
                                                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ                                                       ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ                                 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ                                              ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ                          ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 

  

 

 

 

2η  Συνεδρίαση 

Ε̟ιτρο̟ής Παρακολούθησης Ε.Π.ΑΛΘ. 2014-2020 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



  

 

 

 

 

 



 

1 
 

 
 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014 - 2020 

 

 
 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 
 

1ης ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014 - 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 

 

 

 

 



 

2 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014 – 2020 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  

ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014 - 2020 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 1ης ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΑΛΘ 
2014 - 2020 

 

• Προσφωνήσεις – χαιρετισµοί. 

• ∆ιαπίστωση απαρτίας µελών της Επ.Πα. - Έγκριση Ηµερήσιας ∆ιάταξης - 

Έγκριση Κανονισµού Εσωτερικής Λειτουργίας Επ.Πα.  

• Παρουσίαση ΕΠΑλΘ 2014-2020  

• Παρουσίαση γενικών κριτηρίων επιλογής πράξεων  

∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ ΓΙΑ ΦΑΓΗΤΟ  

• Βασικές Αρχές Συστήµατος ∆ιαχείρισης & Ελέγχου  

• Πρόοδος εκπλήρωσης των εκ των προτέρων Αιρεσιµοτήτων  

• Παρουσίαση πρόσκλησης για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής 

Ανάπτυξης µε πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων  

• Ενηµέρωση/προγραµµατισµός ενεργοποίησης του ΕΠΑΛΘ 2014-2020  

• Συζήτηση - Τοποθετήσεις µελών  

• Προγραµµατισµός επόµενης συνεδρίασης – Έγκριση κριτηρίων επιλογής 

πράξεων – Απόφαση Επιτροπής Παρακολούθησης  

• Λήξη συνεδρίασης 

 



 

3 
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

Γενικός Γραµµατέας Αγροτικής Πολιτικής  

& ∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων 

 

1η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΑΛΘ 2014 – 2020 

 

Προσφωνήσεις – χαιρετισµοί 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αρχίζουµε τη συνεδρίαση της 1ης Επιτροπής του Προγράµµατος Αλιείας 

2014-2020. Καλωσορίζω τον κ. Ευάγγελο Αποστόλου, Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίµων, τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων κ. Νίκο Αντώνογλου και την κα Benini, επικεφαλής της Μονάδας της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής που παρακολουθεί και τη χώρα µας.  

  Καλωσορίζω και την κα Λαζαρίδου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα 

έλεγα ν’ αναδιατάξουµε την ηµερήσια διάταξη της 1ης συνεδρίασης, να ζητήσουµε από 

τον κ. Υπουργό ν’ απευθύνει έναν χαιρετισµό κι επειδή το πρόγραµµα έχει πάει προς τα 

πίσω να κάνουµε αµέσως ένα σύντοµο διάλειµµα για το µεσηµεριανό φαγητό και εν 

συνεχεία να συγκεντρωθούµε στη δουλειά που έχουµε να κάνουµε για την 1η Επιτροπή 

Παρακολούθησης.  

  Άρα, ο κ. Υπουργός θ’ απευθύνει έναν χαιρετισµό, θα τον 

απελευθερώσουµε και στη συνέχεια θα κάνουµε το διάλειµµα ώστε µετά να µπούµε 

κανονικά στη ροή της 1ης συνεδρίασης του Προγράµµατος. Ευχαριστώ πολύ. 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ (ΕΥ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ): Προκαταβολικά να σας ζητήσω συγνώµη γιατί οι 

υποχρεώσεις, οι ώρες, οι ηµέρες είναι τέτοιες που θα σας αφήσω, εξάλλου είναι εδώ οι 

δυο Γραµµατείς, ο Μπάµπης Κασίµης χειριζόµενος αυτά τα πράγµατα µπορεί ν’ 

ανταποκριθεί τουλάχιστον καλύτερα από µένα. 

Αποτελεί µεγάλη τιµή και χαρά για µένα να χαιρετίζω σήµερα εδώ την 1η Επιτροπή 

Παρακολούθησης του νέου Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας και Θάλασσας 2014-

2020 µε την οποία ουσιαστικά σηµατοδοτείται η έναρξη της νέας προγραµµατικής 

περιόδου και µπαίνουν οι βάσεις για την επιτυχή εφαρµογή του νέου προγράµµατος. 

Το νέο Πρόγραµµα Αλιείας όπως εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 2015 από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή θ’ αποτελέσει την αιχµή του δόρατος για την υλοποίηση µιας σειράς µέτρων 
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πολιτικής που στοχεύουν στην ανάπτυξη του αλιευτικού τοµέα. Η χώρα µας διαθέτει 

µεγάλη, τη µεγαλύτερη θα έλεγα ακτογραµµή της Ευρωπαϊκής Ένωσης µ’ ένα µήκος 

που ξεπερνά, όπως εσείς γνωρίζετε καλύτερα από µένα, τα 16.000 χιλιόµετρα.  

Γι’ αυτό λοιπόν η σηµασία του αλιευτικού τοµέα είναι πάρα πολύ µεγάλη, υπερβαίνει θα 

έλεγα την άµεση συµβολή της στο ΑΕΠ της χώρας µας καθώς συµβάλλει στη διατήρηση 

της κοινωνικής και οικονοµικής συνοχής των παράκτιων και νησιώτικων περιοχών, στην 

εξασφάλιση ζωικών πρωτεϊνών υψηλής βιολογικής αξίας, στη διατήρηση και στη 

δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και βεβαίως στην ανάπτυξη κλάδων, όπως της 

υδατοκαλλιέργειας, που έχουν επιδείξει σηµαντικές εξαγωγικές επιδόσεις, πράγµα που 

βεβαίως συντελεί και στην αντιµετώπιση του µεγάλου ελλείµµατος που έχουµε στο 

εµπορικό ισοζύγιο κυρίως των αγροτικών προϊόντων, των προϊόντων διατροφής.  

Οι συνολικοί πόροι του νέου Προγράµµατος, κοινοτικοί και εθνικοί υπερβαίνουν τα 520 

εκατοµµύρια ευρώ, ενώ µε την κινητοποίηση και των ιδιωτικών θα ανέλθουν στα 780 

εκατοµµύρια ευρώ. µιλάµε για ένα ποσό σηµαντικό για το χώρο της Αλιείας, όχι ότι θα 

λύσει όλα τα προβλήµατα, όµως αν λάβουµε υπ' όψιν τις στρατηγικές που θέλουµε να 

υπηρετήσουµε όσον αφορά τον τοµέα της Αλιείας, τότε πιστεύουµε ότι θα είναι 

αποφασιστική η συµβολή τους καθ’ ότι όχι µόνο θα ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα 

των επιχειρήσεων του αλιευτικού τοµέα, θα συµβάλλουν και στην προστασία του 

περιβάλλοντος και στην προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων . 

Σε σχέση µε την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, η στρατηγική µας εστιάζεται στη 

στήριξη των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, στο σύνολο των κλάδων του τοµέα 

(συλλεκτική αλιεία, υδατοκαλλιέργειες, εµπόριο και µεταποίηση).  

Θα επιχειρηθεί η ανάπτυξη νέων ή βελτιωµένων προϊόντων, διαδικασιών, τεχνολογιών, 

και συστηµάτων διαχείρισης και οργάνωσης σε όλα τα επίπεδα της αλυσίδας 

εφοδιασµού, µε στόχο να αυξηθεί η προστιθέµενη αξία των προϊόντων αυτών και να 

µειωθεί το κόστος παραγωγής. Παράλληλα, θα επιδιωχθεί η βελτίωση της οργάνωσης 

της αγοράς, η εξεύρεση νέων αγορών και η στήριξη ενεργειών προώθησης των 

αλιευτικών προϊόντων. 

Το άλλο κοµµάτι που αφορά ιδιαίτερα την προστασία του περιβάλλοντος και την 

προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων, η στρατηγική επιλογή της χώρας µας 

εστιάζεται στην µείωση των επιπτώσεων της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον, στην 

προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστηµάτων 

και στην προώθηση της υδατοκαλλιέργειας, µε υψηλό επίπεδο προστασίας του 
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περιβάλλοντος και της υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων, καθώς και της 

δηµόσιας υγείας και ασφάλειας. 

Στον κλάδο της συλλεκτικής αλιείας, θα στηριχθούν κυρίως οι επενδύσεις στα αλιευτικά 

σκάφη που βελτιώνουν την ασφάλεια, τις συνθήκες εργασίας και την ενεργειακή 

απόδοση, προσθέτουν αξία στα αλιευτικά προϊόντα, βελτιώνουν την επιλεκτικότητα των 

αλιευτικών εργαλείων και µειώνουν τα ανεπιθύµητα αλιεύµατα, µε παράλληλη 

προστασία και αποκατάσταση της υδρόβιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστηµάτων 

και τη διασφάλιση της ισορροπίας µεταξύ αλιευτικής ικανότητας και διαθέσιµων 

αλιευτικών δυνατοτήτων. 

Στον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας θα επιχειρηθεί 

να τονωθεί µε την ίδρυση νέων και τον εκσυγχρονισµό υφιστάµενων µονάδων 

υδατοκαλλιέργειας, µε γνώµονα την προώθηση νέων µορφών υδατοκαλλιέργειας µε 

υψηλό δυναµικό ανάπτυξης και καλή προοπτική εµπορίας.  

Για τους σκοπούς της βελτίωσης των προϊόντων που εκφορτώνονται, της ασφάλειας και 

των συνθηκών εργασίας, θα στηριχθούν επενδύσεις στις υποδοµές και συγκεκριµένα σε 

αλιευτικούς λιµένες, τόπους εκφόρτωσης και αλιευτικά καταφύγια.  

Στον κλάδο της εµπορίας και µεταποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας θα 

στηριχθούν οι οµάδες παραγωγών, οι ενέργειες αναζήτησης νέων αγορών, οι 

εκστρατείες προώθησης, οι επενδύσεις σε µονάδες µεταποίησης που συµβάλλουν στην 

εξοικονόµηση ενέργειας, βελτιώνουν την ασφάλεια, την υγιεινή και τις συνθήκες 

εργασίας και οδηγούν στη δηµιουργία νέων ή βελτιωµένων προϊόντων και διαδικασιών. 

Στην επίτευξη του στόχου της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, θα συµβάλλει τα 

µέγιστα και η προσπάθεια στήριξης επιλεγµένων αλιευτικών περιοχών, µέσα από την 

υλοποίηση ολοκληρωµένων στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης οι οποίες στρατηγικές 

σχεδιάζονται και υλοποιούνται και µε πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων. 

Επίσης, θα ενισχυθούν παρεµβάσεις για την κατασκευή ή τοποθέτηση στατικών ή 

κινητών εγκαταστάσεων για την προστασία και τη βελτίωση της υδρόβιας πανίδας και 

χλωρίδας, τη διαχείριση – αποκατάσταση – παρακολούθηση των θαλάσσιων 

προστατευόµενων περιοχών και των περιοχών NATURA 2000. 

Στο πλαίσιο τήρησης των υποχρεώσεων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και εφαρµογής 

της Ολοκληρωµένης Θαλάσσιας Πολιτικής έχει προβλεφθεί σηµαντική χρηµατοδότηση 

για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση αλιευτικών δεδοµένων και δράσεις ανταλλαγής 

πληροφοριών. 
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Η εξυπηρέτηση των βασικών αυτών στρατηγικών επιλογών και προτεραιοτήτων µας 

µέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας και Θάλασσας αποτελεί το στοίχηµα και 

τη µεγάλη πρόκληση για τη νέα προγραµµατική περίοδο, που ουσιαστικά σήµερα ξεκινά 

µε την 1η Επιτροπή Παρακολούθησης και που πιστεύω ότι µε τη συνεισφορά όλων σας 

θα αποτελέσει µια δηµιουργική και παραγωγική περίοδο ανασυγκρότησης του τοµέα της 

αλιείας.  

Με τα λίγα αυτά λόγια να ευχαριστήσω για την πρόσκληση τον Πρόεδρο της Επιτροπής 

και να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στις εργασίες, καλή αρχή και καλή επιτυχία στο νέο 

Πρόγραµµα Αλιείας. Χρειάζεται πραγµατικά ο κλάδος Αλιείας ιδιαίτερη στήριξη.  

Σας το ζητούµε διότι και από πλευράς του Υπουργείου έχει µπει ως στόχος αυτός ο 

κλάδος που περιπλανήθηκε να βρει στο χώρο του την πραγµατική στήριξη για ν’ 

ανταποκριθεί και στις ανάγκες αλλά κυρίως στις τεράστιες δυνατότητες που έχει η χώρα 

µας µε µια τέτοια ακτογραµµή και µε τέτοιες δυνατότητες που µπορούν ουσιαστικά να 

πολλαπλασιάσουν και τις αποδόσεις τους και κυρίως τις ανάγκες των νησιών των 

µικρών περιοχών για να εξασφαλίσουν ένα ελάχιστο βιώσιµο εισόδηµα.  

Σας ευχαριστώ πολύ και σας εύχοµαι καλή επιτυχία στις εργασίες σας.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε πολύ κ. Υπουργέ. Κατανοούµε ότι έχετε υποχρεώσεις που 

δε σας επιτρέπουν να παραµείνετε, θα είστε όµως ωσεί παρών γνωρίζοντας ότι 

επανειληµµένα µου έχετε επισηµάνει ότι είναι ένας τοµέας στον οποίο πρέπει να 

δώσουµε βάρος, πρέπει να επενδύσουµε δυνάµεις στα επόµενα χρόνια ώστε 

πραγµατικά να συµβάλλουµε στην ανάπτυξη του τοµέα και να ενισχύσουµε παράλληλα 

την ίδια τη διαδικασία της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας.  

  Θα κάνουµε ένα διάλειµµα εδώ για ένα σύντοµο γεύµα και θα συνεχίσουµε 

στο µακρύ δρόµο της 1ης συνεδρίασης του Προγράµµατος. Ευχαριστώ πολύ.  

 

∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Προφανώς έχει ανατραπεί το πρόγραµµα αλλά παρ’ όλα αυτά θα κάνουµε 

µια σοβαρή προσπάθεια να κλείσουµε τη συνεδρίαση in time. Κάνω έκκληση σε όλους 

σας να είµαστε λιτοί, to the point και εποικοδοµητικοί. 

  Επανερχόµαστε και µπαίνουµε στο κυρίως πρόγραµµα, αφού πρώτα 

δώσω στον εαυτό µου τη δυνατότητα ν’ απευθυνθεί στην Επιτροπή και πέραν του 

καλωσορίσµατος, να µπει στην ουσία της συζήτησης. Στη συνέχεια θα δώσω το λόγο 
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στην κα Benini ν’ απευθύνει έναν χαιρετισµό στην 1η συνεδρίαση της Επιτροπής 

Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας και Θάλασσας, 2014-

2020.  

Κυρίες και κύριοι, αυτή ή συνεδρίαση σηµατοδοτεί ουσιαστικά την έναρξη του νέου 

Προγράµµατος και για µας έχει ιδιαίτερα συµβολικό χαρακτήρα καθώς στοχεύουµε να 

θέσουµε τις βάσεις µιας νέας εταιρικής σχέσης που θα κληθεί να εγγυηθεί και να 

διασφαλίσει την επιτυχή εφαρµογή του Προγράµµατος.  

Είχαµε την ευκαιρία το πρωί να συζητήσουµε µια σειρά ζητήµατα στη βάση και των 

παρατηρήσεων που έγιναν, που αφορούν την υλοποίηση του Προγράµµατος 2007-

2013. Σήµερα λοιπόν, περισσότερο από ποτέ, θεωρώ ότι είναι επιτακτική ανάγκη ο 

καθένας από µας από τη θέση που θα υπηρετήσει τους στόχους του νέου 

Προγράµµατος, θα συνεισφέρει στην προσπάθεια που ξεκινά και ελπίζουµε να 

επανατοποθετήσει το Πρόγραµµα εκεί που του αξίζει.  

Ευελπιστώ ότι θ’ αποτελέσει την αρχή αναπροσανατολισµού αλλαγής της επενδυτικής 

κουλτούρας σε µια προσπάθεια να µετατοπίσουµε όπως συχνά λέω και το ίδιο το 

παραγωγικό µας πρότυπο και να δώσουµε ένα τέλος σε λάθη και πολιτικές του 

παρελθόντος οι οποίες δε βοήθησαν όσο θα έπρεπε κι όσο έχει ανάγκη ο τόπος την 

αλιεία και την ελληνική οικονοµία. 

Ιδιαίτερα στις σηµερινές συνθήκες της οικονοµικής και κοινωνικής κρίσης, 

αντιλαµβάνεστε ότι η προσπάθεια που πρέπει να καταβάλλουµε πρέπει να είναι 

στοχευµένη και πρέπει να έχει πιο ισχυρά αποτελέσµατα. Η συλλογικότητα, κι εδώ 

αναφέροµαι σε όλους εµάς που υπηρετούµε το Πρόγραµµα από διάφορες θέσεις, µε 

συλλογικότητα λοιπόν, προγραµµατισµό, µεθοδικότητα, είναι σίγουρο ότι µπορούµε να 

επιτύχουµε το καλύτερο. 

Αναφέροµαι σε δυο βασικούς στόχους που είχαµε θέσει και οι οποίοι κατά την άποψή 

µου στο πέρασµα από την περασµένη προγραµµατική περίοδο στην καινούργια ήταν 

κεντρικής σηµασίας. Ποιοι ήταν αυτοί οι δύο βασικοί στόχοι: Ο ένας ήταν να 

µεγιστοποιήσουµε όσο ήταν δυνατό την απορρόφηση των πόρων µε τους περιορισµούς 

που ανέφερα στην πρωινή συνεδρίασή µας και το δεύτερο να εγκρίνουµε, αυτοί ήταν οι 

βασικοί µας στόχοι, το καινούργιο Πρόγραµµα το οποίο και έγινε.  

Έτσι, σε ό,τι αφορά τον πρώτο στόχο της µέγιστης δυνατής απορρόφησης των πόρων, 

γνωρίζουµε ότι το 2015 ήταν το τελευταίο έτος υλοποίησης, τα είπα και το πρωί και 

διαπιστώσαµε όλοι ότι παρά το γεγονός ότι η προσπάθεια που κατεβλήθη ήταν µεγάλη, 

δε µπορούµε να πούµε ότι είµαστε ικανοποιηµένοι από το ύψος της απορρόφησης στο 
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οποίο τελικά καταλήγουµε ολοκληρώνοντας το πρόγραµµα και τις πληρωµές τώρα, το 

οποίο αναφέραµε ότι ξεπερνά το 75% της εγκεκριµένης δηµόσιας δαπάνης. 

Οι λόγοι πολλοί. Είπαµε το πρωί, αντικειµενικές, υποκειµενικές, ενδογενείς αδυναµίες 

µας εµπόδισαν να επιτύχουµε τους στόχους που θα θέλαµε. δεν πρέπει να ξεχνάµε, 

είµαι φανατικός οπαδός της θεωρίας του contextualization, του συγκείµενου. ∆ε 

µπορούµε να κάνουµε αυτές τις αναλύσεις αγνοώντας το περιβάλλον της οικονοµικής 

κρίσης, της κοινωνικής κρίσης, της υποστελέχωσης των Υπηρεσιών που ήδη 

αναφέρθηκε.  

Άρα η αξιολόγησή µας σε ό,τι αφορά τους λόγους οι οποίοι δε βοήθησαν στο βαθµό 

που θα θέλαµε την απορρόφηση και την υλοποίηση των στόχων του Προγράµµατος 

2007-2013, δε µπορεί να γίνει αυτή η συζήτηση, επιµένω σ’ αυτό, αγνοώντας όλες αυτές 

τις παραµέτρους.  

Ν’ αναφέρω ότι ουσιαστικά απορροφήσαµε περίπου τα 191 εκατοµµύρια, φτάσαµε στο 

75, 28% της εγκεκριµένης δηµόσιας δαπάνης, αλλά δε µπορούµε, επαναλαµβάνω να 

είµαστε ικανοποιηµένοι απ’ αυτό και µόνο. Εµείς θα είµαστε πάντα περισσότερο 

ικανοποιηµένοι εάν καταφέρνουµε να συνδυάζουµε την υψηλή απορρόφηση µε την 

υψηλή αποτελεσµατικότητα υλοποίησης των στόχων του Προγράµµατος. Αυτά για το 

παρελθόν. 

Σε ό,τι αφορά τους στόχους συνδεδεµένους µε την έγκριση του Προγράµµατος της νέας 

προγραµµατικής περιόδου 2014-2020, γνωρίζετε ότι το πρόγραµµα εγκρίθηκε τον 

Οκτώβριο του 2015, το ενδιαφέρον είναι ότι έχουµε µια σηµαντική αύξηση του 

προϋπολογισµού του Προγράµµατος, ανέρχεται στα 388.777.914 ευρώ κοινοτικής 

συµµετοχής που εκτιµούµε ότι θα κινητοποιήσει πόρους που θα ξεπεράσουν τα 500 

εκατοµµύρια, θα ανέλθουν στα 523,3 εκατοµµύρια.  

Το Πρόγραµµα εγκρίθηκε αφού προηγήθηκαν οι απαραίτητες διαβουλεύσεις, επίπονες, 

εντατικές µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη βάση των ουσιαστικών παρατηρήσεων που 

έκαναν οι Υπηρεσίες της Επιτροπής. Σηµασία έχει ότι έχουµε πλέον ένα εγκεκριµένο 

πρόγραµµα το οποίο µπορεί ν’ αποτελέσει το στοίχηµα και της πολιτικής ηγεσίας και της 

∆ιοίκησης και της ∆ιαχειριστικής Αρχής αλλά και υµών όλων.  

Γιατί ακούω µ’ ενδιαφέρον τις παρατηρήσεις, αλλά νοµίζω οι ευθύνες αφορούν και τα 

δυο µέρη. Και µιας και βρίσκοµαι σ’ αυτό το σηµείο νοµίζω ότι το γεγονός ότι έχουµε ένα 

πρόγραµµα εγκεκριµένο οφείλεται στην προσπάθεια, παρά τις αδυναµίες που οι 

Υπηρεσίες έκαναν, όχι µόνο οι Υπηρεσίες του ΕΠΑΛ αλλά οι ∆ιαχειριστικές Αρχές, και οι 



 

9 
 

Υπηρεσίες οι οποίες συνδέονται µε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, µε το Υπουργείο, µε τις Οµάδες 

Τοπικής ∆ράσης, παρά την κριτική που όλοι ασκούµε ο ένας στον άλλον.  

Και προφανώς οφείλουµε να ευχαριστήσουµε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την 

αδιάλειπτη συνδροµή της στην ικανοποίηση των στόχων που είχαµε θέσει παραπάνω.  

Με την έγκριση λοιπόν του νέου Προγράµµατος είµαστε ενώπιον της µεγάλης 

πρόκλησης να προπαρασκευάσουµε το κατάλληλο θεσµικό πλαίσιο, να κάνουµε όλες 

εκείνες τις διερευνητικές ενέργειες και συναντήσεις που θα µας επιτρέψουν αυτή την 

έναρξη. Αφού βέβαια, επαναλαµβάνω, λάβουµε υπ' όψιν και τις λάβαµε, τις αδυναµίες, 

της δυσλειτουργίες των παρελθόντων ετών.  

Σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν και συνεκτιµώντας τις οµοιότητες ως προς τις 

κανονιστικές διατάξεις του Προγράµµατος σε σχέση µε τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα 

των άλλων Ταµείων εκτός του Αγροτικού, αποφασίστηκε και σας το ανακοινώνω, να 

προβούµε σε συνεργασία µε τις Υπηρεσίες του επισπεύδοντος Υπουργείου Οικονοµίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισµού σε όλες εκείνες τις αναγκαίες ενέργειες που θα διασφαλίσουν 

την οµαλή ένταξη και υλοποίηση του νέου Προγράµµατος λαµβάνοντας υπ' όψιν και 

υλοποιώντας τ’ ακόλουθα: 

1) Τον ορισµό της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης 

Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων 

Επενδύσεων ΕΣΠΑ ως Αρχή Πιστοποίησης και την υιοθέτηση του Λογιστικού 

Πληροφοριακού Συστήµατος ΟΠΣ για την υλοποίηση του προγράµµατος. Θεωρώ ότι 

αυτό είναι µια σηµαντική απόφαση 

2) Υιοθέτηση του Συστήµατος Πληρωµών και Χρηµατοροών των υπολοίπων 

Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ µε Φορέα Πληρωµών τη Γενική ∆ιεύθυνση 

Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου µας, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. 

3) Να προβούµε σε µια σηµαντική αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών µας µε τη συνένωση, 

την ενσωµάτωση µάλλον της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής ∆ράσεων ΕΠΑΛΘ στην 

Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ΕΠΑΛΘ και τη σχετική προσαρµογή της διάρθρωσης και 

του οργανογράµµατός της για την κάλυψη του συνόλου των απαιτήσεων διαχείρισης.  

Αυτά συνεπάγονται, αντιλαµβάνεστε, µια νέα περίοδο µε βασικό στόχο, επαναλαµβάνω, 

την καλύτερη δυνατή υλοποίηση του Προγράµµατος της Αλιείας και Θάλασσας. Και αυτό 

σηµαίνει τι: Ότι µαθαίνουµε από τα λάθη, δυσλειτουργίες, αδυναµίες και επιχειρούµε να 

τα διορθώσουµε.  
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Να πω και κάτι άλλο: Σε αυτό πρέπει να προσθέσει κανείς ότι η ελληνική κοινωνία 

αντιστέκεται στις αλλαγές. Και αντιστέκεται και η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση. Νοµίζω ότι µ’ αυτή 

την προσπάθεια που κάνουµε, συµβάλλουµε σε µια αλλαγή κουλτούρας. Αν θέλουµε να 

επιτύχουµε στόχους πρέπει να είµαστε προετοιµασµένοι και για τις απαραίτητες 

αλλαγές. ∆ιαφορετικά στόχοι δύσκολοι χωρίς τις απαραίτητες αλλαγές, διαρθρωτικές, 

θεσµικές δε µπορούν να ικανοποιηθούν διαφορετικά.  

Εποµένως αυτά τι σηµαίνουν; Και πρέπει να πω εδώ ότι χαίροµαι και για τις ίδιες τις 

Υπηρεσίες των οποίων προϊσταµαι γιατί σε αυτή την προσπάθεια συνέβαλλαν και 

πραγµατικά θέλουν να υλοποιήσουν αυτές τις αλλαγές. Για την ολοκλήρωση λοιπόν των 

προαναφεροµένων αναγκαίων ενεργειών, επίκειται στο αµέσως επόµενο διάστηµα η 

σχετική τροποποίηση του νόµου 4314 και στη συνέχεια η τροποποίηση του 

Προγράµµατος Αλιείας 2014-2020. 

Ενώ επίσης στις άµεσες ενέργειες συµπεριλαµβάνεται η έκθεση της Κοινής Υπουργικής 

Απόφασης Αναδιάρθρωσης της ∆ιαχειριστικής Αρχής. Ταυτόχρονα θα προχωράµε και 

τις ενέργειες εκπόνησης του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου καθώς και τις 

προσπάθειες έκδοσης των πρώτων προσκλήσεων των Μέτρων αυτών για τα οποία 

σήµερα ζητείται η έγκριση των κριτηρίων επιλογής πράξεων, κάτι το οποίο είναι 

παρακάτω στην ατζέντα της ηµέρας.  

Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι επιθυµία όλων µας ήταν και είναι να ενεργοποιηθούν 

όλα τα µέτρα και κυρίως τα παραγωγικά σε εύλογο χρονικό διάστηµα.  

Προς αυτή την κατεύθυνση θα δουλέψουµε εντατικά. Επί του παρόντος, αποφασίσαµε 

να ενεργοποιήσουµε τα µέτρα εκείνα τα οποία είτε αποτελούν εκ των προτέρων 

αιρεσιµότητα για το πρόγραµµα, όπως η υλοποίηση του Προγράµµατος Συλλογής 

Αλιευτικών ∆εδοµένων είτε συµβάλλουν στην ολοκλήρωση των πράξεων εκείνων όπως 

είναι τα µεγάλα δηµόσια έργα τα οποία δεν πρόλαβαν να ολοκληρωθούν στην 

προηγούµενη προγραµµατική περίοδος και παραµένουν µη λειτουργικά µέσω της 

επανένταξής τους.  

Παράλληλα θα εκπονείται και το θεσµικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων κρατικών 

ενισχύσεων, θα προετοιµάζονται τα κριτήρια επιλογής πράξεων και θα ζητηθεί η έγκρισή 

τους από την Επιτροπή Παρακολούθησης, επιδιώκοντας µέχρι τέλος του έτους να 

εκδοθούν οι προσκλήσεις στα κύρια από άποψη χρηµατοδοτικής βαρύτητας µέτρα της 

υδατοκαλλιέργειας και της µεταποίησης. 

Επισηµαίνεται τέλος ότι µέχρι το τέλος του µηνός Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους, βάσει 

υποχρέωσης που πηγάζει από τον οριζόντιο Κανονισµό 1303/2013, των ∆ιαρθρωτικών 
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Ταµείων, θα έχει ολοκληρωθεί η επιλογή των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης µε 

πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων. 

Οι απαιτήσεις του νέου Προγράµµατος είναι µεγάλες και οι συνθήκες όπως γνωρίζετε 

και βιώνουµε όλοι µας, δεν είναι ιδανικές. Το είπα το πρωί, ας το αναφέρω κι εγώ: Εµείς 

είµαστε ευτυχείς, γιατί ήδη η πρόσκληση, η κοινή πρόσκληση για το CLLD Αλιείας και 

Αγροτικής Ανάπτυξης είναι στον αέρα. 

 Και θεωρούµε ότι καθυστερήσαµε κιόλας. Αλλά ταυτόχρονα θεωρούµε ότι 

καινοτοµούµε διότι τα άλλα Ταµεία δεν προσήλθαν ακόµα. Μπορεί να υπάρξουν 

αδυναµίες, το τολµήσαµε και αυτό νοµίζω έχει την αξία του και γι’ αυτό και το τονίζω 

ιδιαίτερα. Και πρέπει να πω ότι υπάρχει ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον ήδη για τα 

προγράµµατα αυτά. 

Μπορεί να υπάρξουν αδυναµίες, το τολµήσαµε και αυτό νοµίζω έχει την αξία του και γι’ 

αυτό το τονίζω ιδιαίτερα. Και πρέπει να πω ότι υπάρχει ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον ήδη 

για τα προγράµµατα αυτά.  

Οι πόροι λοιπόν οι οποίοι διατίθενται στο νέο πρόγραµµα είναι πολλοί, όπως προείπα 

ιδιαίτερα αυξηµένοι σε σχέση µε το προηγούµενο πρόγραµµα και δεδοµένης της 

κατάστασης που έχει διαµορφωθεί στο χώρο, οι πόροι αυτοί µπορούν ν’ αποτελέσουν 

το οξυγόνο θα έλεγα που θα σηµάνει την επανεκκίνηση του κλάδου και θα καλύψει τις 

ανάγκες εκείνες που θα δηµιουργήσουν πολλαπλασιαστικά οφέλη στις τοπικές 

κοινωνίες των αλιευτικών και νησιωτικών κυρίως περιοχών. 

Αποτελεί λοιπόν ζητούµενο αφ’ ενός να κινητοποιηθούν οι υγιείς παραγωγικές δυνάµεις 

του αλιευτικού τοµέα, αλλά και των κλάδων υδατοκαλλιέργειας και µεταποίησης αλλά και 

εµπορίας συνολικότερα και αφ’ ετέρου να εξασφαλιστεί ο κατάλληλος, ευέλικτος και 

αποτελεσµατικός µηχανισµός υποστήριξης εφαρµογής του προγράµµατος προς όφελος 

των δυνητικών δικαιούχων. 

Πιστεύουµε ότι το νέο πρόγραµµα κυρίως µέσα από τα νέα µέτρα και δράσεις του 

καθώς και από τη συµπληρωµατικότητα και τη συνέργεια δράσεων µε τα υπόλοιπα 

διαρθρωτικά κι επενδυτικά Ταµεία, µπορεί ν’ αποτελέσει κινητήριο δύναµη για την 

ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών και να λειτουργήσει καταλυτικά στην επίλυση των 

διαρθρωτικών προβληµάτων του κλάδου. 

Συγκεκριµένα µέσα από τα µέτρα του νέου προγράµµατος, επιχειρούµε παρεµβάσεις 

προς επίλυση διαρθρωτικών προβληµάτων όπως είναι αυτά της µειωµένης 

ανταγωνιστικότητας ενισχύοντας επενδύσεις αυξηµένης προστιθέµενης αξίας και 

πολλαπλασιαστικού αποτελέσµατος µε επένδυση στην ποιότητα, την προβολή και 
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προώθηση των αλιευτικών προϊόντων, την καθετοποίηση και µεταποίησή τους µε 

στόχευση σε προϊόντα συγκριτικού πλεονεκτήµατος και εξαγωγικού προσανατολισµού. 

2) Επιχειρούµε ν’ αντιµετωπίσουµε το χαµηλό βαθµό οργάνωσης των αλιέων µε κίνητρα 

συµµετοχής σε υγιείς Συνεταιρισµούς, οµάδες και Οργανώσεις παραγωγών καθώς και 

παρέχοντας κίνητρα υλοποίησης συλλογικών επενδύσεων.  

3) Επιχειρούµε ν’ αντιµετωπίσουµε την περιβαλλοντική υποβάθµιση των θαλάσσιων 

βιολογικών πόρων µ’ ενίσχυση γαλάζιων φιλοπεριβαλλοντικών πρακτικών.  

4) Αντιµετωπίζουµε την απουσία αποτελεσµατικών χρηµατοδοτικών µέσων για την 

κάλυψη των αναγκών υλοποίησης επενδύσεων µε σχεδιασµό κι ενεργοποίηση εκείνων 

των εργαλείων που θα λαµβάνουν υπ' όψιν τις ιδιαιτερότητες του τοµέα και θα 

συµβάλλουν αποτελεσµατικά στην ενίσχυση της ρευστότητας και τη δυνατότητα 

πρόσβασης σε δανειακά κεφάλαια για την κάλυψη της ιδίας συµµετοχής για επενδύσεις, 

εγγυοδοσία, κεφάλαια κίνησης, επιδότηση επιτοκίου. 

∆ε θέλω να επαναλάβω αυτό που είπα το πρωί σε ό,τι αφορά την προσπάθεια επίλυσης 

αυτών των ζητηµάτων, έχει ήδη συγκροτηθεί Επιτροπή σε κυβερνητικό επίπεδο γι’ αυτό 

το θέµα και ευελπιστούµε ότι σύντοµα θ’ ανακοινωθεί κάτι περισσότερο σε ό,τι αφορά τις 

δοµές αν θέλετε για την αντιµετώπιση των προβληµάτων χρηµατοδότησης στ’ 

αναπτυξιακά προγράµµατα. 

Σε ό,τι αφορά την Αλιεία, επαναλαµβάνω ότι αναγνωρίζουµε την αποτυχία του ενάλιου 

και θ’ αναζητήσουµε τον καλύτερο δυνατό τρόπο αξιοποίησης πόρων για την ενίσχυση 

της ιδιωτικής συµµετοχής. 

5) Επιχειρούµε ν’ αντιµετωπίσουµε τη συνολικότερη υποβάθµιση των αλιευτικών 

περιοχών µε την προώθηση των τοπικών στρατηγικών ανάπτυξης, ήδη αναφέρθηκα 

στο CLLD. 

Κλείνω αυτές τις αναφορές µου σηµειώνοντας ότι προς αυτή την κατεύθυνση θα 

εργαστούµε ώστε η ικανοποίηση των στόχων των παραγωγικών επενδύσεων, της 

ενίσχυσης των αλιευτικών κοινοτήτων, της τοπικής ανάπτυξης, της µεταποίησης, της 

εµπορίας και εξαιρετικά σηµαντικά της προώθησης των αλιευτικών προϊόντων και του 

ανοίγµατος των αγορών, είναι βασικοί στόχοι µας, σ’ αυτούς θα εργαστούµε και ζητώ τη 

δική σας συνδροµή σ’ αυτή την κατεύθυνση. 

Ειλικρινά θέλουµε να σηµατοδοτήσουµε την είσοδο σε µια νέα εποχή µε το Πρόγραµµα. 

Το πρωί συζητήσαµε µια σειρά προβλήµατα, ακούσαµε µε ιδιαίτερη προσοχή τις 

παρατηρήσεις σας, λαµβάνονται όλες υπ' όψιν και νοµίζω ότι όπως έχουµε ήδη 



 

13 
 

αποδείξει, η διαβούλευση πλέον µε τους θεσµικούς φορείς έχει ήδη ξεκινήσει και θα 

είναι ενεργός σε όλη την προγραµµατική περίοδο του νέου προγράµµατος.  

Θέλουµε λοιπόν µέσα απ’ όλα αυτά να χτίσουµε ένα brand name, αναφερθήκατε κι εσείς 

για τα προϊόντα µας και πραγµατικά η χώρα έχει µεγάλη ανάγκη αν θέλετε την 

ταυτοποίησή της µε προϊόντα ποιότητας. Κάνω µια µικρή παρένθεση να πω ότι αν έχει 

ένα συγκριτικό πλεονέκτηµα η χώρα µας είναι η ποιότητα των αλιευτικών και αγροτικών 

της προϊόντων.  

Εάν δεν επενδύσουµε λοιπόν στην ποιότητα, νοµίζω ότι οι όροι ανταγωνιστικότητας δε 

θα είναι υπέρ ηµών, θα είναι εις βάρος µας. Άρα, εκεί θα επενδύσουµε. Και θεωρώ ότι 

το πρόγραµµα µπορεί να συµβάλλει σ’ αυτή την κατεύθυνση.  

Κλείνοντας, νοµίζω θα ήταν παράλειψή µου να µην ευχαριστήσω όλους όσους 

εργάστηκαν για την προετοιµασία της σηµερινής 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης, τους 

οποίους θα συνεχίζω να ευχαριστώ υπό την προϋπόθεση ότι οι στόχοι που θέτουµε 

αρχίζουν να υλοποιούνται. ∆ιαφορετικά, η κριτική πρέπει να είναι δίκαιη και σκληρή όταν 

χρειάζεται, γιατί πραγµατικά εδώ είµαστε για να ικανοποιούµε αυτούς τους στόχους για 

το καλό των δικαιούχων, της χώρας, της εθνικής οικονοµίας αλλά, θα έλεγα και των 

υποχρεώσεων που έχουµε απέναντι στην ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία µας 

εµπιστεύεται να υλοποιήσουµε αυτό το Πρόγραµµα.  

Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω όλους για τη σηµερινή παρουσία, να ευχαριστήσω 

και την κα Benini στην οποία δίνω αµέσως το λόγο για έναν χαιρετισµό και να τη 

διαβεβαιώσω ότι εµείς γυρνάµε σελίδα και σ’ αυτή την προσπάθεια θέλουµε την ενεργό 

υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί, όπως λέµε, it takes two to dance a tango.  

F. BENINI:  Ευχαριστώ κ. Γενικέ Γραµµατέα. Πολύ ενθαρρυντικά τα λόγια σας κι 

ευχαριστώ πολύ. 

Είµαι επικεφαλής της Επιτροπής DG Mare. Γνωρίζω τον τοµέα πολύ καλά κι έχω 

µιλήσει µε κάποιους από εσάς. µιλήσαµε και στο διάλειµµα, είµαι λοιπόν εδώ για να σας 

ακούσω πολύ προσεκτικά σε όλα όσα έχετε να µου πείτε. Το γεγονός ότι είµαι νέα δε 

σηµαίνει ότι όλη αυτή η εξειδίκευση και η γνώση δεν υπάρχει στην Επιτροπή και δεν 

κάνουµε συνεχώς πράγµατα. 

Κατ' αρχήν θα ήθελα να σας συγχαρώ, να συγχαρώ τις ελληνικές Αρχές κι όλους τους 

συναδέλφους που δουλεύουν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αλλά και στο 

Υπουργείο Ναυτιλίας. Πρόκειται για µια κοινή προσπάθεια για να υιοθετηθεί το 

Πρόγραµµα. Τα ποσά είναι µεγάλα και είναι µια πολύ καλή ευκαιρία για την ελληνική 
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πλευρά να ξεδιπλώσει δραστηριότητες και στον τοµέα της Ναυτιλίας και στον τοµέα της 

αλιείας. 

∆εν πρέπει να µείνει ανεκµετάλλευτη η ευκαιρία αυτή. Πρόκειται για µια πρόκληση διότι 

έχετε διπλά χρήµατα απ’ όσα είχατε στο παρελθόν. Και 3 χρόνια ώστε να τ’ 

απορροφήσετε. Στόχος δεν είναι να τα ξοδέψετε απλώς όπως είναι, όπως πολύ ορθά 

είπατε, να τα ξοδέψετε σε στοιχεία τα οποία θα δηµιουργήσουν µια στιβαρή βάση για 

δράσεις στο παρελθόν µ’ έναν τρόπο επωφελή.  

Στη Μεσόγειο, ο τοµέας της Αλιείας βρίσκεται σε µεγάλη πίεση. ∆εν αναφέροµαι µόνο 

στην Ελλάδα, παντού στη Μεσόγειο. Είναι οι πόροι οι οποίοι δέχονται πιέσεις και όλος ο 

τοµέας. Χρειαζόµαστε ενθουσιασµό, φαντασία από τους ανθρώπους της Μεσογείου για 

να βρουν τις λύσεις σ’ έναν δύσκολο τοµέα.  

Οι προοπτικές υπάρχουν, η κατανάλωση των αλιευµάτων, η διάθεση για περισσότερη 

κατανάλωση αυξάνει γενικώς. Οπότε πρέπει να δούµε πώς αυτές οι αγορές µπορεί ν’ 

αποκτήσουν ένα ουσιαστικό οικονοµικό νόηµα για τις χώρες. Και µπορείτε να πείτε 

«πολύ ωραία, αλλά δεν έχουµε πρόσβαση σε πιστώσεις». Αναφέρατε κι εσείς κάτι 

τέτοιο νωρίτερα. 

Θα υπάρξουν όµως εργαλεία τα οποία θα σας δώσουν τρόπους να εφοδιάσετε τις 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις σας. Τα πάντα θα είναι στο τραπέζι έτοιµα. Πρέπει συλλογικά 

να δοθεί µια απάντηση και η Επιτροπή είναι εδώ να σας βοηθήσει. Είµαστε εταίροι σ’ 

αυτή την προσπάθεια και το µέτρο της επιτυχίας µας θα είναι το πόσο θα πετύχετε 

εσείς. 

Έχουµε λοιπόν έναν κοινό στόχο και γι’ αυτό το λόγο είναι ενθαρρυντικό το ότι 

αναδιαρθρώνετε τις δοµές σας, είναι δύσκολες διαδικασίες αυτές και το γνωρίζω. Πρέπει 

να είµαστε ταπεινοί έναντι αυτού και να δούµε πώς µπορούµε να προοδεύσουµε διότι 

όλοι οι θεσµοί πλέον σήµερα δέχονται πιέσεις ως γνωρίζουµε. Και να έχουµε µια καλή 

συνεργασία µε την Αρχή Πιστοποίησης ώστε να βρεθούν οι κατάλληλες συνέργειες. 

Μια µικρή παρατήρηση που πρέπει να κάνω, είναι σηµαντική: Την επόµενη φορά που 

θα έχουµε την Επιτροπή Παρακολούθησης, θα ήθελα να υπάρχουν τα έγγραφα 

διαθέσιµα 15 µέρες νωρίτερα. Όχι για να δείξουµε πως είµαστε καλοί µαθητές, αλλά για 

να έχει ο καθένας από σας την ευκαιρία να κοιτάξει τα ζητήµατα το µπαίνουν στο 

τραπέζι, να συζητήσετε µε τους συναρµόδιους και να κατέβετε µε καλύτερες προτάσεις. 

Ο δικός σας ρόλος είναι πάρα πολύ σηµαντικός. Εσείς είστε ο συνδετικός κρίκος µε την 

πραγµατική οικονοµία. Η διοίκηση λοιπόν χρειάζεται ανθρώπους σαν κι εσάς. Αλλά θα 

πρέπει να έρχεστε προς εµάς καλά προετοιµασµένοι.  
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Με αυτό ολοκληρώσω τη µικρή µου παρέµβαση και να πω για άλλη µια φορά ότι µε 

πολλή χαρά βρίσκοµαι εδώ πέρα και είµαι έτοιµη να συνδράµω στη γόνιµη συζήτηση 

που θ’ ακολουθήσει.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σπεύδω να δώσω το λόγο στην κα Λαζαρίδου.  

ΑΙΚ. ΛΑΖΑΡΙ∆ΟΥ: Καλησπέρα κι από µένα για δεύτερη φορά. Εύχοµαι κι εγώ καλή 

επιτυχία στο Πρόγραµµα. 

∆ε θέλω να πω πολλά. Με αφορµή το λόγο σας κι εγώ µπερδεύτηκα γι’ αυτό ζήτησα ένα 

αντίγραφο ενός σηµείο στο οποίο αναφερθήκατε στην αναδιάρθρωση του Συστήµατος 

∆ιαχείρισης και Ελέγχου, επειδή υπάρχει κοµµάτι στην ατζέντα, δεν ξέρω αν θα υπάρχει 

αναλυτικότερη παρουσίαση, αναφερθήκατε στην υιοθέτηση του συστήµατος πληρωµών 

χρηµατοροών των υπολοίπων Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ µε φορέα 

πληρωµών τη Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης.  

Εκεί µπερδεύτηκα λίγο. ∆ε θέλω να µονοπωλήσω λίγο την κουβέντα για κάτι τόσο 

τεχνικό, θα υπάρξει διευκρίνιση στο σηµείο της ατζέντας που είναι για το σύστηµα 

διαχείριση και ελέγχου ή όχι. Προσπαθώ δηλαδή να καταλάβω αν είναι κάποια 

Υπηρεσία το λογιστήριο του ΟΠΕΚΕΠΕ ή αν είναι η Οικονοµική Υπηρεσία του 

Υπουργείου. Εντάξει, το διευκρίνισα. Ευχαριστώ πολύ. 

 

∆ιαπίστωση απαρτίας µελών της Επ.Πα. - Έγκριση Ηµερήσιας ∆ιάταξης  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Προχωρούµε στην ηµερήσια διάταξη. Αφού 

επισηµάνω ότι είµαστε σε απαρτία θα διαβάσω την ηµερήσια διάταξη:  

• ∆ιαπίστωση απαρτίας µελών της Επ.Πα. - Έγκριση Ηµερήσιας ∆ιάταξης - 

Έγκριση Κανονισµού Εσωτερικής Λειτουργίας Επ.Πα.  

• Παρουσίαση ΕΠΑλΘ 2014-2020  

• Παρουσίαση γενικών κριτηρίων επιλογής πράξεων  

• Βασικές Αρχές Συστήµατος ∆ιαχείρισης & Ελέγχου  

• Πρόοδος εκπλήρωσης των εκ των προτέρων Αιρεσιµοτήτων  

• Παρουσίαση πρόσκλησης για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης µε 

πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων  

• Ενηµέρωση/προγραµµατισµός ενεργοποίησης του ΕΠΑΛΘ 2014-2020  

• Συζήτηση - Τοποθετήσεις µελών  
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• Προγραµµατισµός επόµενης συνεδρίασης – Έγκριση κριτηρίων επιλογής 

πράξεων – Απόφαση Επιτροπής Παρακολούθησης  

Στα «∆ιάφορα» έχουµε την έγκριση της ετήσιας έκθεσης για το έτος 2015, µια συνοπτική 

παρουσίαση του πυλώνα «Γαλάζια ανάπτυξη της στρατηγικής Αδριατικής - Ιονίου» και 

στο τέλος έχουµε τις αποφάσεις, προγραµµατισµό επόµενης Επιτροπής 

Παρακολούθησης, την έγκριση κριτηρίων επιλογής πράξεων και την έγκριση των 

συµπερασµάτων της 1ης συνεδρίασης. 

Εάν υπάρχει κάποιο θέµα που θέλετε να προσθέσουµε στην ηµερήσια διάταξη 

παρακαλώ πέστε το, διαφορετικά θεωρείται εγκεκριµένη και προχωρούµε.  

 

Έγκριση Κανονισµού Εσωτερικής Λειτουργίας Επ.Πα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Έχετε ήδη πάρει τον Κανονισµό. Υπάρχει αντίρρηση;  

Ν. ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, εκ µέρους της Πανελλήνιας Ένωσης 

Μικροµεσαίων Ιχθυοκαλλιεργητών: Συµφωνώντας πλήρως µε το πνεύµα της εισήγησής 

σας για άµεση στοχευµένη και συστηµατική ενεργοποίηση του Προγράµµατος, και 

πιστεύοντας ότι µετά από 2,5 χρόνια δεν πρέπει να χαθεί καθόλου καιρός και πρέπει να 

υπάρχει όπως τονίσατε κι εσείς και η κα Benini µια ουσιαστική λειτουργία της Επιτροπής 

Παρακολούθησης.  

  Εµείς θα προτείναµε στο άρθρο 3 που λέει ότι η Επιτροπή 

Παρακολούθησης συνεδριάζει τουλάχιστον µια φορά ετησίως ή να γίνει, άσχετα αν αυτό 

δε θα δεσµεύει ουσία αλλά τουλάχιστον τύποις, να µπει δυο φορές το χρόνο και σίγουρα 

δε µπορούµε να διανοηθούµε ότι θα συνεδριάσουµε ξανά το 2017 όταν υπάρχουν τα 

κριτήρια για παράδειγµα των ιδιωτικών επενδύσεων τα οποία πιστεύουµε ότι θα πρέπει 

να έρθουν πολύ σύντοµα, το φθινόπωρο, για συζήτηση.  

  Άλλη παρατήρηση: Στο άρθρο 5 που µιλάει ότι οι προσκλήσεις καθώς και 

τα σχετικά έγγραφα που απαιτούνται θα πρέπει λέει κατά κανόνα να είναι δυο 

εβδοµάδες πριν τη συνεδρίασή της, να µπει και µια πρόβλεψη που να λέει ότι σε κάθε 

περίπτωση µια εβδοµάδα πριν. ∆ηλαδή για τα µισά θέµατα σήµερα ας το πούµε ότι είναι 

η έλλειψη της εµπειρίας, για τα µισά θέµατα ήδη δεν έχουµε εισηγήσεις.  

  Το να ερχόµαστε να συζητάµε παίρνοντας εκείνη τη στιγµή τις εισηγήσεις, 

νοµίζω δε συµβάλλει στον ουσιαστικό διάλογο. Άρα να µπει αυτό, κατά κανόνα δυο 

εβδοµάδες, αλλά σε κάθε περίπτωση να είναι µια εβδοµάδα.  
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  Για τη γραπτή διαδικασία για την οποία έγινε πολλή συζήτηση και στην 

πρωινή συνεδρίαση, αυτά τα επείγοντα θέµατα να είναι πράγµατι θέµατα. Θέµατα τα 

οποία είναι προγραµµατισµένα και ουσιώδη πρέπει να έρχονται στη διαδικασία της 

Επιτροπής Παρακολούθησης. ∆ε µπορούµε να διανοηθούµε πώς η ετήσια έκθεση για 

παράδειγµα που ξέρουµε πότε υποβάλλεται, να έρχεται µε γραπτή διαδικασία. 

  Μα το ξέρουµε ότι θα κάνουµε έκθεση και πότε θα την κάνουµε. Άρα θα 

πρέπει να είναι στις αποφάσεις που παίρνει η Επιτροπή και όχι η γραπτή διαδικασία. 

Στο ίδιο άρθρο, στο 6, αυτό το οποίο πραγµατικότητα είναι λίγο οξύµωρο, είναι ότι 

έχουµε δει αποφάσεις µε τη διαδικασία τη γραπτή, να λένε: Με ψήφους 3 υπέρ, 1 κατά 

και 25 που δεν απάντησαν αλλά τεκµαίρονται θετική, εγκρίνεται. 

  Νοµίζω ότι εφ' όσον η πρόβλεψη είναι ότι µε το 60% έχει απαρτία, µε το 

50% µπορεί να παρθεί απόφαση, άρα πάµε στο 30%, θα πρέπει να µπει ότι 

τουλάχιστον ένα ποσοστό ας πούµε 25% θα πρέπει να έχουν απαντήσει, όχι να 

τεκµαίρεται η απάντησή τους. Πρώτα - πρώτα δε λέω για τους φορείς που έχουµε την 

υποχρέωση ν’ απαντήσουµε αλλά ούτε οι Υπηρεσίες να µην απαντάνε; 

  Συνεπώς θα πρέπει το «ΙΙΙ» να συµπληρωθεί ότι «σε κάθε περίπτωση θα 

πρέπει να υπάρχουν 25% θετικές ψήφοι για τη λήψη της απόφασης και µε τη γραπτή 

διαδικασία». 

  Τέλος στον Κώδικα ∆εοντολογίας, σαφώς πρέπει να υπάρχει Κώδικας 

∆εοντολογίας, αλλά θα θέλαµε να δουν οι Υπηρεσίες σας έναν κώδικα δεοντολογίας για 

όλους εµάς, δηλαδή το ότι δεν έρχονται, το ότι δεν απαντούν στη γραπτή διαδικασία, δε 

µπορεί να είναι απλά και µόνο µια ηθική υποχρέωση, πρέπει να µπει και µια δέσµευση. 

∆εν ξέρω πώς µπορεί να µορφοποιηθεί αυτό αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να 

είναι και κανόνες δεοντολογίας για το κάθε ένα µέλος. 

  Και µια παρατήρηση: Στο άρθρο 11 λέει: «Ο παρών κανονισµός 

εσωτερικής λειτουργίας µπορεί να τροποποιηθεί µε απόφαση των µελών». Νοµίζω το 

σωστό είναι «µε απόφαση της Επιτροπής». Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ κ. Αναγνόπουλε. ∆εν πρέπει να κάνω κατάχρηση της 

θέσης µου, πάντως η απάντηση στην ουσιαστική λειτουργία της Επιτροπής 

Παρακολούθησης είναι η ουσιαστική συµµετοχή µας σε αυτήν. Αυτό θ’ αποτελέσει 

παράγοντα προσέλκυσης και των αδιάφορων µελών της Επιτροπής. Γιατί το πρόβληµα 

υπάρχει και σε άλλες Επιτροπές Παρακολούθησης όπου δε συµµετέχει ενεργά ο 

κόσµος, δυστυχώς. 
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  Σηµειώνοµε τις παρατηρήσεις σας και ζητώ να δω αν υπάρχουν άλλες 

παρατηρήσεις.  

ΑΙΚ. ΛΑΖΑΡΙ∆ΟΥ: Μολονότι εµείς σαν εκπρόσωποι της Επιτροπής δεν έχουµε 

δικαίωµα ψήφου, κανονικά δε θα µπορούσαµε να έχουµε λόγο µε την έννοια ότι ο 

κανονισµός λειτουργίας αφορά τα κυρίως µέλη που εκπροσωπούν και τους 

παραγωγικούς φορείς, εκπροσωπούν φορείς ενδιαφέροντος. Μ’ αυτή την έννοια.  

  Συµβουλευτικά όµως κι έτσι όπως εγώ είχα την εµπειρία 

παραλαµβάνοντας τα έγγραφα, η φάση της επιλογής κριτηρίων και ειδικά για τα µέλη 

που ψηφίζουν το λέω, είναι πάρα πολύ σηµαντική. Είναι το Α και το Ω για την επιλογή 

των έργων που θα χρηµατοδοτηθούν κάτω από το πρόγραµµα. 

  Μ’ αυτό λοιπόν το γνώµονα, εγώ προσωπικά πιέστηκα πάρα πολύ γιατί 

ταυτόχρονα, εννοείται όπως όλοι µας έχουµε κι άλλες υποχρεώσεις, πιέστηκα πάρα 

πολύ να τα µελετήσω σε βάθος στο χρονικό διάστηµα αυτό. Οπότε προσπαθώντας να 

βάλω τον εαυτό µου στη θέση ενός µέλους της Επιτροπής που θα έπαιρνε και την 

ευθύνη να ψηφίσει υπέρ, κατά ή να δώσει σχόλια, θα έδινα απλώς τη συµβουλή οι δυο 

εβδοµάδες να είναι δεσµευτικές όσον αφορά την αποστολή. 

  ∆ηλαδή δυο εβδοµάδες πριν την Επιτροπή οπωσδήποτε ν’ αποστέλλεται 

στο σχετικό υλικό έτσι ώστε κάποιος να έχει το χρόνο να τα µελετήσει σε βάθος και όταν 

θα έρθει στην Επιτροπή..  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πόσες µέρες πριν ήταν τώρα; 

ΑΙΚ. ΛΑΖΑΡΙ∆ΟΥ: Ήταν λιγότερο από δυο εβδοµάδες, εγώ προσωπικά τα παρέλαβα, 

νοµίζω εστάλησαν αν θυµάµαι καλά Τρίτη απόγευµα ή Τετάρτη πρωί, δε µπορώ να 

θυµηθώ τώρα γιατί ήταν και η τελευταία του EFF, αν ήταν και οι δυο ταυτόχρονα την 

Τρίτη το απόγευµα ή και Τετάρτη το πρωί.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αλλά πάνω από 10 µέρες. Ευχαριστώ πολύ. Προφανώς πρέπει να έχετε 

στη διάθεσή σας τα υλικά δυο εβδοµάδες πριν, είναι αυτονόητο, θα εργαστούµε σ’ αυτή 

την κατεύθυνση, αλλά επιτρέψτε µου να πω ότι δεν ήταν και δυο µέρες πριν τη 

συνεδρίαση, ήταν τουλάχιστον δέκα µέρες πριν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σηµειώνουµε 

λοιπόν τις παρατηρήσεις.  

  Αµέσως τώρα ζητώ από το Σώµα να εγκρίνει τον Κανονισµό Εσωτερικής 

Λειτουργία της Επιτροπής Παρακολούθησης ενσωµατώνοντας: Πρώτον, τις δυο 

εβδοµάδες στις οποίες αναφερθήκατε, δε συµφωνώ µε την πρόταση υποχρεωτικά δυο 

φορές συνεδρίαση, η δέσµευση η πολιτική είναι µία φορά υποχρεωτικά το χρόνο κι 
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όποτε κρίνεται απαραίτητο για ουσιαστική δουλειά, προφανώς θα πρέπει να 

συνεδριάσουµε. Η υποχρέωσή µας είναι µια συνεδρίαση τουλάχιστον το χρόνο. 

  Οι άλλες ήταν παρατηρήσεις δεν είναι απαραίτητο ότι πρέπει να 

ενσωµατωθούν στον Εσωτερικό Κανονισµό. ∆ιορθώστε µε κ. Αναγνόπουλε. ∆υο 

εβδοµάδες τουλάχιστον…  

Ν. ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟΣ: Αν γίνει δυο εβδοµάδες χωρίς το «κατά κανόνα», δεν υπάρχει 

αντίρρηση. Εκείνο που ήταν επιπρόσθετο, ήταν όταν κάνουµε τη γραπτή διαδικασία να 

υπάρχει ένα ελάχιστο ποσοστό που να είναι πραγµατικές ψήφοι και όχι να τεκµαίρονται 

ψήφοι.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆ε θα γίνει ποτέ αυτό. Ας είµαστε ρεαλιστές.  

Ν. ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟΣ: Καλά, πείτε ότι εµείς είµαστε οι αδιάφοροι ή οτιδήποτε. Οι 

Υπηρεσίες που είναι µέλη µε δικαίωµα ψήφου δε µπορούν να πουν ναι η όχι; Είναι 

νοµίζω εκ του καθήκοντός τους να πουν τη γνώµη. Από κει και πέρα δεν έχει και νόηµα. 

∆ηλαδή η αµέλεια όχι ότι συγχωρείται στους άλλους φορείς αλλά στους εκ του ∆ηµοσίου 

προερχοµένους, µέλη της Επιτροπής, νοµίζω πρέπει στοιχειωδώς να πουν «µας 

στείλατε, ευχαριστούµε, λέµε ναι, λέµε όχι, έχουµε παρατηρήσεις». Ευχαριστώ.  

Ε. ΓΙΟΚΑΛΑ: Ήθελα να δώσω µια απάντηση ως προς τους φορείς που δεν απαντούν 

για τις Υπηρεσίες. Η ανάγνωση είναι ακριβώς η ανάποδη. ∆ηλαδή οι Υπηρεσίες, επειδή 

ακριβώς ξέρουν τη δουλειά και εµπιστεύονται η µία την άλλη, σαφώς και συµφωνούν κι 

επειδή ακριβώς συµφωνούν, δεν προσθέτουν άλλη µία τυπική δουλειά του να 

απαντήσουν τυπικά.  

  Εάν κάποιος έχει πραγµατικά το λόγο ν’ απαντήσει και πρέπει ν’ 

απαντήσει επί της ουσίας είναι οι φορείς, οι εµπλεκόµενοι φορείς. Οι Υπηρεσίες είναι η 

τυπική απάντησή τους, διότι επειδή όλοι συνεργάζονται µεταξύ τους, µιλούν την ίδια 

γλώσσα, ξέρουν ότι θα συµφωνήσουν. Άρα τεκµαίρεται ναι, δεν είναι θέµα, το ακριβώς 

ανάποδο είναι. Οι φορείς πρέπει ν’ απαντούν. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγκρίνεται ο Κανονισµός Εσωτερικής λειτουργίας, µε την προσθήκη 

των δυο εβδοµάδων. 

  Προχωρούµε στο επόµενο θέµα, που είναι η παρουσίαση του 

Προγράµµατος 2014-2020 από την κα Γιόκαλα.  

 

Παρουσίαση ΕΠΑλΘ 2014-2020 
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Ε. ΓΙΟΚΑΛΑ: Ευχαριστώ και πάλι. Αγαπητά µέλη, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί 

συνεργάτες, κυρίες και κύριοι, θα επιχειρήσω µια πολύ συνοπτική παρουσίαση του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2014-2020. 

Το Πρόγραµµα, όπως πολλές φορές ειπώθηκε σήµερα στην αίθουσα, εγκρίθηκε στις 

23/10/2015. Η πρώτη επίσηµη υποβολή του ήταν ακριβώς ένα χρόνο πριν, δηλαδή τον 

Οκτώβριο του 2014. Αυτό τον ένα χρόνο διαπραγµατευθήκαµε επί της ουσίας µε την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το πρόγραµµά µας ήταν το πρώτο από τα ας πούµε µεγάλα 

Προγράµµατα που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

Τα προηγούµενα Προγράµµατα που είχαν εγκριθεί ήταν 5 πολύ µικρά Προγράµµατα 

όπως ήταν της Κύπρου, της Μάλτας, της Αυστρίας, της Εσθονίας και της Φινλανδίας. 

Τώρα, τι κάνει το ΕΠΑΛΘ: Ουσιαστικά οι πόροι του προέρχονται από το Ευρωπαϊκό 

Ταµείο Θάλασσας και Αλιείας, τους αξιοποιεί αυτούς τους πόρους και µ’ αυτό τον τρόπο 

συµβάλλει στην Ευρώπη 2020 για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς 

ανάπτυξη, στην εφαρµογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής, στην εφαρµογή της 

ολοκληρωµένης θαλάσσιας πολιτικής, καθώς επίσης συµβάλλει και σε άλλες 

στρατηγικές όπως είναι η µακροπεριφέρειες Αδριατικής – Ιονίου. 

Να δούµε τη χρηµατοδότηση του Προγράµµατος: Η κοινοτική συµµετοχή ανέρχεται στα 

388.777.914 ευρώ. Η αντίστοιχη εθνική συµµετοχή στα 134.628.395 ευρώ. Έτσι, έχουµε 

µια συνολική δαπάνη δηµόσια που υπερβαίνει το µισό δις ευρώ ενώ αν 

συνυπολογίσουµε την κινητοποίηση των ιδιωτικών πόρων, τότε θα φτάσουµε τα 780 

εκατοµµύρια ευρώ. 

Είναι ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραµµα, ειπώθηκε κι άλλες φορές µέσα στην αίθουσα 

σήµερα, είναι πολύ υψηλοί οι πόροι για πρώτη φορά. Αν θέλουµε να κάνουµε και 

επιχειρήσουµε µια ιστορική αναδροµή, θα δούµε ότι στο Πρόγραµµα το προηγούµενο, 

το 2007-2013 είχαµε µια κοινοτική συµµετοχή 207 εκατοµµύρια, στο Πρόγραµµα 2000-

2006 είχαµε µια κοινοτική συµµετοχή γύρω στα 250 εκατοµµύρια, ήταν διταµειακή στο 

Πρόγραµµα 2000-2006, δηλαδή είχαµε πάρει χρήµατα τόσο από το Ταµείο Αλιείας όσο 

και από το Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ενώ στο Πρόγραµµα 1994-1999 ήταν 

τριταµειακό, είχαµε πάρει και από το Ταµείο Αλιείας που τότε ονοµαζόταν 

χρηµατοδοτικό µέσο προσανατολισµού της Αλιείας και από το Ταµείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης, ακόµη κι από το Κοινωνικό Ταµείο. 

Τα χρήµατα που είχαµε πάρει βέβαια το ’94-’99 ήταν γύρω στα 170 εκατοµµύρια αν 

θυµάµαι καλά και υλοποιήσαµε και ένα Επιχειρησιακό Πρόγραµµα και µια Κοινοτική 
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Πρωτοβουλία, οι παλιοί θα θυµούνται την πρωτοβουλία PESCA. Αυτό ως µια ιστορική 

αναδροµή.  

Η κοινοτική συµµετοχή, τα 388 εκατοµµύρια δεν αφορούν όλα άµεσα σε παρεµβάσεις 

επιχειρησιακές όπως τις γνωρίζετε µέχρι σήµερα, δηλαδή αναπτυξιακού τύπου.  

Ενσωµατώνονται και κάποιες µέχρι πρότινος χωριστές χρηµατοδοτικές γραµµές της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι η γραµµή που πληρώνει τη συλλογική των αλιευτικών 

δεδοµένων, βασικά υποχρέωση των κρατών µελών στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής 

Πολιτικής όπως επίσης ενσωµατώνεται και η ανεξάρτητη γραµµή που µέχρι τώρα 

πλήρωνε όλες τις υποχρεώσεις της χώρας για τον έλεγχο και την επιθεώρήση των 

αλιευτικών δραστηριοτήτων.  

Εδώ αποτυπώνεται αυτό που λέω σε όρους δηµόσιας δαπάνης αν το δούµε, δηλαδή 

από τα 523,5 εκατοµµύρια δηµόσια δαπάνη που έχει το Πρόγραµµα, ουσιαστικά οι 

αναπτυξιακές παρεµβάσεις µε τη µορφή που τις ξέρουµε είναι τα 425 εκατοµµύρια 

δηµόσιας δαπάνης ενώ τα 98 εκατοµµύρια δηµόσιας δαπάνης αφορούν άµεσα στην 

εφαρµογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής και την εφαρµογή της Ολοκληρωµένης 

Θαλάσσιας Πολιτικής. 

Λέµε άµεσα γιατί έµµεσα όλες µα όλες οι δράσεις και τα µέτρα του Προγράµµατος της 

Αλιείας, αφορούν την εφαρµογή της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής.  

Το Επιχειρησιακό µας Πρόγραµµα έχει ένα αναπτυξιακό όραµα. Ποιο είναι αυτό: Η 

βιώσιµη ανάπτυξη του τοµέα της Αλιείας στην κατεύθυνση ενίσχυσης της 

ανταγωνιστικότητας, προστασίας του περιβάλλοντος και διατήρησης της κοινωνικής και 

οικονοµικής συνοχής. 

Το Πρόγραµµα δοµείται γύρω από τις 6 προτεραιότητες της Ένωσης όπως 

περιγράφονται µέσα στον Κανονισµό 508 που είναι ο Κανονισµός του Ευρωπαϊκού 

Ταµείου Θάλασσας και Αλιείας, τις βλέπετε.  

Η πρώτη αφορά στην προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιµης, αποδοτικής ως προς 

τους πόρους καινοτόµου ανταγωνιστικής και βασιζόµενης στη γνώση αλιείας, η δεύτερη 

είναι η αντίστοιχη για την υδατοκαλλιέργεια, η τρίτη προτεραιότητα αφορά στην 

ενίσχυση της εφαρµογής της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, η τέταρτη αφορά στην αύξηση 

της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής κι εδώ µέσα βρίσκεται η ανάπτυξη των 

τοπικών αλιευτικών κοινοτήτων, είναι η ενίσχυση της εµπορίας και της µεταποίησης και 

τέλος η 6η προτεραιότητα είναι η ενίσχυση της Ολοκληρωµένης Θαλάσσιας Πολιτικής.  
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Επιχειρείται να δείξουµε κάποια µέτρα και δράσεις που κρέµονται κάτω από κάθε 

προτεραιότητα. Στην πρώτη προτεραιότητα που σχετίζεται µε την Αλιεία έχει 

κατανεµηθεί και το µεγαλύτερο ποσό της δηµόσιας δαπάνης, έχουν κατανεµηθεί 186,2 

εκατοµµύρια ευρώ. Τα µέτρα και δράσεις τα βλέπετε, έχουν να κάνουν τόσο µε 

επενδύσεις σε αλιευτικά σκάση όσο και µε περιβαλλοντικά µέτρα που αφορούν στη 

διατήρηση και διαχείριση των ιχθυοαποθεµάτων, όπως και λοιπά µέτρα καινοτοµίας, 

συµβουλευτικών υπηρεσιών, συνεχίζονται τα µέτρα είναι πολλά, καθώς επίσης και 

µέτρα που αφορούν στις αλιευτικές υποδοµές.  

Η δεύτερη προτεραιότητα, η σχετική µε τη υδατοκαλλιέργεια, της έχει κατανεµηθεί ένας 

προϋπολογισµός γύρω στα 90 εκατοµµύρια ευρώ, είναι υπερδιπλάσια σχεδόν από την 

προγραµµατική περίοδο 2007-2013. Τα µέτρα και οι δράσεις, τα βλέπετε, ακολουθούν 

παρακάτω. Η µεγάλη έµφαση δίνεται στις παραγωγικές επενδύσεις στην 

υδατοκαλλιέργεια, στην καινοτοµία, στις συµβουλευτικές υπηρεσίες και σε λοιπά άλλα 

µέτρα παραπλήσια. 

Η προτεραιότητα 3 που αφορά στην Κοινή Αλιευτική Πολιτική έχει δυο µέτρα: Έχει τον 

έλεγχο και την επιβολή των αλιευτικών δραστηριοτήτων και τη συλλογή των δεδοµένων. 

Η κατανοµή είναι 92 εκατοµµύρια σε όρους δηµόσιας δαπάνης. 

Η προτεραιότητα 4 αφορά ουσιαστικά όπως είπαµε και νωρίτερα στη τοπική ανάπτυξη, 

στο CLLD. Ο προϋπολογισµός της είναι 54,2 εκατοµµύρια ευρώ περίπου και τα µέτρα 

της ουσιαστικά είναι η προπαρασκευή των τοπικών προγραµµάτων, η εφαρµογή των 

στρατηγικώ, οι δραστηριότητες συνεργασίας καθώς και οι λειτουργικές δαπάνες των 

οµάδων τοπικής δράσης Αλιείας.  

Η προτεραιότητα 5 που αφορά στην εµπορία και τη µεταποίηση έχει έναν 

προϋπολογισµό 78,3 περίπου ευρώ, οι δε δράσεις και τα µέτρα της είναι 4. Είναι τα 

σχέδια παραγωγής και εµπορίας από οµάδες παραγωγών, είναι οι ενισχύσεις στην 

αποθεµατοποίηση, είναι µέτρα εµπορίας, εδώ πέρα µέσα είναι τα µέτρα προώθηση που 

τόσος λόγος έγινε και στην προηγούµενη συνεδρίαση και είναι και τα µέτρα της 

µεταποίησης των προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας. 

Τέλος έχουµε την τελευταία προτεραιότητα, την 6, που έχει να κάνει µε την 

ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική, µ’ έναν προϋπολογισµό περίπου 6 εκατοµµύρια 

ευρώ. Εδώ πέρα υπάρχουν κάποια έργα που την ευθύνη τους έχει το Υπουργείο 

Ναυτιλίας που είναι υπεύθυνο και για την ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική ενώ η 

Τεχνική Βοήθεια του Προγράµµατός µας έχει µια δηµόσια δαπάνη ύψους 17 

εκατοµµυρίων ευρώ.  



 

23 
 

Οι βαρύτητες αν τις δούµε οι χρηµατοδοτικές των προτεραιοτήτων που σας ανέφερα 

νωρίτερα: Η πρώτη που είναι και η µεγαλύτερη έχει το 35,6%, θυµίζω ότι είναι η 

προτεραιότητα για την Αλιεία, η δεύτερη των Υδατοκαλλιεργειών στο 17,2%, η 

προτεραιότητα 3 για την Κοινή Αλιευτική Πολιτική 17,6%, η προτεραιότητα 4 για την 

τοπική ανάπτυξη 10,3%, η προτεραιότητα 5 για τη µεταποίηση 15%, η προτεραιότητα 6, 

1,1% ενώ η Τεχνική Βοήθεια είναι στο 3,2%. 

 Να το δούµε και σε γράφηµα αυτό, οι προτεραιότητες και η κατανοµή τους και δυο 

λόγια για τα νέα χαρακτηριστικά του Προγράµµατος: Οι δράσεις και τα µέτρα του 

Προγράµµατος 2014-2020 δε διαφέρουν αισθητά, τουλάχιστον στα βασικά µέτρα από τα 

µέτρα του 2007-2013.  

∆ίνεται όµως ιδιαίτερη έµφαση σε τρία πράγµατα που αυτά αποτελούν και τα νέα 

χαρακτηριστικά: Μεγάλη έµφαση στην καινοτοµία σε όλα τα στάδια της αλυσίδας 

παραγωγής τόσο σε βελτιωµένα ή νέα προϊόντα, υπηρεσίες, διαδικασίες, είναι η έµφαση 

στην προστιθέµενη αξία και τέλος, η έµφαση στη διαφοροποίηση. 

Οτιδήποτε για τον προγραµµατισµό των ενεργειών µας, ενηµερωθήκατε από τον 

Προϊστάµενό µας, τον Γενικό, οτιδήποτε προχωρά και εξειδικεύεται θα αναρτάται στην 

ιστοσελίδα µας που ευελπιστούµε ότι θα βελτιωθεί περαιτέρω. Σας ευχαριστώ πολύ για 

την προσοχή σας.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε πολύ την κα Γιόκαλα. Κρατάµε καινοτοµία, προστιθέµενη 

αξία και διαφοροποίηση. Κεντρικής σηµασίας για οποιαδήποτε συζήτηση που αφορά 

την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας σ’ αυτή την κατάσταση που βρισκόµαστε. 

Άµεσης προτεραιότητας καινοτοµία, εξαιρετικά σηµαντική η ενίσχυση της προστιθέµενης 

αξίας.  

  Υπολειπόµαστε πολύ εκεί ως χώρα, και δεν περιορίζοµαι µόνο στην 

Αλιεία. Και τρίτον, διαφοροποίηση. ∆ιαφοροποίηση, ενίσχυση του εισοδήµατος των 

αλιέων και από άλλες πηγές. Εδώ τα Προγράµµατα Τοπικής Ανάπτυξης παίζουν πολύ 

σηµαντικό ρόλο. Άρα ας στοχεύσουµε εκεί, εγώ θα ενίσχυα ένα σκέλος περισσότερο 

αλλά δεν είναι αυτής της στιγµής συζήτηση, το χρόνο τον έχουµε µπροστά µας και 

είµαστε βέβαιοι ότι θα µπορέσουµε να επιδείξουµε και στη διάρκεια υλοποίησης του 

προγράµµατος την απαραίτητη ευελιξία ώστε να ικανοποιήσουµε µε τον καλύτερο 

δυνατό και πιο αποτελεσµατικό τρόπο στόχους πολιτικής.  

  Να πάµε σε µια συζήτηση τώρα, αλλά θα παρακαλούσα να είµαστε λιτοί, 

διαφορετικά δεν πρόκειται να τελειώσουµε.  
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Συζήτηση - Τοποθετήσεις µελών 

Γ. ΠΑΞΙΜΑ∆ΗΣ: Κύριε Πρόεδρε είµαι από το Παγκόσµιο Ταµείο για τη Φύση. Ήθελα να 

ρωτήσω σε σχέση µε τον προγραµµατισµό, το χρονοδιάγραµµα για τις υπόλοιπες 

δράσεις οι οποίες δεν είναι αυτές που αναφέρονται, που έχουµε δει ήδη στην 

πρόσκληση που µας έχει σταλεί, ποιο είναι το χρονοδιάγραµµα, ο προγραµµατισµός για 

ν’ ανοίξουν κι οι υπόλοιπες δεδοµένου ότι αν πάµε στο προηγούµενο ΕΠΑΛ ήταν και 

σχόλιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η ανάγκη του να ξεκινούν όλα από την αρχή 

προκειµένου να έχουµε και καλύτερη απορρόφηση στην πορεία. Ευχαριστώ.  

Ε. ΓΙΟΚΑΛΑ: Νοµίζω ότι οι δράσεις που σας ενδιαφέρουν είναι αυτές που τα κριτήρια 

τώρα περνάµε, σας ενδιαφέρουν φαντάζοµαι όλες οι προστατευόµενες περιοχές, όλα τα 

φιλοπεριβαλλοντικά αλλά…  

Γ. ΠΑΞΙΜΑ∆ΗΣ: Η ερώτηση είναι γενικότερη, έχει να κάνει και µε τη µεταποίηση, δεν 

έχει να κάνει µ’ ενδιαφέροντα του WWF.. 

Ε. ΓΙΟΚΑΛΑ: Είπε ο κ. Γενικός στην εισήγησή του ότι οι προσκλήσεις που θα 

προσπαθήσουµε να βγουν άµεσα είναι αυτές των µέτρων για τα οποία ζητάµε τώρα την 

έγκριση των κριτηρίων.  

  Μέχρι τέλος του χρόνου θα καταβληθεί προσπάθεια να βγουν οι 

προσκλήσεις των δύο κύριων από άποψη χρηµατοδοτικής βαρύτητας, το τονίζω, 

µέτρων της µεταποίησης και της υδατοκαλλιέργεια και φυσικά το γρηγορότερο δυνατό κι 

από την αρχή της επόµενης χρονιάς θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να 

ενεργοποιηθεί το σύνολο των µέτρων.  

Ι. ΧΕΚΙΜΟΓΛΟΥ: Ίσως ήταν και για µετά η συζήτηση, είπατε κι εσείς και ο κ. Γενικός κα 

Γιόκαλα ότι θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε ν’ ανοίξουν τα µέτρα οι προσκλήσεις για 

την υδατοκαλλιέργεια µέχρι το τέλος της χρονιάς. Αυτό βέβαια προϋποθέτει όµως ότι 

πρέπει να οριστούν και τα κριτήρια για τις γεωργικές επενδύσεις. 

  Αν δεν ορίσουµε από τώρα το πότε θα γίνουν αυτά, το Σεπτέµβριο, τον 

Αύγουστο, και πώς θα συζητηθούν, δε θα µπορέσουν να γίνουν και οι προσκλήσεις. 

Έτσι τουλάχιστον το καταλαβαίνω εγώ. Αν είναι λάθος..  

Ε. ΓΙΟΚΑΛΑ: Όπως είπαµε, ταυτοχρόνως έχουµε να κάνουµε πάρα πολλές 

παράλληλες δουλειές. Πέραν από τις δουλειές τις διοικητικές που είπε ο κ. Γενικός ότι 

πρέπει να γίνουν και πέρα από την εκπόνηση του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου 

που θα πρέπει να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί, θα πρέπει σε ό,τι αφορά τις 
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κρατικές ενισχύσεις, το µέτρο δηλαδή το συγκεκριµένο που ενδιαφέρει εσάς, να εκδοθεί 

η Κοινή Υπουργική Απόφαση εφαρµογής, υλοποίησης του µέτρου.  

  Αυτό οι συνάδελφοι θα προχωρούν και θα το ετοιµάζουν. Αφού 

ετοιµαστούν αυτά και ταυτόχρονα µια άλλη οµάδα από τους λιγοστούς συναδέλφους 

που είµαστε ετοιµάσει τα κριτήρια, τα κριτήρια φυσικά θα εγκριθούν µέσω της γραπτής 

διαδικασίας όπως γίνεται και σε όλα τ’ άλλα Προγράµµατα.  

  Να πω ότι όλα τ’ άλλα Προγράµµατα τα οποία έχουν ήδη προχωρήσει 

στην 1η Επιτροπή Παρακολούθησης και έχουν εγκρίνει κάποια κριτήρια, έχουν 

προχωρήσει γιατί:  

  Γιατί έχουν εγκριθεί ένα χρόνο πριν από µας, όχι γιατί εµείς υστερήσαµε 

τόσο πολύ. δεν ενέκριναν το σύνολο των κριτηρίων τους όλα τα τοµεακά προγράµµατα 

του ΕΣΠΑ και τα περιφερειακά, ενέκριναν σαν εµάς κάποια κριτήρια και εν τω µεταξύ µε 

την πάροδο του χρόνου, σχεδόν κάθε εβδοµάδα, κάθε 15 µέρες σ’ εµάς, στα µέλη της 

Επιτροπής Παρακολούθησης µέσω της γραπτής διαδικασίας, µας αποστέλλονται και 

εγκρίνονται τα κριτήρια. 

   Αυτή η διαδικασία θ’ ακολουθηθεί, µε το που θα είµαστε έτοιµοι, µακάρι να 

µπορούµε να είµαστε έτοιµοι, θα σας στέλνουµε τα κριτήρια, θα εγκρίνονται, θα 

βγαίνουν οι προσκλήσεις. Αυτή είναι η διαδικασία.  

Γ. ΠΑΞΙΜΑ∆ΗΣ: Θα µου επιτρέψετε: Αν αυτά γίνουν όντως και µε τη γραπτή 

διαδικασία, που εµείς τουλάχιστον διαφωνούµε, αν αυτά γίνουν το Νοέµβριο, και στα 

οποία υπάρχει ουσιαστική διαφωνία ή θα θέλουν να γίνουν προτάσεις οι οποίες θα 

πρέπει να υιοθετηθούν από το σύνολο της Επιτροπής, πώς θα µπορέσουµε να 

προχωρήσουµε;  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να σας απαντήσω: Είναι δυνατόν αυτή τη στιγµή να πούµε ότι στις 15 

Οκτώβρη θα είναι έτοιµα τα κριτήρια επιλογής και στις 27 Νοέµβρη θα βγει η 

προκήρυξη; Ξέρετε ότι δε συµβαίνει έτσι. Εµείς καταθέτουµε την πολιτική δέσµευση ότι 

µέχρι το τέλος του χρόνου η προσπάθεια θα γίνει ώστε τα δυο µέτρα αυτά τα οποία είναι 

εξαιρετικής σηµασίας, θα επιχειρηθεί να προκηρυχθούν. 

  Προφανώς ο στόχος θα είναι να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος ώστε να 

γίνει αυτής της µορφής διαβούλευση αν το θέλετε, ώστε να καταλήξουµε στα κριτήρια 

επιλογής. Πρέπει να σας πω ότι αντίστοιχη διαδικασία έχει ακολουθηθεί και στο 

Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης του οποίου έχω την ευθύνη και το γνωρίζω.  
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  Ας µην ξεκινήσουµε µε την προκατάληψη της προηγούµενης εµπειρίας, ας 

ξεκινήσουµε θετικά. Ας φέρουµε στο τραπέζι του διαλόγου σήµερα µια θετική ενέργεια 

ώστε πραγµατικά να επιτύχουµε αυτούς τους στόχους που θέσαµε ξεκάθαρα, ότι εµείς 

θέλουµε να ενεργοποιήσουµε αυτά τα δύο µέτρα το συντοµότερο δυνατό.  

Ε. ΓΙΟΚΑΛΑ: Θα ήθελα να συµπληρώσω κάτι: Ειδικά για το µέτρο της 

υδατοκαλλιέργειας, όπως ίσως γνωρίζετε, στο βασικό άρθρο τι εισαγωγικό του τοµέα 

της Υδατοκαλλιέργειας προβλέπεται η εκπόνηση µιας υποχρεωτικής µελέτης που θα 

πρέπει να προηγηθεί της προκήρυξης περί της καλής εµπορίας. Πάνω σ’ αυτό ήδη 

εργαζόµαστε και συνεργαζόµαστε µε το SRSS γι’ αυτό το λόγο.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μιας και το αναφέρατε κα Γιόκαλα να το επισηµάνουµε ότι ήδη εµείς 

ξεκινήσαµε αυτή την υπόθεση σε συνεργασία µε την Επιτροπή που ανέφερε η κα 

Benini, τη Structural Reform Support Service που έχει συγκροτηθεί και η οποία έχει ήδη 

αναλάβει αυτή την πρωτοβουλία.  

F. ΒΕΝΙΝΙ: Τα οικονοµικά θέµατα του µετασχηµατισµού αυτού, της κοινωνίας, είναι πιο 

περίπλοκα και κρατούν περισσότερο χρονικό διάστηµα. Αν λοιπόν δεν προχωρούµε 

εγκαίρως µε µια δράση ενόσω είναι έτοιµη η αγορά, τότε η αγορά θ’ αντιδράσει. Έτσι 

λοιπόν ήδη κάνετε πολλά πράγµατα και θα στηρίξουµε στη DG τα όσα κάνετε.  

  Συγκεκριµένα η συλλογή δεδοµένων είναι µια πάρα πολύ σηµαντική 

δουλειά διότι από εκεί µπορεί να υπάρχει το reporting που είναι µια ex ante 

αιρεσιµότητα όπως είδαµε το Μάιο του τρέχοντος έτους. Και µε αυτά τα δεδοµένα 

µπορούµε να προχωρήσουµε στα scarping measures τα οποία θα λήξουν το ∆εκέµβριο 

του 2017. 

  Ήδη λοιπόν κάνετε πολλά, ωστόσο θα έλεγα ότι δεν κωλυσιεργούµε 

καθόλου διότι παρ’ ότι µερικές φορές κάνουµε το καλύτερο δυνατό, δίνουµε τον 

καλύτερο εαυτό µας, η αγορά καµιά φορά καθυστερεί ν’ αντιδράσει, που σηµαίνει ότι τα 

µέτρα για τις υδατοκαλλιέργειες απαιτούν µια ανεξάρτητη µελέτη και το υπογραµµίζω 

αυτό, ανεξάρτητη που θα καταδείξει όλα τα είδη που έχουν το καλύτερο εµπορικό 

πλεονέκτηµα. 

   Αυτό είναι απαραίτητο γιατί είναι οικονοµικά µέτρα, γιατί υπάρχει 

ανταγωνισµός, γιατί υπάρχει καταγραφή των ειδών για τα οποία υπάρχει ζήτηση ή όχι, 

µπορεί να υπάρξουν νέες δουλειές, γι’ αυτή τη µελέτη είµαστε σε επαφή µε την SRS. 

Νοµίζετε ότι θα έχουµε κάποια παραδοτέα το Σεπτέµβριο σε αυτό;  

Ε. ΓΙΟΚΑΛΑ: Στην παρούσα φάση έχει εγκριθεί το σύνολο των κονδυλίων που το 

SRSS έχει αφιερώσει για την Αγροτική Ανάπτυξη και για την Αλιεία. Στην παρούσα 
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φάση, επειδή θα γίνει µε ανάθεση από την πλευρά τους δε θα εµπλακούν καθόλου οι 

ελληνικές Αρχές, τουλάχιστον δε θα εµπλακεί το Πρόγραµµα, δηλαδή είναι από Ταµείο 

δικό τους, ανεξάρτητο τελείως. 

  Έχουν ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία ανεύρεσης αναδόχου. ∆εν έχουµε 

κάποιο σαφές αυτή τη στιγµή χρονοδιάγραµµα γιατί η διαδικασία βρίσκεται στην αρχή 

της, θεωρούµε όµως ότι θα προχωρήσει αρκετά γρήγορα. ∆ε θα ήθελα να δεσµευτώ µε 

κάποια συγκεκριµένη ηµεροµηνία γιατί δεν είναι καν η Υπηρεσία η δική µας, από µεριάς 

µας όµως θα κάνουµε το καλύτερο δυνατό. 

  Το ξέρουν βέβαια και οι ίδιοι ότι θέλουµε να ενεργοποιήσουµε τα µέτρα 

των παραγωγικών επενδύσεων το συντοµότερο δυνατό. ∆ηλαδή η προσπάθεια θα είναι 

το αργότερο µέχρι το Σεπτέµβρη, ίσως αρχές Οκτώβρη να έχουµε τη µελέτη. Αν µου 

επιτρέπετε να συνεχίσω επ' αυτού κατανοώ κάπως, µπαίνοντας στη θέση των φορέων 

παραγωγικών επενδύσεων την ανησυχία τους, η επιλογή των κριτηρίων και η 

διαβούλευση πάνω στα κριτήρια καταλαβαίνω ειδικά όταν αφορά στις καθαυτό 

επενδύσεις, σ’ έναν από τους κυριότερους τοµείς του πρωτογενούς τοµέα, ο οποίος είχε 

αναγνωριστεί και σαν ένας από τους κυριότερους 13 τοµείς της Ελλάδας στο πλαίσιο 

της στρατηγικής για την έξυπνη εξειδίκευση. 

Ενδεχοµένως θα ήταν ευκταίο να γινόταν έστω µια σύντοµη Επιτροπή 

Παρακολούθησης για την επιλογή και την έγκριση των κριτηρίων που αφορούν σε τόσο 

σηµαντικά µέτρα. Καταλαβαίνω δηλαδή την ανησυχία του κλάδου, ειδικά οι πρώτες 

Επιτροπές Παρακολούθησης που δεν τόσο για να δείξουν τ’ αποτελέσµατα όσο για να 

προετοιµάσουν το έδαφος.  

Ενδεχοµένως η γραπτή διαδικασία όχι να µη φέρει τα σωστά αποτελέσµατα ή να µην 

εξυπηρετεί, αλλά να δηµιουργεί περισσότερο άγχος ότι δε θα υπάρχει η κατάλληλη 

ανταλλαγή απόψεων. Οπότε από µεριάς µας θα ενθαρρύναµε προς αυτή την 

κατεύθυνση. Εννοείται βέβαια ότι η Επιτροπή, εσείς είστε τα µέλη που εγκρίνετε, εσείς 

ψηφίζετε, εσείς αποφασίζετε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστώ για τις παρεµβάσεις και την κα Benini και την κα Λαζαρίδου. 

Πρώτον, δεν αποκλείσαµε  σε καµία περίπτωση αν χρειαστεί να κάνουµε Επιτροπή 

∆ιαβούλευσης για τα κριτήρια. ∆εύτερον, σε ό,τι αφορά τη µελέτη και τη υποστήριξη από 

το SRSS έτσι έχει γίνει. Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει κι εµείς να περάσουµε τη πίεσή στο 

SRSS να ολοκληρώσει το συντοµότερο δυνατόν τη µελέτη αυτή η οποία είναι 

αιρεσιµότητα.  
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Τρίτο σηµείο: Ν’ αποσαφηνίσουµε, το SRSS έχει δικό του προϋπολογισµό, ότι αυτός ο 

προϋπολογισµός ο αυτόνοµος είναι το αποτέλεσµα της συµβολής από τις Τεχνικές 

Βοήθειες των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. Να είναι κι αυτό σαφές. 

Τέταρτο σηµείο: Είπα και στην κα Benini σε κατ’ ιδίαν συζήτηση αλλά το λέω και 

δηµόσια, το Πρόγραµµα θα χρησιµοποιήσει την Τεχνική του Βοήθεια και δε θα την 

κρατήσει στο συρτάρι. Η Τεχνική Βοήθεια είναι για να προετοιµάσει µε τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο τη υλοποίηση του Προγράµµατος. Και θέλω να είµαι σαφής σ’ αυτό. Αλλά 

δε θα την κατασπαταλήσουµε χωρίς αρχές, κριτήρια και αξιολόγηση των αναγκών του 

ίδιου του Προγράµµατος. Θέλω να είµαι σαφής.  

Άρα, αυτό απευθύνεται και στις Υπηρεσίες και στους φορείς και προς όλους, ότι εκεί 

που χρειαζόµαστε την Τεχνική Βοήθεια για ν’ αναθέσουµε µελέτες, να κάνουµε το ένα, 

το άλλο, θα το κάνουµε. Εγώ την υπογραφή τη βάζω, αλλά έχω µυαλό και γνώµη και θ’ 

αποφασίσουµε µε κριτήριο ό,τι είναι καλύτερο για την υλοποίηση του Προγράµµατος.  

Νοµίζω ότι εδώ µπορούµε να µείνουµε και να σταµατήσουµε. Εννοείται στη βάση 

προτάσεων. Άρα τέτοια προβλήµατα δε θα έχουµε, είµαι σαφής. 

 

Παρουσίαση γενικών κριτηρίων επιλογής πράξεων 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα περάσουµε στο επόµενο θέµα της ατζέντας µας, το οποίο είναι η 

παρουσίαση των κριτηρίων επιλογής πράξεων. Η εισήγηση θα γίνει από την κα Μηνά, 

στέλεχος της Μονάδας Α’ της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης.  

κα ΜΗΝΑ: Σας ευχαριστώ, καλησπέρα. Όσον αφορά τα κριτήρια θα ξεκινήσω µε τη 

µεθοδολογία, µε κάποια βασικά στοιχεία. Βασικό στάδιο λοιπόν είναι η αξιολόγηση των 

αιτήσεων χρηµατοδότησης κατόπιν πρόσκλησης που εκδίδει ή η ∆ιαχειριστική ή ο 

Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης. 

Η µεθοδολογία και τα κριτήρια συντάσσονται από τη ∆ιαχειριστική Αρχή και εγκρίνονται 

από εσάς, τα µέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης. Υπάρχουν δυο βασικές 

µεθοδολογίες αξιολόγησης: Η άµεση και συγκριτική. Με πολύ λίγα λόγια στην άµεση, οι 

αιτήσεις αξιολογούνται µε τη σειρά που έρχονται στην υπηρεσία και εντάσσονται µέχρι 

να εξαντληθεί ο διαθέσιµος προϋπολογισµός ή ν’ αξιολογηθεί ο συνολικός αριθµός. 

Υπάρχει µια περίπτωση δηλαδή, εάν κριθεί απαραίτητο να τροποποιηθεί και ο 

προϋπολογισµός της πρόσκλησης εφ' όσον υπάρχει διαθέσιµο ποσό. Και στη 

συγκριτική αξιολόγηση µπαίνει ένα deadline να το πω έτσι, µια ηµεροµηνία λήξης πέραν 

της οποίας, όσες αιτήσεις έχουν παραληφθεί από την Υπηρεσία αξιολογούνται 



 

29 
 

ταυτόχρονα, βαθµολογούνται, υπάρχει µια σειρά κατάταξης και εντάσσονται µ’ αυτή τη 

σειρά κατάταξης µέχρι πάλι να ξετυλιχθεί ο προϋπολογισµός της πρόσκλησης. 

Για την επιλογή της καταλληλότερης µεθοδολογίας, θα πρέπει να συνεκτιµηθούν 

κάποιες συγκεκριµένες παράµετροι. Αυτές οι παράµετροι είναι: Το πλήθος και οι 

αρµοδιότητες των δυνητικών δικαιούχων, δηλαδή εάν ο δικαιούχος είναι συγκεκριµένος 

και προκύπτει αυτό από θεσµική αρµοδιότητα που έχει, προφανώς επιλέγεται η άµεση 

αξιολόγηση, δεν τίθεται θέµα.  

Άλλο κριτήριο είναι η κατηγορία της πράξης. Σε ορισµένες κατηγορίες, όπως για 

παράδειγµα τα ερευνητικά προγράµµατα, πλεονεκτεί η συγκριτική αξιολόγηση έναντι της 

άµεσης. Επίσης όταν η πρόσκληση αφορά διακριτές πράξεις οι οποίες είναι 

συµπληρωµατικές µεταξύ τους, πάλι θεωρείται πιο αποτελεσµατική η άµεση αξιολόγηση 

εδώ.  

Επίσης η άµεση είναι προσφορότερη για πράξεις η υλοποίηση των οποίων είναι 

επιβεβληµένη από ανελαστικές υποχρεώσεις. Για παράδειγµα το Πρόγραµµα Συλλογής 

Αλιευτικών ∆εδοµένων. Άλλη παράµετρος είναι το ύψος του διαθέσιµου 

προϋπολογισµού. Εφ' όσον οι πόροι που θα διατεθούν κρίνεται ότι επαρκούν, πάλι κι 

εγώ πλεονεκτεί η άµεση αξιολόγηση.  

Άλλη κατηγορία είναι αν το έργο είναι τµηµατοποιηµένο, νοµίζω αναφέρθηκε νωρίτερα, 

αν δεν αναφέρθηκε ζητώ συγνώµη. Θα βγει κάποια πρόσκληση η οποία θα αφορά 

τµηµατοποιηµένα έργα. ∆ηλαδή αυτά που δεν πρόλαβαν να ολοκληρωθούν στην 

περίοδο 2007-2013, θα βγει ξεχωριστή πρόσκληση γι’ αυτά. Σ’ αυτά πάλι θα υπάρξει 

άµεση αξιολόγηση, δεν τίθεται θέµα σύγκρισης.  

Τέλος, αν η πρόσκληση αφορά πράξεις για την υλοποίηση των οποίων απαιτούνται 

προπαρασκευαστικές ενέργειες, εδώ θα κάνουµε συγκριτική αξιολόγηση γιατί παίζει 

µεγάλο ρόλο η ωριµότητα της πράξης. Έχουµε δυο στάδια: Το στάδιο Α’ είναι ο έλεγχος 

πληρότητας και επιλεξιµότητας, αν µία πρόταση δεν πληροί έστω και ένα απ’ αυτά τα 

κριτήρια του σταδίου κατευθείαν απορρίπτεται, αν πληροί όλα τα κριτήρια περνάµε στο 

στάδιο Β’. Αυτά υπάρχουν στο φάκελο που σας εστάλη, γι’ αυτό είναι λίγο συνοπτική. 

Στο στάδιο Β’ έχουµε την αξιολόγηση 5 οµάδων κριτηρίων. Πληρότητα και σαφήνεια του 

περιεχοµένου, τήρηση του θεσµικού πλαισίου και της ενσωµάτωσης των οριζόντιων 

πολιτικών, η σκοπιµότητα της πράξης, η ωριµότητά της και µια ακόµη οµάδα που 

αφορά τη διαχειριστική ικανότητα του δικαιούχου.  

Τα κριτήρια που έχουµε σήµερα για έγκριση, αφορούν πράξεις οι οποίες θα ενταχθούν 

στα άρθρα αυτά που θα σας πω τώρα, θα τα διαβάσω: Είναι το άρθρο 40 και το άρθρο 
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44 και συγκεκριµένα η παράγραφος 6 που είναι η «προστασία και αποκατάσταση της 

θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστηµάτων», το άρθρο 43 και απ’ το άρθρο 

44, το άρθρο 44 επαναλαµβάνεται γιατί είναι από τα εσωτερικά νερά και είναι 

αντίστοιχες δράσεις µε το άρθρο 40 και το άρθρο 43, «αλιευτικοί λιµένες, τόποι 

εκφόρτωσης και καταφύγια». 

Το άρθρο 51, η «αύξηση του δυναµικού των ζωνών υδατοκαλλιέργειας», το άρθρο 76 

«έλεγχος και επιβολή», το 77, «συλλογή δεδοµένων», το 79 για την «ολοκληρωµένη 

θαλάσσια πολιτική», εδώ ουσιαστικά είναι ένα Πληροφοριακό Σύστηµα Ανταλλαγής 

∆εδοµένων και η τεχνική συνδροµή µε την πρωτοβουλία των κρατών µελών, η Τεχνική 

Βοήθεια δηλαδή, το άρθρο 78 του Κανονισµού.  

Κατά την τεχνική σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε χτες στα γραφεία της Υπηρεσίας 

µας, συζητήθηκαν λίγο τα κριτήρια και ετέθησαν κάποιοι προβληµατισµοί εκ µέρους της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εµείς τις λάβαµε υπ' όψιν µας και γι’ αυτό σας έχουµε 

εκτυπώσει τις δυο σελίδες που κάναµε την αλλαγή. 

Οι αλλαγές αυτές ποιες είναι, να σας τις πω γιατί δε φαίνονται στο χαρτί που σας 

έδωσα, µάλλον πρέπει να το διαβάσετε όλο για να καταλάβετε. Αφορά τις πράξεις που 

θα ενταχθούν στο άρθρο 77 για τη Συλλογή ∆εδοµένων και το άρθρο 79 για την 

Ολοκληρωµένη Θαλάσσια Πολιτική. Αυτό έγινε στα πλαίσια της απλούστευσης επειδή 

και στα δυο αυτά άρθρα ουσιαστικά θα στηρίξουµε το Πρόγραµµα Συλλογής Αλιευτικών 

∆εδοµένων και το Πληροφοριακό Σύστηµα αυτό Ανταλλαγής ∆εδοµένων. 

Αποφασίσαµε να βγάλουµε από την 3η οµάδα κριτηρίων το κριτήριο 4 περί 

βιωσιµότητας, λειτουργικότητας και αξιοποίησης γιατί δεν έχει κανένα νόηµα να υπάρχει 

και όσον αφορά το κριτήριο της αποτελεσµατικότητας, έχουµε τροποποιήσει λίγο το 

κείµενο ούτως ώστε εάν ή πράξη αφορά ενέργεια η οποία συµπεριλαµβάνεται στο 

πρόγραµµα συλλογής αλιευτικών δεδοµένων κατευθείαν να παίρνει θετική αξιολόγηση 

και για δε την Ολοκληρωµένη Θαλάσσια Πολιτική, εάν η πρόταση αφορά δράση ή 

ενέργεια που συµπεριλαµβάνεται στο κοινό περιβάλλον ανταλλαγής πληροφοριών, πάλι 

να παίρνει θετική αξιολόγηση χωρίς δεύτερη κουβέντα.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε πολύ την κα Μηνά.  

  Το λόγο έχει ο κ. Αναγνόπουλος.  

Ν. ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατ' αρχήν κάποιες ερωτήσεις – διευκρινίσεις: Η πρώτη οµάδα 

αφορά για το θέµα της αποκατάστασης της θαλάσσιας βιοποικιλότητας που είναι το 40, 

το 44 και αυτό βέβαια είναι σαφές ότι αφορά την Αλιεία.  
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Το 54 άρθρο που είναι η Υδατοκαλλιέργεια, που παρέχει περιβαλλοντικές υπηρεσίες, 

µιλάει για υδατοκαλλιέργειες που περιλαµβάνουν διατήρηση και βελτίωση της 

περιβάλλουσας βιοποικιλότητας. Αυτό, θα έρθει κάποια άλλη στιγµή; ∆εν ξέρω γιατί δεν 

υπάρχει σ’ αυτή την οµάδα.  

∆εύτερη ερώτηση: Στο άρθρο 43 και 44.1 που µιλάει για αλιευτικούς λιµένες προς 

εκφόρτωση και καταφύγια, λέει εδώ πέρα ότι δε στηρίζει επενδύσεις για κατασκευή και 

συγχρονισµό καταφυγίων και νέων ιχθυοσκαλών. ∆εν αφορά βασικά τον κλάδο.  

Εδώ πέρα όµως επειδή στην Ελλάδα οι ιχθυόσκαλες, οι ιχθυαγορές είναι µια ενιαία 

δοµή κι επειδή υπάρχει ενδιαφέρον για το θέµα ιχθυαγοράς ιδιαίτερα στην περιοχή της 

Αττικής, καλύπτεται αυτή η µη πρόβλεψη και το θέµα των ιχθυαγορών ή είναι κάπου 

αλλού, κατά συνέπεια δεν υπάρχει αυτή η απαγόρευση για ιχθυαγορές;  

Και τρίτο και ουσιαστικότερο, είναι το 51 που είναι για την Υδατοκαλλιέργεια. ∆ε µας 

γίνεται αντιληπτό, γιατί βέβαια είναι ένα γενικότερο θέµα, ότι το Επιχειρησιακό της 

Αλιείας που εγκρίθηκε, ουσιαστικά έχει µεταφέρει όλες τις προβλέψεις και την ορολογία 

του Κανονισµού χωρίς να φί πουθενά η εξειδίκευση που για µας, πιστεύουµε ότι θα 

πρέπει να υπάρξει αυτή η πρόβλεψη που βγαίνει και µέσα από τον οδηγό των 

επιχειρησιακών προγραµµάτων, να γίνει το έγγραφο εξειδίκευσης, και πρέπει να είναι 

και στις προτεραιότητες των άµεσων εποµένων µηνών. 

Αλλά σε κάθε περίπτωση εδώ πέρα µιλάει για εντοπισµό χαρτογράφησης των πλέον 

κατάλληλων για την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών, περιοχών κτλ. Αυτό, εννοεί τις 

ΠΟΑΥ; Αν εννοεί αυτές, στο τέλος, όταν λέει ότι «είναι δικαιούχοι της στήριξης µόνο 

φορείς του δηµόσιου τοµέα», δε µπορεί να γίνεται διότι το άρθρο 51 δε λέει µόνο αυτό, 

λέει «του δηµόσιου τοµέα ή ιδιωτικοί φορείς στους οποίους το κράτος µέλος έχει 

αναθέσει τα καθήκοντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1».  

∆ηλαδή στις εταιρείες που θα είναι φορείς ΠΟΑΥ, που είναι Ανώνυµες Εταιρείες. ∆εν 

είναι όµως το ∆ηµόσιο. Αυτό είναι συνειδητό, θα έρθει κάπου αλλού, σε άλλο µέτρο, 

αυτό το θέµα των χρηµατοδοτήσεων για τις ΠΟΑΥ; Εν πάση περιπτώσει τι αφορά αυτή 

εδώ πέρα η αύξηση του δυναµικού των ζωνών υδατοκαλλιέργειας από το ∆ηµόσιο; 

Ευχαριστώ.  

κα ΜΗΝΑ: Αυτό που µπορώ να πω εγώ τώρα στην παρούσα φάση είναι ότι τα 

συγκεκριµένα κριτήρια αφορούν µόνο πράξεις που θα υποβληθούν από δηµόσιους 

φορείς. Σε µεταγενέστερη φάση για πράξεις αν είναι του ιδίου αντικειµένου, που είναι να 

υποβληθούν από ιδιωτικούς φορείς θα βγουν άλλα κριτήρια κατόπιν πάλι διαβούλευσης 

µαζί σας.  
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  Γι’ αυτό και τα ιδιωτικά τ’ αφήσαµε για αν έχουµε το χρόνο να τα 

επεξεργαστούµε µαζί.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το λόγο έχει η κα Λαζαρίδου. 

ΑΙΚ. ΛΑΖΑΡΙ∆ΟΥ: Ευχαριστώ πολύ. Η αλήθεια είναι ότι χθες είχαµε µια εκτενέστατη 

τεχνική σύσκεψη, στην οποία εξέφρασα κάποιες µικρές παρατηρήσεις. 

Μία πρώτη παρατήρηση αφορούσε στα κριτήρια για τη συλλογή δεδοµένων και το 

σχόλιο ήταν ότι από τη στιγµή που όπως είχε καταγραφεί µέσα στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα η Ελλάδα τουλάχιστον για τα πρώτα χρόνια προτίθεται να υλοποιήσει µόνο 

τις δράσεις τις υποχρεωτικές που προβλέπονται στο Πρόγραµµα Συλλογής Αλιευτικών 

∆εδοµένων και όχι κάτι επιπλέον πέραν των συµβατικών υποχρεώσεων. 

Θα µπορούσε ν’ απλοποιηθεί το κριτήριο επιλογής, ουσιαστικά δεν είναι κριτήριο 

επιλογής µε την έννοια του συναγωνισµού, ανταγωνισµού µεταξύ άλλων δράσεων, είναι 

ένα κριτήριο επιλεξιµότητας. Με την έννοια ότι οποιαδήποτε πράξη, οποιοδήποτε έργο 

εµπίπτει στο Πρόγραµµα Συλλογής Αλιευτικών ∆εδοµένων το οποίο έχει εγκριθεί από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ουσιαστικά εντάσσεται, είναι επιλέξιµο κάτω από το 

Πρόγραµµα.  

Γι’ αυτό και ενσωµατώσαµε κάποια κριτήρια και το κριτήριο της αποτελεσµατικότητας 

στο κοµµάτι της συλλογής δεδοµένων, αναφέρεται στην υπαγωγή δράσεων στο 

Πρόγραµµα Συλλογής Αλιευτικών ∆εδοµένων. Όµως στην ειδική περίπτωση που η 

Ελλάδα αποφασίσει να υλοποιήσει περαιτέρω δράσεις οι οποίες πάνε πέρα από το 

Πρόγραµµα Συλλογής Αλιευτικών ∆εδοµένων όπως εγκρίνεται από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, πέραν δηλαδή των συµβατικών υποχρεώσεων, εκεί θα πρέπει να υπάρχει 

κάποια προτεραιοποίηση. 

Αυτό το λέω συµβουλευτικά. Αντίστοιχα, είχα αναφέρει ότι τα κριτήρια κάτω από τον 

έλεγχο και την επιβολή που φορούν κυρίως σε προµήθεια εξοπλισµού για την άσκηση 

ελέγχου αλιείας, κι εκεί θα πρέπει να υπάρχει µια προτεραιοποίηση µε βασικό γνώµονα 

ότι ο στόχος είναι η άσκηση ελέγχου στον τοµέα τής Αλιείας.  

Οπότε η προτεραιοποίηση στοχεύει στο να αξιολογήσει σε ποια απ’ όλα αυτά τα έργα 

και τις προτάσεις θα πρέπει να δοθεί µια προτεραιότητα στη χρηµατοδότηση.  

Και το άλλο σχόλιο που έκανα και θα πρότεινα εφ' όσον υπάρχει και η σύµφωνη γνώµη 

βέβαια η δική σας, όσον αφορά στο κριτήριο επιλογής για την Ολοκληρωµένη Θαλάσσια 

Εποπτεία, έχει µπει η αποτελεσµατικότητα, η αξιολόγηση της πράξης είναι θετική εφ' 
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όσον αυτή συµβάλλει στην υλοποίηση του κοινού περιβάλλοντος ανταλλαγής 

πληροφοριών για την επιτήρηση του Θαλασσίου Τοµέα της Ένωσης.  

Θα πρότεινα να µείνουµε στην πιο γενική διατύπωση που έχει ο κανονισµός που 

αναφέρει, η αξιολόγηση της πράξης να είναι θετική εφ' όσον αυτή συµβάλλει στην 

Ολοκληρωµένη Θαλάσσια Επιτήρηση και ιδιαίτερα, όπως λέει ο Κανονισµός στη 

υλοποίηση του κοινού περιβάλλοντος ανταλλαγής πληροφοριών για την επιτήρηση του 

Θαλασσίου Τοµέα της Ένωσης. Θεωρώ ότι ο κανονισµός είναι λίγο πιο ευρύς οπότε 

αφήνει λίγο µεγαλύτερα περιθώρια ευελιξίας.  

Έτσι όπως έχει γραφεί, «η αξιολόγηση της πράξης είναι θετική εφ' όσον συµβάλλει στην 

υλοποίηση του κοινού περιβάλλοντος ανταλλαγής πληροφοριών για την επιτήρηση», 

απλώς δίνεται µεγαλύτερη έµφαση στο κοινό περιβάλλον ανταλλαγής πληροφοριών και 

όχι στην ολοκληρωµένη θαλάσσια επιτήρηση γενικότερα.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η κα Φωκά έχει το λόγο.  

Α. ΦΩΚΑ: Σε συνέχεια της τεχνικής συνάντησης που είχαµε χθες, συµφωνώ µε την κα 

Λαζαρίδου γιατί ούτως ή άλλως αυτό το κοινό σύστηµα πληροφοριών ακόµη είναι µια 

ευρεία έννοια, δεν έχει αποσαφηνιστεί τι είναι οπότε πιστεύω ότι η διατύπωση της κας 

Λαζαρίδου είναι πιο αποτελεσµατική. Για τη θαλάσσια επιτήρηση..  

ΑΙΚ. ΛΑΖΑΡΙ∆ΟΥ: Ουσιαστικά είναι η διατύπωση του κανονισµού. Κάνω µια πρόταση 

που αφήνει ένα µεγαλύτερο περιθώριο ευελιξίας. Το κάνω καθαρά και µόνο για 

µελλοντική αξιοποίηση αν και εφ' όσον υπάρξει ανάγκη. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας ευχαριστώ. Λαµβάνουµε υπ' όψιν τις παρατηρήσεις της κας 

Λαζαρίδου και της Φωκά και περνάµε στο επόµενο θέµα. εισηγήτρια είναι η κα Τζένη 

Φλέτσιου από την ΕΥΘΥ, την Ειδική Υπηρεσία Θεσµικής Υποστήριξης. 

 

Βασικές Αρχές Συστήµατος ∆ιαχείρισης & Ελέγχου 

Τ. ΦΛΕΤΣΙΟΥ: Καλησπέρα σας κι από µένα. Η παρουσίαση που ακολουθεί θ’ 

αναφερθεί στο σύστηµα διαχείρισης κι ελέγχου, τα βασικά στοιχεία που πρέπει να 

περιλαµβάνει το σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου για την προγραµµατική περίοδο 

2014-2020, την περίοδο δηλαδή που ήδη διανύουµε. 

Θα κάνω την παρουσίαση εκ µέρους της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσµικής Υποστήριξης που 

ανήκει στο Υπουργείο Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Τουρισµού. Να πούµε δυο λόγια για 

τη δοµή της παρουσίασης. 
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Στο πρώτο µέρος θα πούµε δυο κουβέντες, από πού προκύπτει η ανάγκη, η 

υποχρέωση να καταρτισθεί, να γίνει το σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου καθώς και τα 

βασικά στοιχεία που θα πρέπει να περιλαµβάνει αυτό ώστε να τύχει της έγκρισης της 

Αρχής Ελέγχου και να µπορέσει να εφαρµοστεί βεβαίως από τους φορείς.  

Στο δεύτερο µέρος της παρουσίασης θ’ αναφερθούµε στις νέες υποχρεώσεις που 

προκύπτουν από το νέο κανονιστικό πλαίσιο, το ευρωπαϊκό και είναι τα στοιχεία που 

επίσης θα πρέπει να συµπεριληφθούν στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου.  

Κατ' αρχήν τι είναι το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου: Είναι ένα σύνολο ∆ιοικητικών 

Αρχών που βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση. Οι Αρχές αυτές αναπτύσσουν επιµέρους 

δραστηριότητες και είναι διαρθρωµένες µε συγκεκριµένη οργανωτική δοµή. Τι 

σηµαίνουν τώρα όλα αυτά: Έχουµε δυο βασικά στοιχεία στο σύστηµα: Θέλουµε κατ' 

αρχήν τον ορισµό των Αρχών, των φορέων που εµπλέκονται στη διαχείριση και στον 

έλεγχο, θα τις δούµε στη συνέχεια και θέλουµε και γραπτές διαδικασίες ώστε ν’ 

αποτυπώνονται οι δραστηριότητες που εκτελούν αυτοί οι φορείς.  

Και ποιος είναι ο στόχος για τον οποίο γίνονται όλα αυτά; Ο στόχος είναι η χρηστή 

δηµοσιονοµική διαχείριση των πόρων. όπως αναφέρεται και στο δηµοσιονοµικό 

κανονισµό του 2012, ο στόχος είναι να τηρηθούν οι Αρχές της οικονοµίας, της 

αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας.  

Στην ουσία για να λέµε τα πράγµατα µε τ’ όνοµά τους, είναι να γίνει ορθή διαχείριση των 

χρηµάτων και να έχουµε τ’ αποτελέσµατα τα οποία έχουµε θέσει µε το Επιχειρησιακό 

µας Πρόγραµµα.  

Η νοµική βάση στην οποία στηρίζεται το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου κατ' αρχήν 

είναι το Ευρωπαϊκό Κανονιστικό Πλαίσιο. Είναι ο Κανονισµός Κοινών ∆ιατάξεων, ο 

1303/2013, ο Κανονισµός αυτός ισχύει στο µεγαλύτερό του µέρος και για το 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα της Αλιείας και Θάλασσας καθώς βέβαια και ο Κανονισµός 

του Ευρωπαϊκού Ταµείου Θάλασσας και Αλιείας. 

Και βέβαια όλοι οι κανονισµοί που έχουν βγει, οι κατ’ εξουσιοδότηση κανονισµοί και οι 

εκτελεστικές πράξεις. Από την άλλη πλευρά έχουµε και το ελληνικό θεσµικό πλαίσιο που 

εκφράζεται µε το νόµο του ΕΣΠΑ, τον 4314/2014, καθώς και όποιες κατ’ εξουσιοδότηση 

του νόµου Υπουργικές Αποφάσεις εκδοθούν.  

∆υο βασικά πράγµατα έχουµε για το σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου: Τις δοµές και τις 

διαδικασίες. Ας δούµε λοιπόν τις δοµές, τους φορείς που εµπλέκονται στις 

δραστηριότητες διαχείρισης και ελέγχου. 
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- Κατ' αρχήν είναι η ∆ιαχειριστική Αρχή για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας 

και Θάλασσας. 

- Η Αρχή Πιστοποίησης 

- Η Αρχή Ελέγχου και δίνεται η δυνατότητα από τους κανονισµούς για ορισµό 

ενδιάµεσων Φορέων εάν αυτό αποφασισθεί ότι είναι προς το συµφέρον του 

Προγράµµατος.  

Εδώ θα ήθελα να πω ότι είναι πολύ ενθαρρυντικές οι ανακοινώσεις που έγιναν στην 

αρχή της Επιτροπής από τον κ. Γενικό, δίνει µια ώθηση αυτό στην κατάρτιση του 

Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου, είναι µια βασική αρχή και η αρχή είναι το ήµισυ 

του παντός όπως λέει ο λαός µας. Εποµένως µπορούµε να ξεκινήσουµε µε µια πολύ 

καλή βάση.  

Για τον ορισµό των Αρχών αυτών που εµπλέκονται στο σύστηµα θα χρειαστεί να 

περιγραφούν οι αρµοδιότητες του κάθε φορέα, να γίνει η κατανοµή των αρµοδιοτήτων 

στο εσωτερικό του κάθε φορέα και πολύ βασικό που τίθεται απ’ τους κανονισµούς, είναι 

η τήρηση της αρχής του διαχωρισµού των αρµοδιοτήτων, τόσο µεταξύ των φορέων όσο 

και εντός του κάθε φορέα. 

Για παράδειγµα στη ∆ιαχειριστική Αρχή δε µπορεί να είναι στην ίδια µονάδα, η 

αξιολόγηση, η επιλογή και ένταξη µιας πράξης και συγχρόνως η παρακολούθησή της 

και η επαλήθευση. Αυτό νοµίζω είναι πλέον κοινός τόπος µετά από όλα τα 

Επιχειρησιακά Προγράµµατα που έχουν υλοποιηθεί στη χώρα.  

Πάµε να δούµε το δεύτερο βασικό στοιχείο του συστήµατος: Είναι οι διαδικασίες. Από 

τους κανονισµούς τίθεται η υποχρέωση για γραπτές διαδικασίες που να καλύπτουν όλες 

τις απαιτήσεις, υπάρχουν και στον κανονισµό κοινών διατάξεων, το 1303 και στον 

εκτελεστικό κανονισµό, τον 1011/2014. Βάσει αυτών των κανονισµών, θα πρέπει να 

περιγραφεί το σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου και ας δούµε σε γενικές γραµµές τι θα 

πρέπει να περιλαµβάνει αυτό το σύστηµα, ποιες πληροφορίες, ποια στοιχεία πρέπει να 

περιλαµβάνονται. 

Κατ' αρχήν η δοµή του συστήµατος, κάποιες γενικές πληροφορίες, οργανογράµµατα, οι 

ονοµασίες των φορέων, των Αρχών, διευθύνσεις, ακόµα και τα στοιχεία του υπεύθυνου 

επικοινωνίας. Θα πρέπει να περιλαµβάνονται στοιχεία για την οργάνωση, τη δοµή και τα 

κύρια καθήκοντα της ∆ιαχειριστικής Αρχής.  

Στοιχεία για την οργάνωση, τη δοµή και τα κύρια καθήκοντα, αρµοδιότητες της Αρχής 

Πιστοποίησης. Στοιχεία για τους Ενδιάµεσους Φορείς, ποιοι είναι, τις αρµοδιότητες που 
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τους ανατίθενται εφ' όσον αυτό επιλεγεί. Πολύ βασικό το Πληροφοριακό Σύστηµα που 

στην ουσία είναι το σύστηµα που αρχειοθετούνται και αποθηκεύονται όλα τα στοιχεία 

του Προγράµµατος, της υλοποίησής του και όλα τα στοιχεία που αφορούν στο 

Πρόγραµµα. 

Τέλος, είναι το εγχειρίδιο διαδικασιών του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου που 

πολλές φορές στο µυαλό µας µπορεί να ταυτίζεται το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου 

µε το εγχειρίδιο διαδικασιών. Βέβαια το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου είναι κάτι 

ευρύτερο γιατί περιλαµβάνει και τις δοµές και το Πληροφοριακό Σύστηµα αλλά επειδή 

όντως το εγχειρίδιο διαδικασιών είναι βασικό, θα πούµε δυο λόγια παραπάνω για το τι 

θα πρέπει να περιλαµβάνει και ποιες διαδικασίες, ποιες δραστηριότητες θα πρέπει να 

καλύπτει. 

Θα πρέπει λοιπόν να καλύπτει τις δραστηριότητες που εφαρµόζονται από τις 

εµπλεκόµενες Αρχές και αυτές οι διαδικασίες θα πρέπει να συνοδεύονται από 

τυποποιηµένα έντυπα και λίστες προκειµένου να διευκολύνεται και το έργο των 

Υπηρεσιών, των Φορέων αλλά και η δουλειά των δικαιούχων. 

Οι διαδικασίες λοιπόν θα πρέπει να καλύπτουν κατ' αρχήν:  

Την επιλογή και έγκριση πράξεων. ∆ηλαδή θα πρέπει να έχουµε διαδικασίες που ν’ 

αφορούν την έκδοση των προσκλήσεων, τις αιτίες για χρηµατοδότηση, την αξιολόγηση, 

την επιλογή των πράξεων και πολύ σηµαντικό, που τονίζεται από τους κανονισµούς και 

κατά κάποιον τρόπο το ανέφερε και η εκπρόσωπος της Επιτροπής, ότι δεν έχει 

ενδιαφέρον πλέον µόνο το οικονοµικό αντικείµενο, η επίτευξη της απορρόφησης. 

Συγχρόνως θα πρέπει να δοθεί µεγάλη βαρύτητα στην επίτευξη συγκεκριµένων στόχων 

και αποτελεσµάτων. ∆ηλαδή δείκτες, οι στόχοι που έχουν τεθεί από το Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα. Θα πρέπει αυτά να πάνε παράλληλα. Οικονοµικό και φυσικό αντικείµενο 

αλλά µε την έννοια της επίτευξης των στόχων. 

Στη συνέχεια έχουµε διαδικασίες που θα πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις για 

παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των πράξεων και επαληθεύσεις, τόσο τις 

διοικητικές όσο και τις επιτόπιες.  

∆ιαδικασίες που αφορούν της δηµοσιονοµικές διορθώσεις εφ' όσον αυτό χρειαστεί και 

τις ανακτήσεις ποσών αχρεωστήτως και παρανόµων καταβληθέντων ποσών, 

διαδικασίες που να καλύπτουν τη ροή χρηµατοδότησης και τις πληρωµές στους 

δικαιούχους χωρίς καθυστερήσεις και διαδικασίες που αφορούν την είσπραξη της 

Κοινοτικής συνδροµής από τον Κοινοτικό προϋπολογισµό και την απόδοσή τους χωρίς 

καθυστερήσεις όπως είπαµε στους δικαιούχους.  
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Θα πρέπει να υπάρχουν διαδικασίες που αφορούν τον ορισµό, την επιλογή και την 

παρακολούθηση του Ενδιάµεσου Φορέα, αν επιλεγεί, ώστε να επιβεβαιώνεται η 

αποτελεσµατική εκτέλεση των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί.  

Όσον αφορά την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος εδώ έχουµε 

διαδικασίες που αφορούν την υποστήριξη της Επιτροπής Παρακολούθησης και της 

κατάρτισης της ετήσιας και τελικής έκθεσης του Προγράµµατος.  

Στη συνέχεια έχουµε τις αιτήσεις πληρωµής που καταρτίζει η Αρχή Πιστοποίησης προς 

την Κοινότητα και γίνονται οι πληρωµές και δυο καινούργια στοιχεία, θα τα δούµε και 

στο δεύτερο µέρος της παρουσίασης, είναι οι ετήσιοι λογαριασµοί που καταρτίζονται 

από την Αρχή Πιστοποίησης επίσης και η ∆ήλωση ∆ιαχείρισης που είναι δουλειά της 

∆ιαχειριστικής Αρχής, µε την οποία ∆ήλωση ∆ιαχείρισης ο Προϊστάµενος της 

∆ιαχειριστικής Αρχής βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία είναι ορθά και ελεγµένα. 

Έχουµε επίσης δυο νέα στοιχεία που δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα, είναι η διαχείριση 

κινδύνων και η αξιολόγηση κινδύνων απάτης. Αυτά θα τα δούµε και στη συνέχεια, θα 

πρέπει να τεθούν λοιπόν σ’ εφαρµογή αποτελεσµατικά και αναλογικά µέτρα 

καταπολέµησης της απάτης, αλλά θα πρέπει επίσης να υπάρχουν διαδικασίες που να 

εξασφαλίζουν ότι όταν είναι απαραίτητο θα πραγµατοποιείται κατάλληλη διαχείριση 

κινδύνου. 

Τέλος έχουµε την παρακολούθηση της εφαρµογής του Σ∆Ε, δηλαδή να υπάρχει 

διαδικασία που να παρακολουθείται το Σ∆Ε και να επιβεβαιώνεται η 

αποτελεσµατικότητά του και αν χρειαστεί να ληφθούν µέτρα διορθωτικά και βελτιωτικά.  

Πάµε να δούµε εν συντοµία τα νέα στοιχεία που, όπως είπαµε είναι η ∆ήλωση 

∆ιαχείρισης και η ετήσια σύνοψη λογιστικών και άλλων ελέγχων, είναι έγγραφα που 

καταρτίζονται από τη ∆ιαχειριστική Αρχή, οι ετήσιοι λογαριασµοί είναι έγγραφα της 

Αρχής Πιστοποίησης, είναι Επιχειρησιακό Πρόγραµµα και Ταµείο και η Γνώµη 

Λογιστικού Ελέγχου και η ετήσια Έκθεση Ελέγχου που καταρτίζεται από την Αρχή 

Ελέγχου. 

Όλα αυτά τα έγγραφα, για κάθε λογιστικό έτος (ν), υποβάλλονται στην Επιτροπή µέχρι 

15 Φεβρουαρίου του λογιστικού έτους ν+1. Εδώ όπως βλέπετε, προκειµένου να 

καταρτισθούν αυτά τα έγγραφα, συνεργάζονται τρεις φορείς, τρεις Αρχές: Η 

∆ιαχειριστική, η Αρχή Πιστοποίησης και η Αρχή Ελέγχου. Χρειάζεται πολύ καλός 

συντονισµός και πολύ καλή συνεργασία προκειµένου να µπορέσουν στις 15 

Φεβρουαρίου κάθε έτους να υποβληθούν στην Επιτροπή.  
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Το άλλο καινούργιο στοιχεία που µπαίνει από τον κανονισµό κοινών διατάξεων, είναι η 

καταπολέµηση της απάτης. Θα πρέπει εποµένως στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου 

να συµπεριλαµβάνονται διαδικασίες που θ’ αφορούν την αξιολόγηση κινδύνων απάτης 

αλλά και το χειρισµό των ενδείξεων και των υπονοιών απάτης, καθώς και τη διαχείριση 

των καταγγελιών.  

Τέλος έχουµε τη διαχείριση κινδύνων που επίσης µπαίνει από τον κανονισµό κοινών 

διατάξεων και θα πρέπει επίσης στο Σ∆Ε που θα καταρτισθεί να συµπεριληφθεί η 

διαδικασία διαχείρισης κινδύνων η οποία σκοπό έχει να εντοπίσει, ν’ αξιολογήσει και ν’ 

αντιµετωπίσει όλους τους κινδύνους που ενδεχοµένως θα επηρεάσουν την οµαλή 

υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος.  

Είδαµε εν συντοµία τι είναι το Σ∆Ε και τι πρέπει να περιλαµβάνει, είπαµε ότι είναι 

κανονιστική υποχρέωση να καταρτισθεί, είναι και ουσιαστική διότι έχοντες διαδικασίες 

και δοµές είναι πολύ πιο αποτελεσµατική η διαχείριση, ωστόσο να δούµε και πότε 

πρέπει να έχουµε εγκεκριµένο σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου.  

Πρέπει οπωσδήποτε πριν την πρώτη αίτηση ενδιάµεσης πληρωµής που θα γίνει από 

την Αρχή Πιστοποίησης προς την Επιτροπή να έχουν κοινοποιηθεί τα στοιχεία ορισµού 

της ∆ιαχειριστικής Αρχής και της Αρχής Πιστοποίησης. Ωστόσο, προκειµένου να γίνει 

αυτή η κοινοποίηση, αυτή η κοινοποίηση βασίζεται σε έκθεση και γνώµη του 

ανεξάρτητου ελεγκτικού φορέα, δηλαδή της Αρχής Ελέγχου που στην περίπτωσή µας 

είναι η Ε∆ΕΛ.  

Η Ε∆ΕΛ θ’ αξιολογήσει τη συµµόρφωση των Αρχών αυτών ως προς συγκεκριµένα 

κριτήρια που αναφέρονται στους κανονισµούς, είναι πολύ συγκεκριµένα, όλα αυτά τα 

κριτήρια όµως θα πρέπει να έχουν απαντηθεί, θα πρέπει να έχουν καλυφθεί από την 

περιγραφή του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου.          

Εποµένως όριο οπωσδήποτε για εγκεκριµένο Σ∆ε είναι η πρώτη αίτηση ενδιάµεσης 

πληρωµής. ∆ιαφορετικά δε µπορούµε να έχουµε αίτηση για ενδιάµεση πληρωµή προς 

την Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ και είµαι στη διάθεσή σας.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εµείς ευχαριστούµε πολύ για την εισήγησή σας.  

  Πριν δώσω το λόγο στα µέλη της Επιτροπής αν έχουν κάτι να 

παρατηρήσουν ή να σχολιάσουν, η κα Γιόκαλα λόγω µιας επείγουσας υποχρέωσης, 

πρέπει να φύγει.  

Στο σηµείο αυτό αποχώρησε η κα Ε. Γιόκαλα 

  Ο κ. Αναγνόπουλος θέλει το λόγο.  
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Ν. ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟΣ: Μια ερώτηση µόνο όχι τοποθέτηση: Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και 

Ελέγχου του Προγράµµατος υπάρχει χρονοδιάγραµµα πότε θα ολοκληρωθεί; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εργαζόµαστε σ’ αυτό, πρέπει να πούµε ότι πρόσφατα δόθηκε η εντολή να 

προχωρήσουµε οπότε θα είναι αιτιολογηµένη µια µικρή καθυστέρηση. 

Π. ΦΛΕΤΣΙΟΥ: Εκ µέρους της ΕΥΘΥ αυτό που θα µπορούσα να πω είναι ότι είναι πολύ 

σηµαντικό ότι έχει ληφθεί απόφαση ώστε Αρχή Πιστοποίησης και Πληροφοριακό 

Σύστηµα να είναι αυτά που υπάρχουν και για τα άλλα Προγράµµατα, το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ 

και το Ταµείο Συνοχής, αυτό δίνει µια πολύ καλή δυνατότητα, δίνει µια ώθηση, σίγουρα 

υπάρχει πολλή δουλειά να γίνει αλλά νοµίζω ότι µε τη συνεργασία εφ' όσον έχει 

αποφασισθεί, της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσµικής Υποστήριξης και της ∆ιαχειριστικής 

Αρχής και µε βάση αυτή την απόφαση που έχει ληφθεί, θα µπορέσουν να 

προχωρήσουν πιο γρήγορα τα πράγµατα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Με δεδοµένο ότι ο βασικός µας πολιτικής στόχος είναι η ενεργοποίηση 

του Προγράµµατος το συντοµότερο δυνατό, µε δεδοµένο ότι πλέον έχουµε την πολιτική 

απόφαση να προχωρήσουµε σε όσα έχω ήδη αναφέρει, θεωρήστε ότι θα πάµε µε τον 

ταχύτερο δυνατό τρόπο στην ολοκλήρωση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου.  

κ. ΚΑΤΗΣ: Μια ερώτηση έχω να κάνω κι εγώ: Επειδή αυτή την τελευταία περίοδο 

βρισκόµαστε σε διαρκή συνεννόηση και διαβούλευση στα πλαίσια της υπηρεσιακής 

αναδιάρθρωσης, ήθελα να ρωτήσω κάτι και να µε βοηθήσετε για να το κατανοήσω 

καλύτερα. 

  Είπατε κάποια στιγµή ότι δεν είναι συµβατό για µια µονάδα, για κάποιον 

υπάλληλο τέλος πάντων, αυτός που αξιολογεί και εντάσσει, δε µπορεί να παρακολουθεί 

και να πληρώνει. Το ότι σίγουρα δεν είναι συµβατό να πιστοποιεί τη δαπάνη και να 

πληρώνει τη δαπάνη αυτός που την αξιολογεί και την εγκρίνει, αυτό το καταλαβαίνουµε. 

Αυτό ίσχυε πάντα και ισχύει και τώρα. 

  Αυτός που αξιολογεί και εγκρίνει δε µπορεί να παρακολουθεί και να 

πληρώνει λέµε. Το «παρακολουθεί και πληρώνει» είναι ξεχωριστό από το «αξιολογεί και 

εγκρίνει». Εγώ προσπαθώ να καταλάβω, εντάξει σας λέω, την πληρωµή την 

καταλαβαίνω, ό,τι έχει να κάνει µε την πιστοποίηση των δαπανών.  

  Αλλά ό,τι έχει να κάνει µε την παρακολούθηση, ήθελα να µου το εξηγήσετε 

λίγο περισσότερο τι εννοούµε µε τον όρο «παρακολούθηση» γιατί εµείς έχουµε από την 

εµπειρία µας δει όλα αυτά τα χρόνια ότι αυτός που έχει µια πρόσκληση στα χέρια του 

που τη φτιάχνει, που έχει στο µυαλό του το πώς την αξιολογεί, το πώς την εντάσσει την 
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πράξη, µετά του λες «στοπ εσύ εδώ». Μετά αναλαµβάνει κάποιος άλλος. Αυτό είναι 

χάσιµο της πράξης εντελώς.  

  Αυτός δηλαδή που την εντάσσει, που έχει στο µυαλό του όλη τη λογική, 

την ιστορία του πώς εντάχθηκε η πράξη, τη φιλοσοφία και τη στοχοθεσία του κάθε 

Προγράµµατος, του κάθε Μέτρου, δε µπορεί να έρχεσαι και να του λες «δε θα την 

παρακολουθείς», τουλάχιστον στο φυσικό αντικείµενο εννοώ «την πράξη». Να έχεις µια 

επαφή µε το δικαιούχο ή µε τον ανάδοχο και να βλέπεις την εξέλιξη µέχρι τη λήξη. 

  Εκτός αν µου πείτε ότι παρακολούθηση εµείς εννοούµε κάτι άλλο, 

εννοούµε τα δελτία, εννοούµε τη διοικητική ή κάτι άλλο, την υποβολή των 6µηνιαίων 

δελτίων ή κάτι άλλο.  

Τ. ΦΛΕΤΣΙΟΥ: Καταλαβαίνω ότι και το νόηµα ας πούµε του κανονισµού είναι αυτό, ότι 

δεν υπάρχει µια προδιάθεση για διαφορετική µεταχείριση, να το πω, µιας πράξης απ’ 

αυτόν που το αξιολόγησε, κι εγώ είµαι αυτός που το αξιολόγησε και το αξιολόγησα 

θετικά, εποµένως αν στη συνέχεια κάτι δεν πάει σωστά, εγώ είµαι θετικά απέναντι σ’ 

αυτή την πράξη προσκείµενη και αυτό νοµίζω είναι το νόηµα του Κανονισµού.  

  Από κει και πέρα όµως δε σηµαίνει ότι µέσα στη ∆ιαχειριστική Αρχή δεν 

υπάρχει συνεργασία µεταξύ των µονάδων ή επικοινωνία. ∆ε βάζουµε στεγανά µεταξύ 

των οµάδων. 

κ. ΚΑΤΗΣ: Επειδή προσπαθούµε τώρα να µοιράσουµε τις αρµοδιότητες µεταξύ των 

µονάδων, γι’ αυτό σας λέω, αυτό στην αναδιάρθρωση παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο γιατί 

δε µπορεί αυτός που θα το εντάξει το έργο µετά να χάσει κάθε επαφή µε το έργο και να 

το αναλάβει µια άλλη Μονάδα. Ό,τι έχει να κάνει µε το πακέτο των πληρωµών το 

καταλαβαίνω, δηλαδή η πληρωµή είναι κάτι άλλο..  

Τ. ΦΛΕΤΣΙΟΥ: Εγώ αυτό που µπορώ να σας πω είναι από την εµπειρία των άλλων 

Ταµείων, ότι έτσι όπως έχουν γίνει οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις τους µε τις 

αρµοδιότητες, έχει διαχωριστεί η αρµοδιότητα της αξιολόγησης και ένταξης, πάει µέχρι 

εκεί, µέχρι την ένταξη και µετά η παρακολούθηση πάει σε άλλη µονάδα.  

κ. ΚΑΤΗΣ: Θα παρακαλούσα τότε τη Θεσµική να µου πει σε ποιο πλαίσιο νοµοθετικό 

υπάγεται γιατί εγώ το έψαξα και δεν το βρήκα.  

Τ. ΦΛΕΤΣΙΟΥ: Είναι και στα guidances που είναι για τον ορισµό, θα το δούµε αυτό.  

κ. ΚΑΤΗΣ: Θα ήθελα να δω ό,τι έχει να κάνει µε την παρακολούθηση σας παρακαλώ, 

για να µε βοηθήσει για να το δούµε. Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ.  
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ΜΕΛΟΣ: Μια πολύ µικρή και πολύ σύντοµη παρέµβαση, απλά οφείλω να την κάνω: Κι 

εµείς από τη µεριά µας χαιρετίζουµε την απόφαση του Υπουργείου να υιοθετήσει το 

Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου που έχει αναπτυχθεί για τα κυριότερα Ταµεία του 

ΕΣΠΑ, το Περιφερειακό, το Ταµείο Συνοχής και το Κοινωνικό Ταµείο.  

  Είχαµε κι εµείς επισηµάνει πολλαπλά τις αναλογίες µεταξύ του 

κανονιστικού πλαισίου του ΕΤΘΑ µε τα υπόλοιπα Ταµεία, την ανάγκη για οικονοµίες 

κλίµακας, την ανάγκη για συνέργειες και συντονισµό µε τις κεντρικές Υπηρεσίες, το 

γεγονός ότι ο προσανατολισµός προς την επίτευξη αποτελεσµάτων και την 

παρακολούθηση πολλαπλών δεικτών αποτελέσµατος και εκροών οι οποίοι µάλιστα είναι 

διασυνδεδεµένοι µεταξύ τους και αυτή η παρακολούθηση δεν είναι δυνατό να 

πραγµατοποιηθεί χωρίς Πληροφοριακά Συστήµατα τα οποία να είναι αποδοτικά και 

αποτελεσµατικά.  

  Γι’ αυτό το λόγο κοιτούσαµε κι οι δύο προς την ίδια κατεύθυνση, προς την 

κατεύθυνση της απόφασης που έχει παρθεί. Σαφέστατα θα πρέπει να γίνουν 

προσαρµογές του συστήµατος στις ιδιαίτερες ανάγκες και στις µικροϊδιαιτερότητες του 

συγκεκριµένου Ταµείου και του συγκεκριµένου Κανονισµού. 

  Το µόνο που οφείλω να πω σε τεχνικό επίπεδο και έχοντας την εµπειρία 

του 713, είναι να προσέξουµε εξαρχής τα πράγµατα να στηθούν σωστά, καλά µε 

σαφήνεια, να µην υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις αρµοδιοτήτων, οι υπευθυνότητες, οι 

αρµοδιότητες και τα στάδια ελέγχου και το επίπεδο ελέγχου της κάθε Υπηρεσίας να είναι 

σαφώς καθορισµένα, έτσι ώστε να µην καταλήξουµε να έχουµε ευρήµατα ελέγχων όπως 

είχαµε στην προηγούµενη προγραµµατική, µε µοναδικό στόχο να ρέει το Πρόγραµµα 

οµαλά, χωρίς προβλήµατα. Ευχαριστώ πολύ.   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Περνάµε αµέσως στο επόµενο θέµα.  

Εισηγήτρια θα είναι η κα Σµάρω Ζησοπούλου, από την ΕΥΣΣΑ. Θα κάνω µια έκκληση 

προς τις επόµενες εισηγήτριες, όσο το δυνατόν πιο σύντοµα να κάνουµε τις 

παρουσιάσεις γιατί ο χρόνος πιέζει.  

 

Πρόοδος εκπλήρωσης των εκ των προτέρων Αιρεσιµοτήτων 

Σ. ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ: Καλησπέρα σας κι από µένα. Μου ζήτησε η ∆ιαχειριστική Αρχή να 

κάνω µια συνοπτική παρουσίαση των αιρεσιµοτήτων. Εµείς ως Εθνική Αρχή 

Συντονισµού και ειδικότερα ως Ειδική Υπηρεσία στρατηγικής και σχεδιασµού, έχουµε το 

γενικό συντονισµό των αιρεσιµοτήτων. 



 

42 
 

Εγώ οι θ’ αναφερθώ σήµερα στις βασικές Αρχές, στις θεµατικές αιρεσιµότητες που 

αφορούν το Ταµείο Θάλασσας και Αλιείας και στις γενικές, που είναι εφαρµόσιµες στο 

Πρόγραµµα.  

Επειδή λοιπόν έχουµε το γενικό συντονισµό αλλά τα ζητήµατα των ειδικών 

αιρεσιµοτήτων τα έχει χειριστεί σε βάθος η ∆ιαχειριστική Αρχή σε συνεργασία µε τις 

αρµόδιες ∆ιευθύνσεις του Υπουργείου, σε περίπτωση που υπάρξουν εξειδικευµένα 

ερωτήµατα πάνω σε θέµατα Αλιείας και αλιευτικών δεδοµένων, έχουµε την κα Μηνά σε 

περίπτωση που χρειαστείτε κάτι περισσότερο και δε µπορέσω ν’ ανταποκριθώ, να 

καλύψει αυτή την οποιαδήποτε ερώτηση. 

∆εδοµένου ότι έχουµε την 1η Επιτροπή Παρακολούθησης, θεωρούµε υποχρέωσή µας 

κατ' αρχήν να βάλουµε τις Αρχές στο τι σηµαίνει αιρεσιµότητες. Μία έννοια που 

ταλαιπώρησε τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση από την αρχή που µπήκε µέσα στους κανονισµούς 

και που αυτή τη στιγµή  πλέον έχουµε δει κι έχουµε καταλήξει ότι είναι ένα πλαίσιο 

ρυθµίσεων που χρειάζεται να ικανοποιείται προκειµένου να έχουµε αποτελεσµατική 

υλοποίηση των προγραµµάτων. 

Σε τι συνίσταται αυτό: Τρία πράγµατα έχουµε καταλήξει µε βάση τις απαιτήσεις και τα 

κριτήρια. Και αναφέροµαι σε όλες τις αιρεσιµότητες κι όχι µόνο στο συγκεκριµένο 

Πρόγραµµα, αλλά σε όλα τα Προγράµµατα που βλέπουµε, σε πλαίσιο ρυθµιστικό, σε 

στρατηγικές και σε διοικητική επάρκεια. Κατ' αρχήν οι αιρεσιµότητες πρέπει να 

εκπληρώνονται κατά τη στιγµή της επίσηµης υποβολής των Προγραµµάτων. 

Εάν δεν εκπληρώνονται σε αυτή τη χρονική στιγµή, τότε θα πρέπει το κράτος µέλος, η 

∆ιαχειριστική Αρχή ο αρµόδιος Φορέας, να καταρτίσει ένα Σχέδιο ∆ράσης το οποίο θα 

φτάνει χρονικά µέχρι 31/12/2016. Και φυσικά, θα πρέπει ν’ ακολουθήσει το Σχέδιο 

∆ράσης µε τα χρονοδιαγράµµατα και τα σηµεία που έχουν µπει.  

Πότε θ’ αναφερθεί το κράτος µέλος στην επίτευξη; Στην ετήσια έκθεση του 2017. Άρα 

στην επόµενη ετήσια έκθεση θα πρέπει ν’ αναφέρουµε και να περιγράψουµε τί ακριβώς 

έχουµε κάνει σε σχέση µε την υλοποίηση των ενεργειών που έχουµε ενσωµατώσει µέσα 

στα Σχέδια ∆ράσης.  

Ένα πολύ σηµαντικό βήµα είναι αυτή η διαδικασία αυτοαξιολόγησης του κράτους 

µέλους. Εµείς πώς το κάναµε: Κατ' αρχήν προσδιορίσαµε τις αρµόδιες Υπηρεσίες. Το 

οποίο ήταν ένα δύσκολο βήµα να δούµε ποιος τελικά έχει την αρµοδιότητα. Στη 

συνέχεια είναι αυτό που λέω πριν συνεχίσω, ότι οι αιρεσιµότητες έχουν 

ονοµατεπώνυµο, δεν είναι γενικώς και απροσδιορίστως, υπάρχει συγκεκριµένο άτοµο, 

συγκεκριµένη διεύθυνση που έχει την αρµοδιότητα της εκπλήρωσης, έχει την ευθύνη. 
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Και βεβαίως λάβαµε υπ' όψιν µας το guidance της Επιτροπής το οποίο έχει 

συγκεκριµένα κριτήρια µε συγκεκριµένες απαιτήσεις, τις οποίες αποτυπώσαµε έτσι ώστε 

να έχουµε ένα διάγραµµα συγκεκριµένο µε ενέργειες και απαιτήσεις. Συστηµατική 

συνεργασία µε τις Υπηρεσίες του δικού µας Υπουργείου και της δικής µας Υπηρεσίας, 

προκειµένου συνεχώς να παρακολουθούµε και το συνεχίζουµε, είµαστε συνεχώς σε 

επικοινωνία. 

Η δε δική µας Υπηρεσία εκδίδει ένα report κάθε τρεις µήνες, έχουµε δεσµευτεί γι’ αυτό, 

όπου περιγράφουµε την πορεία εκπλήρωσης των αιρεσιµοτήτων. Οµολογώ ότι εδώ 

έχουµε ένα κενό, δεν έχουµε ενσωµατώσει τις αιρεσιµότητες τις θεµατικές του Ταµείου 

Θάλασσας και Αλιείας αλλά στο επόµενο report θα το κάνουµε.  

Μια συνοπτική εικόνα των αιρεσιµοτήτων που έχουν εφαρµογής το Πρόγραµµα Αλιείας 

και Θάλασσας. Έχουµε ουσιαστικά 8 αιρεσιµότητες. 4 θεµατικές µε εκπλήρωση της µίας, 

των δύο µερικώς και µιας που δεν εκπληρώνεται και 4 αιρεσιµοτήτων που είναι γενικές 

και ουσιαστικά διέπουν το σύνολο των Προγραµµάτων. Ευτυχώς εσείς έχετε µόνο 4, οι 

2 εκ των οποίων εκπληρώνονται πλήρως και 2 µερικώς. Έτσι λοιπόν αυτή είναι η 

συνολική εικόνα. Είναι µετρηµένη, αν θεωρήσουµε ότι στ’ άλλα Προγράµµατα, για να 

έχετε και µια εικόνα του τι συµβαίνει, έχουµε πολύ µεγαλύτερο αριθµό αιρεσιµοτήτων. 

Άρα εδώ το Πρόγραµµα έχει στοχευµένες λίγες και ουσιαστικές αιρεσιµότητες. 

Πολύ γρήγορα, µιλάω πρώτα για τις θεµατικές που προκύπτουν από τον Κανονισµό της 

Θάλασσας και Αλιεία, το δικό σας Κανονισµό. Εδώ έχουµε την πρώτη αιρεσιµότητα που 

αφορά την Έκθεση της Αλιευτικής Ικανότητας.  

Εδώ έχουµε δυο κριτήρια. Το ένα κριτήριο εκπληρώνεται, το άλλο δεν εκπληρώνεται. 

∆εν είπα στην αρχή ότι αν έστω και ένα κριτήριο δεν εκπληρώνεται τότε η εκπλήρωση 

χαρακτηρίζεται ως µερικώς εκπληρούµενη αιρεσιµότητα. Εάν όλα τα κριτήρια 

εκπληρώνονται, είναι ναι και αν όλα είναι όχι προφανώς είναι όχι. 

Η δεύτερη αιρεσιµότητα αφορά ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο για την υδατοκαλλιέργεια. 

Αυτό το έχουµε εκπληρώσει, το σχέδιο διαβιβάστηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 

14/10/2014. άρα έχουµε κλείσει µ’ αυτήν και δε θα ξαναναφερθώ σ’ αυτή την 

αιρεσιµότητα. 

Έχουµε την αιρεσιµότητα 3 που αφορά τα δεδοµένα για τη διαχείριση της Αλιείας. Εδώ 

το ένα κριτήριο, το πολυετές πρόγραµµα συλλογής δεδοµένων δεν εκπληρώνονται οι 

απαιτήσεις όπως περιγράφονται µέσα στον Κανονισµό ενώ η διοικητική ικανότητα για 

την κατάρτιση και εφαρµογή Προγραµµάτων Εργασιών έχει εκπληρωθεί. Έχουµε 

υποβάλλει τις ετήσιες εκθέσεις για τα έτη 2012-13. 
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Η θεµατική αιρεσιµότητα 4, αφορά ένα σύστηµα ουσιαστικά ελέγχου επιθεώρησης και 

επιβολής ας πούµε κυρώσεων. Εδώ έχουµε 6 κριτήρια. Το πρώτο κριτήριο που είναι το 

Σύστηµα ελέγχου δεν έχει εδραιωθεί ακόµη, δεν έχει εγκατασταθεί, δεν έχει γίνει πλήρης 

η εφαρµογή του και εποµένως η αιρεσιµότητα, αξιολογηθήκαµε ότι εκπληρώνεται 

µερικώς.  

Να το δούµε λιγάκι πιο λεπτοµερώς: ∆ύο είναι τα στοιχεία γενικώς αιρεσιµότητας που 

καίνε ένα κράτος µέλος: Το ένα είναι το χρονοδιάγραµµα, όταν ξεφεύγει το 

χρονοδιάγραµµα αρχίζει και γίνεται προβληµατικό, άρα θέλουµε γενικά να είµαστε 

συµβατοί, προφανώς και θέλουµε να είµαστε συµβατοί µε το χρονοδιάγραµµα και να το 

ακολουθούµε στενά και το δεύτερο είναι αυτό που σας είπα από πριν, ότι οι 

αιρεσιµότητες έχουν ονοµατεπώνυµο. 

Άρα ξέρω ποιος είναι ο φορέας, ότι είναι η Γενική ∆ιεύθυνση Βιώσιµης Αλιείας του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Είναι πολύ συγκεκριµένο. Είχαµε ένα 

χρονοδιάγραµµα για 31/5, η Έκθεση υποβλήθηκε 3/6/2016 αν θυµάµαι καλά, εποµένως 

θεωρούµε ότι είµαστε σε καλή φάση. Περιµένουµε την απόκριση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής.  

Υπάρχει µια διοικητική διαδικασία µε την οποία εκπληρώνονται οι αιρεσιµότητες, 

φορτώνονται κείµενα στην ηλεκτρονική βάση ανταλλαγής δεδοµένων που έχουµε µε την 

Επιτροπή, τα κείµενα αυτά µπαίνουν σε διαβούλευση εσωτερική στο επίπεδο των 

∆ιευθύνσεων της Επιτροπής και στη συνέχεια έρχεται η απάντηση, αν συµφωνεί ή δε 

συµφωνεί η Επιτροπή. Είναι µια βαριά διαδικασία και απαιτητική. Εδώ λοιπόν έχουµε 

στείλει την Έκθεση και περιµένουµε.  

Θεµατική αιρεσιµότητα 3: Εδώ έχουµε µια υστέρηση στο χρονοδιάγραµµα διότι το 

Πρόγραµµα Συλλογής ∆εδοµένων παρουσιάζει µια καθυστέρηση. Θεωρώ ότι πρέπει να 

συνεργαστούµε στενά και να το προχωρήσουµε όσο γίνεται περισσότερο γρήγορα για 

να καλύψουµε το χαµένο χρόνο.  

Αιρεσιµότητα 4: Προχωράµε σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα. Το χρονοδιάγραµµα, το 

χρονοδιάγραµµά µας φτάνει 31/12/2016. Έχουµε ένα χρόνο, αλλά σίγουρα αυτή η 

αιρεσιµότητα επειδή παρασύρεται από το χρονοδιάγραµµα της γενικής αιρεσιµότητας 

των δηµοσίων συµβάσεων, είναι µια δύσκολη αιρεσιµότητα γιατί, θα το πούµε και στην 

πορεία τι συµβαίνει µε το χρονοδιάγραµµα και µε το action plan των δηµοσίων 

συµβάσεων. 
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Θεωρώ ότι πάµε καλά γενικώς. Θα σας το πω κι όταν θα συζητήσουµε τώρα τη γενική 

αιρεσιµότητα των δηµοσίων συµβάσεων, να δείτε ακριβώς πού βρισκόµαστε σε σχέση 

µε τον καινούργιο νόµο. Τελειώσαµε µε τις θεµατικές.  

Οι γενικές: Γενικές έχουµε 4: Έχουµε της δηµόσιες συµβάσεις που εκπληρώνονται 

µερικώς και είναι απαίτηση του µνηµονίου επίσης, τις κρατικές ενισχύσεις που 

εκπληρώνεται, την περιβαλλοντική νοµοθεσία που επίσης εκπληρώνεται και τα 

στατιστικά συστήµατα και τους δείκτες αποτελεσµάτων που επίσης εκπληρώνεται 

µερικώς.  

Οι δηµόσιες συµβάσεις, το χρονοδιάγραµµα και το action plan έ έχει καταρτισθεί σε 

στενή συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι ένα πολύ λεπτοµερές action plan 

µε ενέργειες συγκεκριµένες και είχαµε δυο βασικές εκκρεµότητες -σας τα έχω κάνει λίγο 

πιο περιληπτικά για να γίνει πιο εύκολο:  

Το ένα είναι ο νέος νόµος ο οποίος είναι στη Νοµοπαρασκευαστική Επιτροπή της 

Βουλής και θεωρούµε ότι θα περάσει για ψήφιση από τη Βουλή άµεσα, άρα το ένα 

κοµµάτι που είναι πολύ σοβαρό, του νέου νόµου είµαστε σε καλό δρόµο και το δεύτερο 

κοµµάτι έχει να κάνει µε όλες εκείνες τις τεχνικές προσαρµογές που χρειάζεται στο 

ΕΣΗ∆ΗΣ για να καλύψει όλες εκείνες τις ανάγκες για την ηλεκτρονική υποβολή και για 

τα δηµόσια έργα και για τις µελέτες.  

Εδώ λοιπόν έχουν γίνει οι κατάλληλες διεργασίας προκειµένου να καλυφθεί αυτό το 

κοµµάτι των τεχνικών προσαρµογών στην πλατφόρµα. Στενή παρακολούθηση. Αυτό 

λοιπόν συµπαρασύρει και τη θεµατική αιρεσιµότητα, την 4 και εποµένως θεωρούµε ότι 

µέχρι 31/122016 θα τα έχουµε εκπληρώσει και θα είµαστε µια χαρά.  

Στατιστικά συστήµατα: Τα στατιστικά συστήµατα είναι µια πολύ δύσκολη αιρεσιµότητα 

συνολικά για όλα τα προγράµµατα του ΕΣΠΑ και για τους δείκτες αποτελέσµατος. 

Τολµώ να πω ότι πιαστήκαµε αδιάβαστοι. Αλλά θεωρώ ότι κάναµε πάρα πολύ µεγάλη 

προσπάθεια. Αυτή η αιρεσιµότητα, αρµοδιότητα κι ευθύνη είναι η δική µας Υπηρεσία και 

µάλιστα η µονάδα την οποία εγώ πολύ πρόσφατα ανέλαβα.  

Είναι µια αιρεσιµότητα που έχει από πίσω για όλα τα προγράµµατα, 18 ενέργειες. Για να 

καλύψουµε όλα τα προγράµµατα µε δείκτες αποτελεσµάτων που έρχονται σωστά, από 

στατιστικά επικυρωµένες πηγές και τα στοιχεία τελικά είναι αξιόπιστα. Εµείς λοιπόν 

καταφέραµε να υπογράψουµε ένα µνηµόνιο συνεργασίας µε την Ελληνική Στατιστική 

Αρχή, το οποίο το θεωρούµε µεγάλη µας επιτυχία γιατί θεωρούµε ότι η Ελληνική 

Στατιστική Αρχή θα µας βοηθήσει σ’ αυτή τη δουλειά. 
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Μέσα σ’ αυτό το πακέτο είναι και οι δείκτες, τα δεδοµένα που αφορούν το δικό σας 

Πρόγραµµα. Είµαστε λοιπόν σε µια επικοινωνία. ∆εν είναι εύκολη η συνεργασία µε την 

Ελληνική Στατιστική Αρχή αλλά έχουµε βάλει µια πολύ καλή βάση θεωρούµε. Έχουµε 

φτιάξει ένα Ενιαίο Σύστηµα ∆εικτών το οποίο είναι δυναµικό εργαλείο, το οποίο θα 

επικαιροποιηθεί προκειµένου να καλύψει όλες τις απαιτήσεις όλων των προγραµµάτων 

και του δικού σας, έτσι ώστε να καλύψουµε το σύνολο των απαιτήσεων που τίθενται 

από το guidance της Επιτροπής και από τους κανονισµούς σε σχέση µε τους δείκτες 

αποτελέσµατος και τα στατιστικά συστήµατα. 

Γιατί για πρώτη φορά η διαδροµή των δεικτών και των δεδοµένων πρέπει να είναι 

ανιχνεύσιµη, πρέπει να ξέρω ποιος δίνει το στοιχείο, πώς το επεξεργάζεται και τι 

στοιχείο είναι αυτό. Αυτή λοιπόν είναι µια µεγάλη προσπάθεια που κάνουµε. Και γι’ αυτό 

θέλουµε στενή συνεργασία µε τη ∆ιαχειριστική Αρχή.  

Εδώ έχω γράψει τι έχουµε πετύχει και λέω τις βασικές εκκρεµότητες. Οι βασικές µας 

εκκρεµότητες που αφορούν το δικό σας Πρόγραµµα γιατί και άλλα Προγράµµατα είναι κι 

άλλες, είναι πολύ περισσότερες, είναι να προσαρµοστεί το υφιστάµενο Πληροφοριακό 

Σύστηµα ώστε να µπορεί να κρατά αυτά τα στοιχεία και να έχουµε ένα αποτελεσµατικό 

σύστηµα δεικτών που να µας λέει ότι όλες οι πράξεις ουσιαστικά που χρηµατοδοτούνται, 

εντάσσονται µέσα σ’ αυτό το σύστηµα δεικτών.  

Αυτό είναι ένα ας πούµε πακέτο φιλόδοξο και δύσκολο. ∆εν έχω κάτι άλλο, νοµίζω ότι 

έκλεισα. Σας ευχαριστώ πολύ και ελπίζω ότι δε θα έχετε πολλές απορίες.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε πάρα πολύ. Θα δώσω αµέσως το λόγο στην κα Πέτρου, 

Γενική ∆ιευθύντρια της ∆ιεύθυνσης Αλιείας. 

Μ. ΠΕΤΡΟΥ: Ευχαριστώ κ. Γενικέ. Θα ήθελα να κάνω µια αναφορά για τις ειδικές 

αιρεσιµότητες του Προγράµµατος. Επειδή έχουν ονοµατεπώνυµο και προΐσταµαι των 

Υπηρεσιών οι οποίες είναι υπεύθυνες. 

Θα συµφωνήσω µαζί σας σε ό,τι αφορά το θέµα της υδατοκαλλιέργειας, είµαστε 

πλήρως τακτοποιηµένοι, ναι, έχουµε ένα πρόβληµα το οποίο προκύπτει στην εκτίµηση 

της έκθεσης του στόλου όπου πράγµατι η τελευταία έκθεση υποβλήθηκε την ηµεροµηνία 

που είχατε, τα στοιχεία που λείπουν προκύπτουν από τις ελλείψεις σε προηγούµενα 

χρόνια, υλοποίησης του Προγράµµατος Συλλογής Αλιευτικών ∆εδοµένων, προβλήµατα 

τα οποία έχουν αποκατασταθεί. 

Ήδη υλοποιείται το Πρόγραµµα του 2016 χωρίς καθυστέρηση, αν θυµάµαι καλά στον 

πίνακά σας αναφερθήκατε σε αίτηση που αφορούσε τα έτη 2012 και 2013, έχουν 

υποβληθεί αιτήσεις και για το 2014 και για το 2015. Στο συγκεκριµένο Πρόγραµµα δε 
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µπορούµε να κάνουµε τίποτα για συµπλήρωση του παρελθόντος. Ό,τι υπάρχει κενό στο 

ειδικό αυτό Πρόγραµµα που πρέπει οι δειγµατοληψίες να γίνονται συγκεκριµένο χρόνο, 

εφ' όσον δεν έγιναν δεν έγιναν. 

Και θα διαφωνήσω ριζικά µαζί σας, ως Προϊσταµένη της Ενιαίας Αρχής Ελέγχου της 

Αλιείας για τη χώρα, στην εκπλήρωση των προϋποθέσεων για το θέµα του ελέγχου.  

Ουδέποτε µας έχει σηµειωθεί οτιδήποτε δεν πληρούµε κάποια προϋπόθεση από τις 

υποχρεώσεις της χώρας για τον έλεγχο, δεν έχουµε καµία παράλειψη, αυτή τη στιγµή 

προκειµένου να είµαστε σύµφωνοι µε τα κοινοτικά απαιτούµενα έχουµε επιβάλλει στους 

αλιείας µας πρόσθετες υποχρεώσεις, εφαρµόζοντας παράλληλα και συµπληρωµατικά 

Εθνικό και Κοινοτικό ∆ίκαιο. ∆ιαφωνώ πλήρως και θα ήθελα ενηµέρωση. Ευχαριστώ.  

Σ. ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ: Το σηµείο αναφοράς µας πάντα είναι το Πρόγραµµα όπως έχει 

εγκριθεί. Εγώ πραγµατικά θέλω να συνεργαστούµε, η κα Μηνά θα σας απαντήσει σε 

βάθος µε βάση αυτό που έχει εγκριθεί κι έχει ενσωµατωθεί στο Πρόγραµµα κι εδώ 

είµαστε να κουβεντιάσουµε και να συζητήσουµε και να βρούµε τι είναι αυτό που 

ενδεχοµένως λείπει, προκειµένου να το συµπληρώσουµε και να έχουµε τελικά την 

έγκριση και την ολοκλήρωση της εκπλήρωσης της αιρεσιµότητας.  

  Η κα Μηνά λοιπόν θα πει σε λεπτοµέρειες.  

κα ΜΗΝΑ: Θέλω να επισηµάνω δυο πράγµατα βασικά: Η κα Ζησοπούλου θέλησε να 

µας κάνε, εµείς της ζητήσαµε δηλαδή να κάνει µια παρουσίαση των γενικών και ειδικών, 

δεν είναι ειδικός για τις ειδικές αιρεσιµότητες και έκανε µια παρουσίαση του πλάνου 

όπως υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο τέλος της προηγούµενης χρονιάς.  

Ένα είναι αυτό, που σηµαίνει ότι αυτό που λέµε εδώ, το χρονοδιάγραµµα σε υστέρηση, 

δεν πρόλαβε να το διορθώσει, ήταν και δική µου παράλειψη γιατί δεν την ενηµέρωσα 

εγκαίρως. Αυτό δεν ισχύει, έχει εκπληρωθεί αυτό, δεν ισχύει πια γιατί έχουµε 

ενηµερώσει και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι αυτό το κριτήριο έχει εκπληρωθεί.  

Για τον έλεγχο απλά δεν το θυµάστε εσείς, το έχετε συζητήσει µε την κα Γιόκαλα, µας 

υποχρέωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το λέω έτσι στεγνά, αλλιώς δε θα γινόταν το 

Πρόγραµµα, το λέω έτσι πολύ άκοµψα ίσως, αν δε βάζαµε ότι δεν εκπληρούται αυτή η 

αιρεσιµότητα επειδή θεωρούν δικαίως ή αδίκως, θα το κρίνει η ιστορία, επειδή το 

κριτήριο της γενικής αιρεσιµότητας για τις δηµόσιες συµβάσεις δεν πληρείται.  

Και θεωρήθηκε ότι επειδή ουσιαστικά το µεγαλύτερο µέρος της δράσης αυτής αφορά 

δηµόσιες συµβάσεις, κατά συνέπεια δεν εκπληρούται. ∆ηλαδή το ένα συµπαρασύρει το 

άλλο. εµείς δε συµφωνούµε σα ∆ιαχειριστική, ωστόσο το πλαίσιο της καλής 
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συνεργασίας µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το δεχτήκαµε. ∆ηλαδή δεν έχει να κάνει µ’ 

εσάς, προφανώς. Μην παρεξηγούµαστε. 

Σ. ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ: Νοµίζω ότι το είπα καθαρά ότι αφορά θέµατα δηµοσίων συµβάσεων, 

γι’ αυτό και είπα ότι το χρονοδιάγραµµα σχετίζεται µε το χρονοδιάγραµµα της γενικής 

αιρεσιµότητας των δηµοσίων συµβάσεων. Το είπα καθαρά. Ωστόσο, την 

επικαιροποίηση των αιρεσιµοτήτων θα την κάνουµε και θα ενσωµατώσουµε αν κάτι µας 

έχει ξεφύγει ως προς το χρονοδιάγραµµα.  

ΑΑΑ: Η αιρεσιµότητα, θα ήθελα να συµπληρώσω εδώ, δεν είχε µόνο χρονοδιάγραµµα 

υλοποίησης, είχε και θεσµοθέτηση ειδικών πράξεων που έγιναν πριν το πρόγραµµα. 

∆ηλαδή δε θα µπορούσατε να παρουσιάσετε µη τήρηση της υποχρέωσης µόνο για την 

υλοποίηση. Έχει πράξεις για την υιοθέτηση θεσµικού πλαισίου στην αρχή και µετά για 

την υλοποίηση.  

  Θα συνεχίσω να διαφωνώ στο ότι δεν πληρούται καθόλου. Θα έπρεπε να 

µην πληρούται ένα κοµµάτι, να ήταν εν µέρει. Αλλά δεν πληρούται εξ ολοκλήρου όταν 

έχει ένα θεσµικό πλαίσιο που πρέπει να υιοθετήσει η χώρα και στη συνέχεια τις 

προοπτικές υλοποίησης που προφανώς εφ' όσον είναι στις γενικές προϋποθέσεις θ’ 

ακολουθήσουµε ό,τι οριζόντια υιοθετήσει η χώρα.  

Σ. ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ: Απλώς ένα πράγµα πολύ γρήγορα: ∆υστυχώς η αιρεσιµότητα είναι 

ναι-όχι. Ναι το κριτήριο, όχι το κριτήριο. ∆υστυχώς αυτό που βάζετε που είναι το 

ενδιάµεσο δεν υφίσταται στο επίπεδο του κριτηρίου. Άρα συµπαρασύρεται όλο το 

πακέτο από ένα ναι ή ένα όχι. Αυτό είναι το κακό. Κι αυτό το αντιµετωπίζω όπως µου το 

θέτετε εσείς, από πάρα πολλές ∆ιευθύνσεις Υπουργείων που αυτή τη λογική, δυστυχώς, 

του κριτηρίου ναι-όχι, δεν την έχουν ακόµη ενσωµατώσει. Αυτό είναι το πρόβληµα. Αλλά 

θα βρεθούµε από κοντά και θα τα πούµε.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Νοµίζω ότι έχουµε µια αποκατάσταση της εικόνας και της 

πραγµατικότητας. Παρακαλώ να προχωρήσουµε τα θέµατα.  

Ν. ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε µισό λεπτό, Ειδική Αιρεσιµότητα Νο 2, που είναι 

το Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής και Υδατοκαλλιέργειας. Ναι, είναι εγκεκριµένο, θα 

παρακαλούσα να ειδωθεί µέσα, έχει ένα πινακάκι στο παράρτηµα µε κάποιες 

συγκεκριµένες ενέργειες, αν θυµάµαι είναι 5. Τα χρονοδιαγράµµατα αυτά αν έχουν 

τηρηθεί και εν πάση περιπτώσει να καταβληθεί προσπάθεια να πληρωθούν αυτά γιατί 

είναι συγκεκριµένες ενέργειες που το καθιστούν ουσιαστικά ενεργό. Ευχαριστώ.  

Σ. ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ: Η αιρεσιµότητα αυτή που αναφέρθηκε ο κύριος είναι εκπληρωµένη, 

είναι «ναι». 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε πάρα πολύ. Η κα Έγκε έχει το λόγο για την παρουσίαση 

της πρόσκλησης για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης µε πρωτοβουλία 

τοπικών κοινοτήτων. 

  Εισηγήτρια η κα Μίτσα Έγκε, στέλεχος της Μονάδας Β’ στην Ειδική 

Υπηρεσία ∆ιαχείρισης.  

 

Παρουσίαση πρόσκλησης για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης µε 

πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων 

Μ. ΕΓΚΕ: Ξεκινώντας από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 µε µια µικρή οµάδα πιλοτικής 

εφαρµογής 200 έργων LEADER, η προσέγγιση της τοπικής ανάπτυξης µε πρωτοβουλία 

τοπικών κοινοτήτων, των λεγόµενων CLLD, ολοένα και επεκτείνεται.  

Βλέπουµε στην τελευταία προγραµµατική περίοδο συνολικά από το ΕΚΤΑ και το ΕΤΑΑ 

χρηµατοδοτήθηκαν 2.600 ΟΤ∆ µε επενδύσεις περίπου της τάξης των 8,6 δις. Στο 

Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας που ήταν πολιτική εφαρµογή, εγκαταστάθηκαν 303 οµάδες 

τοπικής δράσης της Αλιείας σε 21 χώρες µε επενδύσεις 700 εκατοµµύρια ευρώ.  

Στα πλαίσια της συνέχειας ως προς το ΕΤΘΑ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει δυο 

βασικών ειδών στρατηγικές: Στενές στρατηγική οι οποίες επικεντρώνονται στις 

διασυνδέσεις του ελεγκτικού τοµέα εντός τής τοπικής αλυσίδας εφοδιασµού και πιο 

διευρυµένες στρατηγικές οι οποίες να έχουν ως στόχο τη διαφοροποίηση των 

οικονοµικών δραστηριοτήτων, την αξιοποίηση τοπικών στοιχείων προς «γαλάζια 

ανάπτυξη», είναι µια καινούργια προσέγγιση που µπαίνει καθώς και τη διαχείριση της 

τοπικής παράκτιας ζώνης.  

Το θεσµικό πλαίσιο για ολοκληρωµένη τοπική στρατηγική ορίζεται από τον κανονισµό 

κοινών διατάξεων στα άρθρα 32-33 όπου ορίζουν τα βασικά στοιχεία που θα πρέπει να 

περιλαµβάνει µια στρατηγική. Καθορίζει επίσης ότι θα πρέπει να υπάρχει επαρκής 

κρίσιµη µάζα ανθρώπινου δυναµικού, δηλαδή ο µόνιµος πληθυσµός θα πρέπει να 

κυµαίνεται µεταξύ 10.000 και 150.000 ατόµων. 

Οι στρατηγικές θα πρέπει να βασίζονται σε τοπική βάση. Θα πρέπει να καθορίζονται 

από τοπικές εταιρικές σχέσεις δηµοσίου, ιδιωτικού τοµέα, καλούµενες Οµάδες Τοπικής 

∆ράσης. Η προσέγγιση θα πρέπει να είναι εκ των κάτω προς τα άνω, δηλαδή οι 

αποφάσεις να παίρνονται στο χαµηλότερο επίπεδο και θα πρέπει ν’ αποτελούνται από 

πολυταµειακό σχεδιασµό και υλοποίηση της στρατηγικής µε βάση τις ανάγκες οι οποίες 

προκύπτουν από SWOT Analysis σε τοπικό επίπεδο. 



 

50 
 

Επίσης θα πρέπει να υπάρχει αλληλεπίδραση µεταξύ των φορέων και έργων διαφόρων 

τοµέων της τοπικής οικονοµίας. Για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα για 

πολυταµειακής προσέγγισης. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η δυνατότητα για πολυταµειακή 

προσέγγιση έχει υιοθετηθεί ως στόχος και µέσα στο ΣΕΣ.  

Η προτεραιότητα 4 αποσκοπεί σε ολοκληρωµένες πολιτικές για την ενίσχυση της 

κοινωνικής και οικονοµικής ευηµερίας των περιοχών Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, η 

οποία θα πρέπει να επικεντρώνεται σε δράσεις για τη διατήρηση και ανάπτυξη θέσεων 

απασχόλησης, την αξιοποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, καθώς και των 

υπολοίπων δυνατοτήτων που παρέχει η θάλασσα. 

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο οι πολιτικές αυτές θα πρέπει να στοχεύουν στην προαγωγή της 

ποιότητος του παράκτιου περιβάλλοντος καθώς και τη στήριξη για τη διαφοροποίηση ή 

και την οικονοµική και κοινωνική αναδιάρθρωση των περιοχών αυτών που 

αντιµετωπίζουν οικονοµικές δυσκολίες λόγω της φθίνουσας πορείας της Αλιείας.  

Από τον Κανονισµό 508 για την Αλιεία και Υδατοκαλλιέργεια και το άρθρο 60, 

διακρίνονται δυο βασικές κατευθύνσεις: Να µεγιστοποιηθεί η συµµετοχή της Αλιείας και 

της Υδατοκαλλιέργειας στη Βιώσιµη Ανάπτυξη και οι τοπικές κοινότητες ν’ αξιοποιηθούν 

πλήρως και να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες τις οποίες προσφέρει η θάλασσα και η 

παράκτια ανάπτυξη. 

Στα πλαίσια του ΕΠΑΛΘ σε σχέση µε τον κανονισµό 1014/2014, έχουν καθοριστεί 

κάποιοι προγραµµατικοί στόχοι. Οι δείκτες εκροών που έχουν οριστεί για την 

προτεραιότητα 4 είναι ότι µέχρι το 2023 θα έχουν εφαρµοστεί 10 τοπικές στρατηγικές, 

θα έχουν γίνει 10 ενέργειες προπαρασκευαστικής υποστήριξης και θα  έχουν υλοποιηθεί 

τουλάχιστον 10 διακρατικές διαπεριφερειακές συνεργασίες.  

Ως προς τους δείκτες αποτελέσµατος, ως στόχο έχουµε να δηµιουργηθούν τουλάχιστον 

90 νέες θέσεις εργασίας, να διατηρηθούν 60 θέσεις εργασίας και να ιδρυθούν 150 νέες 

επιχειρήσεις. Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, µόλις προχθές δηµοσιεύθηκε κοινή 

πρόσκληση για την τοπική ανάπτυξη µε πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων σε 

συνεργασία µε το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης.  

Είναι µια πρόσκληση συνολικής δηµόσιας δαπάνης 376 εκατοµµύρια από τα 54 

εκατοµµύρια περίπου αφορούν το ΕΠΑΛΘ και τα 322 αφορούν το ΠΑΑ. Αναφέρθηκε 

νωρίτερα ότι η προτεραιότητα 4 αποτελείται από 4 µέτρα, τα οποία αντιστοιχούν στα 4 

υποµέτρα του Μέτρου 19 του ΠΑΑ. Αντικείµενο της συγκεκριµένης πρόσκλησης θα είναι 

η ταυτόχρονη επιλογή των περιοχών παρέµβασης, των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης 
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καθώς και των φορέων εκείνων οι οποίοι θ’ αποτελέσουν οµάδες τοπικής δράσης για τη 

νέα προγραµµατική περίοδο.  

Πρέπει να σηµειωθεί ότι στο πλαίσιο της πρόσκλησης η υποβολή φακέλου 

υποψηφιότητας, ισοδυναµεί αυτόµατα και σε υποβολή αιτήµατος για την 

προπαρασκευαστική στήριξη που δίνεται στα πλαίσια και του Μέτρου 4.1 του ΕΠΑΛΘ 

και του Υποµέτρου 19.1 του ΠΑΑ.  

Οι ενδιαφερόµενοι έχουν το δικαίωµα να υποβάλλουν προτάσεις ολοκληρωµένης 

τοπικής ανάπτυξης είτε µονοταµειακής προσέγγισης είτε πολυταµειακής προσέγγισης. 

Σε περίπτωση µονοταµειακής προσέγγισης για το ΕΠΑΛΘ θα επιλεγούν 10 περιοχές 

εφαρµογής. Σε περίπτωση πολυταµειακής προσέγγισης, δεν υπάρχει περιορισµός ως 

προς τον αριθµό περιοχών που θα χρηµατοδοτηθούν, αρκεί βέβαια να υπάρχουν 

διαθέσιµοι πόροι. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι µέχρι σήµερα, το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί στην Υπηρεσία 

µας, εκτιµάται ότι θα κατατεθούν περίπου 20 προτάσεις πολυτοµεακής προσέγγισης και 

3 µε 5 προτάσεις µονοτοµεακής προσέγγισης.  

Το άρθρο 3 του Κανονισµού 508 ορίζει ότι περιοχή Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας 

νοείται µια περιοχή η οποία βρέχεται από θάλασσα, ποταµό ή λίµνη ή περιλαµβάνει 

τεχνητές λίµνες, ή λεκάνη ποταµού και ουσιαστικό ποσοστό του πληθυσµού 

απασχολείται στον τοµέα της Αλιείας ή της Υδατοκαλλιέργειας. Είναι επίσης λειτουργικά 

συνεκτική από γεωγραφική, οικονοµική και κοινωνική άποψη. 

∆ηλαδή οι τοπικές στρατηγικές θα πρέπει να τεκµηριώσουν την εξάρτηση των 

προτεινόµενων περιοχών από την Αλιεία σύµφωνα µε τ’ αναφερόµενα καθώς και το 

κεφάλαιο 5.1.2 του ΕΠΑΛΘ. ∆ηλαδή θα πρέπει να είναι µια περιορισµένη γεωγραφική 

έκταση. Το εύρος της παράκτιας ζώνης θα πρέπει να είναι εντός 10 χιλιοµέτρων από 

την ακτή ή 5 χιλιόµετρα από τα όρια του ποταµού, της λίµνης ή της λιµνοθάλασσας. 

Θα πρέπει να τεκµηριωθεί επίσης η εξάρτηση από την Αλιεία. Ως κριτήριο 

επιλεξιµότητας για την παρούσα πρόσκληση έχει ορισθεί ότι η απασχόληση στους 

κλάδους Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας µε βάση την απογραφή του 2011 θα πρέπει να 

ανέρχεται τουλάχιστον στο 0,36% της συνολικής απασχόλησης των περιοχών που 

έχουν οριστεί ως περιοχές Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας.  

∆ικαιούχοι της πρόσκλησης είναι εταιρικά σχήµατα, οµάδες τοπικής δράσης, οι οποίοι 

αποτελούν φορείς σχεδιασµού και υλοποίηση των τοπικών στρατηγικών. Τα εταιρικά 

σχήµατα αυτά θα πρέπει να συνιστούν νόµιµη κοινή δοµή του δηµόσιου και ιδιωτικού 
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τοµέα. Η εταιρική σχέση βασικά καθορίζεται όπως αναφέρθηκε νωρίτερα από τα άρθρα 

32 και 33 των κανονισµών κοινών διατάξεων.  

∆ηλαδή το επίπεδο λήψης αποφάσεων, η συµµετοχή του δηµόσιου τοµέα θα πρέπει να 

είναι τουλάχιστον το 30%, αλλά καµία οµάδα συµφερόντων δε µπορεί ν’ 

αντιπροσωπεύει ποσοστό άνω του 49%. Επιπλέον έχει καθοριστεί ότι θα πρέπει να 

υπάρχει και µια σηµαντική εκπροσώπηση του Τοµέα Αλιείας. Για τις ανάγκες της 

παρούσας πρόσκλησης έχει ορισθεί ότι η εκπροσώπηση του αλιευτικού τοµέα της 

Επιτροπής Λήψης Αποφάσεων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 10%. 

Επιπλέον τα εταιρικά σχήµατα πρέπει να δραστηριοποιούνται στη συγκεκριµένη 

περιοχή παρέµβασης ή να εξασφαλίζουν καθηµερινή πρόσβαση και το καταστατικό θα 

πρέπει να διασφαλίζει τη δυνατότητά τους να διαχειρίζονται δηµόσια κοινοτικά κονδύλια. 

Θα πρέπει να σηµειωθεί εδώ επίσης ότι για το ΕΤΘΑ υπάρχει ένα επιπλέον κριτήριο, ότι 

θα πρέπει ν’ αποδείξουν τη διαχειριστική τους ικανότητα σύµφωνα µε το άρθρο 123 και 

125 του Κανονισµού Κοινών ∆ιατάξεων. 

Αυτό, στα πλαίσια της παρούσης πρόσκλησης είχε γίνει εξειδίκευση από την Υπηρεσία 

το πώς θα τεκµηριωθεί και αποτελεί το παράρτηµα 6 της πρόσκλησης.  

Το Μέτρο 4.2, εφαρµογή της τοπικής στρατηγικής. Στο πλαίσιο της τοπικής στρατηγική 

περιλαµβάνονται δυο γενικές οµάδες δράσεων: Ιδιωτικές επενδύσεις και δηµόσιες 

επενδύσεις. Οι ιδιωτικές επενδύσεις αποτελούνται από δυο οµάδες:  

Αυτές που συµβάλλουν στη διαφοροποίηση του εισοδήµατος των αλιέων όπου 

δικαιούχοι είναι επαγγελµατίες αλιείς και εδώ έχουµε δύο είδη: Επενδύσεις µε σκοπό την 

ανάπτυξη συµπληρωµατικών δραστηριοτήτων, κάποιο συµπληρωµατικό εισόδηµα, κι 

εδώ δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στην εκτέλεση του αλιευτικού τουρισµού µέσα στα πλαίσια 

της εθνικής νοµοθεσίας και δεύτερον, στη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων εκτός των 

εµπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων. 

Εδώ συνδυάζεται µε τον επαγγελµατικό προσανατολισµό, δηλαδή ο αλιέας φεύγει από 

τον τοµέα και δε θα έχει το δικαίωµα να ξανασκήσει παρόµοιες δραστηριότητες για την 

επόµενη πενταετία. Οι άλλες ιδιωτικές επενδύσεις αφορούν τους µη αλιείς, µπορεί ν’ 

αφορούν την ίδρυση εκσυγχρονισµού πολύ µικρών επιχειρήσεων. Οι επενδύσεις αυτές 

θα πρέπει να στοχεύουν στην αύξηση της προστιθέµενης αξίας του αλιευτικού τοµέα της 

περιοχής, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που προσφέρει η θάλασσα και η παράκτια 

ανάπτυξη.  

Οι παρεµβάσεις δηµόσιου χαρακτήρα, θα πρέπει να συµβάλλουν µε άµεσο ή έµµεσο 

τρόπο στην ανάπτυξη της τοπικής οικονοµίας συµπεριλαµβανοµένης της αξιοποίησης 
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των περιβαλλοντικών πλεονεκτηµάτων της περιοχής και της προώθηση της πολιτιστικής 

κληρονοµιάς.  

Ενδεικτικά έχουν καθοριστεί τρεις κατηγορίες: Υποδοµές που µεγιστοποιούν τη 

συµµετοχή της αλιείας και την υδατοκαλλιέργεια στη βιώσιµη ανάπτυξη, υποδοµές για 

την ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας όπως η δηµιουργία θαλάσσιων 

πάρκων και οι υποδοµές και υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.  

Συνοπτικά να πούµε, µε εξαίρεση τη διαφοροποίηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων µε 

την έννοια του συµπληρωµατικού εισοδήµατος καθώς και άλλες ενέργειες, προβλέπεται 

ότι οι προϋπολογισµοί των πράξεων σε όλο το Μέτρο 4.2 µπορούν ν’ ανέρχονται µέχρι 

τα 600.000 ευρώ.  

Ενδεικτικά ως προς τα ποσοστά ενίσχυσης των πράξεων αυτών υπάρχουν δυο 

κατηγορίες: Οι πράξεις οι οποίες καλύπτονται από τον κανονισµό 508 όπου εµπίπτουν 

στα ποσοστά ενίσχυσης όπως καθορίζονται από τον κανονισµό, φερ’ ειπείν η δράση 1 

που αφορά πάλι στη διαφοροποίηση µε την έννοια του συµπληρωµατικού εισοδήµατος 

του αλιέα. 

Η δεύτερη περίπτωση περιλαµβάνει όλες τις πράξεις που δεν καλύπτονται από το 508 

και εµπίπτουν είτε στον κανονισµό 1407/2013 ήσσονος σηµασίας ή στον κανονισµό 

651/2013, το γενικό απαλλακτικό κανονισµό. Εδώ έχει γίνει συµφωνία και µε το 

Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης ν’ ακολουθούνται παρόµοια ποσοστά ενίσχυσης και 

αναλυτικός πίνακας που έχει διαµορφωθεί και έχει συµφωνηθεί µε την Ειδική Υπηρεσία 

Κρατικών Ενισχύσεων, θ’ αναρτηθεί µαζί µε την πρόσκληση στην ιστοσελίδα.  

Μέτρο 4.3 που αφορά στη διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία, δεν αλλάζει 

ουσιαστικά από την προηγούµενη περίοδο. Και µέτρο 4.4 που αφορά τα λειτουργικά 

έξοδα των οµάδων. Το µόνο που αξίζει να σηµειωθεί τώρα είναι σε περίπτωση 

υποβολής της τοπικής στρατηγικής µε επικεφαλής το Ταµείο του ΕΚΤΑ, τα έξοδα αυτά 

θα καλυφθούν από το ΕΚΤΑ και όχι από το ΕΤΘΑ, όπου δεν καθορίζεται επικεφαλής 

Ταµείο στα πλαίσια της πολυταµειακότητας. Θα επιµεριστούν τα έξοδα αναλόγως.  

Επιλέξιµοι προϋπολογισµοί: Στην περίπτωση της πολυταµειακής προσέγγισης, όπου οι 

στρατηγικές αφορούν περιοχές µε µόνιµο πληθυσµό κάτω των 100.000 ατόµων, ο 

µέγιστος επιλέξιµος προϋπολογισµός είναι τα 12 εκατοµµύρια ευρώ σε όρους δηµόσιας 

δαπάνης από τα οποία ο προϋπολογισµός που αφορά το ΕΚΤΑ δε µπορεί να ξεπεράσει 

τα 8 εκατοµµύρια. 

Αντίστοιχες περιοχές όπου ο µόνιµος πληθυσµός είναι µεταξύ 100.000 και 150.000 

κατοίκων, ο προϋπολογισµός της τοπικής στρατηγική µπορεί ν’ ανέρχεται µέχρι 16 
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εκατοµµύρια ευρώ, όπου ο προϋπολογισµός που αφορά το ΕΚΤΑ δε µπορεί να 

ξεπεράσει τα 12 εκατοµµύρια ευρώ. Στην περίπτωση µονοταµειακής προσέγγισης του 

ΕΤΘΑ και µόνο, ο προϋπολογισµός της τοπικής στρατηγικής σε όρους δηµόσιας 

δαπάνης δε µπορεί να είναι λιγότερο από 3 εκατοµµύρια ευρώ.  

Όπως είπαµε η πρόσκληση έχει βγει προχθές και η αξιολόγηση θα γίνει σε δυο φάσεις. 

Ο φάκελος Α’ που αφορά τη µελέτη της υφιστάµενης κατάστασης και τα κριτήρια 

επιλεξιµότητας θα πρέπει να υποβληθεί στις αρµόδιες Υπηρεσίες µέχρι τις 20 Ιουλίου 

του 2016 και ο φάκελος Β’ που αφορά στην ανάπτυξη της τοπικής στρατηγικής και τη 

διαβούλευση µε τους φορείς, θα πρέπει να υποβληθεί µέχρι τις 16 Σεπτεµβρίου µε 

πρόβλεψη για τελική έγκριση των ΟΤ∆ µέχρι τέλη Οκτωβρίου το αργότερο.  

Σκοπός είναι ο φάκελος Α’ να έχει αξιολογηθεί µέχρι το αργότερο µέσα Αυγούστου. 

Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε πάρα πολύ την κα Έγκε. Υπάρχει ερώτηση ή παρατήρηση; 

Η κα Benini έχει το λόγο.  

F. BENINI:  Για την αναφορά που έδωσαν τον Ιούλιο, θα προσδιοριστεί ποια κοµµάτια 

θα µπορούν να συµπεριληφθούν. Υπάρχουν ας πούµε σηµεία όπως η ex ante συλλογή 

δεδοµένων, δεν έχουν ακόµη ολοκληρωθεί. Άρα λοιπόν θα πρέπει να εστιάσει στο πώς 

θα µπορέσει να βελτιωθεί αυτό και µε βάση την αυτοαξιολόγηση θα µπορείτε να 

προχωρήσετε παραπέρα. 

  Και ένα τελευταίο: Τα δηµόσια έργα που είναι µια γενική ex ante 

αιρεσιµότητα, έχει εξειδικεύσεις αλλά είναι γενική, εκεί δε µένουµε µόνο στα µέτρα και 

τους ελέγχους γιατί µας ενδιαφέρει εδώ να καλύψουµε µια πληθώρα θεµάτων, από 

εποπτεύσεις µέχρι οχήµατα κτλ. Γι’ αυτό θα πρέπει να κατά τη γνώµη µου να πιέσετε 

λίγο τους συναδέλφους που εντάσσονται στη γενική αιρεσιµότητα, να επιταχύνουν κι 

αυτοί. Σηµαντικό λοιπόν είναι η συνεργασία.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε πολύ.  

ΑΙΚ. ΛΑΖΑΡΙ∆ΟΥ: Ένα σχόλιο πολύ σύντοµο θα ήθελα, µια διευκρίνιση όσον αφορά τα 

κριτήρια επιλογής των περιοχών. Επειδή ο κανονισµός προβλέπει περιοχές αλιείας και 

υδατοκαλλιέργειας, αναφέρθηκε ο όρος «εξάρτηση από την αλιεία». Θέλω να πιστεύω 

ότι εκ παραδροµής λέµε «αλιεία» και εννοούµε και υδατοκαλλιέργεια, απλώς ήθελα να 

το διευκρινίσω ότι όντως αυτό ισχύει. Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το έχουµε λάβει υπ' όψιν µας. 
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Μ. ΕΓΚΕ: Για την προπαρασκευαστική στήριξη, επειδή κάλυψα τα θέµατα λίγο 

γρήγορα, σαφώς και δίνεται προπαρασκευαστική στήριξη και έχει γίνει πρόβλεψη 

80.000 ανά οµάδα. Η στήριξη αυτή θα δοθεί µε δεδοµένη την εγκυρότητα του φακέλου Α 

και αφού υποβληθεί ο φάκελος Β.  

ΜΕΛΟΣ: Να συµπληρώσω στην κα Λαζαρίδου, ό,τι αφορά τα κριτήρια για την 

αλιευτικότητα της περιοχής που περιλαµβάνει και την υδατοκαλλιέργεια, θα δείτε 

αναλυτικά στα βαθµολογούµενα κριτήρια, βαθµολογούµε και τις υδατοκαλλιέργειες και 

τη µεταποίηση και τα σκευαστήρια και τις λιµενικές υποδοµές σε κάθε περιοχή.  

  Ό,τι έχει σχέση µε την αλιεία και µπορεί ν’ αυξήσει το βαθµό 

αλιευτικότητας, να το πούµε έτσι, της περιοχής, βαθµολογείται.  

Ι. ΑΡΓΥΡΟΥ: Είµαι Βιολόγος Ιχθυολόγος, µελετήτρια στον κλάδο της Αλιείας και των 

υδατοκαλλιεργών.  

  Θα ήθελα να κάνω µια ερώτηση όχι αποκλειστικά σε σχέση µε την 

πρότερη οµιλία αλλά επειδή περνά ο χρόνος, σε σχέση µε µια ανακοίνωση που κάνατε 

κ. Πρόεδρε κι εσείς για τη στελέχωση των Υπηρεσιών και την αναδιάρθρωση των 

Υπηρεσιών των ∆ιαχειριστικών Αρχών και επειδή έχουµε ακούσει εν συνεχεία εδώ ότι 

υπάρχουν κάποιοι στόχοι για να ξεκινήσουν κάποια µέτρα στο τέλος του χρόνου. 

  Υπάρχει µια ανησυχία από µεριάς µας, ήθελα να πω ότι αν αυτή τη στιγµή 

που έχει ήδη καθυστερήσει το πρόγραµµα ξεκινάµε να κάνουµε µια αναδιάρθρωση στις 

Υπηρεσίες και την αναδιάρθρωση αυτή την είχαµε ζήσει και στο προηγούµενο 

πρόγραµµα µε την καθυστερηµένη στελέχωση της ∆ιαχειριστικής Αρχής, του ΕΦ∆ και εν 

συνεχεία είδαµε ότι οι Υπηρεσίες αυτές λειτούργησαν αρκετά καλά µε επιτυχία προς το 

τέλος και τα πράγµατα πήγαν περισσότερο καλά απ’ όσο τα περιµέναµε. 

  Θέλαµε να ρωτήσουµε πώς είναι δυνατό αυτή τη στιγµή να εξασφαλιστεί 

ότι δε θα καθυστερήσει περαιτέρω το πρόγραµµα. Ποιοι είναι οι στόχοι µας και επιπλέον 

και κάτι άλλο που ακούστηκε, αν αυτός ο οποίος αξιολογεί και εγκρίνει την πρόταση, 

αποχωρίζεται από την παρακολούθηση του αντικειµένου, πώς είναι δυνατόν αυτό να 

αιτιολογηθεί τη στιγµή που είναι ένα ενιαίο, είναι µια µονάδα..  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Νοµίζω ότι είµαστε εκτός θέµατος αυτή τη στιγµή. Έχουν απαντηθεί τα 

περισσότερα από τα ερωτήµατα που έχετε θέσει και θα παρακαλούσα να 

προχωρήσουµε στο επόµενο θέµα.  
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  Ευχαριστούµε πολύ κα Έγκε. Πάµε στην εισήγηση της κας Λουκµίδου, 

Προϊσταµένης της Μονάδας ∆’ και η οποία αφορά µια συνοπτική παρουσίαση του 

πυλώνα «Γαλάζια Ανάπτυξη της στρατηγικής Αδριατικής – Ιουνίου». 

  Κα Λουκµίδου παρακαλώ έχετε το λόγο.  

 

 

Παρουσίαση του πυλώνα «Γαλάζια ανάπτυξη της στρατηγικής Αδριατικής - 

Ιονίου» 

κα ΛΟΥΚΜΙ∆ΟΥ: Καλησπέρα σε όλους. Στα επόµενα λεπτά θα προσπαθήσω όσο 

γίνεται πιο συνοπτικά για να µη σας κουράσω, να παρουσιάσω την εξέλιξη των 

εργασιών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη µακροπεριφέρεια Αδριατικής 

– Ιουνίου η οποία υιοθετήθηκε το 2014 από το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

ειδικότερα θα επικεντρωθώ στον πυλώνα 1, «Γαλάζια Ανάπτυξη». 

Η EUSAIR ξεκίνησε τις εργασίες της τον Ιανουάριο του 2015 και αποτελεί στην ουσία 

την υλοποίηση της Πρωτοβουλίας Αδριατικής – Ιονίου. Ο λόγος για τον οποίο γίνεται η 

παρουσίαση αυτή, είναι ότι για πρώτη φορά εντάσσεται πιο στοχευµένα στα 

∆ιαρθρωτικά Ταµεία η διάσταση των µακροπεριφερειών και ειδικότερα θα µπορούσαµε 

να πούµε οτιδήποτε και το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας θα µπορούσε να 

εξυπηρετήσει την επίτευξη των στόχων της EUSAIR και ειδικότερα του Πυλώνα 1 όπως 

θα δούµε στη συνέχεια.  

Όπως ήδη θα γνωρίζετε, οι µακροπεριφέρειες αποτελούν ένα εργαλείο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για την υλοποίηση των διαφόρων στρατηγικών της, για την ανάπτυξη, τη 

δηµιουργία θέσεων εργασίας και την αύξηση της ευηµερίας των κατοίκων των περιοχών 

αυτών.  

Έχουµε τη µακροπεριφέρεια της Βαλτικής, του ∆ούναβη, της περιοχής του Ατλαντικού, 

των Άλπεων που είναι και η πιο πρόσφατη και της Αδριατικής – Ιονίου. Στη 

µακροπεριφέρεια Αδριατικής – Ιονίου συµµετέχουν 8 χώρες συνολικά, 4 χώρες κράτη 

µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ελλάδα, Ιταλία, Κροατία και Σλοβενία και 4 µη κράτη 

µέλη, Αλβανία, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Σερβία και Μακροβούνιο.  

Στο χάρτη βλέπετε τις Περιφέρειες και εδώ θα ήθελα να σηµειώσω ότι από την Ελλάδα 

συµµετέχουν όλες οι Περιφέρειες, δηλαδή όλη η χώρα. Η στρατηγική έχει συγκεκριµένη 

δοµή. Αποτελείται από 4 πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας είναι η Γαλάζια Ανάπτυξη, ο 

δεύτερος πυλώνας η σύνδεση των περιοχών, περιλαµβάνει τις µεταφορές και την 
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ενέργεια, ο τρίτος πυλώνας την περιβαλλοντική ποιότητα και ο τέταρτος το βιώσιµο 

τουρισµό.  

Το συντονισµό του κάθε πυλώνα έχουν δυο χώρες. Στον πυλώνα 1 συντονίζουν η 

Ελλάδα και το Μαυροβούνιο. Εδώ να τονίσουµε ότι υπάρχουν και τα δυο τοµεακά 

θέµατα, η ανάπτυξη ικανοτήτων, συµπεριλαµβανοµένης της επικοινωνίας, η έρευνα και 

η καινοτοµία, η ανάπτυξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.  

Η διακυβέρνηση της στρατηγικής περιλαµβάνει δυο δοµές. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και 

τις θεµατικές κατευθυντήριες οµάδες, τις λεγόµενες TSGs οι οποίες είναι 4, µία για κάθε 

πυλώνα. Ποιες είναι οι αρµοδιότητές τους: Το GB συντονίζει και δίνει στρατηγικές 

κατευθύνσεις στις θεµατικές οµάδες, εδώ συµµετέχουν κυρίως οι εθνικοί συντονιστές και 

εδώ απλώς ν’ αναφέρω ότι από την Ελλάδα συµµετέχουν ο κ. Φίρµπας που είναι ο 

Γενικός ∆ιευθυντής ΕΣΠΑ και ο κ. Τσέλιος από το Υπουργείο Εξωτερικών.  

Οι θεµατικές οµάδες συντονίζουν την υλοποίηση, δηλαδή προσδιορίζουν δράσεις και 

έργα και τα συνδέουν µε τις κατάλληλες πηγές χρηµατοδότησης. Όπως είπαµε και πριν, 

µε βάση τους κανόνες λειτουργίας, σε κάθε θεµατική οµάδα προεδρεύουν δυο 

συντονιστές. Ένας από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ένας από χώρα µη κράτους 

µέλους. 

Στον πυλώνα 1 προεδρεύει η Ελλάδα και το Μαυροβούνιο, συνεπώς καταλαβαίνετε ότι 

σήµερα σας µιλάω κυρίως µε την ιδιότητα της συντονίστριας του πυλώνα 1, «Γαλάζια 

Ανάπτυξη».  

Η «Γαλάζια Ανάπτυξη» είναι µια από τις βασικές προκλήσεις, κεντρικής σηµασίας για 

την περιοχή Αδριατικής – Ιονίου. Έχει ως στόχο την καινοτόµο ναυτιλιακή και θαλάσσια 

ανάπτυξη και την απασχόληση µέσω των επιχειρηµατικών ευκαιριών στη γαλάζια 

οικονοµία. Οι κύριοι τοµείς στους οποίους η µακροπεριφερειακή στρατηγική µπορεί να 

συµβάλλει στην ανάπτυξη, αντιπροσωπεύουν και τις τρεις θεµατικές ενότητες του 

πυλώνα.  

Οι τρεις θεµατικές ενότητες είναι: Οι γαλάζιες τεχνολογίες, η αλιεία και οι 

υδατοκαλλιέργειες και η ναυτιλιακή και θαλάσσια διακυβέρνηση. Θα δούµε στη συνέχεια 

τι ακριβώς περιλαµβάνουν. 

Η θεµατική κατευθυντήρια οµάδα του πυλώνα 1 έχει συνεδριάσει µέχρι στιγµής τέσσερις 

φορές. Τι έχει γίνει κατά τις συνεδριάσεις αυτές: Έχουν εγκριθεί ο κανονισµός 

λειτουργίας της θεµατικής οµάδας, η οµάδα έχει συµφωνήσει µε βάση το action plan της 

EUSAIR σε 6 δράσεις – προτεραιότητες τις οποίες θα δούµε στη συνέχεια. 
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Επίσης έχει εγκρίνει ειδικά κριτήρια επιλογής έργων για τον πυλώνα 1. Έχει προβεί και 

σε µια πρώτη χαρτογράφηση των δυνατοτήτων χρηµατοδότησης που προσφέρονται 

από τα Ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σηµαίνει ότι σε κάθε συνάντηση 

παρουσιάζουµε και συζητάµε τη χρήση των πόρων καθώς και ειδικές προσκλήσεις 

υποβολής προτάσεων οι οποίες έχουν βγει στον αέρα, όπως είναι για παράδειγµα οι 

προσκλήσεις στο πλαίσιο του ADRION ή τα λεγόµενα Blue Calls στο πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού Ταµείου Θάλασσας και Αλιείας, οι οποίες έχουν βγει στον αέρα υπό την 

άµεση διαχείριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

Έχει πραγµατοποιηθεί καιη απογραφή των βάσεων δεδοµένων οι οποίες είναι 

διαθέσιµες σε κάθε χώρα, προκειµένου να µπορεί να περιγραφεί η υφιστάµενη 

κατάσταση και να καθοριστούν οι δείκτες και οι στόχοι. Έχουν συζητηθεί οι διάφορες 

δυνατότητες για την ενσωµάτωση της στρατηγικής στα διάφορα προγράµµατα. αυτό για 

παράδειγµα θα µπορούσε να γίνει µε bonus point. 

Τέλος έχει πραγµατοποιηθεί µια πρώτη συζήτηση σχετικά µε πιθανά στρατηγικά 

µακροπεριφερειακά έργα που αντιστοιχούν στις συµφωνηµένες προτεραιότητες και στα 

ειδικά κριτήριά επιλογής.  

Πολύ συνοπτικά οι 6 δράσεις προτεραιότητας στις οποίες καταλήξαµε στην οµάδα αυτή 

φαίνονται στη διαφάνεια και αφαιρούν και τις 3 θεµατικές ενότητες του πυλώνα 1. Στις 

γαλάζιες τεχνολογίες, αποφασίσαµε να επικεντρωθούµε σε πλατφόρµες έρευνας και 

καινοτοµίας που αφορούν τις πράσινες µεταφορές, στους θαλάσσιους πόρους βαθέων 

υδάτων, στη βιοασφάλεια, τη βιοτεχνολογία, καθώς και στην ανάπτυξη cluster στη 

µακροπεριφέρεια. 

Όσο αφορά την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες, καταλήξαµε στην επιστηµονική 

συνεργασία, στον τοµέα αλιείας και ειδικότερα για τα αλιευτικά αποθέµατα, τη 

διαφοροποίηση στον τοµέα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και σε πλατφόρµες έρευνας 

και ανάπτυξης γι’ αλιευτικά προϊόντα, για sea food. Όσον αφορά τη θαλάσσια 

διακυβέρνηση συµφωνήσαµε όλοι ότι µία από τις προτεραιότητες θα είναι ο θαλάσσιος 

χωροταξικός σχεδιασµός.  

Τέλος, όσον αφορά την πρόοδο των εργασιών στον προσδιορισµό των έργων, έχουµε 

δηµιουργήσει έναν ενοποιηµένο πίνακα µε τις εθνικές προτεραιότητες της κάθε χώρας 

και συλλέξαµε επίσης κάποιες πληροφορίες σχετικά µε τα εν εξελίξει έργα σε διακρατικό 

επίπεδο. 
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Επιπλέον, πραγµατοποιήθηκε µια πρώτη συζήτηση για πιθανά στρατηγικά έργα που 

αντιστοιχούν στις προτεραιότητες και τα ειδικά κριτήρια και ευελπιστούµε στην επόµενη 

συνάντησή µας να καταλήξουµε και σε συγκεκριµένα projects. 

Τέλος, στην προσπάθεια καθορισµού µιας διαδικασίας σήµανσης (labeling) των έργων 

που θα επιλεγούν ως µακροπεριφερειακά, τα µέλη της θεµατικής οµάδας συµφώνησαν 

ότι θα ήταν καλό να υιοθετηθεί µια κοινή διαδικασία και για τους 4 πυλώνες σε επίπεδο 

governing board, του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  

Πριν κλείσω, θα ήθελα ν’ αναφέρω ότι από 1η Ιουνίου φέτος και για ένα χρόνο, η 

Ελλάδα έχει την Προεδρία στην EUSAIR και επανερχόµενο και στον τίτλο της 

παρουσίασης, θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι αρχές Οκτωβρίου προγραµµατίζεται µια 

συνάντηση όλων των ∆ιαχειριστικών Αρχών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ στην 

Ελλάδα, στην οποία θα συζητηθούν εκτενέστερα οι διάφορες δυνατότητες 

ενσωµάτωσης της στρατηγικής στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα. 

Γνωρίζω ότι η παρουσίαση αυτή ήταν πολύ συνοπτική, σε κάθε περίπτωση είµαι στη 

διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες, τις οποίες βέβαια µπορείτε ν’ αναζητήσετε 

και στην ιστοσελίδα της EUSAIR. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ κα Λουκµίδου. Προχωρούµε στην ολοκλήρωση 

της Επιτροπής Παρακολούθησης. 

  Μας µένουν δυο θέµατα: Η έγκριση της ετήσιας έκθεσης για το 2015, σας 

έχει ήδη µοιραστεί, επιτρέψτε µου να τη διαβάσω: 

«Σύµφωνα µε το άρθρο 114 του Κανονισµού 108/14 έως την 31/5/2016 και έως την 31/5 

κάθε επόµενου έτους µέχρι και το 2023, το κράτος µέλος υποβάλλει στην Επιτροπή 

ετήσια έκθεση υλοποίησης σχετικά µε την υλοποίηση του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος κατά το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος. 

Η έκθεση που θα υποβληθεί το2016 θα καλύπτει τα ηµερολογιακά έτη 2014-2015. Όσον 

αφορά το έτος 2014 και δεδοµένου ότι το πρόγραµµα εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 2015, 

δεν υφίσταται σχετική υποχρέωση εκ µέρους της χώρας. 

Για το έτος 2015 τα µέλη της Επιτροπής ενηµερώνονται ότι:  

α) ∆εν υπήρξαν οικονοµικές δεσµεύσεις και δαπάνες για καθένα από τα προβλεπόµενα 

µέτρα του προγράµµατος. 

β) ∆εν πραγµατοποιήθηκε κάποια δραστηριότητα αναφορικά µε το σχέδιο αξιολόγησης.  

γ) ∆εν έχει αξιολογηθεί και ενταχθεί καµία πράξη στο πρόγραµµα και ως εκ τούτου δεν 

έχει επιλεγεί κανένας δικαιούχος.  



 

60 
 

Στο ανωτέρω πλαίσιο τα µέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης καλούνται σήµερα, 

24/6/2016 να εγκρίνουν την αποστολή µηδενικής έκθεσης για το έτος 2015». 

  Συµφωνείτε; 

ΜΕΛΗ: Ναι. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγκρίνεται οµόφωνα. 

 

Προγραµµατισµός επόµενης συνεδρίασης – Έγκριση κριτηρίων επιλογής 

πράξεων – Απόφαση Επιτροπής Παρακολούθησης 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σε ό,τι αφορά τον προγραµµατισµό της επόµενης Επιτροπής 

Παρακολούθησης όπως είπαµε, ο στόχος είναι τουλάχιστον µία το χρόνο και προφανώς 

στη βάση και της συζήτησης που έχει προηγηθεί για τα κριτήρια επιλογής, θα 

σχεδιάσουµε να έχουµε µια επόµενη Επιτροπή Παρακολούθησης πριν το τέλος του 

χρόνου.  

  Μη µου ζητήσετε να βάλω την ηµεροµηνία, αντιλαµβάνεστε ότι δεν είναι 

εύκολο να το κάνουµε αυτή τη στιγµή.  

Ι. ΧΕΚΙΜΟΓΛΟΥ: Για την έγκριση της απόφασης της Επιτροπής Παρακολούθησης 

υπάρχει και µια διευκρίνιση η οποία ήταν σε γενικότερο θέµα που δεν έχει µπει ακόµη 

και θέλουµε να την προτείνουµε, για να πάρει απόφαση η Επιτροπή Παρακολούθησης 

του Προγράµµατος. 

  Στην απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής για την έγκριση του Ελληνικού 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος, στο άρθρο 2 αναφέρεται ρητά ότι «οι δαπάνες 

πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, είναι επιλέξιµες 

από την 1/1/2014 έως 31/12/2023. Επειδή δηµιουργήθηκαν πολλές αγκυλώσεις και 

καθυστερήσεις στο προηγούµενο πρόγραµµα µέχρι ν’ αποφασισθεί και ν’ 

αποσαφηνιστεί το γεγονός ότι ήταν επιλέξιµες δαπάνες από 1/1/2007, παρακαλούµε να 

εγκριθεί από τη σηµερινή συνεδρίαση της Επιτροπής ότι αυτό ισχύει όπως είναι στο 

άρθρο το εγκεκριµένο της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

  Να µην προκύψουν στο µέλλον προβλήµατα ότι οι επιλέξιµες δαπάνες για 

οποιοδήποτε θέµα δεν είναι την 1/1/2014 αλλά είναι το 2015, το2016 ή από την ηµέρα 

που θ’ ανοίξει το πρόγραµµα. Μιλάµε για τις προσκλήσεις.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Νοµίζω ότι έχουµε απαντήσει σ’ αυτό το ερώτηµα. Κύριε Κατή τι λέτε; 

κ. ΚΑΤΗΣ: ∆ε νοµίζω κ. Χεκίµογλου ότι τίθεται τέτοιο θέµα, ν’ αµφισβητείτε τα λεγόµενα 

του κανονισµού. ∆ηλαδή αυτό πραγµατικά δεν όταν καταλαβαίνω. ∆ηλαδή θέλετε 
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επιβεβαίωση από την Επιτροπή τι, γι’ αυτό που λέει ο κανονισµός; Είναι δεδοµένο ότι η 

επιλεξιµότητα των δαπανών ισχύει από 1/12014. 

Ι. ΧΕΚΙΜΟΓΛΟΥ: Αυτό µας αρκεί εµάς. Αυτό που λέτε τώρα µας αρκεί.  

κ. ΚΑΤΗΣ: Ωραία, άρα δε χρειάζεται νοµίζω να το επιβεβαιώσει στα πρακτικά της η 

Επιτροπή.  

Ι. ΧΕΚΙΜΟΓΛΟΥ: Εφ' όσον ξεκαθαρίζεται έστω και έτσι, µας αρκεί και µας περισσεύει. 

Απλώς ξέρετε κι εσείς, ήµαστε και πάλι σε τέτοια συνεδρίαση που συζητούσαµε επί 

µέρες, επί ώρες, που έστειλαν Επιτροπή στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να τους ξαναπεί 

δηµοσίως…  

κ. ΚΑΤΗΣ: Μισό λεπτό, αυτό έχει να κάνει µε το θέµα της αναδροµικότητας αν µπορεί η 

κα Χατζιδάκη να µας το υπενθυµίσει αυτό. ∆εν είχε αµφισβητηθεί ότι η επιλεξιµότητα 

των δαπανών ίσχυε από την 1/1/2007, απλώς νοµίζω ότι τα σχέδια που έχουν κάποια 

αναδροµικότητα δαπανών, υπάρχουν ορισµένες προϋποθέσεις που αυτό νοµίζω κ. 

Χεκίµογλου πρέπει να το πούµε και θα το πούµε και θ’ αναφέρεται και καθαρά στις 

προσκλήσεις που πρόκειται να εκδοθούν, για τις προϋποθέσεις που θα υπάρχουν.  

  ∆ηλαδή τα έργα δεν πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί. Έτσι δεν είναι; Γιατί 

στην προηγούµενη περίοδο, το 2012 που πλέον πολύ αργά είχε βγει η πρώτη 

πρόσκληση είχαν έρθει έργα τα οποία ήταν ολοκληρωµένα ή όχι, δε θυµάµαι καλά να 

σας πω. Αλλά υπήρχε ένα τέτοιο ενδεχόµενο, ένας κίνδυνος και γι’ αυτό η Επιτροπή 

ζήτησε ίσως κάποια διασφάλιση µέσω της Ε∆ΕΛ αν θυµάµαι καλά και γι’ αυτό η Ε∆ΕΛ 

είχε φτιάξει έναν πίνακα από την Υπηρεσία για να µπορέσει να πεισθεί η Επιτροπή και 

να διασφαλιστούν ορισµένες προϋποθέσεις.  

  Αλλά δε νοµίζω ότι τίθεται προϋπόθεση για την επιλεξιµότητα των 

δαπανών. Το τονίζω ότι ό,τι λέει ο κανονισµός αυτό ισχύει, απλώς στις προσκλήσεις, 

αυτό φυσικά θ’ αναφερθεί και θα µπουν και οι προϋποθέσεις που κι αυτές αναφέρονται 

στους κανονισµούς. Είµαστε ξεκάθαροι.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστώ.  

ΑΙΚ. ΛΑΖΑΡΙ∆ΟΥ: Μια πολύ µικρή διευκρίνιση. Ο κανονισµός είναι σαφής, η 

επιλεξιµότητα ξεκινά από το 2014. 

Γενικά, όπως είχε αναφερθεί και όταν είχε προκύψει το πρόβληµα για τα σχέδια 

υδατοκαλλιέργειας και επεξεργασίας αλιευτικών προϊόντων, η Επιτροπή δε συµπαθεί 

καθόλου, να το θέσω έτσι πολύ απλά, την αναδροµικότητα. Τι εννοούµε 
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αναδροµικότητα: Ότι υποβάλλεται σήµερα µια πρόταση για ένα σχέδιο και έχει ήδη 

ξεκινήσει ο επενδυτής, υπάρχουν τιµολόγια από αρχής της προγραµµατικής περιόδου. 

Τώρα στην αρχή µιας προγραµµατικής περιόδου, στην αρχή της εφαρµογής ενός 

προγράµµατος κάπου αυτό δε µπορεί ν’ αποφευχθεί εντελώς. Αυτό που καταλαβαίνω 

ότι ίσως υπάρχει ένα θέµα είναι ότι ταυτόχρονα, µέχρι τέλη του 2015, υπήρχε ανοιχτή 

µια πρόσκληση από το προηγούµενο πρόγραµµα.. 

ΜΕΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου)  

ΑΙΚ. ΛΑΖΑΡΙ∆ΟΥ: Το θέµα είναι να διασφαλιστεί ότι ένα σχέδιο δε θα 

διπλοχρηµατοδοτήσει µεταξύ δύο προγραµµάτων, δυο διαφορετικών προγραµµατικών 

περιόδων, δε θα διπλοχρηµατοδοτήσει ίδια τιµολόγια, ίδιες δαπάνες, ίδια σχέδια. Αυτό 

σε εθνικό επίπεδο πρέπει να ελεγχθεί, εννοείται. Από κει και πέρα δεν έχουµε να πούµε 

κάτι παραπάνω.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ωραία, ευχαριστούµε πολύ. Είναι κάτι το οποίο το έχουµε διευκρινίσει 

επανειληµµένα στις συναντήσεις µας µε τους φορείς και δε χρειάζεται νοµίζω να 

επανέλθουµε τώρα.  

  Πριν οδηγηθούµε στις αποφάσεις, παρακαλώ µια σύντοµη παρέµβαση.  

Π. ΜΑΥΡΙΑ: Είµαι από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής του 

Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού. Απλά θα ήθελα να θυµίσω λίγο και 

να µάθει και η Επιτροπή Παρακολούθησης, έστειλα µια εγκύκλιο το Μάρτιο του 2016 η 

οποία αφορά όλες τις ∆ιαχειριστικές Αρχές, τα προγράµµατα του ΕΣΠΑ για την 

κατάρτιση δράσεων δαπανών του 2016.  

  Σ’ αυτά τα σχέδια αφορούσε και τα ποσά της πρόσθετης προκαταβολής, 

της αρχικής δηλαδή χρηµατοδότησης ύψους 7% του ποσού της ενίσχυσης από τα 

Ταµεία τα οποία καταβλήθηκαν ανά ΑΕΠ και Ταµείο και πήρε και το Επιχειρηµατικό του 

Αλιείας. Τα ποσά αυτά θα πρέπει να κατ’ ελάχιστο να καλυφθούν µέχρι 31/12/2016 

αλλιώς η χώρα πρέπει να τα επιστρέψει ανά ΑΕΠ και Ταµείο πάλι, στο Ταµείο που τα 

πήρε. 

  Συνεπώς η ∆ιαχειριστική Αρχή θα πρέπει να καταρτίσει ένα τέτοιο Σχέδιο 

∆ράσης, να παρακολουθείται στενά και µε τη βοήθεια όλων των Υπηρεσιών της ΕΑΣ και 

του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων, µε όλη τη συµβολή µας αλλά και των 

Φορέων Υλοποίησης, θα πρέπει αυτό να τρέξει γρήγορα γιατί υπάρχει ορατός πλέον 

κίνδυνος για την προκαταβολή αυτή. 
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  Επίσης θα θυµίσω και στα τέλη Φεβρουαρίου του 2016 αναρτήθηκε η 

εγκύκλιος του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων που δίνει τη δυνατότητα σε 

εισπράξεις που είναι υλοποιούµενες, είτε fazing είτε µεταφερθούν στη νέα περίοδο.  

  Απ’ ό,τι καταλαβαίνω και χαιρετίζω την απόφασή σας να κάνετε αυτή τη 

στροφή στο πώς θα πληρώνονται τα έργα αυτά για να υπάρχει αυτή η συνέχιση της 

χρηµατοδότησης, υπενθυµίσω ότι υπάρχουν και κάποια έργα του ΠΑΑ που αυτή τη 

στιγµή ίσως και λόγω κάποιων αιρεσιµοτήτων του νερού να είναι ακάλυπτα, να το δούµε 

σε συνεργασία, να υπάρχει κι εκεί απρόσκοπτη συγχρηµατοδότηση. Σε κάθε περίπτωση 

είµαστε στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την επισήµανση. Πρέπει να σας πω ότι 

µας έχει αγχώσει αυτό και µας απασχολεί ιδιαίτερα, έχουµε δηλαδή συνείδηση, αν θα τα 

καταφέρουµε ή όχι, ο χρόνος θα το δείξει.  

Π. ΜΑΥΡΙΑ: Κύριε Πρόεδρε επειδή δεν αναφέρθηκε καθόλου, γι’ αυτό κρίνεται σκόπιµο 

ότι έπρεπε ν’ αναφερθεί έστω και στο τέλος, δυσάρεστο ίσως..  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πολύ καλά κάνετε, µας αγχώνετε περισσότερο αλλά δεν πειράζει. Εµείς 

λειτουργούµε µε αγχωτικούς ρυθµούς.  

ΑΙΚ. ΛΑΖΑΡΙ∆ΟΥ: Θα θέλαµε να κάνουµε µια τελική παρέµβαση ή παρατήρηση αν 

θέλετε σε σχέση µε τον προγραµµατισµό ενεργειών για την ενεργοποίηση του 

προγράµµατος, δεδοµένου ότι το πρόγραµµα πρέπει ν’ απορροφήσει 107,26 

εκατοµµύρια µέχρι τα τέλη του 2018 λόγω του κανόνα ν+3 έτσι ώστε ν’ αποφύγουµε 

τυχόν αποδεσµεύσεις και απώλεια πόρων 

  Το πρόγραµµα αντιµετωπίζει µεγάλες προκλήσεις και ήδη µεγάλες 

καθυστερήσεις. Και η Επιτροπή Παρακολούθησης, η 1η συνεδρίαση έπρεπε να έχει γίνει 

µέσα σε 6 µήνες από την έγκριση σύµφωνα µε τον Κανονισµό και όλα τα κριτήρια 

έπρεπε να έχουν ήδη για όλα τα µέτρα υιοθετηθεί. Ήδη λοιπόν αντιµετωπίζουµε τις 

πρώτες καθυστερήσεις, συν τις προκλήσεις που συνεπάγεται το τρέχον 

κοινωνικοοικονοµικό περιβάλλον και οι τρέχουσες συνθήκες.  

  Αυτό που αναφέρθηκε σε σχέση µε την ανάγκη πιστοποίησης δαπανών 

µέχρι τα τέλη του 2016, να διευκρινίσω ότι είναι κάποια µέτρα που έχει λάβει η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Κανονισµού 1839/2015 που προκειµένου να 

βοηθήσει την Ελλάδα, αύξησε την προχρηµατοδότηση κατά 3,5% ανά χρόνο για το 

2015 και για το 2016. 
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  ∆ηλαδή αυτή τη στιγµή το πρόγραµµα έχει λάβει στο πλαίσιο της 

προχρηµατοδότησης γύρω στα 24 µε 25 εκατοµµύρια επιπλέον. να σηµειώσω ότι αν 

τυχόν αυτά δεν πιστοποιηθούν και δεν αποτελέσουν µέρος αιτήµατος πληρωµής, µέχρι 

το τέλος του 2016 δε σηµαίνει ότι χάνονται. Απλώς χάνεται µια ευκαιρία που είχε η χώρα 

και της δόθηκε ειδικά γι’ αυτή τη χώρα, γιατί αυτός ο κανονισµός έχει γίνει µόνο για την 

Ελλάδα, για ν’ αυξήσει τη ρευστότητα των πόρων του Προγράµµατος. 

  Παρ’ όλα αυτά εµείς θα θέλαµε να δούµε ένα συγκεκριµένο πλάνο 

δράσεων. Πήραµε κάποιες διαβεβαιώσεις ότι θα προχωρήσουν συγκεκριµένα µέτρα τα 

οποία συνδέονται µε τις παραγωγικές επενδύσεις και είναι πάρα πολύ σηµαντικά, 

περιµένουµε να το δούµε. ∆ηλαδή από µεριάς µας ξεκαθαρίζουµε ότι υπάρχει ένα 

συγκεκριµένο πλαίσιο επίδοσης, είναι το κεφάλαιο 7 του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος, συγκεκριµένη ποσοτικοποιηµένοι στόχοι εκροής και αποτελέσµατος, ο 

προσανατολισµός αυτής της προγραµµατικής περιόδου είναι προς τ’ αποτελέσµατα και 

σε σχέση µε τους στόχους αυτούς έχουν µπει οικονοµικές ρήτρες. 

  ∆εν το έχουµε κάνει εµείς σαν DG Mare, αυτό αφορά σε όλα τα 

προγράµµατα οριζόντια. Οπότε χρειάζεται προγραµµατισµός µε στόχο την 

ελαχιστοποίηση της πιθανότητας απώλειας πόρων, τη µεγιστοποίηση αξιοποίησης των 

διαθεσίµων πόρων µε στόχο την ανταγωνιστικότητα των τοµέων, ότι προσπαθεί να 

θεραπεύσει το συγκεκριµένο πρόγραµµα, την αύξηση της απασχόλησης, τη βελτίωση 

του θαλασσίου περιβάλλοντος, την ανάκαµψη των αλιευτικών πόρων, την επίτευξη των 

στόχων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. 

  Σ’ αυτό το πλαίσιο χρειάζεται προγραµµατισµός, πειθαρχία στον 

προγραµµατισµό και υπευθυνότητα απ’ όλους µας. αυτό οφείλουµε να το επισηµάνουµε 

ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή. και ευχαριστούµε όλους για τη συνδροµή τους προς αυτή την 

κατεύθυνση.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ κα Λαζαρίδου. Πρέπει να οµολογήσω ότι δεν κατανοώ 

την παρέµβαση αυτή, αλλά παρ’ όλα αυτά την αποδέχοµαι υπό την έννοια ότι η 

σηµερινή συνεδρίαση αυτό έχει ως κύριο αντικείµενο.  

  Η προσπάθεια γίνεται ώστε πραγµατικά να πάµε µε τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο στην υλοποίηση του προγράµµατος, έχοντας συνείδηση και των κινδύνων 

απώλειας πόρων, έχοντας συνείδηση της σηµασίας εφαρµογής του προγράµµατος 

στοχευµένα για την ικανοποίηση στόχων που συνδέονται µε τις παραγωγικές 

επενδύσεις και όλα τα σχετικά που έχουµε ήδη προαναφέρει, βασιζόµενοι πάνω στην 
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εµπειρία και τα προβλήµατα που εµφανίστηκαν τα περασµένα χρόνια ώστε να κάνουµε 

τις απαραίτητες διορθωτικές παρεµβάσεις.  

  Εξάλλου, η εισήγηση η δική µου ήταν µια διαρκής αναφορά στις 

διορθωτικές παρεµβάσεις που αναφέρονται, µέχρι και στην αλλαγή και τη διαρθρωτική 

και τη θεσµική λειτουργίας του προγράµµατος. Υπό αυτή την έννοια, η επισήµανση 

νοµίζω έχει ήδη ενσωµατωθεί στη σηµερινή συνεδρίαση της Επιτροπής 

Παρακολούθησης. Παρ’ όλα αυτά νοµίζω ότι ένα πρώτο πράγµα που εκτός ηµών έχετε 

κι εσείς υποχρέωση να κάνετε, είναι να προχωρήσουµε στα πλαίσια του SRSS στη 

γρηγορότερη δυνατή παράδοση και της µελέτης και εδώ θα κριθούµε όλοι από την 

προσπάθεια που κάνουµε πραγµατικά να πετύχουµε τους στόχους µας.  

 

Αποφάσεις – Συµπεράσµατα 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 

και Θάλασσας 2014-2020 η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ' αριθµόν 85/21-1-2016 

απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, συνήλθε σήµερα 

Παρασκευή 24 Ιουνίου 2016 στην Αθήνα κατόπιν της υπ' αριθµόν 802/14-6-2016 

πρόσκλησης του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης, κ. Χαραλάµπους Κασίµη, 

Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ειδικότερα 

Γενικού Γραµµατέα Αγροτικής Πολιτικής και ∆ιαχείρισης των Κοινοτικών Πόρων. 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης, παρέστησαν 18 τακτικά µέλη της 

Επιτροπής µε δικαίωµα ψήφου, τα οποία ενέκριναν την ακόλουθη ηµερήσια διάταξη:  

• Έγκριση Ηµερήσιας ∆ιάταξης - Έγκριση Κανονισµού Εσωτερικής Λειτουργίας 

Επ.Πα.  

• Παρουσίαση ΕΠΑλΘ 2014-2020  

• Παρουσίαση γενικών κριτηρίων επιλογής πράξεων  

• Βασικές Αρχές Συστήµατος ∆ιαχείρισης & Ελέγχου  

• Πρόοδος εκπλήρωσης των εκ των προτέρων Αιρεσιµοτήτων  

• Παρουσίαση πρόσκλησης για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης µε 

πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων  

• Ενηµέρωση/προγραµµατισµός ενεργοποίησης του ΕΠΑΛΘ 2014-2020  

Στην 3η ενότητα είχαµε την έγκριση της ετήσιας έκθεσης για το έτος 2015 και συνοπτική 

παρουσίαση του πυλώνα «Γαλάζια Ανάπτυξη Στρατηγικής Αδριατικής – Ιονίου».  
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Η συνεδρίαση ολοκληρώνεται µε τον προγραµµατισµό της επόµενης συνεδρίασης στην 

οποία αναφέρθηκα και την απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης. Κατόπιν της 

παρουσίασης των θεµάτων και της συζήτησης που ακολούθησε, η Επιτροπή 

Παρακολούθησης αποφάσισε: 

  1) Την έγκριση του Κανονισµού Εσωτερικής Λειτουργίας της Επιτροπής 

Παρακολούθησης.  

  2) Την έγκριση των κριτηρίων που εισηγήθηκε η Ειδική Υπηρεσία 

∆ιαχείρισης για τις πράξεις που θα συγχρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο των ακόλουθων 

άρθρων του Κανονισµού 508/2014. 

  3) Προστασία γι’ αποκατάσταση θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των 

οικοσυστηµάτων, άρθρο 40 και άρθρο 44, παρ. 6.  

  4) Αλιευτικοί λιµένες, τόποι εκφόρτωσης και καταφύγια άρθρο 43 και 

άρθρο 44 παρ. 1 στοιχείο Στ’.  

  5) Αύξηση του δυναµικού των ζωνών υδατοκαλλιέργειας, άρθρο 51. 

6) Έλεγχος και επιβολή, άρθρο 76. 

7) Συλλογή δεδοµένων, άρθρο 77. 

8) Μέτρα για την ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική, άρθρο 79 παρ. 1 στοιχείο Α’. 

9) Τεχνική συνδροµή µε πρωτοβουλία των κρατών µελών, άρθρο 78, λαµβάνοντας υπ' 

όψιν τις παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για απλοποίηση του κριτηρίου 3, 

Αποτελεσµατικότητα της 3ης οµάδας κριτηρίων µε τίτλο «Σκοπιµότητα» και την 

απαλοιφή του 4ου κριτηρίου «Βιωσιµότητα» της ίδιας οµάδας κατά την αξιολόγηση των 

πράξεων που θα χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο των άρθρων 77 και 79.  

Τρίτο σηµείο της απόφασης, η αποστολή µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής SFC από την ΕΥ∆ ΕΠΑΛΘ µηδενικής έκθεσης υλοποίησης για 

το έτος 2015. 

Επίσης η 1η Επιτροπή Παρακολούθησης έλαβε γνώση για τις προτεραιότητες και τους 

ειδικούς στόχους του Προγράµµατος, για τις βασικές Αρχές και τη µεθοδολογία 

αξιολόγησης των αιτήσεων χρηµατοδότησης πράξεων συγχρηµατοδοτούµενων από το 

πρόγραµµα, για τις βασικές αρχές του νέου Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου, για 

την έκδοση πρόσκληση για την επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης µε 

πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων, για τη Στρατηγική Αδριατικής – Ιονίου και ειδικότερα 

τον πυλώνα 1 «Γαλάζια Ανάπτυξη», για την πρόοδο εκπλήρωσης των γενικών και 
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ειδικών εκ των προτέρων αιρεσιµοτήτων για την υλοποίηση του Προγράµµατος και τον 

προγραµµατισµό για την ενεργοποίησή του  

Αυτή είναι η απόφαση. εάν υπάρχει κάτι άλλο το οποίο έχω παραλείψει παρακαλώ να το 

ακούσουµε.  

Α. ΣΠΗΛΙΩΤΗ: Είµαι από τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας. ∆εν 

πρόκειται για παράλειψη κ. Πρόεδρε, θα ήθελα να ενηµερώσω την Επιτροπή σ’ ένα 

θέµα που νοµίζω ότι ενδιαφέρει. Έχει σχέση µε µια επικείµενη προκήρυξη..  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Με συγχωρείτε, να ολοκληρώσουµε µε την έγκριση της απόφασης.  

ΜΕΛΟΣ: Θα ήθελα να προτείνουµε να µπει και µια διατύπωση, ότι η Επιτροπή 

προτρέπει τη ∆ιαχειριστική Αρχή και όλους τους αρµόδιους φορείς να καταβάλλουν 

κάθε δυνατή προσπάθεια για την απορρόφηση της προχρηµατοδότησης εντός του 

2016, αν είναι εύκολο.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν έχω καµία αντίρρηση αλλά το θεωρώ αυτονόητο. Αν στην απόφαση 

βάζουµε τ’ αυτονόητα.. ∆εν έχω αντίρρηση πάντως, θα προστεθεί. Συµφωνούµε, 

εγκρίνεται η απόφαση; 

ΜΕΛΗ: Ναι. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγκρίνεται οµόφωνα.  

ΜΕΛΟΣ: ∆εν πρόκειται να σας καθυστερήσω, απλά θα ήθελα να ενηµερώσω την 

Επιτροπή ότι στα πλαίσια της «έξυπνης εξειδίκευσης την αρµοδιότητα της οποίας έχει η 

Υπηρεσία µας, πρόκειται σύντοµα να εκδοθεί µια προκήρυξη ερευνητική για µια ειδική 

δράση στον τοµέα των υδατοκαλλιεργειών. 

  Είναι µια δουλειά που προέκυψε µέσα από την επιχειρηµατική ανακάλυψη 

που αφορά µια διαδικασία εντοπισµού επιχειρηµατικών ευκαιριών που ενσωµατώνουν 

αποτελέσµατα έρευνας σε αλυσίδες αξίας και σε αυτή την προσπάθεια συµµετείχαν 

φορείς απ’ το χώρο των υδατοκαλλιεργειών, τους παραγωγούς, το δηµόσιο χώρο και 

έγινε βέβαια στους ερευνητικούς φορείς της χώρας, τα Πανεπιστήµια, τις επιχειρήσεις 

και σε στενή συνεργασία µε τη ∆ιαχειριστική Αρχή του ΕΠΑΛΘ αλλά και τη Γενική 

∆ιεύθυνση Αλιείας, καταλήξαµε στο αντικείµενο µιας προκήρυξης που θα εκδοθεί 

σύντοµα, έχουµε διαµορφώσει την αναλυτική πρόσκληση που βρίσκεται στη 

∆ιαχειριστική Αρχή του ΕΠΑΝΕΚ, γιατί η προκήρυξη αυτή θα χρηµατοδοτηθεί κατ' 

αρχήν από το ΕΠΑΝΕΚ. 

  Πρόκειται για ερευνητικά έργα, ο συνολικός προϋπολογισµός της δράσης 

δεν ξεπερνά τα 5 εκατοµµύρια δηµόσιας δαπάνης, αλλά πιστεύουµε ότι ακριβώς επειδή 
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πρόκειται για έργα ερευνητικά κι επειδή δίνεται πολύ µεγάλη έµφαση και στην 

καινοτοµία αλλά και στις συνέργειες ανάµεσα στα Ταµεία και στις Υπηρεσίες ότι αυτή η 

προκήρυξη σε µικρό χρονικό διάστηµα θα µπορεί να τροφοδοτήσει παραγωγικές 

καινοτοµικές επενδύσεις στο χώρο της υδατοκαλλιέργειας που θα µπορούν να 

υποστηριχθούν στη συνέχεια και από το ΕΠΑΛΘ. Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας ευχαριστούµε για την ενηµέρωση.  

  Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για την παρουσία σας, τις αντοχές 

σας, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την κα Benini και την κα Λαζαρίδου για την 

παρουσία τους εδώ, την κα Benini ιδιαιτέρως διότι κάτω από ιδιαίτερα πιεστικό 

πρόγραµµα κατάφερε να έρθει και ήταν µαζί µας, για τις εποικοδοµητικές παρατηρήσεις 

στη σηµερινή συνεδρίαση, οι οποίες είµαι βέβαιος, θα συµβάλλουν σηµαντικό στη 

βελτίωση του προγράµµατος.  

  Να σας ευχαριστήσω όλους για τις πολύ σηµαντικές και κριτικές και 

προτάσεις και παρατηρήσεις, νοµίζω όλοι έτσι γινόµαστε καλύτεροι. Θα ήθελα να 

ευχαριστήσω τα στελέχη της Υπηρεσίας του ΕΠΑΛ για την εξαιρετική δουλειά που 

έκαναν για την προετοιµασία κάτω από, να το πούµε, δύσκολες και πιεστικές συνθήκες 

ώστε πραγµατικά να είναι µια πολύ παραγωγική συνεδρίαση. 

  Να ευχαριστήσω επίσης τη διερµηνεία, που φαντάζοµαι ότι είχε να κάνει 

ένα δύσκολο έργο γιατί χρησιµοποιήθηκαν και αρκετοί τεχνικοί όροι.  

  Θα πορευθούµε µε τη µεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια για να έχουµε ένα 

καλό πρόγραµµα την περίοδο 2014-2020. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σύντοµα θα τα 

ξαναπούµε.  

 

ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 


