πράξεις 
αυτές κατανέμονται στους ειδικούς στόχους ως εξής:

- Ειδικός στόχος 2, Δείκτης εκροών 1.6:

2 πράξεις (τιμή στόχος: 14), 14,3 %
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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

- Ειδικός στόχος 3, Δείκτης εκροών 1.5:

766 πράξεις (τιμή στόχος: 500), 153%

- Ειδικός στόχος 4, Δείκτης εκροών 1.3:

4 πράξεις (τιμή στόχος 25), 16%

Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ολοκληρωμένες πράξεις.

4. Δημοσιονομική εφαρμογή σε επίπεδο Προτεραιότητας:

Οι προγραμματισμένες δαπάνες με βάση τις εντάξεις των 
έργων ανέρχονται σε 53.023.757,27 Ευρώ ΔΔ, από τις οποίες η 
στήριξη ΕΤΘΑ αντιστοιχεί σε 28.260.501,96 Ευρώ (10,78 % 
της συνολικής ΔΔ και 7,73% της συνολικής συνδρομής ΕΤΘΑ 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος χωρίς το αποθεματικό 
επίδοσης).

Σε σχέση με το προηγούμενο έτος (2016: 2.020.095,48 Ευρώ) 
η συνολική επιλέξιμη δαπάνη (2017: 53.023.757,27 Ευρώ) 
αυξήθηκε κατά 96,3 %.

Οι συνολικές δαπάνες που δηλώθηκαν το 2017 ανήλθαν σε 
385.240,46 Ευρώ Δημόσια Δαπάνη (2016: 00,00 Ευρώ).

5. Δείκτες αποτελεσμάτων. 

Δεν υπάρχουν ολοκληρωμένα έργα μέχρι στιγμής.

6. Εφαρμογή μέτρων.

Μεγάλος αριθμός αιτήσεων (1342) και συνεπώς εγκεκριμένων 
πράξεων  (766) παρατηρήθηκε στην πρόσκληση για την 
«οριστική παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων» με αποτέλεσμα 
να υπερκαλυφθεί ο δείκτης εκροών 1.5 (500). Η επιλογή έγινε 
με βάση τον πίνακα κατάταξης και την βαθμολογία.

7. Συνολικά επιτεύγματα των οροσήμων και στόχων του 
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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
πλαισίου επιδόσεων.

Η επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη των ενταγμένων έργων της 
Προτεραιότητας 1 για το 2017 ανέρχεται σε 53.023.757,27 
Ευρώ. Τα ενταγμένα έργα καλύπτουν σε αριθμό τα ορόσημα 
για το 2018. Ο στόχος του 2023 αναμένεται να καλυφθεί από 
νέα έργα. Κανένα έργο δεν ολοκληρώθηκε μέχρι το τέλος του 
2017. Ο Οικονομικός Δείκτης αναμένεται να καλυφθεί από τα 
ενταγμένα έργα

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

1. Κύρια επιτεύγματα

- Στις 31.5.2017 και 28.9.2017 εγκρίθηκαν από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής 
πράξεων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο μέτρων των 
ακόλουθων άρθρων του Κανονισμού (ΕΕ) 508/2014:

•      Καινοτομία (άρθρο 47) (μέτρο 3.2.1)

•      Παραγωγικές επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια 
(άρθρο 48.1.α-δ, στ-η) (μέτρο 3.2.2)

•      Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια - 
αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας (άρθρο 48.1.ια)) (μέτρο 4.2.4)

- Για τα παραπάνω μέτρα (εκτός του μέτρου 3.2.1) εκδόθηκαν 
Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις σχετικά με τις υπαγόμενες 
δράσεις, το είδος ενίσχυσης, τους δικαιούχους και τα ποσοστά 
ενίσχυσης βάσει της παρ. 1, του άρθρου 69, του Νόμου 
4314/2014, καθώς και Υπουργικές Αποφάσεις (ΥΑ) για κάθε 
μέτρο, σχετικά με τους όρους, τη διαχείριση, τον έλεγχο και 
την υλοποίηση.

- Τέθηκε σε λειτουργία το Πληροφοριακό σύστημα Κρατικών 
Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) για τα μέτρα που αφορούν τις ιδιωτικές 
επενδύσεις

- Ακολούθησε η έκδοση Προσκλήσεων για όλα τα παραπάνω 
μέτρα

- Πραγματοποιήθηκαν πέντε (5) ενημερωτικές ημερίδες 
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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
(Μεσολόγγι, Ηγουμενίτσα, Αθήνα, Ρόδος, Κατερίνη) για 
δικαιούχους στα μέτρα των ιδιωτικών επενδύσεων

- Οι εντάξεις αναμένεται να γίνουν στα μέσα του 2018

2. Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων.

Ο αριθμός των ενεργοποιημένων μέτρων στην Προτεραιότητα 
2 ανήλθε σε τρία (3) (από 16 που προβλέπονται στο Ε.Π.). Το 
σύνολο των Προσκλήσεων που εκδόθηκαν στη διάρκεια του 
2017 ήταν τρεις (3) με συνολική Δημόσια Δαπάνη ύψους 
66.845.447 Ευρώ και αφορούσαν τα εξής μέτρα:

-           Μέτρο 3.2.1, Άρθρο 47 «Καινοτομία»:

•      Πρόσκληση 1214/10.8.2017 «Καινοτομία στην 
Υδατοκαλλιέργεια» (10.000.000 Ευρώ ΔΔ)  (Λήξη: ανοικτή)

-           Μέτρο 3.2.2, Άρθρο 48 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως 
δ) και στ) έως η) -  «Παραγωγικές επενδύσεις στην 
υδατοκαλλιέργεια»:

•      Πρόσκληση 1405α/26.9.2017: «Παραγωγικές 
επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια» (53.742.114 Ευρώ 
ΔΔ) (Λήξη: 23.3.2018)

-           Μέτρο 4.2.4, Άρθρο 48 παράγραφος 1 στοιχείο ια) 
Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια - αύξηση της 
ενεργειακής απόδοσης, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας:

•      Πρόσκληση 1405β/26.9.2017: «Παραγωγικές 
επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια - αύξηση της 
ενεργειακής απόδοσης, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» 
(3.083.333 Ευρώ ΔΔ)  (Λήξη: 23.3.2018)

3. Δείκτες εκροών.

Δεν πραγματοποιήθηκαν εντάξεις κατά τη διάρκεια του 2017.

4. Δημοσιονομική εφαρμογή σε επίπεδο UP:
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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

Δεν πραγματοποιήθηκαν εντάξεις κατά τη διάρκεια του 2017.

6. Εφαρμογή μέτρων.

Οι προσκλήσεις των μέτρων 3.2.2 και 4.2.4 είχαν καταληκτική 
ημερομηνία την 23η.3.2018. Υπήρχε μεγάλη εκδήλωση 
ενδιαφέροντος, ενώ μέχρι τη λήξη της προθεσμίας 
υποβλήθηκαν:

- Για το μέτρο 3.2.2: 124 επενδυτικά σχέδια με συνολικό 
αιτούμενο προϋπολογισμό ύψους 111.000.000 Ευρώ 
(48.000.000 Ευρώ Δημόσια Δαπάνη)

7. Συνολικά επιτεύγματα των οροσήμων και στόχων του 
πλαισίου.

Πληροφορίες σχετικά με τις εκτιμήσεις για την επίτευξη των 
οροσήμων και των στόχων του πλαισίου επίδοσης αναφέρονται 
στο Τμήμα 4.2.

3 - Προαγωγή της εφαρμογής της 
ΚΑλΠ

1. Κύρια επιτεύγματα

-   Εκπληρώθηκε η ex ante ειδική αιρεσιμότητα 3  σχετικά 
με τη συλλογή αλιευτικών δεδομένων («Διοικητική 
ικανότητα: Υπάρχει διαθέσιμη διοικητική ικανότητα ώστε 
να επιτυγχάνεται συμμόρφωση με τις απαιτήσεις δεδομένων 
για τη διαχείριση της αλιείας που καθορίζονται στο άρθρο 
25 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και στο άρθρο 4 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 199/2008») μετά την 
ολοκλήρωση των ακόλουθων ενεργειών:

    Με το υπ’ αριθ. 132/27.1.2017 έγγραφο της ΕΥΔ 
ΕΠΑΛΘ  απαντήθηκαν όλα τα ερωτήματα, τα οποία 
τέθηκαν στην υπ’ αριθ. Ares(2016)7055639-19.12.2016 
επιστολή της Ε.Ε. και αφορούσαν στην ολοκλήρωση της 
υλοποίησης του Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών 
Δεδομένων για το 2015, καθώς και την οργάνωση, τον 
προγραμματισμό και την πρόβλεψη του προγράμματος 
εργασιών με την περιγραφή των αντίστοιχων δράσεων και 
δραστηριοτήτων. Τέλος, στις 15 Σεπτεμβρίου 2017 
υπογράφηκε μεταξύ της Γενικής Δ/νσης Βιώσιμης Αλιείας 
(ΓΔΒΑ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & 
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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

Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) και του Ελληνικού Γεωργικού 
Οργανισμού Δήμητρα (ΕΛΓΟ) πολυετής «Σύμβαση 
Ανάθεσης έργου για την εκπόνηση δράσεων του Εθνικού 
Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων ετών 
2017-2019, στο πλαίσιο των απαιτήσεων των Καν. (ΕΚ) 
199/2008 και Καν (ΕΕ) 1004/2017», η οποία περιλαμβάνει 
και το σύνολο των εργασιών που έχουν πραγματοποιηθεί για 
το πρόγραμμα από την 1.1.2017, ενώ ταυτόχρονα υπεγράφη 
και το «Σύμφωνο συνεργασίας» μεταξύ του ΕΛΓΟ και του 
Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) για 
την υλοποίηση του έργου «Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής 
Αλιευτικών Δεδομένων» για τα έτη 2017-2019

-   Εκπληρώθηκε η ex ante ειδική αιρεσιμότητα 4 
«Διοικητική ικανότητα: Υπάρχει διαθέσιμη διοικητική 
ικανότητα ώστε να επιτυγχάνεται συμμόρφωση με τις 
ανάγκες της εφαρμογής ενωσιακού συστήματος ελέγχου, 
επιθεώρησης και επιβολής όπως προβλέπεται στο άρθρο 36 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και διευκρινίζεται 
περαιτέρω στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009».         Οι 
λεπτομέρειες της εκπλήρωσης των απαιτήσεων 
αποτυπώνονται στο υπ’ αριθ. 87057/ΕΥΣΣΑ/1845/4-8-2017 
έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού 
και Αξιολόγησης το οποίο έχει αποσταλεί στη Γενική 
Διεύθυνση Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας της Ε. 
Επιτροπής

-   Τον Σεπτέμβριο 2017 εκδόθηκε η πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων για τον εκσυγχρονισμό και την αγορά 
ελεγκτικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων περιπολικών 
πλοίων, αεροσκαφών και ελικοπτέρων (Μέτρο 6.6.1).

2. Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων.

Ο αριθμός των ενεργοποιημένων μέτρων ανήλθε σε δύο (2) 
(από 2 που προβλέπονται στο Ε.Π.). Στη διάρκεια του 2017 
εκδόθηκε μία (1) Πρόσκληση και αφορούσε το εξής μέτρο:

-           Μέτρο 6.6.1, Άρθρο 76, παρ. 2 ε) «Έλεγχος και 
επιβολή»:

•           Πρόσκληση 1386/25.09.2017 «Εκσυγχρονισμός και 
αγορά ελεγκτικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων περιπολικών 
πλοίων, αεροσκαφών και ελικοπτέρων» (40.165.715 Ευρώ ΔΔ)
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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

3. Δείκτες εκροών.

Δεν πραγματοποιήθηκαν νέες εντάξεις κατά τη διάρκεια του 
2017.

Συνεχίζει η υλοποίηση του έργου για τη «Συλλογή Δεδομένων» 
που εντάχθηκε κατά το 2016.

4. Δημοσιονομική εφαρμογή σε επίπεδο UP:

Δεν πραγματοποιήθηκαν νέες εντάξεις κατά τη διάρκεια του 
2017.

Συνεχίζει η υλοποίηση του έργου για τη «Συλλογή Δεδομένων» 
που εντάχθηκε κατά το 2016.

Οι προγραμματισμένες δαπάνες με βάση τις εντάξεις των 
έργων ανέρχονται σε 19.177.775,00 Ευρώ Δημόσια Δαπάνη, 
από τις οποίες η στήριξη ΕΤΘΑ αντιστοιχεί σε 15.342.220,00 
Ευρώ (3,9 % της συνολικής ΔΔ και 4,2% της συνολικής 
συνδρομής ΕΤΘΑ του Επιχειρησιακού Προγράμματος χωρίς το 
αποθεματικό επίδοσης).

Σε σχέση με το προηγούμενο έτος (2016: 19.177.775,00 Ευρώ) 
δεν υπήρξε αύξηση της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης (2017: 
00,00 Ευρώ).

Σε σχέση με το προηγούμενο έτος (2016: 00,00 Ευρώ) δεν 
υπήρξε μεταβολή στη δήλωση δαπανών (2017: 00,00 Ευρώ).

5. Δείκτες αποτελεσμάτων.

Δεν υπάρχουν ολοκληρωμένα έργα μέχρι στιγμής.

6. Εφαρμογή μέτρων.

Δικαιούχος στην Πρόσκληση για τα εποπτικά μέσα (μέτρο 
6.6.1) είναι η Διεύθυνση Επιχειρησιακών Μέσων του 
Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος/Ελληνικής Ακτοφυλακής του 
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μέσα στο 
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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
2017 δεν εντάχθηκαν πράξεις. Αναμένεται η ένταξη πράξεων 
το 2018, δεδομένου ότι υποβλήθηκαν μέχρι τον Μάρτιο 2018, 
πέντε (5) προτάσεις προς ένταξη με συνολικό προϋπολογισμό 
(48.600.000 Ευρώ).

7. Συνολικά επιτεύγματα των οροσήμων και στόχων του 
πλαισίου επιδόσεων.

Πληροφορίες σχετικά με τις εκτιμήσεις για την επίτευξη των 
οροσήμων και των στόχων του πλαισίου επίδοσης αναφέρονται 
στο Τμήμα 4.2.

4 - Αύξηση της απασχόλησης και 
της εδαφικής συνοχής

1. Κύρια επιτεύγματα

-   Στις 31.5.2017 εγκρίθηκαν από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής 
πράξεων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο μέτρων των 
ακόλουθων άρθρων του Κανονισμού (ΕΕ) 508/2014:

 Άρθρο 62.1.α) Προπαρασκευαστικές ενέργειες (μέτρο 
8.3.1)

 Άρθρο 63 Λειτουργικά έξοδα (μέτρο 8.3.3)

-   Ολοκληρώθηκε η διαδικασία εγγραφής των ΟΤΔ Αλιείας 
ως νέων φορέων στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014 -2020

-   Διοργανώθηκε εκπαιδευτική Ημερίδα (13.7.2017) για τις 
ΟΤΔ Αλιείας σε συνεργασία με τις Ειδικές Υπηρεσίες 
Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ) και Κρατικών Ενισχύσεων 
(ΕΥΚΕ) (οριζόντιες Υπηρεσίες του ΕΣΠΑ), σχετικά με το 
ισχύον Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του ΕΤΘΑ 
για την προγραμματική περίοδο 2014 -2020 και τις δράσεις 
Κρατικών Ενισχύσεων.

-   Εκδόθηκε Υπουργική Απόφαση για τις 
προπαρασκευαστικές δαπάνες των ΟΤΔ (μέτρο 8.3.1.)

-   Ξεκίνησε η ένταξη πράξεων για τα προπαρασκευαστικά 
και λειτουργικά έξοδα. Αναλυτικά το 2017 εντάχθηκαν 7 
πράξεις.
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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

2. Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων.

Ο αριθμός των ενεργοποιημένων μέτρων στην Προτεραιότητα 
4 ανέρχεται σε τρία (3) (από 3 που προβλέπονται στο Ε.Π.). 
Στο πλαίσιο αυτό εκδόθηκε μία Πρόσκληση το 2016, η οποία 
κάλυψε τον συνολικό προϋπολογισμό της Προτεραιότητας και 
ως εκ τούτου δεν εκδόθηκαν νέες προσκλήσεις εντός του 2017.

3. Δείκτες εκροών.

Έχουν επιλεγεί (το 2016) 33 στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης, 
οι οποίες βρίσκονται υπό υλοποίηση. Όσον αφορά τα 
προπαρασκευαστικά και λειτουργικά έξοδα, εντάχθηκαν εντός 
του 2017 επτά (7) πράξεις. Οι πράξεις αυτές κατανέμονται 
στους ειδικούς στόχους ως εξής:

-  Ειδικός στόχος 1, Δείκτης εκροών 4.1: 33 (τιμή στόχος: 10), 
330%

- Ειδικός στόχος 1, Δείκτης εκροών 4.2: 7 (τιμή στόχος 10 με 
βάση το Ε.Π.), 70%

Δεν υπάρχουν ολοκληρωμένες πράξεις.

4. Δημοσιονομική εφαρμογή σε επίπεδο Προτεραιότητας:

Το 2016 εγκρίθηκαν με Υπουργική Απόφαση 33 στρατηγικές 
τοπικής ανάπτυξης με συνολική Δημόσια Δαπάνη 70.500.000 
Ευρώ. Οι προγραμματισμένες δαπάνες με βάση τις εντάξεις 
των πράξεων (οι οποίες αποτυπώνονται στο πληροφοριακό 
σύστημα) ανέρχονται σε 4.642.486,00 Ευρώ (Λειτουργικά 
έξοδα 4.448.750 Ευρώ, Προπαρασκευαστικά: 193.736 
Ευρώ) από τις οποίες η στήριξη ΕΤΘΑ αντιστοιχεί σε 
3.946.113,10 Ευρώ (0,94 % της συνολικής ΔΔ και 1,08% της 
συνολικής συνδρομής ΕΤΘΑ του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος χωρίς το αποθεματικό επίδοσης).

Σε σχέση με το προηγούμενο έτος (2016: 00,00 Ευρώ) η 
συνολική επιλέξιμη δαπάνη το 2017 ανέρχεται σε 4.642.486,00 
Ευρώ.
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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

Δεν έγινε δήλωση δαπανών εντός του 2017.

5. Δείκτες αποτελεσμάτων.

Δεν υπάρχουν ολοκληρωμένα έργα.

6. Εφαρμογή μέτρων.

Όπως αναφέρθηκε και στην ετήσια έκθεση του 2016, 
εγκρίθηκαν 33 στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης εκ των οποίων 
31 είναι πολυταμειακής χρηματοδότησης (κοινή 
χρηματοδότηση από ΕΓΤΑΑ & ΕΤΘΑ) και 2 μονοταμειακής 
(χρηματοδότηση μόνο από ΕΤΘΑ), που θα υλοποιηθούν από 
30 Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) με συνολική Δημόσια 
Δαπάνη που ανέρχεται σε 70.500.000 €.

Σε σχέση με την Προγραμματική περίοδο 2007 – 2013, 
αυξήθηκε ο προϋπολογισμός για το ΕΠΑλΘ κατά 36% ενώ 
υπήρξε υπερδέσμευση του ποσού που προβλεπόταν στην 
πρόσκληση, η οποία θα καλυφθεί από πιστώσεις άλλων 
προτεραιοτήτων με την τροποποίηση του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος.

Επίσης, αυξήθηκαν σημαντικά τόσο ο αριθμός των 
Προγραμμάτων Τοπικής Στρατηγικής όσο και ο συνολικά 
ωφελούμενος πληθυσμός.

7. Συνολικά επιτεύγματα των οροσήμων και στόχων του 
πλαισίου επιδόσεων.

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων της 
Προτεραιότητας 4 για το 2017 ανέρχεται σε 4.642.486,00 
Ευρώ. Ο αριθμός των επιλεγμένων στρατηγικών τοπικής 
ανάπτυξης (33) υπερκαλύπτει το ορόσημο του 2018 για τον 
δείκτη 4.1 και 4.2 (τιμή: 8) και τους στόχους του 2023 (τιμή: 
10). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκτιμήσεις για 
την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων του πλαισίου 
επίδοσης αναφέρονται στο Τμήμα 4.2.

Η αύξηση του προϋπολογισμού θα επιφέρει αλλαγές στο 
πλαίσιο επίδοσης, οι οποίες θα αποτυπωθούν στην 1η 
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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
τροποποίηση του ΕΠΑΛΘ 2014-2020.

5 - Προαγωγή της εμπορίας και της 
μεταποίησης

1. Κύρια επιτεύγματα.

- Στις 31.5.2017 εγκρίθηκαν από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής 
πράξεων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του μέτρου 
3.4.4 του άρθρου 69 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας» Καν. (ΕΕ) 508/2014.

- Για το παραπάνω μέτρο εκδόθηκε Κοινή Υπουργική 
Απόφαση σχετικά με τις υπαγόμενες δράσεις, το είδος 
ενίσχυσης, τους δικαιούχους και τα ποσοστά ενίσχυσης βάσει 
της παρ. 1, του άρθρου 69, του Νόμου 4314/2014 καθώς 
επίσης εκδόθηκε και Υπουργική Απόφαση σχετικά με τους 
όρους, τη διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση.

- Ενεργοποιήθηκε το Πληροφοριακό σύστημα Κρατικών 
Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) για το συγκεκριμένο μέτρο 3.4.4 διότι 
αφορά ιδιωτικές επενδύσεις

- Ακολούθησε η έκδοση Πρόσκλησης

- Πραγματοποιήθηκαν πέντε (5) ενημερωτικές ημερίδες 
(Μεσολόγγι, Ηγουμενίτσα, Αθήνα, Ρόδος, Κατερίνη) για 
δικαιούχος στο εν λόγω μέτρο.

- Οι εντάξεις αναμένεται να γίνουν στα μέσα του 2018

 

2. Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων.

Ο αριθμός των ενεργοποιημένων μέτρων στην Προτεραιότητα 
5 ανήλθε σε ένα (1) (από 4 που προβλέπονται στο Ε.Π.). Το 
σύνολο των Προσκλήσεων που εκδόθηκαν στη διάρκεια του 
2017 ήταν μία (1) και αφορούσε το μέτρο:

-           Μέτρο 3.4.4, Άρθρο 69 «Μεταποίηση προϊόντων 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας»:
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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

•      Πρόσκληση 1404/26.9.2017 «Μεταποίηση προϊόντων 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» (50.000.000 Ευρώ ΔΔ)

3. Δείκτες εκροών.

Δεν πραγματοποιήθηκαν εντάξεις κατά τη διάρκεια του 2017.

4. Δημοσιονομική εφαρμογή σε επίπεδο Προτεραιότητας.

Δεν πραγματοποιήθηκαν εντάξεις κατά τη διάρκεια του 2017.

6. Εφαρμογή μέτρων.

Η Πρόσκληση του μέτρου 3.4.4 είχε καταληκτική ημερομηνία 
την 23η.3.2018. Υπήρχε μεγάλη εκδήλωση ενδιαφέροντος, ενώ 
μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβλήθηκαν 58 επενδυτικά 
σχέδια με συνολικό αιτούμενο προϋπολογισμό ύψους 
72.000.000 Ευρώ (44.000.000 Ευρώ Δημόσια Δαπάνη)

7. Συνολικά επιτεύγματα των στόχων και στόχων του πλαισίου 
επιδόσεων.

Πληροφορίες σχετικά με τις εκτιμήσεις για την επίτευξη των 
οροσήμων και των στόχων του πλαισίου επίδοσης αναφέρονται 
στο Τμήμα 4.2.

6 - Προαγωγή της εφαρμογής της 
Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας 
Πολιτικής

1. Κύρια επιτεύγματα.

- Στο πλαίσιο της 1387/24-10-2016 Πρόσκλησης «Προαγωγή 
της εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής», η 
οποία απευθυνόταν στη Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 
εντάχθηκαν το 2017 τρεις (3) πράξεις

2. Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων.

Το μοναδικό μέτρο που προβλέπεται στην Προτεραιότητα 6 
(μέτρο 6.8.1) έχει ενεργοποιηθεί με πρόσκληση του 2016 της 
οποίας ο προϋπολογισμός καλύπτει το 100% του μέτρου και 
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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
της Προτεραιότητας 6.

3. Δείκτες εκροών.

Πραγματοποιήθηκε ένταξη τριών (3) πράξεων κατά τη 
διάρκεια του 2017, οι οποίες βρίσκονται υπό υλοποίηση.  Οι 
πράξεις αυτές εντάσσονται ως εξής:

- Ειδικός στόχος 1, Δείκτης εκροών: 3 πράξεις (τιμή στόχος 2), 
150%

4. Δημοσιονομική εφαρμογή σε επίπεδο Προτεραιότητας.

Οι προγραμματισμένες δαπάνες με βάση τις εντάξεις των 
έργων ανέρχονται σε 5.499.223,10 Ευρώ Δημόσια Δαπάνη, 
από τις οποίες η στήριξη ΕΤΘΑ αντιστοιχεί σε 4.124.416,86 
Ευρώ (1,12 % της συνολικής ΔΔ και 1,13% της συνολικής 
συνδρομής ΕΤΘΑ του Επιχειρησιακού Προγράμματος χωρίς το 
αποθεματικό επίδοσης).

Σε σχέση με το προηγούμενο έτος (2016: 00,00 Ευρώ) η 
συνολική επιλέξιμη δαπάνη  το 2017 ανήλθε σε 5.499.223,10 
Ευρώ.

Σε σχέση με το προηγούμενο έτος (2016: 00,00 Ευρώ) δεν 
υπήρξε μεταβολή στη δήλωση δαπανών (2017: 00,00 Ευρώ).

5. Δείκτες αποτελεσμάτων.

Δεν υπάρχουν ολοκληρωμένα έργα.

6. Εφαρμογή μέτρων.

Τα τρία ενταγμένα έργα βρίσκονται υπό υλοποίηση.

7. Συνολικά επιτεύγματα των οροσήμων και στόχων του 
πλαισίου επιδόσεων.

Η επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη των ενταγμένων έργων της 
Προτεραιότητας 6 για το 2017 ανέρχεται σε 5.499.223,10 
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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
 Ευρώ. Τα ενταγμένα έργα καλύπτουν σε αριθμό τόσο το 
ορόσημο του δείκτη εκροών 6.1 (τιμή 1) για το 2018 όσο και 
τον στόχο του 2013 (τιμή 2). Κανένα έργο δεν ολοκληρώθηκε 
μέχρι το τέλος του 2017. Ο Οικονομικός Δείκτης αναμένεται 
να καλυφθεί από τα ενταγμένα έργα.

7 - Τεχνική βοήθεια Κατά το έτος 2017 πραγματοποιήθηκαν οι εξής ενέργειες:

- Τροποποιήθηκε η 1342/13.10.2016 Πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων με τίτλο «Υποστήριξη της λειτουργίας της ΕΥΔ 
ΕΠΑΛΘ»» για το Μέτρο 0.7.1 (άρθρο 78 του Καν. (ΕΕ) 
508/2014) αυξάνοντας τον  προϋπολογισμό από 4.000.000 σε 
5.000.000 Ευρώ.

- Τα ενταγμένα έργα βρίσκονται υπό υλοποίηση

2. Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων.

Το μοναδικό μέτρο που προβλέπεται για την Τεχνική Βοήθεια 
(μέτρο 0.7.1) έχει ενεργοποιηθεί με δύο προσκλήσεις του 2016 
των οποίων ο συνολικός προϋπολογισμός (12.000.000 Ευρώ) 
καλύπτει το 70,43 % της Τεχνικής Βοήθειας.

4. Δημοσιονομική εφαρμογή.

Οι προγραμματισμένες δαπάνες με βάση τις εντάξεις το 2017 
ανέρχονται σε 750.000,00 Ευρώ Δημόσια Δαπάνη, από τις 
οποίες η στήριξη ΕΤΘΑ αντιστοιχεί σε 562.499,99 Ευρώ (0,15 
% της συνολικής ΔΔ και 0,15% της συνολικής συνδρομής 
ΕΤΘΑ του Επιχειρησιακού Προγράμματος χωρίς το 
αποθεματικό επίδοσης).

Σε σχέση με το προηγούμενο έτος (2016: 11.250.000,00 Ευρώ) 
η συνολική επιλέξιμη δαπάνη το 2017 ανήλθε σε 750.000,00 
Ευρώ.

Οι συνολικές δαπάνες που δηλώθηκαν  το 2017 ανήλθαν σε 
542.874,58 Ευρώ (2016: 00,00 Ευρώ).
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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

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
2017

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

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

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

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

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

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

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

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
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Ειδικός στόχος Δείκτης αποτελεσμάτων Μονάδα 
μέτρησης

Τιμή-στόχος 
(2023)

Συγκεντρωτική 
τιμή

2017

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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Ειδικός στόχος Δείκτης αποτελεσμάτων Μονάδα 
μέτρησης

Τιμή-στόχος 
(2023)

Συγκεντρωτική 
τιμή

2017

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

Ειδικός στόχος Δείκτης αποτελεσμάτων 2016 2015 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 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 (%) 0,00000 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

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

0,00000 0,00000 0,00000

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

1.3 - Μεταβολή των καθαρών κερδών 0,00000 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

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

1.1 - Μεταβολή της αξίας της παραγωγής 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

1.2 - Μεταβολή τού όγκου της παραγωγής 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 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

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

0,00000 0,00000 0,00000

4 - Αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των αλιευτικών επιχειρήσεων, 1.8 - Απασχόληση που διατηρείται (ΙΠΑ) στον τομέα της 0,00000 0,00000 0,00000
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Ειδικός στόχος Δείκτης αποτελεσμάτων 2016 2015 2014
συμπεριλαμβανομένων των παράκτιων στόλων μικρής κλίμακας, και βελτίωση της 
ασφάλειας ή των συνθηκών εργασίας

αλιείας 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

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

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

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

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

1.1 - Μεταβολή της αξίας της παραγωγής 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 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

1.3 - Μεταβολή των καθαρών κερδών 0,00000 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

0,00000 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

0,00000 0,00000 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

2017 2016

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

Επιλεγέντα σχετικά μέτρα Θεματικός 
στόχος

Δείκτης επιδόσεων 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

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

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

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

0,00 0,00

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

Πίνακας 2: Δείκτες επιδόσεων για το ΕΤΘΑ - 2
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Επιλεγέντα σχετικά μέτρα Θεματικός 
στόχος

Δείκτης επιδόσεων Περιλαμβάνονται στο 
πλαίσιο επιδόσεων

Τιμή-
στόχος 
(2023)

Συγκεντρωτική 
τιμή

2017 2016

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 2,00 2,00 0,00

Επιλεγέντα σχετικά μέτρα Θεματικός 
στόχος

Δείκτης επιδόσεων 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

0,00 0,00

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

Πίνακας 2: Δείκτες επιδόσεων για το ΕΤΘΑ - 3

Επιλεγέντα σχετικά μέτρα Θεματικός 
στόχος

Δείκτης επιδόσεων Περιλαμβάνονται στο πλαίσιο 
επιδόσεων

Τιμή-στόχος 
(2023)

Συγκεντρωτική 
τιμή

2017 2016

01 - Άρθρο 34 Οριστική παύση των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων

06 1.5 - Aριθ. έργων για την οριστική 
παύση

 500,00 766,00 766,00 0,00

Επιλεγέντα σχετικά μέτρα Θεματικός στόχος Δείκτης επιδόσεων 2015 2014
01 - Άρθρο 34 Οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων 06 1.5 - Aριθ. έργων για την οριστική παύση 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
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Επιλεγέντα σχετικά μέτρα Θεματικός 
στόχος

Δείκτης επιδόσεων Περιλαμβάνονται στο 
πλαίσιο επιδόσεων

Τιμή-
στόχος 
(2023)

Συγκεντρωτική 
τιμή

2017 2016

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, 
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]

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

 25,00 5,00 4,00 1,00

Επιλεγέντα σχετικά μέτρα Θεματικός 
στόχος

Δείκτης επιδόσεων 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

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

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, 

0,00 0,00
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Επιλεγέντα σχετικά μέτρα Θεματικός 
στόχος

Δείκτης επιδόσεων 2015 2014

την εκκίνηση επιχειρηματικής δραστηριότητας για αλιείς και την 
υγεία/ασφάλεια

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

0,00 0,00

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

0,00 0,00

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]

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

0,00 0,00

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

2017 2016

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

Επιλεγέντα σχετικά μέτρα Θεματικός 
στόχος

Δείκτης επιδόσεων 2015 2014
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Επιλεγέντα σχετικά μέτρα Θεματικός 
στόχος

Δείκτης επιδόσεων 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

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

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

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

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

2017 2016

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 
υγεία/ασφάλεια

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

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

Επιλεγέντα σχετικά μέτρα Θεματικός 
στόχος

Δείκτης επιδόσεων 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 υγεία/ασφάλεια

0,00 0,00

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

0,00 0,00



EL 33 EL

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
2017

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

Ειδικός στόχος Δείκτης αποτελεσμάτων 2016 2015 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 0,00000 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

2017 2016

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

06 6.1 - Αριθ. έργων για την ολοκληρωμένη 
θαλάσσια εποπτεία

 2,00 3,00 3,00 0,00

Επιλεγέντα σχετικά μέτρα Θεματικός στόχος Δείκτης επιδόσεων 2015 2014
01 - Άρθρο 80 παράγραφος 1 στοιχείο α) Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Εποπτεία 06 6.1 - Αριθ. έργων για την ολοκληρωμένη θαλάσσια εποπτεία 0,00 0,00

Προτεραιότητα της Ένωσης 4 - Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΘΑ - 4
Ειδικός στόχος Δείκτης 

αποτελεσμάτων
Μονάδα 
μέτρησης

Τιμή-
στόχος 
(2023)

Συγκεντρωτική 
τιμή

2017

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

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

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
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Ειδικός στόχος Δείκτης 
αποτελεσμάτων

2016 2015 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 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)

0,00000 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

0,00000 0,00000 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

2017 2016

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

 10,00 7,00 7,00 0,00

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

08 4.1 - Αριθ. επιλεγμένων τοπικών 
αναπτυξιακών στρατηγικών

 10,00 33,00 0,00 33,00

03 - Άρθρο 64 Δραστηριότητες συνεργασίας 08 4.3 - Αριθ. έργων συνεργασίας 10,00 0,00 0,00 0,00

Επιλεγέντα σχετικά μέτρα Θεματικός στόχος Δείκτης επιδόσεων 2015 2014
01 - Άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο α) Στήριξη για προπαρασκευή 08 4.2 - Aριθ. έργων για την προπαρασκευαστική υποστήριξη
02 - Άρθρο 63 Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης (συμπ. οι δαπάνες λειτουργίας και ο συντονισμός) 08 4.1 - Αριθ. επιλεγμένων τοπικών αναπτυξιακών στρατηγικών
03 - Άρθρο 64 Δραστηριότητες συνεργασίας 08 4.3 - Αριθ. έργων συνεργασίας

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
2017

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

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

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

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
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Ειδικός στόχος Δείκτης αποτελεσμάτων Μονάδα 
μέτρησης

Τιμή-στόχος 
(2023)

Συγκεντρωτική 
τιμή

2017

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

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

Ειδικός στόχος Δείκτης αποτελεσμάτων 2016 2015 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 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 0,00000 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 0,00000 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 0,00000 0,00000 0,00000
2 - Ενθάρρυνση των επενδύσεων στους τομείς μεταποίησης και εμπορίας 5.1.c - Μεταβολή της αξίας πρώτων πωλήσεων σε μη ΟΠ 0,00000 0,00000 0,00000
2 - Ενθάρρυνση των επενδύσεων στους τομείς μεταποίησης και εμπορίας 5.1.d - Μεταβολή του όγκου πρώτων πωλήσεων σε μη ΟΠ 0,00000 0,00000 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

2017 2016

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

Επιλεγέντα σχετικά μέτρα Θεματικός στόχος Δείκτης επιδόσεων 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 0,00 0,00
02 - Άρθρο 67 Ενισχύσεις στην αποθεματοποίηση 03 5.2 - Αριθ. έργων για τα μέτρα εμπορίας και την ενίσχυση της αποθεματοποίησης 0,00 0,00
03 - Άρθρο 68 Μέτρα εμπορίας 03 5.2 - Αριθ. έργων για τα μέτρα εμπορίας και την ενίσχυση της αποθεματοποίησης 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

2017 2016

01 - Άρθρο 69 Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας

03 5.3 - Aριθ. έργων για τη 
μεταποίηση

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

Επιλεγέντα σχετικά μέτρα Θεματικός στόχος Δείκτης επιδόσεων 2015 2014
01 - Άρθρο 69 Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 03 5.3 - Aριθ. έργων για τη μεταποίηση 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
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Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΘΑ - 2
Ειδικός στόχος Δείκτης αποτελεσμάτων Μονάδα 

μέτρησης
Τιμή-στόχος 

(2023)
Συγκεντρωτική 

τιμή
2017

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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Ειδικός στόχος Δείκτης αποτελεσμάτων Μονάδα 
μέτρησης

Τιμή-στόχος 
(2023)

Συγκεντρωτική 
τιμή

2017

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ειδικός στόχος Δείκτης αποτελεσμάτων 2016 2015 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 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 0,00000 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 0,00000 0,00000 0,00000
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Ειδικός στόχος Δείκτης αποτελεσμάτων 2016 2015 2014
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 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 0,00000 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 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

2.4 - Μεταβολή του όγκου της παραγωγής βιολογικής 
υδατοκαλλιέργειας

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

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

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

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

2.1 - Μεταβολή του όγκου προϊόντων υδατοκαλλιέργειας 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 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

2.4 - Μεταβολή του όγκου της παραγωγής βιολογικής 
υδατοκαλλιέργειας

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

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 

2.6 - Μεταβολή του όγκου των προϊόντων 
υδατοκαλλιέργειας που πιστοποιούνται δυνάμει 

0,00000 0,00000 0,00000
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Ειδικός στόχος Δείκτης αποτελεσμάτων 2016 2015 2014
υγείας και ασφάλειας εθελοντικών συστημάτων αειφορίας
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 0,00000 0,00000

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

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

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

2.9 - Απασχόληση που διατηρείται 0,00000 0,00000 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

2017 2016

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

Επιλεγέντα σχετικά μέτρα Θεματικός στόχος Δείκτης επιδόσεων 2015 2014
01 - Άρθρο 47 Καινοτομία 03 2.1 - Aριθ. έργων για την καινοτομία, τις συμβουλευτικές υπηρεσίες 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 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

2017 2016

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

Επιλεγέντα σχετικά μέτρα Θεματικός 
στόχος

Δείκτης επιδόσεων 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 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

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
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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

2017 2016

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

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

Επιλεγέντα σχετικά μέτρα Θεματικός 
στόχος

Δείκτης επιδόσεων 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 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

0,00 0,00

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)

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

2017 2016

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
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Επιλεγέντα σχετικά μέτρα Θεματικός 
στόχος

Δείκτης επιδόσεων Περιλαμβάνονται στο 
πλαίσιο επιδόσεων

Τιμή-
στόχος 
(2023)

Συγκεντρωτική 
τιμή

2017 2016

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

Επιλεγέντα σχετικά μέτρα Θεματικός 
στόχος

Δείκτης επιδόσεων 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)

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 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 0,00 0,00

04 - Άρθρο 57 Ασφάλιση αποθεμάτων 
υδατοκαλλιέργειας

03 2.6 - Aριθ. έργων για την ασφάλιση των αποθεμάτων υδατοκαλλιέργειας 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

2017 2016

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

Επιλεγέντα σχετικά μέτρα Θεματικός 
στόχος

Δείκτης επιδόσεων 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

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
2017
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Ειδικός στόχος Δείκτης αποτελεσμάτων Μονάδα 
μέτρησης

Τιμή-στόχος 
(2023)

Συγκεντρωτική 
τιμή

2017

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

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

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

Ειδικός στόχος Δείκτης αποτελεσμάτων 2016 2015 2014
1 - Βελτίωση και παροχή επιστημονικής γνώσης και συλλογή και διαχείριση δεδομένων 3.B.1 - Αύξηση του ποσοστού τήρησης 

αιτημάτων υποβολής δεδομένων
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.1 - Αριθμός σοβαρών παραβάσεων 
που διαπιστώθηκαν

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

0,00000 0,00000 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

2017 2016

01 - Άρθρο 77 Συλλογή 
δεδομένων

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

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

Επιλεγέντα σχετικά μέτρα Θεματικός στόχος Δείκτης επιδόσεων 2015 2014
01 - Άρθρο 77 Συλλογή δεδομένων 06 3.2 - Aριθ. έργων για τη στήριξη της συλλογής, της διαχείρισης και της χρήσης δεδομένων 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

2017 2016

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

Επιλεγέντα σχετικά μέτρα Θεματικός στόχος Δείκτης επιδόσεων 2015 2014
01 - Άρθρο 76 Έλεγχος και επιβολή 06 3.1 - Aριθ. έργων για την εφαρμογή του ενωσιακού συστήματος ελέγχου, επιθεωρήσεων και επιβολής 0,00 0,00
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Πίνακας 3: Οικονομικοί δείκτες για το ΕΤΘΑ
Προτεραιότητα της Ένωσης Ορόσημο 

(2018)
Τιμή-στόχος 

(2023)
Συγκεντρωτική 

τιμή
2017 2016

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

60.200.000,00 186.200.000,00 385.240,46 385.240,46 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 542.874,58 542.874,58 0,00

Προτεραιότητα της Ένωσης 2015 2014
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
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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

1.000.000,00 750.000,00 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 

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 

34.000.000,00 25.500.000,00 10.200.000,00 75,00% 1.131.781,29 1.131.781,29 3,33%
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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 (%)

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% 46.029.264,00 46.029.264,00 115,07%

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 

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

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

3.000.000,00 2.250.000,00 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]

49.000.000,00 36.750.000,00 14.700.000,00 75,00% 7.882.807,46 7.882.807,46 16,09%



EL 52 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 (%)

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)

4.000.000,00 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

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]

500.000,00 375.000,00 75,00% 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 

1.500.000,00 1.125.000,00 75,00% 0,00 0,00 0,00%



EL 53 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 

3 - Προστασία και αποκατάσταση 
της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και 

04 01 - Άρθρο 48 παράγραφος 1 στοιχείο 
ια) Παραγωγικές επενδύσεις στην 

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



EL 54 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

ενίσχυση των οικοσυστημάτων που 
αφορούν την υδατοκαλλιέργεια και 
προώθηση της αποδοτικής ως προς 
τους πόρους υδατοκαλλιέργειας

υδατοκαλλιέργεια – Αύξηση της 
ενεργειακής απόδοσης, ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας

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 

4 - Προώθηση της 
υδατοκαλλιέργειας με υψηλό επίπεδο 

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%



EL 55 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

προστασίας του 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

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 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%

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% 19.177.775,00 19.177.775,00 93,73%

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, 

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

1.176.470,59 1.000.000,00 0,00 85,00% 193.736,00 193.736,00 16,47%



EL 56 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 (%)

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 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% 4.448.750,00 4.448.750,00 10,80%

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 2 - Ενθάρρυνση των επενδύσεων 03 01 - Άρθρο 69 Μεταποίηση προϊόντων 50.000.000,00 37.500.000,00 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 (%)

εμπορίας και της 
μεταποίησης

στους τομείς μεταποίησης και 
εμπορίας

αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

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% 5.499.223,10 5.499.223,10 92,78%

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% 12.000.000,00 12.000.000,00 70,43%

 Σύνολο 523.406.308,06 388.777.914,00 71.812.500,00 74,28% 96.363.336,85 96.363.336,85 18,41%

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 

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
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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
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 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)

339.534,39 0,00 0,00 0,00 0,00 2

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

23.014.632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 766

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

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

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

0,00 0,00 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

ανταγωνιστικής και 
βασιζόμενης στη γνώση 
αλιείας

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 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 
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]

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 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 

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
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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
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]

2.364.842,24 385.240,46 385.240,46 0,79 115.572,14 5

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)

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

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 

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 

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



EL 61 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

βασιζόμενης στη γνώση 
αλιείας

σχεδιασμού του κύτους [+ άρθρο 44 παράγραφος 
1 στοιχείο δ) Αλιεία εσωτερικών υδάτων]

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 
βασιζόμενης στη γνώση 
αλιείας

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 
εσωτερικών υδάτων]

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 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 

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



EL 62 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

υδατοκαλλιέργειας
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

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



EL 63 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

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, 
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 04 - Άρθρο 57 Ασφάλιση αποθεμάτων 
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

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 1 - Βελτίωση και παροχή επιστημονικής 06 01 - Άρθρο 77 Συλλογή δεδομένων 0,00 0,00 0,00 1



EL 64 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

εφαρμογής της ΚΑλΠ γνώσης και συλλογή και διαχείριση 
δεδομένων

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 7

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

1.512.575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33

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
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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

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 3

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

0,00 542.874,58 542.874,58 3,19 0,00 6

 Σύνολο 27.231.583,63 928.115,04 928.115,04 0,18 115.572,14 823
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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

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

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

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

Ολοκλήρωση της υλοποίησης του προγράμματος 
συλλογής δεδομένων για το 2015

31 Δεκ 
2015

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

Όχι Όχι

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

Όχι Όχι
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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

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
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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)

Προτεραιότητα 1:
Η προτεραιότητα περιλαμβάνει τέσσερις (4) δείκτες. Ο οικονομικός δείκτης (το 75% αντιστοιχεί σε 
45.150.000 Ευρώ ΔΔ) εκτιμάται ότι μπορεί να επιτευχθεί με την ολοκλήρωση των πληρωμών του μέτρου 
της διάλυσης αλιευτικών σκαφών καθώς και των ήδη ενταγμένων δημοσίων έργων (αλιευτικά καταφύγια, 
ιχθυόσκαλες, τεχνητοί ύφαλοι). 
Ως προς τους δείκτες εκροών, ο δείκτης 1.5 (τιμή: 500) εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί με τη διάλυση 500 
σκαφών από τα 766 που έχουν εγκριθεί, ο δείκτης 1.3 (τιμή: 4) αναμένεται να καλυφθεί από έργα phasing 
που αφορούν αλιευτικά καταφύγια (3) και ιχθυόσκαλες (1) και ο δείκτης 1.6 (τιμή: 1) από δύο (2) έργα 
phasing για την κατασκευή τεχνητών υφάλων. Ο στόχος του 2023 θα καλυφθεί με νέα έργα. Ωστόσο, ενώ  
οι δείκτες 1.3 και 1.6 αναμένεται, βάσει της πορείας υλοποίησής τους και των χρονοδιαγραμμάτων τους, 
να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του έτους, υπάρχει η εισαγωγής ΒΣΥ (Βασικό Στάδιο Υλοποίησης) 
δεδομένου ότι αφενός η τροποποίηση του εκτελεστικού καν. (ΕΕ) 215/2014 προσφέρει πλέον τη 
δυνατότητα αυτή και για τα έργα του ΕΤΘΑ και αφετέρου τα δημόσια έργα παρουσιάζουν πάντοτε μη 
προβλέψιμες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωσή τους, όπως έχει φανεί και σε προηγούμενες 
προγραμματικές περιόδους. 
Προτεραιότητα 2:
Η προτεραιότητα περιλαμβάνει δύο δείκτες. Ο οικονομικός δείκτης (το 85% αντιστοιχεί σε 18.700.000 
Ευρώ ΔΔ) εκτιμήθηκε αρχικώς ότι μπορούσε να καλυφθεί από δαπάνες με αναδρομική ισχύ (από 
23.10.2015) των υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων στο μέτρο για τις παραγωγικές επενδύσεις στην 
υδατοκαλλιέργεια (μέτρο 3.2.2). Ωστόσο, λόγω της καθυστέρησης ενεργοποίησης του ΠΣΚΕ 
(Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων) με συνέπεια αφενός την έναρξη της σχετικής 
Πρόσκλησης στις 10.10.2017 και τη λήξη της στις 23.3.2018, αλλά και της καθυστέρησης στην 
ολοκλήρωση της εφαρμογής του ΠΣΚΕ όσον αφορά τα επόμενα στάδια (αξιολόγηση, ένταξη, ενστάσεις, 
τελικοί πίνακες, επαλήθευση, πληρωμή) είναι αμφίβολο εάν μπορεί να επιτευχθεί ο οικονομικός δείκτης 
και ως εκ τούτου υπάρχει η ανάγκη μείωσής του, η οποία θα αποτυπωθεί σε σχετική πρόταση 
τροποποίησης. Για τους ίδιους λόγους θα προταθεί ο δείκτης εκροών 2.2 (τιμή: 30) να παραμείνει ο ίδιος 
αλλά ως αριθμός ενταγμένων και όχι ολοκληρωμένων πράξεων.
Το ΠΣΚΕ, το οποίο αποτελεί κρίσιμο στοιχείο στη διαχείριση των κρατικών ενισχύσεων στην Ελλάδα και 
για την εισαγωγή του οποίου επέμεινε έντονα η Ε. Επιτροπή, αναπτύχθηκε με την τεχνική βοήθεια της 
SRSS και αποβλέπει κυρίως στην πρόληψη και καταπολέμηση της απάτης. Η υποχρεωτική χρήση του 
ΠΣΚΕ από όλους τους φορείς χορήγησης κρατικών ενισχύσεων, από το 2016 και μετά παρουσίασε 
σημαντικές δυσκολίες κατά την εφαρμογή, για λόγους που υπερβαίνουν τις αρμοδιότητες των 
Διαχειριστικών Αρχών (ΔΑ), αφού η υποστήριξη και απρόσκοπτη λειτουργία του ΠΣΚΕ είναι 
αρμοδιότητα κεντρικών υπηρεσιών, ενώ αυτές οι καθυστερήσεις δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από 
τις ΔΑ κατά το σχεδιασμό των Ε.Π. 
Προτεραιότητα 3:
Η προτεραιότητα περιλαμβάνει δύο δείκτες. Ο οικονομικός δείκτης (το 85% αντιστοιχεί σε 22.100.000 
Ευρώ ΔΔ) εκτιμήθηκε αρχικώς ότι θα μπορούσε να καλυφθεί από τη συλλογή αλιευτικών δεδομένων και 
από την προκαταβολή (40%) για τα ενταγμένα, στο μέτρο του ελέγχου της αλιείας, έργα που αφορούν την 
προμήθεια εποπτικών μέσων. Όσον  αφορά τον δείκτη εκροών 3.1 (τιμή: 7) δεδομένου ότι ο αρχικά 
σχεδιαζόμενος προϋπολογισμός για την πρόσκληση που αφορά τα εποπτικά μέσα μειώθηκε με σκοπό να 
χρησιμοποιηθεί η διαφορά για την κάλυψη αυξημένων αναγκών στη συλλογή δεδομένων, μειώθηκε και ο 
αριθμός των υποβαλλόμενων από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έργων 
(υποβλήθηκαν 5 προτάσεις μέχρι τον Μάρτιο 2018). Επίσης, όλα τα έργα έχουν επηρεαστεί από την 
αλλαγή του θεσμικού πλαισίου περί δημοσίων συμβάσεων (Νόμος 4412/2016 και 4413/2016). Για τους 
παραπάνω λόγους θα προταθεί στην προσεχή τροποποίηση του Προγράμματος η μείωση του οικονομικού 
δείκτη καθώς και του δείκτη εκροών 3.1 από (7) σε (5) και με εισαγωγή ΒΣΥ.
Σχετικά με την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις επισημαίνεται ότι στις 
08.08.2016 τέθηκε σε ισχύ ο ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) για την ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (ενσωμάτωση των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 
και ο ν. 4413/2016 (ΦΕΚ Α'148) για την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης (ενσωμάτωση 
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της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ). Το σύνθετο αυτό νομοθέτημα αποτέλεσε μία σημαντική τομή για τις δημόσιες 
συμβάσεις, ταυτόχρονα όμως συνάντησε δυσκολίες στην εφαρμογή του.
Προτεραιότητα 4:
Η προτεραιότητα περιλαμβάνει τρεις δείκτες. Οι δείκτες εκροών 4.1 και 4.2 έχουν ήδη επιτευχθεί και 
υπερκαλυφθεί με την έγκριση 33 στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης. Ωστόσο, ο μεγάλος αριθμός 
εγκεκριμένων στρατηγικών (τριπλάσιος από τον αρχικά εκτιμημένο) καθώς και η χρήση της 
πολυταμειακότητας (ΕΤΘΑ και ΕΓΤΑΑ) που υλοποιείται για πρώτη φορά σε μέτρα τοπικής ανάπτυξης 
στην χώρα μας, όπως επίσης και η καθυστέρηση στην ενεργοποίηση του ΠΣΚΕ, οδήγησε σε 
καθυστερήσεις όσον αφορά τον καθορισμό των σωστών διαδικασιών και του κοινού θεσμικού πλαισίου 
καθώς και τον ορισμό των ΟΤΔ ως Ενδιάμεσων Φορέων. Ως εκ τούτου ο οικονομικός δείκτης (το 75% 
αντιστοιχεί σε 7.170.000 ΔΔ) εκτιμάται ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί και συνεπώς θα προταθεί η μείωσή 
του σε προσεχή τροποποίηση του Προγράμματος. Σημειώνεται ότι προκειμένου να καλυφθεί ο συνολικός 
προϋπολογισμός των εγκεκριμένων στρατηγικών θα υποβληθεί στην Ε. Επιτροπή πρόταση τροποποίησης 
του ΕΠΑΛΘ για τη μεταφορά πόρων από την ΠΕ1 και ΠΕ2 στην ΠΕ 4.
Διευκρινίζεται ότι, η ΔΔ των εγκεκριμένων στρατηγικών ανέρχεται σε 70.500.000 €, ποσό που υπερβαίνει 
τον προϋπολογισμό της Προτεραιότητας 4. Η διαφορά θα καλυφθεί στην προσεχή τροποποίηση του 
προγράμματος.
Προτεραιότητα 5:
Η προτεραιότητα περιλαμβάνει δύο δείκτες. Ο οικονομικός δείκτης (το 85% αντιστοιχεί σε 25.075.000 
Ευρώ ΔΔ) εκτιμήθηκε αρχικώς ότι θα μπορούσε να καλυφθεί από δαπάνες με αναδρομική ισχύ (από 
23.10.2015) των υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων. Ωστόσο, λόγω της καθυστέρησης ενεργοποίησης 
και ολοκλήρωσης όλων των σταδίων του ΠΣΚΕ  με έναρξη της σχετικής Πρόσκλησης στις 23.10.2017 
και τη λήξη της στις 23.3.2018, είναι αμφίβολη η επίτευξη του οικονομικού δείκτη και ως εκ τούτου θα 
προταθεί η μείωσή του σε προσεχή τροποποίηση του Προγράμματος.  Για τους ίδιους λόγους θα ήταν 
σκόπιμο ο δείκτης εκροών 5.3 (τιμή: 6) να παραμείνει ο ίδιος αλλά ως αριθμός ενταγμένων και όχι 
ολοκληρωμένων πράξεων.
Προτεραιότητα 6:
Η προτεραιότητα περιλαμβάνει δύο δείκτες. Ο οικονομικός δείκτης (το 85% αντιστοιχεί σε 850.000 Ευρώ 
ΔΔ) εκτιμάται ότι θα καλυφθεί από την υλοποίηση του ενός από τα τρία ενταγμένα έργα (ενιαία 
ναυτιλιακή θυρίδα). Όσον αφορά την επίτευξη του δείκτη εκροών 6.1 (ορόσημο για 2018 με τιμή: 1) και 
δεδομένου ότι όλα τα έργα έχουν επηρεαστεί από την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου περί δημοσίων 
συμβάσεων προτείνεται η εισαγωγή ΒΣΥ.
Το ορόσημο για το 2018 (1 έργο) και οι στόχοι για το 2023 (2 έργα) θα καλυφθούν με την υλοποίηση 
τριών ενταγμένων έργων.
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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.

Σχετικά με τις πληροφορίες:

 για δράσεις που αναλαμβάνονται σε περιπτώσεις:

i.σοβαρών παραβάσεων, όπως αναφέρονται στο άρθρο 10, παρ.1 του Καν. (ΕΕ) 508/2014

ii.μη τήρησης των όρων που αναφέρονται στο άρθρο 10, παρ.2 του Καν. (ΕΕ) 508/2014

 για επανορθωτικές δράσεις

που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 114, παρ. 2(γ) του Καν. (ΕΕ) 508/2014, αναφέρουμε συνοπτικά τα 
εξής:

Μέχρι στιγμής δεν έχουν διαπιστωθεί σοβαρές παραβιάσεις του άρθρου 10, παρ. 1 ή μη τήρηση των όρων 
διατήρησης όπως ορίζεται στο άρθρο 10, παρ. 2.

Όσον αφορά το σύστημα ελέγχων, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του κοινοτικού συστήματος 
ελέγχου της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ), που προβλέπονται στους Κανονισμούς (ΕΚ) 
1224/2009 και 404/2011:

- στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων http://www.alieia.minagric.gr, υπό 
το λήμμα «Έλεγχος», είναι διαθέσιμες όλες οι πληροφορίες σχετικά με το σύστημα ελέγχου της ΚΑλΠ,  
τον στόλο, την «Παράνομη, Λαθραία και Άναρχη» (ΠΛΑ) αλιεία και την ιχνηλασιμότητα.

- εκδόθηκαν από τη Γενική Διεύθυνση Αλιείας του ΥΠΑΑΤ, (α) η υπ’ αριθ. 9354.1/1/11/05-12-2011 
εγκύκλιος για την «εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας αναφορικά με το σύστημα ελέγχου τήρησης των 
κανόνων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής», (β) η υπ’ αριθ.  1750/32219/2015 (ΦΕΚ Β 475) Υπουργική 
Απόφαση για τα "Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των ενωσιακών διατάξεων της Κοινής Οργάνωσης 
Αγοράς (ΚΟΑ) των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και του Κοινοτικού Συστήματος Ελέγχου 
της αλιείας, σχετικά με τη διακίνηση και την εμπορία των προϊόντων του τομέα", καθώς και (γ) η υπ’ 
αριθ.5873/110709/2015 εγκύκλιος για την «εφαρμογή ενωσιακών διατάξεων για τη διακίνηση και 
εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας».

Επίσης, η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ προβλέπει στις προσκλήσεις σχετικών μέτρων, την υποχρέωση, οι 
επιχειρηματίες να υποβάλλουν ενυπόγραφη δήλωση (υπάρχει αναλυτικό υπόδειγμα στην πρόσκληση) ότι 
πληρούν τα κριτήρια της παρ. 1 του άρθρου 10 και δεν έχουν διαπράξει απάτη στο πλαίσιο του ΕΤΑ ή 
του ΕΤΘΑ.
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Για τον έλεγχο και διασταύρωση στοιχείων, η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ συνεργάζεται με τη Δ/νση Ελέγχου της 
Αλιείας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία διατηρεί «εθνικό μητρώο 
παραβάσεων» (του άρθρου 93 του Καν (ΕΕ) 1224/2009). Για τον ίδιο σκοπό δρομολογείται από την ΕΥΔ 
ΕΠΑΛΘ η απ’ ευθείας σύνδεσή της με το Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο (ΕΑΜ), το οποίο διαθέτει σχετική 
εφαρμογή για παραβάσεις, οι οποίες ενημερώνονται από τις εθνικές λιμενικές αρχές.  

Όσον αφορά την παροχή πληροφοριών σε άλλο κράτος-μέλος, αυτή μπορεί να γίνει κατόπιν σχετικής 
αίτησης.

Επίσης, στο πλαίσιο της εξασφάλισης της συμμόρφωσης με τους κανόνες της Κ.Αλ.Π. θα αναρτώνται 
στην ιστοσελίδα www.alieia.gr, στο πλαίσιο της ενημέρωσης και δημοσιότητας (άρθρο 119, παρ. (δ) του 
Καν. (ΕΕ 508/2014), οι εξής κατάλογοι πράξεων:

 i.         Πίνακας εγκεκριμένων αιτήσεων,

ii.         Πίνακας εγκεκριμένων αιτήσεων μη ενισχυόμενων, λόγω εξάντλησης προϋπολογισμού 
πρόσκλησης

iii.        Πίνακας απορριφθεισών αιτήσεων, λόγω αρνητικής αξιολόγησης, με την αντίστοιχη αιτιολόγηση 
(π.χ. μη συμμόρφωση με τους κανόνες της ΚΑλΠ)

Επιπλέον, με την πρόοδο της υλοποίησης του Ε.Π.ΑΛ.Θ. και μόλις προκύψουν σχετικές περιπτώσεις, θα 
είναι διαθέσιμα στο κοινό περισσότερα στοιχεία όπως π.χ. δημοσιονομικές διορθώσεις κλπ.
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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

Το μέτρο του άρθρου 41(2) για την αντικατάσταση ή εκσυγχρονισμό κύριων ή βοηθητικών κινητήρων 
δεν έχει ενεργοποιηθεί. Όταν ενεργοποιηθεί, θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την εκπλήρωση του 
όρου του άρθρου 41(8).
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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

Η εθνική νομοθεσία δεν απαγορεύει τη δημοσίευση των ονομάτων των δικαιούχων όταν πρόκειται για 
φυσικά πρόσωπα.

Έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.espa.gr  πίνακας πράξεων με στοιχεία, βάσει του Παραρτήματος V 
του κανονισμού ΕΤΘΑ.
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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 2017 υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες ενέργειες:

1. Καταρτίστηκε η Ετήσια Έκθεση για το 2016

2. Έγινε διάχυση των αποτελεσμάτων της Έκθεσης, μέσω της Επιτροπής Παρακολούθησης αλλά και με 
την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ (www.alieia.gr)

3. Έγινε προετοιμασία για τη διεξαγωγή διαγωνισμού στην περίπτωση που διαπιστωθεί ανάγκη για 
εξειδικευμένες μελέτες
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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.
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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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16. ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΙΣ ΜΑΚΡΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 
ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ.

Όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, και ειδικότερα στο άρθρο 27 παράγραφος 3 όσον 
αφορά το «Περιεχόμενο των προγραμμάτων», στο άρθρο 96 παράγραφος 3 στοιχείο ε) όσον αφορά το 
«Περιεχόμενο, έγκριση και τροποποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων βάσει του στόχου 
Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση», στο άρθρο 111 παράγραφος 3 και παράγραφος 4 
στοιχείο δ) όσον αφορά τις «Εκθέσεις υλοποίησης του στόχου "Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση"», καθώς και στο παράρτημα 1 σημείο 7.3 όσον αφορά τη «Συμβολή των κανονικών 
προγραμμάτων στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και τις στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες», 
αυτό το πρόγραμμα συμβάλλει στη ή στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και/ή στις στρατηγικές για τις 
θαλάσσιες λεκάνες:

Οι συντονίστριες χώρες για τον Πυλώνα 1 «Γαλάζια Ανάπτυξη» της EUSAIR είναι η Ελλάδα και το 
Μαυροβούνιο. Στο επίπεδο της Ελλάδας, την ευθύνη για τον συντονισμό των οκτώ χωρών και την 
εκπροσώπηση στη Θεματική Ομάδα Καθοδήγησης (ΘΟΚ) του Πυλώνα 1 έχει μετά από ορισμό του 
Γενικού Γραμματέα του ΥΠΑΑΤ η Προϊσταμένη της Μονάδας Α’ της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
του ΕΠΑΛΘ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Η ΘΟΚ συνεδριάζει δύο φορές το 
χρόνο. Επιπλέον, οι συντονιστές των πυλώνων συμμετέχουν ως μόνιμα μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο 
της EUSAIR, το οποίο επίσης συνεδριάζει δύο φορές το χρόνο.
Με σκοπό την υποστήριξη των εκπροσώπων της ΘΟΚ, έχει συσταθεί, σε εθνικό επίπεδο, η αντίστοιχη 
Θεματική Ομάδα Εργασίας (ΘΟΕ) του Πυλώνα 1. Στην Ομάδα αυτή συμμετέχουν εκπρόσωποι 
συναρμόδιων Υπουργείων, Διαχειριστικών Αρχών, της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και 
Αξιολόγησης, των Περιφερειών και άλλων εμπλεκόμενων φορέων.
Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης για την υλοποίηση της EUSAIR (SWD (2014) 190 final/17.6.2014 Action 
Plan concerning the European Union Strategy for the Adriatic and Ionian Region) και μετά από απόφαση 
της ΘΟΚ, ο Πυλώνας 1 «Γαλάζια Ανάπτυξη» θα εστιάσει στις εξής προτεραιότητες: 
1. Γαλάζιες Τεχνολογίες: (α) πλατφόρμες έρευνας και καινοτομίας (β) ανάπτυξη cluster
2. Αλιεία και Υδατοκαλλιέργειες: (α) επιστημονική συνεργασία στον τομέα αλιείας για τα αλιευτικά 
αποθέματα, (β) διαφοροποίηση στον τομέα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και (γ) πλατφόρμες έρευνας 
και ανάπτυξης για αλιευτικά προϊόντα
3. Θαλάσσια διακυβέρνηση: Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός.
Το 2017, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε δύο φορές (Φεβρουάριος 2017 /Βρυξέλλες και Οκτώβριος 
2017/Ανκόνα) ενώ η ΘΟΚ συνεδρίασε μία φορά (Οκτώβριος 2017/Podgorica). Επίσης, έλαβε χώρα το 2ο 
Φόρουμ της EUSAIR επί Ελληνικής Προεδρίας στα Ιωάννινα (11-12.5.2017) με κεντρικό θέμα τη 
«Γαλάζια Ανάπτυξη», στο οποίο οργανώθηκε ειδική συνεδρία του Πυλώνα Ι με τίτλο «Η προοπτική στην 
Αδριατική-Ιόνιο για βιώσιμη Ανάπτυξη και Απασχόληση». Επιπλέον, τον Μάρτιο 2017 οργανώθηκε από 
κοινού, με πρωτοβουλία του ΕΛΚΕΘΕ, ημερίδα με θέμα «Ενημέρωση και Δράσεις για την εφαρμογή της 
Γαλάζιας Ανάπτυξης - H Στρατηγική EUSAIR & η Πρωτοβουλία BLUEMED».
Τέλος, στο πλαίσιο των εργασιών της ΘΟΚ 1, έχουν συζητηθεί με σκοπό την αναζήτηση πηγών 
χρηματοδότησης, σειρά προτάσεων για έργα, τα οποία θα μπορούσαν να υλοποιηθούν στη 
μακροπεριφέρεια. Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής τα έργα θα λαμβάνουν μελλοντικά ειδική 
«σήμανση» (labelling) με συστατική επιστολή από την ΚΘΟ.
Η χρηματοδότηση των επιλέξιμων έργων θα γίνει αφ’ ενός από το ADRION (Adriatic Ionian 
Transnational Cooperation Programme 2014-2020) και αφ’ ετέρου θα χρησιμοποιηθούν, όσον αφορά τα 
κράτη μέλη της ΕΕ, πόροι από τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, ενώ τα μη κράτη μέλη θα έχουν 
τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν πόρους από το Μέσο Προενταξιακής Βοήθειας IPA. Επίσης, στο 
πλαίσιο της EUSAIR, ενθαρρύνονται οι εθνικές και περιφερειακές αρχές, αρμόδιες για τη διαχείριση των 
κονδυλίων της ΕΕ, να ενσωματώσουν, όπου αυτό κρίνεται κατάλληλο, την εν λόγω Στρατηγική στα 
προγράμματα της χρηματοδοτικής περιόδου 2014-2020 και να κινητοποιήσουν τους αντίστοιχους πόρους. 
Η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, προκειμένου να διασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων της EUSAIR και ειδικότερα του 
Πυλώνα Ι, συμπεριέλαβε σε ορισμένες προσκλήσεις ένα ειδικό κριτήριο, το οποίο προβλέπει την 
πριμοδότηση δράσεων που εξυπηρετούν τους στόχους της μακροπεριφέρειας.
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  Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας (EUSBSR)
  Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη (EUSDR)
  Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου (EUSAIR)
  Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή των Άλπεων (EUSALP)
  Στρατηγική για τη θαλάσσια λεκάνη του Ατλαντικού (ATLSBS)
  Στρατηγική για τη θαλάσσια λεκάνη της δυτικής Μεσογείου (WestMED)
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EUSAIR

Πυλώνας/-ες, θέμα/-τα και/ή οριζόντιο/-α ζήτημα/-τα που αφορά το πρόγραμμα:

 Πυλώνας Θέμα / Οριζόντιο ζήτημα
 1 -  Γαλάζια ανάπτυξη 1.1.1 - Γαλάζιες τεχνολογίες
 1 -  Γαλάζια ανάπτυξη 1.1.2 - Αλιεία και ιχθυοκαλλιέργεια
 1 -  Γαλάζια ανάπτυξη 1.1.3 - Θαλάσσια και ναυτιλιακή διακυβέρνηση και υπηρεσίες
 1 -  Γαλάζια ανάπτυξη 1.2.1 - Ενίσχυση Ε&Α, καινοτομίας
 1 -  Γαλάζια ανάπτυξη 1.2.2 - Ανάπτυξη ΜΜΕ
 1 -  Γαλάζια ανάπτυξη 1.2.3 - Ανάπτυξη ικανότητας
 2 -  Σύνδεση της περιοχής 2.1.1 - Θαλάσσιες μεταφορές
 2 -  Σύνδεση της περιοχής 2.1.2 - Διατροπικές συνδέσεις με την ενδοχώρα
 2 -  Σύνδεση της περιοχής 2.1.3 - Ενεργειακά δίκτυα
 2 -  Σύνδεση της περιοχής 2.2.1 - Ενίσχυση Ε&Α, καινοτομίας
 2 -  Σύνδεση της περιοχής 2.2.2 - Ανάπτυξη ΜΜΕ
 2 -  Σύνδεση της περιοχής 2.2.3 - Ανάπτυξη ικανότητας
 3 -  Ποιότητα 

περιβάλλοντος
3.1.1 - Θαλάσσιο περιβάλλον

 3 -  Ποιότητα 
περιβάλλοντος

3.1.2 - Διακρατικά χερσαία ενδιαιτήματα και βιοποικιλότητα

 3 -  Ποιότητα 
περιβάλλοντος

3.2.1 - Ενίσχυση Ε&Α, καινοτομίας

 3 -  Ποιότητα 
περιβάλλοντος

3.2.2 - Ανάπτυξη ΜΜΕ

 3 -  Ποιότητα 
περιβάλλοντος

3.2.3 - Ανάπτυξη ικανότητας

 4 -  Βιώσιμος τουρισμός 4.1.1 - Διαφοροποιημένη τουριστική προσφορά (προϊόντα και 
υπηρεσίες)

 4 -  Βιώσιμος τουρισμός 4.1.2 - Βιώσιμη και υπεύθυνη διαχείριση του τουρισμού\r(καινοτομία 
και ποιότητα)

 4 -  Βιώσιμος τουρισμός 4.2.1 - Ενίσχυση Ε&Α, καινοτομίας
 4 -  Βιώσιμος τουρισμός 4.2.2 - Ανάπτυξη ΜΜΕ
 4 -  Βιώσιμος τουρισμός 4.2.3 - Ανάπτυξη ικανότητας
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Ποιες δράσεις ή ποιοι μηχανισμοί χρησιμοποιήθηκαν για την καλύτερη σύνδεση του προγράμματος 
με την EUSAIR;:

Α. Συμμετέχουν μακροπεριφερειακοί συντονιστές (κυρίως εθνικοί συντονιστές, συντονιστές 
πυλώνων ή μέλη της θεματικής ομάδας καθοδήγησης) στην επιτροπή παρακολούθησης του 
προγράμματος;?

Ναι      Όχι  

Β. Στα κριτήρια επιλογής, δόθηκαν επιπλέον μόρια σε ειδικά μέτρα για τη στήριξη της EUSAIR;

Ναι     Όχι  

α) Σχεδιάζονται στοχευμένες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων σχετικά με την EUSAIR;

Ναι     Όχι  

β) Πόσα μακροπεριφερειακά έργα/δράσεις λαμβάνουν ήδη στήριξη από το πρόγραμμα; (Αριθμός)

0

γ) Δόθηκαν επιπλέον μόρια/πριμοδοτήσεις σε έργο/δράση υψηλής μακροπεριφερειακής σημασίας ή 
επίπτωσης; Εάν ναι, διευκρινίστε (σε 1 συγκεκριμένη πρόταση)

ΟΧΙ

δ) Άλλες δράσεις (π.χ. προγραμματιζόμενα στρατηγικά έργα). Διευκρινίστε (σε 1 συγκεκριμένη 
πρόταση)

Δεν υπάρχουν προγραμματισμένα στρατηγικά έργα.

Γ. Έχει επενδύσει το πρόγραμμα χρηματοδοτικούς πόρους της ΕΕ στην EUSAIR;

Ναι     Όχι  

Το πρόγραμμά σας σχεδιάζει να επενδύσει στην EUSAIR στο μέλλον; Διευκρινίστε (σε 1 
συγκεκριμένη πρόταση)

Θα εξεταστεί.

Δ. Να αναφερθούν τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν σε σχέση με την EUSAIR (ά.α. για το 2017)

Αναφέρονται στο κείμενο του Τμήματος 16.

Ε. Συμβάλλει το πρόγραμμα στην επίτευξη των σκοπών και/ή των στόχων που συνδέονται με κάθε 
θέμα στο πλαίσιο των πυλώνων, όπως αναφέρεται στο σχέδιο δράσης; (Να προσδιοριστούν ο/οι 
σκοπός/-οί και ο/οι στόχος/-οι)

Ναι, στους στόχους 1, 2 και 3.



EL 88 EL

Έγγραφα
Τίτλος εγγράφου Τύπος εγγράφου Ημερομηνία 

εγγράφου
Τοπικό στοιχείο 

αναφοράς
Στοιχείο αναφοράς της 

Επιτροπής Αρχεία Ημερομηνία 
αποστολής

Εστάλη 
από

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΥ 
ΚΟΙΝΟ

Σύνοψη για τους 
πολίτες

30 Μαϊ 2018 Ares(2018)2837692 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΥ 
ΚΟΙΝΟ 

31 Μαϊ 2018 nlogotge



EL 89 EL

Αποτελέσματα τελευταίας επικύρωσης

Σοβαρότητα Κωδικός Μήνυμα
Πληροφορίες Η έκδοση της έκθεσης υλοποίησης επικυρώθηκε


