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για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ 2014-2020: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και 

Θάλασσας 2014-2020» για ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 

στην Ελλάδα 
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EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 23.10.2015 

για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ 2014-2020: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και 

Θάλασσας 2014-2020» για ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 

στην Ελλάδα 

CCI 2014GR14MFOP001 

(ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ) 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για 

την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2328/2003, (ΕΚ) 

αριθ. 861/2006, (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 και (ΕΚ) αριθ. 791/2007 και του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
1
, και ιδίως το άρθρο 19 

παράγραφος 1, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Στις 21 Οκτωβρίου 2014, η Ελλάδα υπέβαλε μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής 

ανταλλαγής δεδομένων (του SFC2014) στην Επιτροπή επιχειρησιακό πρόγραμμα με 

τίτλο «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ 2014-2020: 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ» για ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).  

(2) Το επιχειρησιακό πρόγραμμα συνάδει με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 508/2014 και την εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 11ης Ιουνίου 2014, 

για τον καθορισμό της ετήσιας κατανομής, ανά κράτος μέλος, των συνολικών πόρων 

από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας στο πλαίσιο της επιμερισμένης 

διαχείρισης για την περίοδο 2014-2020
2
. Επιπλέον, το επιχειρησιακό πρόγραμμα 

συνάδει με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014. Λόγω της 

περιορισμένης δυνατότητας εναλλαγής της στήριξης που προβλέπεται στο άρθρο 13 

παράγραφος 8, είναι σκόπιμο να καθοριστεί το ύψος της στήριξης σύμφωνα με την 

κατανομή που προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφοι 1 έως 7 του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 508/2014. 

(3) Το κράτος μέλος δικαιούται να χρηματοδοτήσει τεχνική βοήθεια σε ποσοστό έως 6% 

των συνολικών πιστώσεων του επιχειρησιακού προγράμματος. Για λόγους 

διαφάνειας, το ποσό που προορίζεται για την τεχνική βοήθεια θα πρέπει να 

καθορίζεται με τρόπο διαφανή σύμφωνα με την κατανομή που προβλέπεται στο 

άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014. 

                                                 
1 ΕΕ L 149 της 20.5.2014, σ. 1. 
2 ΕΕ L 180 της 20.6.2014, σ. 18.  
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(4) Το επιχειρησιακό πρόγραμμα καταρτίστηκε από την Ελλάδα με τη συμμετοχή των 

εταίρων σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 και το άρθρο 26 παράγραφος 2 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου
3
 και σε συνεργασία με την Επιτροπή.  

(5) Το επιχειρησιακό πρόγραμμα καταρτίστηκε σύμφωνα με το υπόδειγμα του 

παραρτήματος Ι του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 771/2014 της Επιτροπής
4
. 

(6) Σύμφωνα με το άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, η Επιτροπή 

αξιολόγησε το επιχειρησιακό πρόγραμμα και τα παραρτήματά του και διατύπωσε 

παρατηρήσεις σύμφωνα με την παράγραφο 3 του εν λόγω άρθρου στις 16 Ιανουαρίου 

2015. Η Ελλάδα διέθεσε στην Επιτροπή όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και 

υπέβαλε το αναθεωρημένο επιχειρησιακό πρόγραμμα και τα παραρτήματά του στις 20 

Οκτωβρίου 2015. 

(7) Η Επιτροπή εξέτασε το επιχειρησιακό πρόγραμμα σύμφωνα με το άρθρο 19 

παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 

τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σύμφωνα με το άρθρο 18 

παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο ii) του εν λόγω κανονισμού είναι πιθανόν να 

συμβάλουν αποτελεσματικά στην εξάλειψη της διαπιστωμένης πλεονάζουσας 

αλιευτικής ικανότητας. 

(8) Επιπλέον, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το επιχειρησιακό πρόγραμμα 

συμβάλλει στην επίτευξη της στρατηγικής της Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και 

χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και στην επίτευξη των επιλεγμένων θεματικών στόχων 

καθώς και των προτεραιοτήτων της Ένωσης. Το πρόγραμμα είναι σύμφωνο με τις 

διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 

και με το περιεχόμενο του αναθεωρημένου συμφώνου εταιρικής σχέσης με την 

Ελλάδα, που εγκρίθηκε με την απόφαση της Επιτροπής C(2014) 7801 της 29ης 

Οκτωβρίου 2014 για την έγκριση του αναθεωρημένου συμφώνου εταιρικής σχέσης με 

την Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013. 

(9) Το επιχειρησιακό πρόγραμμα περιέχει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 27 

παράγραφοι 1 έως 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και στο άρθρο 18 

παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014. 

(10) Σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και το 

άρθρο 9 και το παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014, η Επιτροπή 

                                                 
3 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης 

Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών 

διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το 

Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320.) 

4 Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 771/2014 της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τη 

θέσπιση κανόνων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας όσον αφορά το υπόδειγμα για τα 

επιχειρησιακά προγράμματα, τη δομή των προγραμμάτων αντιστάθμισης του πρόσθετου κόστους με το 

οποίο επιβαρύνονται οι οικονομικοί φορείς κατά την αλίευση, καλλιέργεια, μεταποίηση και εμπορία 

ορισμένων αλιευτικών προϊόντων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας από τις εξόχως απόκεντρες 

περιοχές, το υπόδειγμα για τη διαβίβαση δημοσιονομικών στοιχείων, το περιεχόμενο των εκθέσεων εκ 

των προτέρων αξιολόγησης και τις ελάχιστες απαιτήσεις για το σχέδιο αξιολόγησης που πρέπει να 

υποβληθούν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΕ L 209 της 16.7.2014, σ. 

20.) 
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αξιολόγησε τη συνέπεια και την καταλληλότητα των πληροφοριών που παρείχε η 

Ελλάδα σχετικά με την εφαρμοσιμότητα των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων και την 

εκπλήρωση των εφαρμοστέων εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων που σχετίζονται με το 

επιχειρησιακό πρόγραμμα. Εφόσον ορισμένες εφαρμοστέες εκ των προτέρων 

αιρεσιμότητες εκπληρώνονται εν μέρει κατά την ημερομηνία υποβολής του 

επιχειρησιακού προγράμματος, η Επιτροπή αξιολόγησε τη συνέπεια και την 

καταλληλότητα των πληροφοριών που παρασχέθηκαν στις 20 Οκτωβρίου 2015 

σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν και το χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή 

τους, καθώς και τους φορείς που είναι υπεύθυνοι για την εκπλήρωση των 

εφαρμοστέων εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων. 

(11) Σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και το άρθρο 94 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014, είναι σκόπιμο να καθοριστούν τα ποσά που 

αφορούν το αποθεματικό επίδοσης και να καθοριστεί η μέγιστη συνεισφορά του 

ΕΤΘΑ, καθώς και το ποσοστό συγχρηματοδότησης από το ΕΤΘΑ για το 

επιχειρησιακό πρόγραμμα και κάθε προτεραιότητα της Ένωσης. 

(12) Σύμφωνα με το άρθρο 76 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, η 

παρούσα απόφαση συνιστά απόφαση χρηματοδότησης κατά την έννοια του άρθρου 84 

του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου
5
. Πρέπει συνεπώς να προσδιοριστούν τα στοιχεία τα οποία θα 

επιτρέψουν την ανάληψη δημοσιονομικών υποχρεώσεων και την ανάληψη νομικής 

δέσμευσης από πλευράς της Ένωσης όσον αφορά το εν λόγω επιχειρησιακό 

πρόγραμμα. 

(13) Η παρούσα απόφαση δεν προδικάζει τη θέση της Επιτροπής όσον αφορά τη 

συμμόρφωση κάθε πράξης που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού 

προγράμματος εκτός του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 42 της ΣΛΕΕ με τους 

διαδικαστικούς και ουσιαστικούς κανόνες παροχής κρατικών ενισχύσεων που ίσχυαν 

κατά τον χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης. 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:  

Άρθρο 1 

Εγκρίνεται το επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ 

ΑΛΙΕΙΑΣ 2014-2020:  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 

2014-2020» για ενίσχυση από το ΕΤΘΑ στην Ελλάδα, για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 

2014 έως 31ης Δεκεμβρίου 2020, που υποβλήθηκε στην τελική του έκδοση στις 20 

Οκτωβρίου 2015. 

 

Άρθρο 2 

Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος είναι 

επιλέξιμες από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023. 

 

                                                 
5 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό 

προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1). 
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Άρθρο 3 

1. Η μέγιστη συνεισφορά από το ΕΤΘΑ για την περίοδο από το 2014 έως το 2020, η 

οποία εγκρίνεται με την παρούσα απόφαση για το επιχειρησιακό πρόγραμμα 

ανέρχεται σε 388 777 914 ευρώ σύμφωνα με την ακόλουθη κατανομή:  

α) 296 844 086 ευρώ διατίθενται για τη βιώσιμη ανάπτυξη της αλιείας, της 

υδατοκαλλιέργειας, περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και για μέτρα 

σχετικά με την εμπορία και τη μεταποίηση, όπως ορίζεται στα κεφάλαια I, II, 

III και IV του τίτλου V του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014, με εξαίρεση τα 

μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 67. 

β) 54 064 787 ευρώ διατίθενται για τα μέτρα ελέγχου και εφαρμογής που 

αναφέρονται στο άρθρο 76 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014. 

γ) 16 368 547 ευρώ διατίθενται για τα μέτρα σχετικά με τη συλλογή δεδομένων 

που αναφέρεται στο άρθρο 77 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 508/2014. 

δ) 4 277 020 ευρώ διατίθενται για την ενίσχυση αποθεματοποίησης που 

αναφέρεται στο άρθρο 67 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014. 

ε) 4 445 560 ευρώ διατίθενται για μέτρα σχετικά με την ολοκληρωμένη θαλάσσια 

πολιτική, όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο VIII του Τίτλου V του κανονισμού 

(EΕ) αριθ. 508/2014. 

στ) 12 777 914 ευρώ διατίθενται για την τεχνική συνδρομή με πρωτοβουλία του 

κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 78 του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 508/2014. 

2. Η ετήσια κατανομή της μέγιστης συνεισφοράς του ΕΤΘΑ που αναφέρεται στην 

παράγραφο 1 και τα ποσοστά συγχρηματοδότησης ανά προτεραιότητα της Ένωσης, 

καθώς και ο προσδιορισμός των ποσών που σχετίζονται με το αποθεματικό επίδοσης 

που αναφέρεται στο άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 καθορίζονται 

στο παράρτημα 1 και στο παράρτημα 2 της παρούσας απόφασης. 

Άρθρο 4 

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ελληνική Δημοκρατία. 

Βρυξέλλες, 23.10.2015 

 Για την Επιτροπή 

 Karmenu VELLA 

 Μέλος της Επιτροπής 

 

 

 


