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1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η

υλοποίηση

του

Επιχειρησιακού

Προγράµµατος

Αλιείας

&

Θάλασσας

2014-2020

πραγµατοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης (ΕΥ∆).

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Συνοπτική παρακολούθηση Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014 - 2020
Ηµεροµηνία Ενηµέρωσης:
20/09/2017
Ε.Π. . ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ
2014 - 2020

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1:
Προώθηση της
περιβαλλοντικά βιώσιµης,
αποδοτικής ως προς τη
χρήση πόρων, καινοτόµου,
ανταγωνιστικής και
βασιζόµενης στη γνώση
αλιείας
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2 :
Προώθηση της
περιβαλλοντικά βιώσιµης,
αποδοτικής ως προς τη
χρήση πόρων, καινοτόµου,
ανταγωνιστικής και
βασιζόµενης στη γνώση
υδατοκαλλιέργειας
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3 :
Προαγωγή της εφαρµογής
της ΚΑλΠ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4:
Αύξηση της απασχόλησης
και της εδαφικής συνοχής
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 5:
Προαγωγή της εµπορίας και
της µεταποίησης
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 6:
Προαγωγή της εφαρµογής
της Ολοκληρωµένης
Θαλάσσιας Πολιτικής
Τεχνική Βοήθεια
ΣΥΝΟΛΟ

∆ΗΜΟΣΙΑ
∆ΑΠΑΝΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ
(ευρώ)

∆ΗΜΟΣΙΑ
∆ΑΠΑΝΗ
ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ
ΠΡΑΞΕΩΝ (ευρώ)

186.200.000

55.500.000

8.561.407,18

89.758.782

10.000.000

92.088.226

19.177.775

19.177.775

54.117.648

54.117.648

70.500.000

78.277.020

-

5.927.414

5.555.410

5.499.223,10

17.037.219

10.000.000

9.500.000

484.059,21

2,84

154.350.833

113.238.405,28

2.887.664,79

0,55

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
(Ευρώ)

523.406.309

29,49 %
της ∆ηµόσιας
∆απάνης

-

-

21,63 %
της ∆ηµόσιας
∆απάνης
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∆ΗΜΟΣΙΑ
∆ΑΠΑΝΗ
ΠΛΗΡΩΜΩΝ
(ευρώ)

879.299,09

-

1.524.306,49

Ποσοστό
Απορρό
φησης

0,47

_

1,66

-

_

-

_

-

_

0,55 %
της ∆ηµόσιας
∆απάνης
Σελίδα 1

Συνοπτικά και µέχρι 20-09-2017, η ενεργοποίηση του Προγράµµατος µέσω προσκλήσεων
ανήλθε σε ποσοστό 29,49 % της ∆ηµόσιας ∆απάνης του Προγράµµατος. Όσον αφορά στις
εντάξεις, η συνολική ∆ηµόσια ∆απάνη των ενταγµένων πράξεων, ανήλθε στο 21,63 %, ενώ οι
πληρωµές που πραγµατοποιήθηκαν αντιστοιχούν στο 0,55 % της ∆ηµόσιας ∆απάνης του
Προγράµµατος.

Οι προσκλήσεις, οι οποίες έχουν εκδοθεί από την έναρξη της εφαρµογής του επιχειρησιακού
προγράµµατος, αποτυπώνονται συγκεντρωτικά στον πίνακα που ακολουθεί.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2:

Προσκλήσεις Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014 - 2020

Προτεραιότητα
Ένωσης
1

Μέτρο
3.1.23

Περιγραφή
1114/17.8.2016:

Έναρξη

Λήξη

Ποσό (€)

1.9.2016

30.9.2016

9.000.000

22.6.2017

31.12.2018 (ώρα

35.000.000

«Αλιευτικά καταφύγιαιχθυόσκαλες (phasing)»
1

3.1.23

996/22.6.2017:
«Αλιευτικοί λιµένες, τόποι

14:00 για την

εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες

πλατφόρµα του

και καταφύγια για έργα

ΟΠΣ)

χωρίς
προπαρασκευαστικές
ενέργειες»
1

3.1.23

997/22.6.2017:

22.6.2017

30.10.2017 (ώρα

«Αλιευτικοί λιµένες, τόποι

14:00 για την

εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες

πλατφόρµα του

και καταφύγια για έργα µε

ΟΠΣ)

5.000.000

προπαρασκευαστικές
ενέργειες»
1

6.1.18

1609/9.12.2016:

10.12.2016

23.12.2016

1.500.000

21.6.2017

Έως την

4.000.000

«Κατασκευή και
επιστηµονική
παρακολούθηση υφάλων»
(phasing)»
1

3.1.1

998/22.06.2017:
«Καινοτοµία στην αλιεία»

ανάκληση της
πρόσκλησης από
την ΕΥ∆ ΕΠΑΛΘ
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Σελίδα 2

µε αιτιολογηµένη
απόφαση
1

6.1.24

996/22.6.2017:

22.6.2017

31.12.2018 (ώρα

«Αλιευτικοί λιµένες, τόποι

14:00 για την

εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες

πλατφόρµα του

και καταφύγια για έργα

ΟΠΣ)

1.000.000

χωρίς
προπαρασκευαστικές
ενέργειες»
2

3.2.1

1214/10.8.2017

2.10.2017

Έως την

«Καινοτοµία στην

ανάκληση της

υδατ/γεια»

πρόσκλησης από

10.000.000

την ΕΥ∆ ΕΠΑΛΘ
µε αιτιολογηµένη
απόφαση
3

6.6.2

1341/13.10.2016: «Συλλογή

15.10.2016

15.11.2016

19.177.775

14.6.2016

ΦΑΣΗ Α:

54.117.648

δεδοµένων»
4

8.3.3

1839/Β/2016

20.7.2016

«για την επιλογή
στρατηγικών τοπικής
Ανάπτυξης µε πρωτοβουλία

ΦΑΣΗ Β:

τοπικών κοινοτήτων στο

16.9.2016

πλαίσιο της
Προτεραιότητας 4 «Αύξηση
της Απασχόλησης και της
εδαφικής συνοχής»
6

6.8.1

1387/24.10.2016:

21.10.2016

31.1.2017

5.555.410

17.8.2016

Έως εξαντλήσεως

6.000.000

«Προαγωγή της εφαρµογής
της Ολοκληρωµένης
Θαλάσσιας Πολιτικής»
7

0.7.1

1113/17.8.2017:
«Τεχνική Βοήθεια ΕΤΘΑ

της ∆∆

2014-2020»
7

0.7.1

1342/13.10.2016:
«Υποστήριξη της

13.10.2016

Έως εξαντλήσεως

4.000.000

της ∆∆

λειτουργίας της ΕΥ∆
ΕΠΑΛΘ»
Συνολικός προϋπολογισµός προσκλήσεων: 154.350.833 €
Συνολικός αριθµός προσκλήσεων: 12
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Σελίδα 3

Στον επόµενο πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά οι ενταγµένες πράξεις και οι πληρωµές ανά
µέτρο του επιχειρησιακού προγράµµατος αλιείας.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3:

Ενταγµένες Πράξεις και Πληρωµές στο Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014 - 2020
Μέτρο Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας &
Θάλασσας 2014-2020

ΠΕ

1

1

3

4

6

7

Μέτρο 3.1.23
Άρθρο 43 παράγραφοι 1 και 3 Αλιευτικοί λιµένες, τόποι
εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια – Επενδύσεις
για τη βελτίωση των υποδοµών στους αλιευτικούς λιµένες,
στις ιχθυόσκαλες, στους τόπους εκφόρτωσης και στα
καταφύγια· κατασκευή καταφυγίων προκειµένου να
βελτιωθεί η ασφάλεια των αλιέων [+ άρθρο 44
παράγραφος 1 στοιχείο στ) Αλιεία εσωτερικών υδάτων]
Μέτρο 6.1.18
Άρθρο 40 παράγραφος 1 στοιχεία β)-ζ) και θ) Προστασία
και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας –
Συµβολή στην καλύτερη διαχείριση ή διατήρηση,
κατασκευή, τοποθέτηση ή εκσυγχρονισµός στατικών ή
κινητών εγκαταστάσεων, προετοιµασία σχεδίων
προστασίας και διαχείρισης σχετικά µε τις περιοχές
NATURA 2000 και τις περιοχές προστασίας του χώρου,
διαχείριση, αποκατάσταση και παρακολούθηση των
θαλάσσιων προστατευόµενων περιοχών,
συµπεριλαµβανοµένων των περιοχών NATURA 2000,
περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, συµµετοχή σε άλλες
δράσεις που αποσκοπούν στη διατήρηση και τη βελτίωση
της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών οικοσυστήµατος
(+ άρθρο 44 παράγραφος 6 Αλιεία εσωτερικών υδάτων)
Μέτρο 6.6.2
Άρθρο 77 Συλλογή δεδοµένων
Μέτρα 8.3.1
Άρθρο 62 παρ. 1 στοιχείο α) Στήριξη για προπαρασκευή
Μέτρο 8.3.3.
Άρθρο 63 Εφαρµογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης
(συµπ. Οι δαπάνες λειτουργίας και ο συντονισµός)
Μέτρο 8.3.4
Άρθρο 64 ∆ραστηριότητες συνεργασίας
Μέτρο 6.8.1
Άρθρο 80 παράγραφος 1 στοιχείο α) Ολοκληρωµένη
Θαλάσσια Εποπτεία
Μέτρο 0.7.1
Άρθρο 78 Τεχνική συνδροµή µε πρωτοβουλία των κρατών
µελών
ΣΥΝΟΛΟ

∆ηµόσια ∆απάνη
ενταγµένων πράξεων (€)

∆ηµόσια ∆απάνη
Πληρωµών (€)

7.429.625,89

879.299,09

1.131.781,29

-

19.177.775

1.524.306,49

70.500.000

-

5.499.223,10

9.500.000

484.059.21

113.238.405,28

2.887.664,79

Στον ανωτέρω πίνακα, και αναφορικά µε τα µέτρα 8.3.1, 8.3.3 και 8.3.4 της Προτεραιότητας 4,
τα στοιχεία αφορούν στα συνολικά ποσά που έχουν δεσµευθεί µέσω της αριθ. 3206/12.12.2016
(ΦΕΚ 4111/τΒ’/2016) Απόφασης Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων "Έγκριση
προγραµµάτων τοπικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την
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Σελίδα 4

επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης του ΠΑΑ 2014-2020 & του ΕΠΑλΘ 2014-2020 και
κατανοµή πιστώσεων ∆ηµόσιας ∆απάνης" και όχι σε εγκεκριµένες πράξεις από πλευράς
Οµάδων Τοπικής ∆ράσης Αλιείας (ΟΤ∆ Αλιείας).
Σηµειώνεται επίσης ότι η υπερδέσµευση που παρατηρείται στη συγκεκριµένη Προτεραιότητα 4,
θα καλυφθεί µέσω της 1ης τροποποίησης του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 η οποία παρουσιάζεται σε
επόµενο κεφάλαιο.

2. ΕΞΕΛΙΞΗ

ΤΗΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΝΑ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΤΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ
Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠΑΛΘ µετά την έγκριση του Προγράµµατος από την ΕΕ,
την εξειδίκευση και κωδικοποίηση των Μέτρων, σύµφωνα µε τις προτεραιότητες, τους
θεµατικούς και ειδικούς στόχους που καθορίζονται από το θεσµικό πλαίσιο, έθεσε άµεσα την
ανάγκη χρονικής ιεράρχησης των µέτρων για την ενεργοποίησή τους, µε γνώµονα τις
υποχρεώσεις της Χώρας το επενδυτικό ενδιαφέρον, το κοινωνικό και συλλογικό συµφέρον,
καθώς και το βαθµό ετοιµότητας όλων των φορέων σχετικά µε την αποτελεσµατική και
απρόσκοπτη υλοποίησή τους.
Σε πρώτη φάση, ενεργοποιήθηκαν τα µέτρα που αφορούν στη συλλογή των αλ. δεδοµένων,
στην τοπική ανάπτυξη µε πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων, στις υποδοµές, στην
καινοτοµία καθώς και στην τεχνική βοήθεια του Προγράµµατος, για τα οποία εκδόθηκαν οι
σχετικές Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων.
Ταυτόχρονα και όσον αφορά τις ιδιωτικές/παραγωγικές επενδύσεις, επελέγησαν ταυτόχρονα
προς ενεργοποίηση οκτώ (8) µέτρα του Προγράµµατος και συγκεκριµένα τέσσερα (4) µέτρα της
Προτεραιότητας 1, «Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιµης, αποδοτικής ως προς τη χρήση
πόρων, καινοτόµου, ανταγωνιστικής και βασιζόµενης στη γνώση αλιείας», τρία (3) µέτρα της
Προτεραιότητας 2, «Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιµης, αποδοτικής ως προς τη χρήση
πόρων, καινοτόµου, ανταγωνιστικής και βασιζόµενης στη γνώση υδατοκαλλιέργειας» και ένα (1)
µέτρο της Προτεραιότητας 5, «Προαγωγή της εµπορίας και της µεταποίησης»
Οι διαδικασίες που έπρεπε να ακολουθηθούν και να υλοποιηθούν, βάσει του ισχύοντος
θεσµικού πλαισίου είναι :
-

Ολοκλήρωση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (Σ∆Ε).

-

Συνεργασία µε την Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Οικονοµίας για τη δηµιουργία του Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών
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Σελίδα 5

Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) µε την καταχώρηση όλων των δεδοµένων σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις και προϋποθέσεις του κάθε µέτρου.
-

Καθορισµός των Κριτηρίων Επιλογής Πράξεων κάθε µέτρου και έγκρισή τους από την
Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράµµατος.

-

Έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης, βάσει της παρ. 1, του άρθρου 69, ν. 4314/2014,
σχετικά µε τις υπαγόµενες δράσεις, το είδος ενίσχυσης, τους δικαιούχους και τα
ποσοστά ενίσχυσης, για κάθε µέτρο.

-

Έκδοση Υπουργικής Απόφασης, βάσει της παρ. 2, του άρθρου 69, ν. 4314/2014,
σχετικά µε τους όρους, τη διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση του κάθε µέτρου,
µετά από ευρύτατη δηµόσια διαβούλευση µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς.

-

Σύνταξη Μητρώου επαληθευτών/πιστοποιητών, βάσει των προβλεπόµενων στο Σ∆Ε και
στην παρ. 4 του άρθρου 69, ν. 4314/2014, από το οποίο θα ορίζονται τα µέλη σύστασης
και συγκρότησης των Οργάνων Επιτόπιας Επαλήθευσης (ΟΕΕ) των Πράξεων µε
Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.

-

Οι διαδικασίες ολοκληρώνονται µε την έκδοση Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων εκ
µέρους των δυνητικών δικαιούχων, από τον Γενικό Γραµµατέα Αγροτικής Πολιτικής και
∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων.

Βασική επιδίωξη και στόχος της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης ΕΠΑΛΘ είναι η µεθοδολογία και
αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων των µέτρων του Προγράµµατος να είναι η «συγκριτική
αξιολόγηση», σύµφωνα µε τα κριτήρια επιλογής Πράξεων, όπως αυτά καθορίζονται βάσει των
Κανονισµών 1303/2013 και 508/2014, καθώς και της υπ’ αριθµ. 110427/2016 Απόφασης
Υπουργού Ανάπτυξης και Οικονοµίας «Εθνικοί Κανόνες επιλεξιµότητας δαπανών για τα
Προγράµµατα

ΕΣΠΑ

2014-2020»

και

τα

οποία

εγκρίνονται

από

την

Επιτροπή

Παρακολούθησης.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και βαθµολόγησης του συνόλου των
αιτήσεων και µε βάση τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης θα παράγεται, από το Πληροφοριακό
Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), πίνακας κατάταξης Πράξεων µε φθίνουσα σειρά
βαθµολόγησης, καθώς και πίνακας µε όλες τις µη παραδεκτές αιτήσεις χρηµατοδότησης. Οι
Πράξεις που θα ενταχθούν για χρηµατοδότηση, µε Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αγροτικής
Πολιτικής & ∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, θα προκύπτουν µε βάση τη σειρά κατάταξης των
Πράξεων, των θετικά αξιολογηµένων αιτήσεων και µέχρι την εξάντληση του αντίστοιχου
προϋπολογισµού της Πρόσκλησης.
Οι επαληθεύσεις και πιστοποιήσεις του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου των Πράξεων θα
πραγµατοποιούνται από Όργανα Επιτόπιας Επαλήθευσης (ΟΕΕ), τα οποία θα ορίζονται µε
Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Τροφίµων.
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Έχουν, επίσης προβλεφθεί, ειδικοί κανόνες και διαδικασία παρακολούθησης, για την τήρηση
των µακροχρόνιων δεσµεύσεων των δικαιούχων, µετά την ολοκλήρωση των Πράξεων, όπως
αυτό ορίζεται στο σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου. Τέλος έχουν καθοριστεί µε κάθε
λεπτοµέρεια οι προβλεπόµενες κυρώσεις στη περίπτωση διαπίστωσης αθέτησης των
υποχρεώσεων από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα.
Ως ηµεροµηνία έναρξης της επιλεξιµότητας των δαπανών για τις ιδιωτικές/παραγωγικές
επενδύσεις, για τις πρώτες Προσκλήσεις, ορίστηκε η 23 Οκτωβρίου 2015, ηµεροµηνία έγκρισης
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 από την Ε.Ε..
Πέραν των ανωτέρω, έχουν πραγµατοποιηθεί πρόσθετες και παράλληλες ενέργειες για τη
συµπλήρωση του πλαισίου υλοποίησης των Πράξεων, µε την ανάθεση µελετών και
εµπειρογνωµοσυνών, όπως :
-

Οδηγός για τη διενέργεια πιστοποίησης-επαλήθευσης των δαπανών, φυσικού και
οικονοµικού αντικειµένου, των Πράξεων, για την υποβοήθηση του έργου των Οργάνων
Επιτόπιας Επαλήθευσης (ΟΕΕ).

-

Τρόπος υπολογισµού και καθορισµός του ύψους της χρηµατικής αποζηµίωσης των
αλιευτικών σκαφών που εντάσσονται για οριστική διακοπή από την αλιευτική
δραστηριότητα και την οριστική απόσυρσή τους.

-

Τρόπος υπολογισµού και καθορισµός του χρηµατικού ποσού «αντιστάθµισης» της
απώλειας εισοδήµατος, στην περίπτωση της οριστικής παύσης των σκαφών από την
αλιευτική δραστηριότητα.

Ακολουθεί η ανάλυση της προόδου υλοποίησης ανά προτεραιότητα και µέτρο του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος.

2.1

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ, ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗΣ
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΡΩΝ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΗΣ
ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ»

Στο πεδίο εφαρµογής του τοµέα της Αλιείας ενεργοποιήθηκαν µέχρι στιγµής οκτώ (8) µέτρα, τα
οποία αφορούν, την καινοτοµία, την υγεία και ασφάλεια, την προστιθέµενη αξία, την ποιότητα
των προϊόντων και τη χρήση των ανεπιθύµητων αλιευµάτων, τους αλιευτικούς λιµένες, τους
τόπους εκφόρτωσης, τις ιχθυόσκαλες και τα καταφύγια, την ενεργειακή απόδοση και τον
µετριασµό της κλιµατικής αλλαγής, την οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων, την
προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας καθώς και επενδύσεις για τη
διευκόλυνση της συµµόρφωσης µε την υποχρέωση εκφόρτωσης όλων των αλιευµάτων.
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Μέτρο 3.1.1 :

«ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (Άρθρο 26, και άρθρο 44 παρ. 3 του Καν. (ΕΕ) 508/2014)

Στόχος του µέτρου είναι η παροχή στήριξης για την ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης και
καινοτοµίας, συµπεριλαµβανοµένων της αύξησης της ενεργειακής αποδοτικότητας και της
µεταφοράς γνώσης. Στηρίζονται έργα που στοχεύουν στην ανάπτυξη ή εισαγωγή νέων ή
σηµαντικά βελτιωµένων αλιευτικών προϊόντων και εξοπλισµού, νέων ή βελτιωµένων
διαδικασιών και τεχνικών, νέων ή βελτιωµένων συστηµάτων διαχείρισης και οργάνωσης, µεταξύ
άλλων και στο επίπεδο της µεταποίησης και της εµπορίας. Η εφαρµογή των δράσεων του εν
λόγω µέτρου επεκτείνεται εκτός από την θάλασσα και στα εσωτερικά ύδατα. ∆εν χορηγείται
στήριξη για Πράξεις που αφορούν µόνο σε βασική έρευνα ή την πειραµατική αλιεία.
Εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής πράξεων µε τη γραπτή διαδικασία (υπ’ αριθ. 893/31.5.2017
απόφαση της Επ. Παρακολούθησης) και εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 998/22.6.2017 Πρόσκληση µε
κατανοµή συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης 4.000.000 €.
Έχουν υποβληθεί ήδη οκτώ (8) προτάσεις, για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί το προκαταρκτικό
στάδιο αξιολόγησης και αναµένεται άµεσα η ολοκλήρωση της αξιολόγησής τους.

Μέτρο 3.1.8 :

«ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ» (Άρθρο 32 και άρθρο 44, παρ. 1, στοιχείο β), του

Καν (ΕΕ) 508/2014)
Στόχος του µέτρου είναι η βελτίωση της υγείας, της υγιεινής, της ασφάλειας και των εργασιακών
συνθηκών των αλιέων µε τη στήριξη επενδύσεων επί των αλιευτικών σκαφών καθώς και
ατοµικού εξοπλισµού.
Εκδόθηκε η υπ. αριθ. 932/8.6.2017 ΚΥΑ σχετικά µε τις ρυθµίσεις θεµάτων που αφορούν τις
υπαγόµενες δράσεις, το είδος ενίσχυσης, τους δικαιούχους και τα ποσοστά ενίσχυσης,
εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής Πράξεων από την Επιτροπή Παρακολούθησης µε τη γραπτή
διαδικασία και εκδόθηκε η υπ. αριθ. 1122/20.7.2017 Υπουργική Απόφαση που αφορά τους
όρους και τις ρυθµίσεις σχετικά µε τη διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση του Μέτρου.
Ο συνολικός προϋπολογισµός του µέτρου ανέρχεται σε 3.000.000 €. Ο προϋπολογισµός των
υποβαλλόµενων επενδυτικών προτάσεων πρέπει να είναι άνω των 2.000 € και δίνεται
προτεραιότητα στις πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις καθώς και στα σκάφη
παράκτιας αλιείας µικρής κλίµακας (αλιευτικά σκάφη ολικού µήκους έως 12 µέτρα που δεν
χρησιµοποιούν συρόµενα εργαλεία).
Ως µέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης των πράξεων ορίζονται οι δεκαοκτώ (18)

µήνες, µε

ηµεροµηνία εκκίνησης την ηµεροµηνία της απόφασης ένταξης της Πράξης. ∆ίνεται η δυνατότητα
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παράτασης έξι (6) µηνών, πέραν της ως άνω προθεσµίας, σε περιπτώσεις απόλυτα
αιτιολογηµένες.
Οι επιλέξιµες δαπάνες έχουν καθορισθεί µε τον Καν (ΕΕ) 531/2015( άρθρα 3, 4, 5 & 6).
Η σχετική Πρόσκληση θα εκδοθεί άµεσα, µε την ολοκλήρωση των απαιτούµενων διαδικασιών
ώστε το ΠΣΚΕ να είναι απολύτως λειτουργικό όσον αφορά την εφαρµογή του συγκεκριµένου
µέτρου.

Μέτρο 3.1.22 :

«ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

ΤΩΝ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ» (Άρθρο 42 και άρθρο 44, παρ. 1, στοιχείο ε) του
Καν. (ΕΕ) 508/2014)
Στόχος του µέτρου είναι η διεύρυνση των δραστηριοτήτων των αλιέων επί του σκάφους και η
ολοκληρωµένη διαχείριση των αλιευµάτων τους µε την επεξεργασία, την εµπορία και την άµεση
πώλησή τους, καθώς και η βελτίωση της ποιότητας των αλιευτικών προϊόντων. Ο στόχος θα
επιτευχθεί µε επενδύσεις που προσθέτουν αξία στα προϊόντα καθώς και µε επενδύσεις επί του
σκάφους για τη βελτίωση της ποιότητας των αλιευτικών προϊόντων.
Για το µέτρο αυτό εκδόθηκε η υπ. αριθ. 933/8.6.2017 ΚΥΑ σχετικά µε τις ρυθµίσεις θεµάτων που
αφορούν τις υπαγόµενες δράσεις, το είδος ενίσχυσης, τους δικαιούχους και τα ποσοστά
ενίσχυσης, εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής Πράξεων από την Επιτροπή Παρακολούθησης µε
τη γραπτή διαδικασία και εκδόθηκε η υπ. αριθ. 1123/20.7.2017 Υπουργική Απόφαση που
αφορά τους όρους και τις ρυθµίσεις σχετικά µε τη διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση του
µέτρου.
Ο συνολικός προϋπολογισµός του µέτρου ανέρχεται σε 2.000.000 €.
Ο προϋπολογισµός των υποβαλλόµενων επενδυτικών προτάσεων πρέπει να είναι άνω των
2.000 ευρώ και δίνεται προτεραιότητα στις πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις καθώς
και στα σκάφη παράκτιας αλιείας µικρής κλίµακας, (αλιευτικά σκάφη ολικού µήκους έως 12
µέτρα που δεν χρησιµοποιούν συρόµενα εργαλεία).
Ως µέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης των πράξεων ορίζονται οι δεκαοκτώ (18)

µήνες, µε

ηµεροµηνία εκκίνησης την ηµεροµηνία της απόφασης ένταξης της Πράξης. ∆ίνεται η δυνατότητα
παράτασης έξι (6) µηνών, πέραν της ως άνω προθεσµίας, σε περιπτώσεις απόλυτα
αιτιολογηµένες.
Η σχετική Πρόσκληση θα εκδοθεί άµεσα µε την ολοκλήρωση των απαιτούµενων διαδικασιών
που αφορούν το ΠΣΚΕ, προκειµένου αυτό να είναι απολύτως λειτουργικό για την εφαρµογή του
συγκεκριµένου µέτρου.
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Μέτρο 3.1.23 :

«ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ, ΤΟΠΟΙ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ, ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΕΣ ΚΑΙ

ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ» (Άρθρο 43, παρ. 1 και 3 και άρθρο 44 παρ. 1 στ) του Καν (ΕΕ) 508/2014)
Στόχος του µέτρου είναι η ενίσχυση επενδύσεων για τη βελτίωση των υποδοµών στους
αλιευτικούς λιµένες, στις ιχθυόσκαλες, στους τόπους εκφόρτωσης και στα καταφύγια,
περιλαµβανοµένων των επενδύσεων σε εγκαταστάσεις για τα απόβλητα και τη συλλογή
θαλάσσιων απορριµµάτων (για σκοπούς βελτίωσης της ποιότητας, του ελέγχου και της
ιχνηλασιµότητας των προϊόντων που εκφορτώνονται, αύξησης της ενεργειακής απόδοσης,
συµβολής στην προστασία του περιβάλλοντος και βελτίωσης της ασφάλειας και των συνθηκών
εργασίας) καθώς και για την κατασκευή ή τον εκσυγχρονισµό αλιευτικών καταφυγίων
προκειµένου να βελτιωθεί η ασφάλεια των αλιέων.
Στο πλαίσιο του µέτρου εκδόθηκαν οι εξής Προσκλήσεις:
•

Υπ. αριθ. 1114/17.8.2016 Πρόσκληση: «Αλιευτικά καταφύγια – ιχθυόσκαλες» (phasing)
(9.000.000 € ∆∆).

•

Υπ. αριθ. 996/22.6.2017 Πρόσκληση: «Αλιευτικοί λιµένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες
και καταφύγια για έργα χωρίς προπαρασκευαστικές ενέργειες» (35.000.000 € ∆∆).

•

Υπ. αριθ. 997/22.6.2017 Πρόσκληση: «Αλιευτικοί λιµένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες
και καταφύγια για έργα µε προπαρασκευαστικές ενέργειες» (5.000.000 € ∆∆)

Στο πλαίσιο της υπ. αριθ. 1114/17.8.2016 Πρόσκλησης (phasing) έχουν ενταχθεί και
υλοποιούνται οι εξής πράξεις:

ΠΙΝΑΚΑΣ 4:

Ενταγµένες πράξεις στο Μέτρο 3.1.23 του ΕΠΑΛΘ 2014-2020

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Συµπληρωµατικά έργα στο αλιευτικό καταφύγιο Βραχατίου

2.490.518,40 €

Σε εξέλιξη

Βελτίωση εγκαταστάσεων ιχθυόσκαλας Καβάλας

635.752,89 €

Σε εξέλιξη

Αλιευτικό καταφύγιο Μαραθόκαµπου

1.531.556,72 €

Σε εξέλιξη

Βελτίωση και εκσυγχρονισµός αλιευτικού καταφυγίου
Παλαιάς Φώκαιας

2.771.797,88 €

Σε εξέλιξη

ΣΥΝΟΛΟ

7.429.625,89 €
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Μέτρο 4.1.20 :
ΑΛΛΑΓΗΣ,

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

ΕΠΙ

ΤΟΥ

ΣΚΑΦΟΥΣ,

ΕΛΕΓΧΟΙ

ΚΑΙ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ, ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΥΤΟΥΣ» (Άρθρο 41, παρ. 1,
στοιχείο α), β) & γ) και άρθρο 44, παρ. 1, στοιχείο δ) του Καν. 508/2014)
Στόχος του µέτρου είναι να αµβλυνθούν οι επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής, µε τη βελτίωση
της ενεργειακής απόδοσης των αλιευτικών σκαφών και τη µείωση της εκποµπής ρύπων ή
αερίων του θερµοκηπίου. Ο στόχος θα επιτευχθεί µε τη στήριξη επενδύσεων επί των αλιευτικών
σκαφών.
Εκδόθηκε η υπ. αριθ. 933/8.6.2017 ΚΥΑ σχετικά µε τις ρυθµίσεις θεµάτων που αφορούν τις
υπαγόµενες δράσεις, το είδος ενίσχυσης, τους δικαιούχους και τα ποσοστά ενίσχυσης,
εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής Πράξεων από την Επιτροπή Παρακολούθησης µε τη γραπτή
διαδικασία και εκδόθηκε η υπ. αριθ. 1122/20.7.2017 Υπουργική Απόφαση που αφορά τους
όρους και τις ρυθµίσεις σχετικά µε τη διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση του µέτρου.
Ο συνολικός προϋπολογισµός του µέτρου ανέρχεται στα 2.250.000 €. Ο προϋπολογισµός των
υποβαλλόµενων επενδυτικών προτάσεων πρέπει να είναι άνω των 2.000 ευρώ και δίνεται
προτεραιότητα στις πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις καθώς και στα σκάφη
παράκτιας αλιείας µικρής κλίµακας, µε αλιευτικά σκάφη ολικού µήκους έως 12 µέτρα που δεν
χρησιµοποιούν συρόµενα εργαλεία.
Ως µέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης των πράξεων ορίζονται οι δεκαοκτώ (18)

µήνες, µε

ηµεροµηνία εκκίνησης την ηµεροµηνία της απόφασης ένταξης της πράξης. ∆ίνεται η δυνατότητα
παράτασης έξι (6) µηνών, πέραν της ως άνω προθεσµίας, σε περιπτώσεις απόλυτα
αιτιολογηµένες.
Οι επιλέξιµες δαπάνες έχουν καθορισθεί µε τον Καν (ΕΕ) 531/2015 (άρθρα 13, 14,15 και 16).
Η σχετική Πρόσκληση θα εκδοθεί άµεσα µε την ολοκλήρωση των απαιτούµενων διαδικασιών
που αφορούν το ΠΣΚΕ, προκειµένου αυτό να είναι απολύτως λειτουργικό για την εφαρµογή του
συγκεκριµένου µέτρου.
Στόχος της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης ΕΠΑΛΘ είναι για τα µέτρα 3.1.8 και 4.1.20 να
προκηρυχθεί ενιαία πρόσκληση υποβολής αιτήσεων προς τους δυνητικούς δικαιούχους. Με τον
τρόπο αυτό θα διευκολυνθούν αλιείς, οι οποίοι επιθυµούν να υποβάλουν σε ενιαίο
προϋπολογισµό και στην ίδια αίτηση συµµετοχής στο Πρόγραµµα, δαπάνες που αφορούν και τα
δύο (2) µέτρα,.
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Μέτρο 6.1.10 «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» (Άρθρο 34 του
Καν. 508/2014)
Στόχος του µέτρου της οριστικής παύσης είναι η επίτευξη διαρκούς ισορροπίας µεταξύ των
αλιευτικών πόρων και των αντίστοιχων αλιευτικών δραστηριοτήτων, µε τη χρηµατοδότηση της
οριστικής παύσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων µέσω διάλυσης αλιευτικών σκαφών, υπό την
προϋπόθεση ότι προβλέπεται ως εργαλείο του σχεδίου δράσης του άρθρου 22 παρ. 4 του
Κανονισµού (ΕΕ) 1380/2013. Το εν λόγω σχέδιο δράσης πρέπει να δείχνει ότι το τµήµα στόλου,
για το οποίο προβλέπεται η «διάλυση» ως εργαλείο, δεν εξισορροπείται πραγµατικά από τις
αλιευτικές δυνατότητες που διατίθενται για το εν λόγω τµήµα.
Η Γενική ∆ιεύθυνση Βιώσιµης Αλιείας, σε συνέχεια της υποβληθείσας ετήσιας έκθεσης για το
στόλο, διαβίβασε στην Ε. Επιτροπή µε το υπ’ αριθ. 2293/54704/21-07-2017 έγγραφό της,
Σχέδιο ∆ράσης (ActionPlan) «για την προσαρµογή του διαρθρωτικού πλεονάσµατος του
ελληνικού αλιευτικού στόλου παράκτιας αλιείας».
Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ΕΠΑΛΘ, µε την υπ’ αριθ. 1141/04-08-2017 Απόφασή της
συνοδευόµενη

από

τη

σχετική

σύµβαση,

ανέθεσε

σε

Ανάδοχο

την

εκπόνηση

εµπειρογνωµοσύνης για τον τρόπο υπολογισµού και καθορισµό του ύψους της χρηµατικής
αποζηµίωσης των αλιευτικών σκαφών που εντάσσονται στο µέτρο της οριστικής παύσης των
αλιευτικών δραστηριοτήτων, η οποία έχει ήδη υποβληθεί και αξιολογείται από την Υπηρεσία.
Επίσης, έχουν ολοκληρωθεί τα σχέδια των προβλεπόµενων Αποφάσεων ΚΥΑ και ΥΑ µε τους
όρους, τις προϋποθέσεις και κάθε λεπτοµέρεια των διαδικασιών υποβολής αιτήσεων, ένταξης
και πληρωµής των αιτήσεων χρηµατοδότησης.
Τα κριτήρια επιλογής των Πράξεων υποβάλλονται προς έγκριση στην τρέχουσα συνεδρίαση της
Επιτροπής Παρακολούθησης.
Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω θα ακολουθήσει η Πρόσκληση του Γενικού Γραµµατέα
Αγροτικής Πολιτικής και ∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων για την υποβολή αιτήσεων
χρηµατοδότησης µέσω του ΠΣΚΕ.
Σε κάθε περίπτωση έως το τέλος του τρέχοντος έτους θα πρέπει να έχουν εκδοθεί

οι

Αποφάσεις ένταξης των υπαγόµενων Πράξεων στο εν λόγω µέτρο, δεδοµένου ότι σύµφωνα µε
το άρθρο 34, παρ. 4, του Καν. 508/2014 το ΕΤΘΑ στηρίζει την χορήγηση αποζηµίωσης για την
οριστική παύση έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2017.
Ο προϋπολογισµός του µέτρου ανέρχεται σε 40.000.000 €.
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Μέτρο 6.1.18 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ»
(Άρθρο 40, παρ. 1 β)-ζ) και θ) του Καν. (ΕΕ) 508/2014)
Στόχος του µέτρου είναι η κατασκευή, τοποθέτηση ή εκσυγχρονισµός στατικών ή κινητών
εγκαταστάσεων (τεχνητών υφάλων), η συµβολή στην καλύτερη διαχείριση των θαλάσσιων
βιολογικών

πόρων,

η

προετοιµασία

(συµπεριλαµβανοµένων

µελετών,

εκπόνηση,

παρακολούθηση και ενηµέρωση σχεδίων προστασίας και διαχείρισης) για δραστηριότητες
σχετικές µε την αλιεία που αφορούν τις περιοχές NATURA 2000 και τις ειδικά προστατευόµενες
περιοχές, η διαχείριση, αποκατάσταση και παρακολούθηση των περιοχών NATURA 2000, η
διαχείριση, αποκατάσταση και παρακολούθηση των θαλάσσιων προστατευόµενων περιοχών
και η ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης µε συµµετοχή των αλιέων.
Όσον αφορά την κατασκευή, τοποθέτηση ή εκσυγχρονισµό στατικών ή κινητών εγκαταστάσεων
(τεχνητών υφάλων) εκδόθηκε η υπ. αριθ. 1609/9.12.2016 Πρόσκληση µε τίτλο «Κατασκευή και
επιστηµονική παρακολούθηση τεχνητών υφάλων»

προκειµένου να υλοποιηθούν οι

απαραίτητες παρεµβάσεις για τη συµπλήρωση και ολοκλήρωση των τµηµατοποιηµένων έργων
που έχουν ενταχθεί στο Ε.Π. Αλιείας 2007-2013 µε τίτλους:
1.α «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΥΦΑΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΙΤΡΟΣ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ»
1.β «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΥΦΑΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ»
Στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται οι εξής πράξεις:
ΠΙΝΑΚΑΣ 5:

Ενταγµένες πράξεις στο Μέτρο 3.1.18 του ΕΠΑΛΘ 2014-2020
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

Κατασκευή τεχνητού υφάλου στην περιοχή Λιτοχώρου Ν.
Πιερίας
Κατασκευή τεχνητού υφάλου στην περιοχή Κίτρους Ν.
Πιερίας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
779.869,29 €
351.912 €

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Σε εξέλιξη
Σε εξέλιξη

ΣΥΝΟΛΟ
1.131.781,29 €

Μέτρο 6.1.24

«ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ, ΤΟΠΟΙ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ, ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΕΣ ΚΑΙ

ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ – ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ» (Άρθρο 43 παρ. 2 του Καν (ΕΕ)
508/2014)
Στόχος του µέτρου είναι η ενίσχυση των επενδύσεων σε αλιευτικούς λιµένες, ιχθυόσκαλες,
τόπους εκφόρτωσης και καταφύγια προκειµένου να διευκολυνθεί η συµµόρφωση µε την
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υποχρέωση εκφόρτωσης όλων των αλιευµάτων σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Καν. (ΕΕ)
1380/2013 και το άρθρο 8 (2β) του Καν. (ΕΕ) 1379/2013, καθώς και για να προστεθεί αξία στα
υποχρησιµοποιούµενα συστατικά των αλιευµάτων.
Στο πλαίσιο του εν λόγω µέτρου εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 996/22.06.2017 Πρόσκληση µε τίτλο
«Αλιευτικοί λιµένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια για έργα χωρίς
προπαρασκευαστικές ενέργειες» η οποία περιλαµβάνει κατανοµή συγχρηµατοδοτούµενης
δηµόσιας δαπάνης για το µέτρο 6.1.24 ύψους 1.000.000 €.
Στο πλαίσιο της ανωτέρω Πρόσκλησης δεν έχουν υποβληθεί προτάσεις µέχρι στιγµής.

2.2

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ, ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗΣ
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΡΩΝ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΗΣ
ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ»

Στο πεδίο εφαρµογής του τοµέα της Υδατοκαλλιέργειας ενεργοποιήθηκαν µέχρι στιγµής τέσσερα
(4) µέτρα που αφορούν την καινοτοµία, τις παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια, την
αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και µετατροπή σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας καθώς και
την αποδοτική χρήση των πόρων, τη µείωση της χρήσης νερού και των χηµικών προϊόντων
καθώς και τα συστήµατα ανακύκλωσης νερού, µειώνοντας στο ελάχιστο τη χρήση του.
Ειδικότερα, οι στόχοι των παραγωγικών επενδύσεων θα επιτευχθούν µε ενέργειες, όπως :
-

Αύξηση της παραγωγής µε την κατασκευή νέων, την επέκταση, τον εκσυγχρονισµό ή/και

τη µετεγκατάσταση υφιστάµενων µονάδων πάχυνσης, καθώς και εγκαταστάσεων συσκευασίας
των προϊόντων που προέρχονται από αυτές, συµπεριλαµβανοµένων των κέντρων εξυγίανσης /
αποστολής / αποκελύφωσης οστρακοειδών.
-

Εκσυγχρονισµός ή/και µετεγκατάσταση υφιστάµενων µονάδων πάχυνσης, χωρίς

αύξηση της παραγωγής, καθώς και εγκαταστάσεων συσκευασίας των προϊόντων που
προέρχονται από αυτές, συµπεριλαµβανοµένων των κέντρων εξυγίανσης / αποστολής /
αποκελύφωσης οστρακοειδών.
-

Κατασκευή νέων ΙΧΣ και παραγωγής γόνου, επέκταση ή/και εκσυγχρονισµός

υφιστάµενων ΙΧΣ και παραγωγής γόνου.
-

Κατασκευή νέων ή εκσυγχρονισµός υφιστάµενων µονάδων προπάχυνσης.

-

Παρεµβάσεις

υδατοκαλλιέργειας

εκσυγχρονισµού
σε

τεχνητές

και

λίµνες

ή

παραγωγικής

βελτίωσης

λιµνοθάλασσες,

καθώς

ή/και
και

αναβάθµισης

εγκαταστάσεων

συσκευασίας των προϊόντων που προέρχονται από αυτές.
-

Κατασκευή υποστηρικτικών εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση των µονάδων

υδατοκαλλιέργειας.
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Σηµειώνεται, επίσης, ότι πραγµατοποιήθηκε η προαπαιτούµενη από το αρ 46 του Καν 508/2014
«Έκθεση αγοράς των παραγόµενων προϊόντων υδατοκαλλιέργειας στην Ελλάδα» προκειµένου
να

αξιολογείται

η

µελέτη

σκοπιµότητας

που

θα

περιλαµβάνει

αξιολόγηση

των

περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων των δράσεων, για νεοεισερχόµενους στον κλάδο που θα
καταθέσουν επιχειρηµατικό σχέδιο άνω των 50.000 €.

Μέτρο 3.2.1 :

«ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (Άρθρο 47 του Καν. (ΕΕ) 508/2014)

Στόχος του µέτρου είναι (α) η ανάπτυξη τεχνικής, επιστηµονικής ή οργανωτικής γνώσης σε
εκµεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας, η οποία, συγκεκριµένα, θα περιορίζει την επίπτωση στο
περιβάλλον, θα µειώνει την εξάρτηση από ιχθυάλευρα και ιχθυέλαια, θα ενισχύει µια βιώσιµη
χρήση των πόρων στην υδατοκαλλιέργεια, θα βελτιώνει την καλή διαβίωση των ζώων ή θα
διευκολύνει νέες βιώσιµες καινοτόµους µεθόδους παραγωγής, (β) η ανάπτυξη ή εισαγωγή στην
αγορά νέων ειδών υδατοκαλλιέργειας µε καλές προοπτικές στην αγορά, νέων ή σηµαντικά
βελτιωµένων προϊόντων ή βελτιωµένων διαδικασιών, νέων ή βελτιωµένων συστηµάτων
διαχείρισης και οργάνωσης, καθώς και (γ) η διερεύνηση της τεχνικής ή οικονοµικής
σκοπιµότητας των καινοτοµιών, των προϊόντων ή των διαδικασιών. ∆εν θα χορηγείται στήριξη
για πράξεις που αφορούν µόνο βασική έρευνα.
Εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής πράξεων µε τη γραπτή διαδικασία (υπ’ αριθ. 893/31.5.2017
απόφαση της Επ. Παρακολούθησης) και εκδόθηκε η υπ. αριθ. 1214/10.8.2017 Πρόσκληση η
οποία προβλέπει κατανοµή συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης ύψους 10.000.000 €. Η
υποβολή των προτάσεων θα ξεκινήσει στις 02-10-2017, και θα αφορά επιχειρήσεις
Υδατοκαλλιέργειας σε σύµπραξη ή συνεργασία µε Ερευνητικούς Οργανισµούς.

Μέτρο 3.2.2 :

«ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ» (άρθρο 48,

παρ. 1, στοιχεία α) έως δ) και στ) έως η) του Καν. (ΕΕ) 508/2014)
Στόχος του µέτρου είναι η ενίσχυση των παραγωγικών επενδύσεων στην υδατοκαλλιέργεια, η
διαφοροποίηση

των

προϊόντων

υδατοκαλλιέργειας

και

των

εκτρεφόµενων

ειδών,

ο

εκσυγχρονισµός των µονάδων υδατοκαλλιέργειας, συµπεριλαµβανοµένης της βελτίωσης των
συνθηκών εργασίας και ασφάλειας των εργαζοµένων στον τοµέα της υδατοκαλλιέργειας, η
βελτίωση της υγείας και η καλή διαβίωση των ζώων (συµπεριλαµβανοµένης της αγοράς
εξοπλισµού για την προστασία των εκτροφείων από τους θηρευτές), οι επενδύσεις για τη
βελτίωση της ποιότητας ή της προστιθέµενης αξίας στα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας, η
αποκατάσταση υφιστάµενων τεχνητών λιµνών ή λιµνοθαλασσών υδατοκαλλιέργειας µέσω της
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αφαίρεσης λάσπης ή επενδύσεων που στοχεύουν στην πρόληψη της εναπόθεσης λάσπης
καθώς και οι συµπληρωµατικές δραστηριότητες, δηλαδή η διαφοροποίηση του εισοδήµατος των
επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας, µέσω της ανάπτυξης συµπληρωµατικών δραστηριοτήτων.
Εκδόθηκε η υπ. αριθ. 934/8.6.2017 ΚΥΑ σχετικά µε τις ρυθµίσεις θεµάτων που αφορούν τις
υπαγόµενες δράσεις, το είδος ενίσχυσης, τους δικαιούχους και τα ποσοστά ενίσχυσης,
εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής Πράξεων από την Επιτροπή Παρακολούθησης µε τη γραπτή
διαδικασία και εκδόθηκε η υπ. αριθ. 1120/20.7.2017 Υπουργική Απόφαση που αφορά τους
όρους και τις ρυθµίσεις σχετικά µε τη διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση του Μέτρου.
Ο συνολικός προϋπολογισµός του µέτρου ανέρχεται σε 57.075.449 €.
Ο προϋπολογισµός των υποβαλλόµενων επενδυτικών προτάσεων πρέπει να είναι άνω των
20.000 ΕΥΡΩ και να µην υπερβαίνει τα 5.000.000 €. ∆ίνεται προτεραιότητα στις πολύ µικρές,
µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, στους συλλογικούς δικαιούχους καθώς και στα αποµακρυσµένα
Ελληνικά νησιά.
Ως µέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης των πράξεων ορίζονται οι εικοσιτέσσερις (24) µήνες, µε
ηµεροµηνία εκκίνησης την ηµεροµηνία της απόφασης ένταξης της Πράξης. ∆ίνεται η δυνατότητα
παράτασης δώδεκα (12 µηνών), πέραν της ως άνω προθεσµίας, σε περιπτώσεις απόλυτα
αιτιολογηµένες.
Η σχετική Πρόσκληση θα εκδοθεί µε την ολοκλήρωση των απαιτούµενων διαδικασιών ώστε το
ΠΣΚΕ να είναι απολύτως λειτουργικό όσον αφορά την εφαρµογή του συγκεκριµένου µέτρου.

Μέτρο 4.2.4 : «ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ. ΑΥΞΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
(Άρθρο 48, παρ. 1, στοιχείο ια) του Καν (ΕΕ) 508/2014)
Στόχος του µέτρου είναι η ενίσχυση επενδύσεων για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης
καθώς και για την προώθηση της µετατροπής των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας σε
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.
Εκδόθηκε η υπ. αριθ. 934/8.6.2017 ΚΥΑ σχετικά µε τις ρυθµίσεις θεµάτων που αφορούν τις
υπαγόµενες δράσεις, το είδος ενίσχυσης, τους δικαιούχους και τα ποσοστά ενίσχυσης,
εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής Πράξεων από την Επιτροπή Παρακολούθησης µε τη γραπτή
διαδικασία και εκδόθηκε η υπ. αριθ. 1120/20.7.2017 Υπουργική Απόφαση που αφορά τους
όρους και τις ρυθµίσεις σχετικά µε τη διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση του Μέτρου.
Ο συνολικός προϋπολογισµός του µέτρου ανέρχεται στα 3.083.333 €.
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∆ίνεται προτεραιότητα στις πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, στους συλλογικούς
δικαιούχους καθώς και στα αποµακρυσµένα Ελληνικά νησιά.
Ως µέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης των πράξεων ορίζονται οι εικοσιτέσσερις (24) µήνες, µε
ηµεροµηνία εκκίνησης την ηµεροµηνία της απόφασης ένταξης της Πράξης. ∆ίνεται η δυνατότητα
παράτασης δώδεκα (12 µηνών), πέραν της ως άνω προθεσµίας, σε περιπτώσεις απόλυτα
αιτιολογηµένες.
Η σχετική Πρόσκληση θα εκδοθεί άµεσα µε την ολοκλήρωση των απαιτούµενων διαδικασιών
που αφορούν το ΠΣΚΕ, προκειµένου αυτό να είναι απολύτως λειτουργικό για την εφαρµογή του
συγκεκριµένου µέτρου.

Μέτρο 6.2.3 :

«ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ. ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ,
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ, ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
ΝΕΡΟΥ» (Άρθρο 48, παρ. 1, στοιχεία θ) και ι) του Καν. (ΕΕ) 508/2014)
Στόχος του µέτρου είναι η ενίσχυση των επενδύσεων για τη µείωση των αρνητικών επιπτώσεων
ή την ενίσχυση των θετικών επιδράσεων στο περιβάλλον και την αύξηση της αποδοτικότητας
των πόρων, τη σηµαντική µείωση των επιπτώσεων των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας στη
χρήση και την ποιότητα του νερού, ιδίως µε τη µείωση των ποσοτήτων του χρησιµοποιούµενου
νερού ή της ποσότητας χηµικών, αντιβιοτικών και άλλων φαρµάκων που χρησιµοποιούνται ή τη
βελτίωση της ποιότητας του νερού εξόδου, µεταξύ άλλων µέσω της ανάπτυξης πολυτροφικών
συστηµάτων υδατοκαλλιέργειας.
Εκδόθηκε η υπ. αριθ. 934/8.6.2017 ΚΥΑ σχετικά µε τις ρυθµίσεις θεµάτων που αφορούν τις
υπαγόµενες δράσεις, το είδος ενίσχυσης, τους δικαιούχους και τα ποσοστά ενίσχυσης,
εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής Πράξεων από την Επιτροπή Παρακολούθησης και εκδόθηκε η
υπ. αριθ. 1120/20.7.2017 Υπουργική Απόφαση που αφορά τους όρους και τις ρυθµίσεις σχετικά
µε τη διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση του Μέτρου.
∆ίνεται προτεραιότητα στις πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις,στους συλλογικούς
δικαιούχους καθώς και στα αποµακρυσµένα Ελληνικά νησιά.
Ως µέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης των πράξεων ορίζονται οι εικοσιτέσσερις (24) µήνες, µε
ηµεροµηνία εκκίνησης την ηµεροµηνία της απόφασης ένταξης της Πράξης. ∆ίνεται η δυνατότητα
παράτασης δώδεκα (12 µηνών), πέραν της ως άνω προθεσµίας, σε περιπτώσεις απόλυτα
αιτιολογηµένες.
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Η σχετική Πρόσκληση θα εκδοθεί άµεσα µε την ολοκλήρωση των απαιτούµενων διαδικασιών
που αφορούν το ΠΣΚΕ, προκειµένου αυτό να είναι απολύτως λειτουργικό για την εφαρµογή του
συγκεκριµένου µέτρου.
Στόχος της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης ΕΠΑΛΘ είναι για τα µέτρα 3.2.2, 4.2.4 και 6.2.3 να
προκηρυχθεί ενιαία πρόσκληση υποβολής αιτήσεων προς τους δυνητικούς δικαιούχους,
προκειµένου να διευκολυνθούν οι επενδυτές που επιθυµούν να υποβάλουν σε ένα ενιαίο
προϋπολογισµό

και

στην

ίδια

αίτηση

συµµετοχής

στο

Πρόγραµµα,

δαπάνες

που

περιλαµβάνονται και στα τρία (3) µέτρα.

2.3

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3
Μέτρο 6.6.1 :

«ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΠ»

«ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ» (Άρθρο 76 του Καν (ΕΕ) 508/2014)

Στόχος του µέτρου είναι η υλοποίηση του ενωσιακού συστήµατος ελέγχου, επιθεώρησης και
επιβολής και ειδικότερα: (1) η αγορά, εγκατάσταση και/ή ανάπτυξη τεχνολογίας, συστηµάτων
εντοπισµού σκαφών (VDS), συστηµάτων τηλεόρασης κλειστού κυκλώµατος (CCTV), και
δικτύων ΤΟ, (2) η ανάπτυξη, αγορά και εγκατάσταση των απαραίτητων στοιχείων για τη
διασφάλιση της διαβίβασης δεδοµένων από τους φορείς που ενέχονται στην αλιεία και στην
εµπορία των προϊόντων της αλιείας στο οικείο κράτος µέλος και στις ενωσιακές αρχές, (3) η
ανάπτυξη, αγορά και εγκατάσταση των απαραίτητων στοιχείων, για τη διασφάλιση της
ιχνηλασιµότητας των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, (4) η εφαρµογή προγραµµάτων
µε στόχο την ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ κρατών µελών και την ανάλυσή τους, (5) ο
εκσυγχρονισµός και αγορά περιπολικών πλοίων, αεροσκαφών και ελικοπτέρων, (6) η αγορά
άλλων ελεγκτικών µέσων για τον υπολογισµό της ισχύος του κινητήρα και του εξοπλισµού
ζύγισης, (7) η ανάπτυξη καινοτόµων συστηµάτων ελέγχου και η παρακολούθηση και εφαρµογή
πιλοτικών προγραµµάτων για τον έλεγχο της αλιείας, (8) τα προγράµµατα κατάρτισης και
ανταλλαγής προσωπικού επιφορτισµένου µε την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την
επιτήρηση αλιευτικών δραστηριοτήτων, (9) η ανάλυση κόστους/ωφέλειας, αξιολόγηση δαπανών
και λογιστικών ελέγχων που πραγµατοποιούνται από τις αρµόδιες αρχές, (10) οι πρωτοβουλίες,
που έχουν ως στόχο την ευαισθητοποίηση τόσο των αλιέων, όσο και των άλλων παραγόντων
του κλάδου, σχετικά µε την ανάγκη καταπολέµησης της παράνοµης, λαθραίας και άναρχης
αλιείας, (11) οι λειτουργικές δαπάνες κατά την εφαρµογή ενισχυµένου ελέγχου για αποθέµατα
και (12) τα προγράµµατα που συνδέονται µε την εφαρµογή σχεδίου δράσης που καθορίζεται
σύµφωνα µε το άρθρο 102 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.
Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισµού και της αγοράς περιπολικών πλοίων, αεροσκαφών και
ελικοπτέρων έχει υπογραφεί η σχετική πρόσκληση.
2η Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΠΑΛΘ 2014-2020 (Καβάλα, 28.9.2017)

Σελίδα 18

Μέτρο 6.6.2 :

«ΣΥΛΛΟΓΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ» (Άρθρο 77 του Καν (ΕΕ) 508/2014)

Στόχος του µέτρου είναι η συλλογή και διαχείριση των αλιευτικών δεδοµένων σύµφωνα µε το
άρθρο 25 του Καν. (ΕΕ) 1380/2013 καθώς και το άρθρο 77 του Καν (ΕΕ) 508/2014.
Εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 1341/13.10.2016 Πρόσκληση µε

κατανοµή συγχρηµατοδοτούµενης

δηµόσιας δαπάνης 19.177.775 € και εντάχθηκε η υπ’ αριθ. 1617/9.12.2016 πράξη µε τίτλο
«Εκπόνηση Εθνικού Προγράµµατος Συλλογής αλιευτικών δεδοµένων στο πλαίσιο ενωσιακών
και εθνικών απαιτήσεων» µε συνολική επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη 19.177.775 € και
πραγµατοποιήθηκαν πληρωµές ύψους 1.524.306,49 €.

2.4

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε∆ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ»

Η ΕΥ∆ ΕΠΑΛΘ, σε συνεργασία µε την ΕΥ∆ ΠΑΑ, τον Ιούνιο του 2016 εξέδωσε την πρώτη σε
εθνικό επίπεδο, πρόσκληση πολυταµειακής προσέγγισης, για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής
Ανάπτυξης µε την πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD). Με τη συγκεκριµένη υπ.
αριθ. 1435/14.06.2016 (ΦΕΚ 1839/Β/2016) "Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την επιλογή
Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης µε πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο του Μέτρου
19 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤοΚ – ΤΟΠΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)» του Προγράµµατος Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, ∆ηµόσιας ∆απάνης ΕΓΤΑΑ: 322.222.222 € & της Προτεραιότητας
4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε∆ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ 2014-2020,
∆ηµόσιας ∆απάνης ΕΤΘΑ: 54.117.648 €", ενεργοποιήθηκε η Προτεραιότητα 4 του ΕΠ Αλιείας &
Θάλασσας 2014 -2020.
Η 1η φάση αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων ολοκληρώθηκε µε την αξιολόγηση του
υποβληθέντος Φακέλου Α των Οµάδων Τοπικών ∆ράσης (ΟΤ∆) και την έκδοση των σχετικών
αποτελεσµάτων αξιολόγησης µε την υπ. αριθ. 1992/03.08.2016 απόφαση Γενικού Γραµµατέα
Αγροτικής Πολιτικής και ∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων: «Αποτελέσµατα εξέτασης τήρησης
κριτηρίων επιλεξιµότητας Φακέλων Α φάσης της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την
επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020 & του ΕΠΑΛΘ
2014-2020».
Η 2η φάση αξιολόγησης ολοκληρώθηκε µε την αξιολόγηση του υποβληθέντος Φακέλου Β. Τα
αποτελέσµατα της αξιολόγησης και η επιλογή των στρατηγικών/τοπικών προγραµµάτων που
υποβλήθηκαν από τις Οµάδες Τοπικής ∆ράσης (ΟΤ∆) στο πλαίσιο της ανωτέρω Πρόσκλησης
ανακοινώθηκαν µε την υπ’ αριθ. 25400/27.10.2016 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αγροτικής
Πολιτικής και ∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων: «Αποτελέσµατα εξέτασης τήρησης κριτηρίων
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επιλεξιµότητας Φακέλων Β φάσης και βαθµολόγηση των τοπικών προγραµµάτων στο πλαίσιο
της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης του
ΠΑΑ 2014-2020 & του ΕΠΑΛΘ 2014-2020».
Η έγκριση και η κατανοµή των πιστώσεων ανά τοπικό πρόγραµµα πραγµατοποιήθηκε µε την
υπ’ αριθ. 3206/12.12.2016 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4111/Β/2016) "Έγκριση προγραµµάτων
τοπικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την επιλογή
Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης του ΠΑΑ 2014-2020 & του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 και κατανοµή
πιστώσεων ∆ηµόσιας ∆απάνης",.
Με την εν λόγω απόφαση, εγκρίθηκαν 33 στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης εκ των οποίων 31
είναι πολυταµειακής χρηµατοδότησης (κοινή χρηµατοδότηση από ΕΓΤΑΑ & ΕΤΘΑ) και 2
µονοταµειακής (χρηµατοδότηση µόνο από ΕΤΘΑ), που θα υλοποιηθούν από 30 Οµάδες
Τοπικής ∆ράσης (ΟΤ∆) µε συνολική ∆ηµόσια ∆απάνη που ανέρχεται σε 70.500.000 € (βλ. σχετ.
Πίνακα 6).
Σε σχέση µε την Προγραµµατική περίοδο 2007 – 2013, αυξήθηκε ο προϋπολογισµός για το
ΕΠΑλΘ κατά 36% ενώ υπήρξε υπερδέσµευση του ποσού που προβλεπόταν στην πρόσκληση,
η οποία θα καλυφθεί από πιστώσεις άλλων αξόνων µέσω τροποποίησης του προγράµµατος.
Επίσης αυξήθηκαν σηµαντικά τόσο ο αριθµός των Προγραµµάτων Τοπικής Στρατηγικής όσο και
ο συνολικά ωφελούµενος πληθυσµός. Η σύγκριση των σχετικών στοιχείων µεταξύ των δύο
Προγραµµατικών Περιόδων, απεικονίζεται στο διάγραµµα 1 που ακολουθεί.

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: Σύγκριση Προγραµµατικών Περιόδων 2007-2013 και 2014-2020
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Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται συνοπτικά στοιχεία των εγκεκριµένων τοπικών
προγραµµάτων.

ΠΙΝΑΚΑΣ 6:
α/α
1
2
3
4
5
6
7
8

Συνοπτικά στοιχεία των εγκεκριµένων Τοπικών Στρατηγικών.

Οµάδα Τοπικής ∆ράσης
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ
ΑΑΕ ΟΤΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΑΑΕ ΟΤΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΑΕ ΟΤΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΕ
ΟΤΑ
ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ
ΟΤΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΑΕ ΟΤΑ

9

ΑΧΑΪΑ ΑΑΕ ΟΤΑ

10

ΤΡΙΧΩΝΙ∆Α ΑΕ ΟΤΑ

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΑΑΕ ΟΤΑ
ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ
ΟΤΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟ∆ΟΠΗΣ
ΑΑΕ ΟΤΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΑΕ
ΟΤΑ
∆ΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΒΡΟΣ ΑΑΕ ΟΤΑ
ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ
ΟΤΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ
ΑΕ ΟΤΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΑΕ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΑΕ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΑΕ
ΟΤΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ
ΗΠΕΙΡΟΥ - ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΑΑΕ
ΟΤΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΑΑΕ ΟΤΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΗΜΝΟΥ ΑΑΕ
ΟΤΑ

Περιοχή Παρέµβασης

Πληθυσµός

Προϋπολογισµός
(€)

Αν. Πελοπόννησος

66.011

2.800.000

Ν. Μεσσηνίας

16.482

1.700.000

Ν. Ηρακλείου

22.530

2.150.000

Ν. Χανίων – Τµήµα Ν.
Ρεθύµνου

30.126

1.550.000

Ν. Λασιθίου

35.594

1.700.000

Ν. Ηρακλείου – Τµήµα Ν.
Ρεθύµνου

13.155

1.500.000

Ν. ∆ωδεκανήσου

140.352

2.750.000

Ν. Κυκλάδων

118.027

2.550.000

Ν. Αχαΐας

91.574

2.750.000

Ν. Αιτωλοακαρνανίας

41.983

1.900.000

Ν. Ηλείας

45.702

2.100.000

Ν. Αιτωλοακαρνανίας – Ν.
Ευρυτανίας

57.034

2.350.000

Ν. Ροδόπης – Ν. Ξάνθης

19.305

1.900.000

Ν. Καβάλας

35.784

2.150.000

Ν. Έβρου

6.773

1.100.000

Ν. Πιερίας

30.188

1.900.000

Ν. Χαλκιδικής

12.558

1.950.000

50.327

2.350.000

13.326

1.500.000

Περιοχές ∆υτικής Ηπείρου

22.203

1.500.000

Νότια Ήπειρος –
Αµβρακικός

42.771

1.700.000

Ν. Κοζάνης – Ν.
Γρεβενών

14.905

1.500.000

Ν. Χίου

45.951

1.900.000

Ν. Λέσβου

86.436

3.000.000

Λήµνος

17.262

1.700.000

∆ήµοι Ανατολικά Ν.
Θεσσαλονίκης
∆ήµοι ∆υτικά Ν.
Θεσσαλονίκης
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26

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ &
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ν. ΣΑΜΟΥ ΑΕ
(πρώην ΚΑΕΚ)

Ν. Σάµου

42.859

2.150.000

27

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ

Β. Εύβοια

90.463

2.550.000

Ν. Εύβοιας – Σκύρος

40.975

1.750.000

16.010

1.350.000

15.151

1.900.000

Νησιά Ν. Αττικής

74.651

2.350.000

Ν. Ηρακλείου

10.840

3.950.000

Καβάλα

58.790

4.550.000

1.426.098
κάτοικοι

70.500.000 €

28

29
30
31
32
33

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
'ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ' ΚΑΙ
'ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ'
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΟΝΙΩΝ
ΝΗΣΩΝ ΑΕΕ ΟΤΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΗΛΙΟΥ ΑΕΕ ΟΤΑ
∆ΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
∆ΗΜΩΝ ΠΕ ΝΗΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΑΕ ΟΤΑ (ΜΟΝΟΤΑΜΕΙΑΚΟ)
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΑΕ
ΟΤΑ (ΜΟΝΟΤΑΜΕΙΑΚΟ)

ΣΥΝΟΛΟ

Κέρκυρα – Λευκάδα –
Παξοί
Ν. Μαγνησίας –
Αλόννησος - Σποράδες

Ως προς την υλοποίηση της Προτεραιότητας 4, έως σήµερα η ΕΥ∆ ΕΠΑλΘ έχει υλοποιήσει τα
ακόλουθα:
-

Ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής των ΟΤ∆ Αλιείας ως νέων φορέων στο ΟΠΣΕΣΠΑ 2014 -2020 καθώς και ολοκλήρωση της διαδικασίας απόκτησης κωδικών
πρόσβασης των χρηστών της κάθε ΟΤ∆ στο ΟΠΣ (Συνεργασία Μονάδων Β1 και ∆)

-

Ενεργοποίηση της πρόσκλησης υπ. αριθ. 1435/14.06.2016 (ΦΕΚ 1839/Β/2016) στο ΟΠΣ
για την κάλυψη προπαρασκευαστικών και λειτουργικών δαπανών των ΟΤ∆. Στο πλαίσιο
της πρόσκλησης, έχουν υποβληθεί µέχρι σήµερα στην ΕΥ∆ ΕΠΑλΘ 16 εκ των 33
Τεχνικών ∆ελτίων Πράξης και αντίστοιχες Αιτήσεις Χρηµατοδότησης µέσω του ΟΠΣ-ΕΣΠΑ
2014-2020.

-

∆ιοργάνωση εκπαιδευτικής Ηµερίδας προς τις ΟΤ∆ Αλιείας σε συνεργασία µε τις Ειδικές
Υπηρεσίες Θεσµικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ) και Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ) (οριζόντιες
Υπηρεσίες του ΕΣΠΑ), σχετικά µε το ισχύον Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (Σ∆Ε) του
ΕΤΘΑ για την προγραµµατική περίοδο 2014 -2020 και µε τις δράσεις Κρατικών
Ενισχύσεων.

-

Έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης για τις προπαρασκευαστικές δαπάνες των ΟΤ∆
(ΥΑ 1119, ΦΕΚ 2732/Β/04.08.2017) «Καταβολή ενίσχυσης για την προετοιµασία των
προγραµµάτων τοπικής ανάπτυξης στο πλαίσιο εφαρµογής της Προτεραιότητας 4
«ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε∆ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» του ΕΠΑλΘ 20142020, άρθρο 62 παρ. 1α του Καν. (ΕΚ) 508/2014, µέτρο 8.3.1.».
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Οι ενέργειες που υλοποιούνται το τρέχον διάστηµα από την ΕΥ∆ ΕΠΑΛΘ για την Προτεραιότητα
4 αφορούν σε:
-

Προετοιµασία προς έκδοση σχετικής ΥΑ για τις λειτουργικές δαπάνες

-

Αξιολόγηση των υποβληθέντων Τεχνικών ∆ελτίων Πράξεων και έναρξη έκδοσης
αντίστοιχων Αποφάσεων Ένταξης για τις προπαρασκευαστικές και λειτουργικές δαπάνες
των ΟΤ∆
Συναντήσεις στην έδρα της ΕΥ∆ µε όλες τις ΟΤ∆ σχετικά µε τη διαδικασία αναµόρφωσης

-

των Προγραµµάτων Τοπικής Στρατηγικής (έως σήµερα έχουν πραγµατοποιηθεί
συναντήσεις µε 7 ΟΤ∆ για την αναµόρφωση 9 τοπικών προγραµµάτων).
Στον άµεσο προγραµµατισµό της Υπηρεσίας µε σειρά προτεραιότητας προβλέπονται:
-

η ολοκλήρωση της έκδοσης των αποφάσεων ένταξης (σε άµεση συνάρτηση µε την
ετοιµότητα των ΟΤ∆ Αλιείας)

-

η ολοκλήρωση της διαδικασίας αναµόρφωσης των τοπικών προγραµµάτων µέχρι το 1ο
δεκαήµερο του Νοεµβρίου

-

η άµεση έκδοση της ΥΑ για τις λειτουργικές δαπάνες (1ο δεκαήµερο Οκτωβρίου) και

-

η έναρξη των διαδικασιών ορισµού των ΟΤ∆ Αλιείας ως Ενδιάµεσων Φορέων
∆ιαχείρισης.

2.5

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 5 «ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ»
Μέτρο 3.4.4 :

«ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ»

(Άρθρο 69 του Καν. 508/2014)
Στόχος του µέτρου είναι η στήριξη επενδύσεων για τη µεταποίηση των προϊόντων αλιείας &
υδατοκαλλιέργειας που αποσκοπούν/συµβάλλουν στην εξοικονόµηση ενέργειας και στη µείωση
των επιπτώσεων στο περιβάλλον, στη βελτίωση της ασφάλειας, της υγιεινής, της υγείας και των
συνθηκών εργασίας, στη µεταποίηση των αλιευµάτων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη
κατανάλωση, στην υποστήριξη της µεταποίησης των υποπροϊόντων, στη µεταποίηση των
προϊόντων βιολογικής υδατοκαλλιέργειας καθώς και στη δηµιουργία νέων ή βελτιωµένων
προϊόντων και διαδικασιών ή συστηµάτων διαχείρισης.
Οι στόχοι των ανωτέρω Πράξεων θα επιτευχθούν µε ενέργειες, όπως :
Ίδρυση νέων µονάδων µεταποίησης, επέκταση υφιστάµενων µονάδων µεταποίησης καθώς και
µε τον εκσυγχρονισµό ή την µετεγκατάσταση υφιστάµενων µονάδων µεταποίησης.
Ο συνολικός προϋπολογισµός του µέτρου ανέρχεται στα 50.000.000 €.
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Ο προϋπολογισµός των υποβαλλόµενων επενδυτικών προτάσεων πρέπει να είναι άνω των
20.000 € και να µην υπερβαίνει τα 8.000.000 €. ∆ίνεται προτεραιότητα στις πολύ µικρές, µικρές
και µεσαίες επιχειρήσεις, στους συλλογικούς δικαιούχους καθώς και στα αποµακρυσµένα
Ελληνικά νησιά.
Ως µέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης των πράξεων ορίζονται οι εικοσιτέσσερις (24) µήνες, µε
ηµεροµηνία εκκίνησης την ηµεροµηνία της απόφασης ένταξης της Πράξης. ∆ίνεται η δυνατότητα
παράτασης δώδεκα (12 µηνών), πέραν της ως άνω προθεσµίας, σε περιπτώσεις απόλυτα
αιτιολογηµένες.
Εκδόθηκε η υπ. αριθ. 931/8.6.2017 ΚΥΑ σχετικά µε τις ρυθµίσεις θεµάτων που αφορούν τις
υπαγόµενες δράσεις, το είδος ενίσχυσης, τους δικαιούχους και τα ποσοστά ενίσχυσης,
εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής Πράξεων από την Επιτροπή Παρακολούθησης µε τη γραπτή
διαδικασία και εκδόθηκε η υπ. αριθ. 1121/20.7.2017 Υπουργική Απόφαση που αφορά τους
όρους και τις ρυθµίσεις σχετικά µε τη διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση του Μέτρου.
Η σχετική Πρόσκληση θα εκδοθεί άµεσα µε την ολοκλήρωση των απαιτούµενων διαδικασιών
που αφορούν το ΠΣΚΕ, προκειµένου αυτό να είναι απολύτως λειτουργικό για την εφαρµογή του
συγκεκριµένου µέτρου.

2.6

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 6 «ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ

ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ»
Μέτρο 6.8.1:

«ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» (Άρθρο 80 του Καν (ΕΕ) 508/2014)
Στόχος του µέτρου είναι η ενίσχυση της εφαρµογής της Ολοκληρωµένης Θαλάσσιας Πολιτικής
(Ο.Θ.Π.) και συγκεκριµένα δράσεων, οι οποίες συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της
Ολοκληρωµένης Θαλάσσιας Εποπτείας σύµφωνα µε το άρθρο 79 του Καν (ΕΕ) 508/2014, µέσω
της βελτιωµένης και ασφαλούς ανταλλαγής δεδοµένων σε όλους τους κλάδους, µε τη
χρηµατοδοτική στήριξη του Κοινού Περιβάλλοντος Ανταλλαγής Πληροφοριών (ΚΠΑΠ).
Εκδόθηκε

η

υπ’

αριθ.

1387/24.10.2016

Πρόσκληση

η

οποία

προβλέπει

κατανοµή

συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης ύψους 5.555.410 €.
Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται οι Πράξεις του Πίνακα 7.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7:

Ενταγµένες πράξεις στο Μέτρο 6.8.1 του ΕΠΑλΘ 2014-2020
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

Μελέτη και Ανάπτυξη Εθνικής Ενιαίας Ναυτιλιακής
Θυρίδας
Προµήθεια συσκευών AIS, παρελκόµενου εξοπλισµού
και λογισµικού
Προµήθεια και εγκατάσταση συστήµατος επιτήρησης και
παρακολούθησης θαλάσσιας κυκλοφορίας Β. Αγαίου

ΣΥΝΟΛΟ

2.7

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1.149.223,10 €

ΕΝΤΑΞΗ Π∆Ε ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜ
ΕΝΗ

850.000 €

ΕΝΤΑΞΗ Π∆Ε –
ΥΠΟ
∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ

3.500.000 €

ΕΝΤΑΞΗ Π∆Ε –
ΥΠΟ
∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ

5.499.223,10 €

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ»
Μέτρο 0.7.1 :

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ»

(Άρθρο 78 του καν. (ΕΕ) 508/2014)
Στόχος του µέτρου είναι η τεχνική υποστήριξη της υλοποίησης του επιχειρησιακού
προγράµµατος.
Στο πλαίσιο του Μέτρου 0.7.1 εκδόθηκαν οι υπ’ αριθ. 1113/17.8.2016 και 1342/13.10.2016
προσκλήσεις µε συνολική κατανοµή συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης 10.000.000 €.
Μέχρι σήµερα, έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται έξι (6) πράξεις, ενώ έχουν πραγµατοποιηθεί
πληρωµές ύψους 484.059,21 € (στοιχεία 31.8.2017)
Επιπλέον, σε φάση αξιολόγησης βρίσκεται έργο µε σκοπό την παροχή υποστήριξης των
βασικών φορέων για την υλοποίηση του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 και την εφαρµογή της Κοινής
Αλιευτικής Πολιτικής. Το συγκεκριµένο έργο αφορά σε ενέργειες οι οποίες περιλαµβάνονται στο
Σχέδιο ∆ράσης Υποστήριξης ∆ικαιούχων, το οποίο κοινοποιείται στη ΕΥΣΣΑ. Στο έργο
προβλέπεται προενταξιακή στήριξη για την ωρίµανση µέτρων και τεχνική υποστήριξη, η οποία
εµπίπτει στα προβλεπόµενα της παρ. 3 του άρθρου 6 της υπ’ αριθµ. 46274/ΕΥΘΥ/482/27-42016 Υπουργικής Απόφασης µε θέµα «Βασικές Κατευθύνσεις υποστήριξης δικαιούχων για την
ενίσχυση της διοικητικής, επιχειρησιακής και χρηµατοοικονοµικής ικανότητάς τους στην
υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων δηµοσίου χαρακτήρα».
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8:

Ενταγµένες πράξεις στο Μέτρο 0.7.1 του ΕΠΑλΘ 2014-2020
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
∆ηµοσιότητα, Προβολή και Πληροφόρηση του Ε.Π. Αλιείας &
1.000.000 €
Θάλασσας 2014-2020

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ

Μετακινήσεις και εκπαίδευση για το ΕΠΑΛΘ 2014-2020

500.000 €

ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

Υποστήριξη της λειτουργίας της ΕΥ∆ ΕΠΑΛΘ

4.000.000 €

ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

Παροχή Υπηρεσιών για το Ε.Π. Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020

2.500.000 €

ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

Προµήθειες και λειτουργικά της ΕΥ∆ ΕΠΑΛΘ

750.000 €

ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

Γενικά έξοδα λειτουργίας της ΕΥ∆ ΕΠΑΛΘ

750.000 €

ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

ΣΥΝΟΛΟ

9.500.000 €

Συνοπτικά τα ενταγµένα έργα αφορούν στα παρακάτω:
-

«∆ηµοσιότητα, Προβολή και Πληροφόρηση του Ε.Π. Αλιείας & Θάλασσας 20142020». Η Πράξη αφορά στην δηµοσιοποίηση του ΕΠΑΛ 2014-2020 κατά την διάρκεια
υλοποίησής του και στην πληροφόρηση του κοινού (ευρύ και στοχοθετηµένο) σύµφωνα
µε τα περιγραφόµενα στην εγκεκριµένη από την Επιτροπή Παρακολούθησης Στρατηγική
∆ηµοσιότητας ΕΠΑΛΘ 2014-2020. Αναλόγως µε τις ανάγκες του Ε.Π. ΑλΘ 2014-2020
δύναται να προβλεφθεί η ανάθεση σχετικών δράσεων σε εξωτερικούς συµβούλους/
Αναδόχους.

-

«Μετακινήσεις και εκπαίδευση για το ΕΠΑΛΘ 2014-2020». Στην πράξη αυτή
περιλαµβάνεται η εκπαίδευση και κατάρτιση του Προσωπικού της ΕΥ∆ ΕΠΑΛΘ, στα
αντικείµενα της αρµοδιότητας τους και της εφαρµογής των κοινοτικών και εθνικών
πολιτικών. Επίσης, περιλαµβάνεται η συµµετοχή σε ηµερίδες, συνέδρια, σεµινάρια κ.λπ.
του προσωπικού της ΕΥ∆ ΕΠΑΛΘ και οι δαπάνες για τη συµµετοχή του προσωπικού σε
σεµινάρια, ηµερίδες, συνέδρια και fora που διοργανώνονται από άλλους φορείς και για
θέµατα που έχουν σχέση µε τις αρµοδιότητες τους. Επιπλέον, περιλαµβάνονται οι
δαπάνες µετακίνησης των στελεχών της ΕΥ∆ καθώς και του λοιπού προσωπικού
σύµφωνα µε το Υποπρόγραµµα Α' του ετήσιου προγράµµατος Τεχνικής Βοήθειας, όπως
εγκρίθηκε µε την υπ' αριθ. 18709/ΕΥΣΣΑ413/449 Β'/24-2-2016 Απόφαση Υφυπουργού
Οικονοµίας Ανάπτυξης και Τουρισµού σύµφωνα µε το Ν. 4336/2015 υποπαράγραφος
∆.9: ∆απάνες Μετακινούµενων εντός και εκτός επικράτειας (ΦΕΚ 94/ τ.Α΄/14.08.2015),
όπως κάθε φορά ισχύει.
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-

«Υποστήριξη της λειτουργίας της ΕΥ∆ ΕΠΑΛΘ». Η πράξη αφορά στην ενίσχυση της
οργάνωσης, στελέχωσης και λειτουργίας της ΕΥ∆ ΕΠΑΛΘ µε την κάλυψη των αµοιβών
και εξόδων προσωπικού των στελεχών της ΜΟ∆ που είναι τοποθετηµένοι στην ΕΥ∆
ΕΠΑΛΘ και των λειτουργικών της εξόδων. Ενδεικτικά οι δαπάνες θα αφορούν σε:
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού των στελεχών της ΜΟ∆ που είναι τοποθετηµένοι στην
ΕΥ∆ ΕΠΑΛΘ και απασχολούνται µε τον προγραµµατισµό, σχεδιασµό, προετοιµασία,
διαχείριση, παρακολούθηση, εφαρµογή και έλεγχο του Προγράµµατος και
Λειτουργικά έξοδα που απαιτούνται για την εύρυθµη λειτουργία της ΕΥ∆ ΕΠΑΛΘ και
ενδεικτικά αφορούν σε δαπάνες µίσθωσης ακινήτων, εξοπλισµός ειδών πληροφορικής,
κλπ εξοπλισµό, καθώς και δαπάνες συντήρησης και επισκευής εξοπλισµού που έχει
διατεθεί από τη ΜΟ∆ και λοιπά λειτουργικά έξοδα.

-

«Προµήθειες και λειτουργικά της ΕΥ∆ ΕΠΑΛΘ». Αφορά ενδεικτικά ενέργειες που
βελτιώνουν την διοικητική ικανότητα των δοµών και υποστηρίζουν τις σχετικές υποδοµές
του Προγράµµατος (προµήθεια εξοπλισµού και µηχανηµάτων γραφείων που δεν
καλύπτονται από την ΜΟ∆ ΑΕ κλπ), την εφαρµογή του Προγράµµατος, την
πληροφόρηση των ενδιαφεροµένων µε την διοργάνωση ηµερίδων, συνεδρίων και
συνεδριάσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης.

-

«Παροχή Υπηρεσιών για το Ε.Π. Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020». Αφορά την
συµβουλευτική και τεχνική υποστήριξη του ΕΠΑΛΘ µε την παροχή υπηρεσιών από
εξειδικευµένους, σε συγκεκριµένο αντικείµενο κάθε φορά, τεχνικούς συµβούλους και
εµπειρογνώµονες.

Περιλαµβάνει,

επίσης,

και

την

εκπόνηση

µελετών

και

εµπειρογνωµοσυνών που απαιτούνται για την προετοιµασία και το σχεδιασµό της
προγραµµατικής περιόδου 2014-2020 και την κάλυψη των απαιτήσεων που απορρέουν
από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας και Αλιείας.
Επιπλέον, περιλαµβάνεται η παροχή υπηρεσιών συµβούλου για το σχεδιασµό και την
υλοποίηση όλων των αξιολογήσεων, που πραγµατοποιεί η ΕΥ∆ ΕΠΑΛΘ κατά τη
διάρκεια εφαρµογής του ΕΠΑΛΘ ή για την προετοιµασία ενός νέου ΕΠ καθώς και για το
κλείσιµο του προηγούµενου. Είναι επίσης επιλέξιµη η αµοιβή Εµπειρογνωµόνων −
Αξιολογητών, ατοµικά ή µε τη µορφή Οµάδων Εργασίας, που επιλέχθηκαν από Ειδικό
Μητρώο Αξιολογητών (Ε.Μ.Α.) για να αξιολογήσουν προτάσεις, που θα ενταχθούν στο
νέο ΕΠΑΛΘ 2014-2020.
∆ύναται να συµπεριληφθούν και ενέργειες που αφορούν στην ανάπτυξη, εγκατάσταση,
υποστήριξη και συντήρηση πληροφορικών συστηµάτων και λογισµικού για την
υλοποίηση του Προγράµµατος.
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Στο πλαίσιο της προετοιµασίας και υλοποίησης των Μέτρων του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 και
ειδικότερα των παραγωγικών Μέτρων για τα οποία έχουν την ευθύνη οι Μονάδες Β2 &
Γ2 της ΕΥ∆ ΕΠΑΛΘ, έχουν προταθεί προς ανάθεση και υλοποίηση, µέσω της Τεχνικής
Βοήθειας του Προγράµµατος, οι παρακάτω µελέτες-εµπειρογνωµοσύνες, που θα
συµβάλλουν στην αποτελεσµατικότερη και απρόσκοπτη υλοποίηση των επί µέρους
δράσεων :
•

Οδηγός για τη διενέργεια πιστοποίησης-επαλήθευσης δαπανών, φυσικού και
οικονοµικού αντικειµένου, των Πράξεων των ιδιωτικών επενδύσεων του ΕΠΑΛΘ
2014-2020, (Υδατοκαλλιέργεια, Αλιεία, Μεταποίηση-Εµπορία), των Οργάνων
Επιτόπιας Επαλήθευσης (Ο.Ε.Ε.). Έχει ήδη ανατεθεί µε την υπ’ αριθµ.
1106/24.07.2017 Απόφαση ανάθεσης.

•

Ενδιάµεση αξιολόγηση υλοποίησης του Πολυετούς Σχεδίου για την ανάπτυξη των
Υδατοκαλλιεργειών 2014-2020 και Σύνταξη σχεδίου του Εθνικού Προγράµµατος
Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΕΠΑΥ). Έχει ήδη ανατεθεί µε την υπ’ αριθµ.
1140/04.08.2017 Απόφαση ανάθεσης.

•

Σύνταξη σχεδίου του Εθνικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών
(ΕΠΑΥ). Έχει ήδη ανατεθεί µε την ίδια παραπάνω Απόφαση ανάθεσης
(1140/04.08.2017).

•

Τρόπος υπολογισµού και καθορισµός του ύψους της χρηµατικής αποζηµίωσης των
αλιευτικών σκαφών που εντάσσονται για οριστική διακοπή από την αλιευτική
δραστηριότητα και την οριστική απόσυρσή τους µε τον τρόπο της διάλυσης. Έχει
ήδη ανατεθεί µε την υπ αριθµ. 1141/04.08.2017 Απόφαση ανάθεσης.

•

Τρόπος υπολογισµού και καθορισµός του χρηµατικού ποσού «αντιστάθµισης» της
απώλειας εισοδήµατος, στην περίπτωση προσωρινής παύσης των σκαφών από την
αλιευτική δραστηριότητα. Έχει ήδη ανατεθεί µε την ίδια παραπάνω Απόφαση
ανάθεσης (1141/04.08.2017).

•

Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήµατος για την υποστήριξη των Μέτρων της
Υδατοκαλλιέργειας και Μεταποίησης και επικαιροποίηση των υφιστάµενων
Πληροφοριακών

Συστηµάτων

για

τα

Μέτρα

της

οριστικής

παύσης

και

εκσυγχρονισµού αλιευτικών σκαφών, αντίστοιχα, του ΕΠΑΛΘ 2014-2020. Έχει ήδη
αποσταλεί από την αρµόδια Μονάδα ∆’ της Υπηρεσίας µας επιστολή για την
υποβολή οικονοµικής προσφοράς.
-

«Γενικά έξοδα λειτουργίας της ΕΥ∆ ΕΠΑΛΘ». Η πράξη αφορά ενέργειες που
περιλαµβάνονται στην κατηγορία «Γενικά Έξοδα Λειτουργίας της ΕΥ∆ΕΠ ΑΛΘ» όπως
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περιγράφονται στο Γ.3 του Υποπρογράµµατος Α’ - Τεχνικής Βοήθειας, (υπ’ αριθ.
18709/ΕΥΣΣΑ413/449 Β’/24-2-2016 Απόφαση ΥΠ.ΟΙ.Α.Τ).
Καλύπτονται

οι

ακόλουθες

δαπάνες:

υπηρεσιών

καθαριότητας,

φωτοτυπιών,

αντιγράφων, ταχυδροµικών, έξοδα µεταφράσεων, επισκευή και συντήρηση όλων των
παγίων εγκαταστάσεων καθώς και δαπάνες σύνδεσης µε το διαδίκτυο, καθώς και
δαπάνες σύνδεσης µε τράπεζες πληροφοριών.
Τέλος, ως µοχλός στήριξης της Υπηρεσίας στην εκτέλεση των καθηκόντων της δηµοσιεύτηκε η
υπ’ αριθ. 391/6-3-2017 «Ανοικτή Πρόσκληση για τη ∆ηµιουργία Καταλόγου Προµηθευτών και
Υπηρεσιών της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας». Στη συνέχεια
των αξιολογήσεων των υποβληθέντων φακέλων εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 1175/31-7-2017
«Απόφαση δηµιουργίας και πρώτης εγγραφής προµηθευτών και υπηρεσιών στον κατάλογο της
Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας».

3. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

3.1

ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η ετήσια εξέταση του προγράµµατος, σύµφωνα µε το το άρθρο 50 παρ. 7 του Καν (ΕΕ)
1303/2013 και το άρθρο 114 του Κανονισµού (ΕΕ) 508/2014 εξετάζει την πρόοδο υλοποίησης
του προγράµµατος.
Η ετήσια έκθεση υλοποίησης για το έτος 2016 παρελήφθη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις
31.5.2017 και έγινε καταρχήν αποδεκτή στις 8.6.2017. Στις 28.7.2017 η Ε. Επιτροπή απέστειλε
τις παρατηρήσεις της, µε βάση τις οποίες, η ΕΥ∆ ΕΠΑΛΘ καλείται να υποβάλλει εκ νέου την
ετήσια έκθεση µε συµπληρωµατικά στοιχεία. Στην τρέχουσα χρονική στιγµή είναι σε εξέλιξη η
συνεργασία

των

αρµόδιων

Υπηρεσιών

στο

πλαίσιο

παροχής

διευκρινιστικών

/συµπληρωµατικών στοιχείων.
Η ετήσια συνάντηση της ΕΥ∆ ΕΠΑΛΘ µε την Ε. Επιτροπή πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα, στις
17 Μαρτίου 2017, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία
εκπροσωπήθηκε από δύο (2) στελέχη της Μονάδας D2 της Γενικής ∆ιεύθυνσης Θαλάσσιας
Πολιτικής και Αλιείας, ενώ είχε προηγηθεί η πραγµατοποίηση σχετικής τηλεδιάσκεψης στις 13
Μαρτίου 2017.
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Οι Ελληνικές αρχές εκπροσωπήθηκαν από τον Γενικό Γραµµατέα Αγροτικής Πολιτικής &
∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, την
Προϊσταµένη

της

Γενικής

∆/νσης

Βιώσιµης

Αλιείας,

την

Προϊσταµένη

της

∆/νσης

Υδατοκαλλιεργειών και Αξιοποίησης Προϊόντων, την προϊσταµένη της ΕΥ∆ ΕΠΑΛΘ, τις
Μονάδες Α’ & ∆’ της ΕΥ∆, καθώς και από την προϊσταµένη του τµήµατος προγραµµατισµού
και ελέγχων στ’ (ΕΕΣ & ΕΤΑ) της Επιτροπής ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου (Ε∆ΕΛ).
Τα σηµαντικότερα θέµατα, τα οποία εξετάστηκαν κατά τη συνάντηση ήταν τα ακόλουθα:
-

Προγραµµατισµός

ενεργοποίησης

µέτρων

και

χρονοδιάγραµµα

υλοποίησης:

Πραγµατοποιήθηκε παρουσίαση της πορείας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας και
Θάλασσας 2014-2020 και των προγραµµατισµένων ενεργειών έως το Σεπτέµβριο 2017
(roadmap), βάσει της οποίας 50% των µέτρων προβλεπόταν να ενεργοποιηθούν µέχρι το
Σεπτέµβριο

2017,

ενώ

τα

κριτήρια

επιλογής

θα

εγκρίνονταν

από

την

Επιτροπή

Παρακολούθησης τον Απρίλιο 2017. Οι προσκλήσεις είχαν προβλεφθεί να εκδοθούν το
διάστηµα µεταξύ Απρίλιο και Σεπτέµβριο 2017. Έγινε αναφορά στις 33 στρατηγικές των
Οµάδων Τοπικής ∆ράσης που έχουν εγκριθεί και επισηµάνθηκε από την ΕΥ∆ ΕΠΑΛΘ ότι 31
από αυτές έχουν πολυταµειακή προσέγγιση.
-

Ο ορισµός των αρχών: Η Ε. Επιτροπή ενηµερώθηκε σχετικά µε την πρόοδο αναφορικά

µε την έγκριση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου.
-

Η πιθανή απώλεια κεφαλαίων: Η Ε. Επιτροπή εντόπισε δύο κινδύνους: Πρώτον, την

ενδεχόµενη µη ανακτήσιµη απώλεια κεφαλαίων λόγω του κανόνα "ν + 3" και, δεύτερον, την υπό
όρους κατανοµή του αποθεµατικού επίδοσης. Τα θέµατα αυτά συνδέονται στενά µε το πλαίσιο
επίδοσης ανά Προτεραιότητα της Ένωσης, µε τις πιστοποιηµένες δαπάνες µέχρι τον ∆εκέµβριο
του 2018 καθώς και µε την ολοκλήρωση ενός ορισµένου αριθµού σχεδίων. Επίσης, συζητήθηκε
το θέµα της επίτευξης του στόχου για την οριστική παύση (500 σκάφη).
-

Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης: Συζητήθηκε ο προγραµµατισµός για την

επόµενη συνεδρίαση της Επ. Παρακολούθησης.
-

∆ηµοσιότητα: Σηµειώθηκε η ανάγκη για την υιοθέτηση πρωτοβουλιών ώστε τα οφέλη

των επενδύσεων µέσω του ΕΠ να είναι εµφανή στους πολίτες (δηµοσιότητα).
-

Έγινε εκτενής συζήτηση για τις εκ των προτέρων αιρεσιµότητες

και σηµειώθηκε η

ανάγκη για πρόοδο όσον αφορά την ετήσια έκθεση του στόλου και τη συλλογή αλιευτικών
δεδοµένων.

3.2

ΈΛΕΓΧΟΙ

Στη νέα Προγραµµατική Περίοδο 2014-2020 και ειδικότερα στο πλαίσιο της Ενωσιακής
Προτεραιότητας 1: «Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιµης, αποδοτικής ως προς τη χρήση
των πόρων, καινοτόµου, ανταγωνιστικής και βασιζόµενης στη γνώση αλιείας», και όσον αφορά
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τα «Αλιευτικά καταφύγια - ιχθυόσκαλες», εντάχθηκαν τα εξής έργα: 1. Συµπληρωµατικά έργα
στο αλιευτικό καταφύγιο Βραχατίου (PHASING), 2. Βελτίωση εγκαταστάσεων ιχθυόσκαλας
Καβάλας (PHASING), 3. Αλιευτικό καταφύγιο Μαραθόκαµπου (PHASING) και 4. « Βελτίωση
και εκσυγχρονισµός αλιευτικού καταφυγίου Παλαιάς Φώκαιας» (PHASING). Τα εν λόγω έργα
αποτελούν τµήµατα έργων, τα οποία είχαν ενταχθεί και υλοποιηθεί εν µέρει την περίοδο 20072013

και

εντάσσονται

προς

ολοκλήρωση στο

νέο

πρόγραµµα.

Ως

εκ

τούτου

οι

προδηµοπρασιακοί και προσυµβατικοί έλεγχοι είχαν διενεργηθεί. Έχουν πραγµατοποιηθεί
έλεγχοι τροποποίησης νοµικής δέσµευσης, ήτοι δύο (2) έλεγχοι Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων
Εργασιών (ΑΠΕ) και ένας (1) για παράταση ολοκλήρωσης εργασιών για το έργο
«Συµπληρωµατικά έργα στο αλιευτικό καταφύγιο Βραχατίου».
Επίσης, έχουν πραγµατοποιηθεί επτά (7) διοικητικοί έλεγχοι σε ∆ελτία ∆ήλωσης ∆απανών στο
πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθειας, ύψους 300.000€.
Τέλος, για την υλοποίηση του Προγράµµατος Συλλογής Αλιευτικών ∆εδοµένων και για την
προαγωγή των, ιδιαίτερης εθνικής και τοµεακής σπουδαιότητας, δράσεων του:
α) εκταµιεύτηκε η επιχορήγηση για την ολοκλήρωση της υλοποίησης του υποέργου του για την
περίοδο 2014-2016 και
β) επιτελέστηκαν σε συνεργασία µε το ∆ικαιούχο της Ενταγµένης Πράξης (Γενική ∆/νση
Βιώσιµης Αλιείας ΥΠΑΑΤ) όλες οι απαιτούµενες ενέργειες (διασφάλιση χρηµατοδότησης από το
Π∆Ε, τροποποίηση Απόφασης Ένταξης & προσυµβατικός έλεγχος), ώστε να ανατεθεί στις 15
Σεπτεµβρίου 2017 από το ∆ικαιούχο στον ΕΛΓΟ – ∆ΗΜΗΤΡΑ, µε τη σύµπραξη και του
ΕΛΚΕΘΕ, η υλοποίηση του σχετικού υποέργου για την περίοδο 2017-2019.

3.3 ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ

Με βάση το άρθρο 77 του Καν (ΕΕ) 1303/2013 οι πληρωµές εκ µέρους της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής της συνεισφοράς του Ευρωπαϊκού Ταµείου Θάλασσας & Αλιείας (ΕΤΘΑ),
πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις πιστώσεις του προϋπολογισµού και έχουν τη µορφή
προχρηµατοδότησης, ενδιάµεσων πληρωµών και πληρωµής του τελικού υπολοίπου.
Για τη διενέργεια ενδιάµεσων πληρωµών από την Επιτροπή, απαιτείται η υποβολή αιτήσεων
πληρωµής – δηλώσεων δαπάνης από την Αρχή Πιστοποίησης του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος Αλιείας & Θάλασσας 2014- 2020, δηλ την Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης
και Εξακρίβωσης Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων.
Τα στοιχεία των εισροών από την αρχή του προγράµµατος φαίνονται αναλυτικά στον παρακάτω
πίνακα.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9 :

Στοιχεία εισροών (σε €)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΡΟΩΝ

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΕΙΣΡΟΗ 2015

23.754.330,54

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΙΣΡΟΗΣ 4/11/2015
ΣΤΗΝ ΕΙΣΡΟΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2014 (1,5%)
ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2015 (1,5%)

5.481.768,59
5.481.768,59

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2015 (3,5%)

ΕΙΣΡΟΗ 2016

ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ Ε.Π.
ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ Ε.Π.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
ΛΟΓΩ ΜΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΠΌ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΕΩΣ 31/12/2016 (ΚΑΝ. 1839/2015)
ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ Ε.Ε ΣΤΙΣ 31/8/2017

12.790.793,37

23.754.330,54

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΙΣΡΟΗΣ 8/4/2016
ΣΤΗΝ ΕΙΣΡΟΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2016 (1%)

3.654.512,39

ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ Ε.Π.

ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2016 (2%)

7.309.024,78

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 2ης Λ.Χ.

12.790.793,37

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
ΛΟΓΩ ΜΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΠΌ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΕΩΣ 31/12/2016 (ΚΑΝ. 1839/2015)
ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ Ε.Ε ΣΤΙΣ 31/8/2017

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2016 (3,5%)

ΕΙΣΡΟΗ 2017

2.284.070,25

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΙΣΡΟΗΣ 27/6/2017
ΣΤΗΝ ΕΙΣΡΟΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2017 (2,625 %)

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
2017 (= 9.593.095,02 €) ΜΕ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΜΗ
ΑΝΑΛΩΘΕΙΣΑΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
2016 (=7.309.024,78 €)

2.284.070,25

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΤΘΑ (ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ)

365.451.239,00

3.4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ Ν+3

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η ετήσια κατανοµή της συνεισφοράς του ΕΤΘΑ, βάσει του
οποίου υπολογίζονται οι ετήσιες υποχρεώσεις απορροφήσεων του Ε.Π.ΑΛΘ 2014-2020 για την
κάλυψη του κανόνα Ν+3 (πίνακα 8.1 του Ε.Π.ΑΛΘ 2014-2020).

ΠΙΝΑΚΑΣ 10: Συνολική συνεισφορά του ΕΤΘΑ που προβλέπεται ετησίως (σε Ευρώ)
Υποχρεώσεις
ανάληψης
από το
Ε.ΤΘ.Α. (€)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

0

107.260.319

54.463.896

55.346.644

56.634.503

57.021.756

58.050.796
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Ο κανόνας Ν+3 αναφέρεται στην αυτόµατη αποδέσµευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε
τµήµατος των αναλήψεων υποχρεώσεων του προϋπολογισµού στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
Αλιείας & Θάλασσας

2014-2020, το οποίο δεν έχει χρησιµοποιηθεί για την καταβολή της

αρχικής και ετήσιας προχρηµατοδότησης και ενδιάµεσων πληρωµών έως τις 31 ∆εκεµβρίου του
τρίτου οικονοµικού έτους µετά το έτος της δηµοσιονοµικής ανάληψης υποχρεώσεων στο
πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράµµατος.
Με βάση τους υπολογισµούς για την κάλυψη του κανόνα ν+3 (Πίνακας 11) όσον αφορά το έτος
2018, η υποχρέωση απορρόφησης ανέρχεται σε 33.673.034,69 € (συνεισφορά ΕΤΘΑ).

ΠΙΝΑΚΑΣ 11: Υπολογισµός του ν + 3 για τη δέσµευση του 2015 (σε €)
συνολικός προϋπολογισµός του ΕΤΘΑ (δεν περιλαµβάνεται το
αποθεµατικό επίδοσης)

365.451.239,00

προϋπολογισµός 2014 + 2015 (περιλαµβάνεται το αποθεµατικό επίδοσης)

107.260.319,00

2014 & 2015 δεσµεύσεις χωρίς το αποθεµατικό
επίδοσης
προχρηµατοδότηση
2014

100.824.699,86

αρχική προχρηµατοδότηση άρθρου 134, 1a)

5.481.768,59

αρχική προχρηµατοδότηση άρθρου 134, 1b)
πρόσθετη προχρηµατοδότηση άρθρου 134, 1b)
(όπως τροποποποιήθηκε µε 2015/1839)
σύνολο
αρχική προχρηµατοδότηση άρθρου 134, 1c)
πρόσθετη προχρηµατοδότηση άρθρου 134, 1c)
(όπως τροποποποιήθηκε µε 2015/1839)
ετήσια προχρηµατοδότηση άρθρου 2, 1η παύλα
σύνολο
ετήσια προχρηµατοδότηση άρθρου 2, 2η παύλα
σύνολο
ετήσια προχρηµατοδότηση άρθρου 2, 3η παύλα
σύνολο

5.481.768,59

σύνολο
2015

2016

2017
2018

ΠΧ %
1,50%
5.481.768,59
1,50%
3,50%

12.790.793,37
18.272.561,95
3.654.512,39

1,00%

12.790.793,37
7.309.024,78

3,50%
2,00%
23.754.330,54

9.593.095,02

2,625%
9.593.095,02

10.049.909,07

*συνολική προχρηµατοδότηση µέχρι το τέλος του 2018

2,750%
10.049.909,07
67.151.665,17

προϋπολογισµός 2014+2015 µείον την
προχρηµατοδότηση *
= ποσό που κινδυνεύει να αποδεσµευθεί εάν
δεν καλύπτεται από την ενδιάµεση πληρωµή
µέχρι τις 31.12.2018
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4.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η Περιγραφή του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (Σ∆Ε) για το Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 (ΕΠΑΛΘ), συντάχθηκε από την Ειδική Υπηρεσία
Θεσµικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ) της Εθνικής Αρχής Συντονισµού του Υπουργείου Οικονοµίας και
Ανάπτυξης, σε συνεργασία µε την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. Αλιείας & Θάλασσας
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων και διαβιβάστηκε την 1.12.2016 στην
Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου (Ε∆ΕΛ), σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 124 του
Κανονισµού (ΕΕ) 1303/2013.
Η Ε∆ΕΛ, ως φορέας λειτουργικά ανεξάρτητος από τη διαχειριστική αρχή και την αρχή
πιστοποίησης και αρµόδια για τη σύνταξη της έκθεσης και της γνώµης, η οποία θα περιλαµβάνει
τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης της συµµόρφωσης της διαχειριστικής αρχής και της αρχής
πιστοποίησης µε τα κριτήρια ορισµού, τα οποία προβλέπονται στο παράρτηµα του Καν. (ΕΕ)
1303/2013 για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας και Θάλασσας του ΕΣΠΑ 2014-2020,
πραγµατοποίησε εξέταση, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του εν λόγω κανονισµού και διατύπωσε τη
σύµφωνη γνώµη της στις 15 Μαΐου 2017. Στις 19 Μαΐου 2017 η σύµφωνη γνώµη διαβιβάστηκε
από την ΕΥΘΥ στην Ε. Επιτροπή.
Την 1η Ιουνίου 2017 η Ε∆ΕΛ έλαβε επιστολή της Γενικής ∆ιεύθυνσης Θαλάσσιας Πολιτικής και
Αλιείας της Ε. Επιτροπής, σύµφωνα µε την οποία οι υπηρεσίες της Επιτροπής θεωρούν ότι η
κοινοποίηση της ονοµασίας δεν πληροί τις απαιτήσεις των άρθρων 123 και 124 του κανονισµού
(ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και τις σχετικές διατάξεις του εκτελεστικού κανονισµού (ΕΕ) 1011/2014 της
Επιτροπής, δεδοµένου ότι η κοινοποίηση του ορισµού των αρχών και το επιχειρησιακό
πρόγραµµα προσδιορίζουν δύο διαφορετικές Αρχές Πιστοποίησης. Ως εκ τούτου, ζητήθηκε να
υποβληθεί εκ νέου η κοινοποίηση του ορισµού των αρχών µετά τη σχετική τροποποίηση του
επιχειρησιακού προγράµµατος ώστε να ληφθεί υπόψη η νέα αρχή πιστοποίησης. Επισηµαίνεται
ότι το εν λόγω αίτηµα της Ε. Επιτροπής για νέα υποβολή της κοινοποίησης της ονοµασίας δεν
διακόπτει τη διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων για ενδιάµεση πληρωµή.
Επιπλέον, στο πλαίσιο των προβλεπόµενων στο άρθρο 76 παρ. 5 του Ν. 4314/2014, υπεγράφη
η υπ’ αριθ. 1180/2.8.2017 (ΦΕΚ 3163/τΒ’/12-09-2017) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίµων για το «Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020».
Η Περιγραφή του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου περιλαµβάνει όλες τις αναλυτικές
πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Παράρτηµα ΙΙΙ του
Εκτελεστικού Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1011/2014: «Υπόδειγµα για την περιγραφή των
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καθηκόντων και των διαδικασιών που ισχύουν για τη ∆ιαχειριστική Αρχή και την Αρχή
Πιστοποίησης».
Αρµόδιος φορέας για την περιγραφή του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου είναι η Ειδική
Υπηρεσία Θεσµικής Υποστήριξης της Εθνικής Αρχής Συντονισµού της Γενικής Γραµµατείας
∆ηµοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ.
Το βασικό κείµενο της περιγραφής συνοδεύεται από τα ακόλουθα παραρτήµατα:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1:

∆οµή Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2:

∆ιαχειριστική Αρχή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3:

Αρχή Πιστοποίησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4:

Ενδιάµεσοι Φορείς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5:

Εθνική Αρχή Συντονισµού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6:

Πληροφοριακό Σύστηµα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7:

Εγχειρίδιο ∆ιαδικασιών Σ∆Ε

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8:

Υποστηρικτικά έγγραφα Σ∆Ε

Στα Παραρτήµατα 1-6 δίνονται αναλυτικότερες πληροφορίες για συγκεκριµένα στοιχεία του
βασικού κειµένου και, όπου απαιτείται, περιλαµβάνονται/ επισυνάπτονται τα σχετικά κανονιστικά
κείµενα (Νόµος 4314/2014, Υπουργικές Αποφάσεις).
Το Παράρτηµα 7 Εγχειρίδιο ∆ιαδικασιών Σ∆Ε περιλαµβάνει το σύνολο των γραπτών
∆ιαδικασιών και άλλων εγγράφων που παρέχονται σε όλες τις Αρχές/ φορείς που εµπλέκονται
στο Σύστηµα, προκειµένου να εξασφαλιστεί και να υποστηριχθεί η ορθή και αποτελεσµατική
άσκηση των καθηκόντων/ αρµοδιοτήτων τους.
Το Παράρτηµα 8 περιλαµβάνει υποστηρικτικά έγγραφα του Σ∆Ε ΕΠΑλΘ 2014-2020.

Η ∆οµή του Συστήµατος περιλαµβάνει τις Αρχές/Φορείς που αναλαµβάνουν τις αρµοδιότητες
διαχείρισης, πιστοποίησης και ελέγχου σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Κανονισµού (ΕΕ)
1303/2013 και του Κανονισµού (ΕΕ) 508/2014. Οι αρµόδιες Αρχές/Φορείς προσδιορίζονται στο
Νόµο 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και είναι:
Η ∆ιαχειριστική Αρχή (∆Α), η οποία ορίζεται για το ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας
Η Αρχή Πιστοποίησης (ΑΠ)
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Η Αρχή Ελέγχου (ΑΕ)
Οι Ενδιάµεσοι Φορείς (ΕΦ), στους οποίους δύναται να ανατεθεί η διαχείριση µέρους του ΕΠ
ή συγκεκριµένα καθήκοντα της ∆ιαχειριστικής Αρχής, υπό την ευθύνη της.
Επιπρόσθετα, σε εφαρµογή του άρθρου 123 παράγραφος 8 του Κανονισµού (ΕΕ) 1303/2013,
ορίζεται η Εθνική Αρχή Συντονισµού (ΕΑΣ) ως η Αρχή που ασκεί καθήκοντα συνδέσµου και
παρέχει πληροφορίες στην Επιτροπή. Η ΕΑΣ εκπροσωπεί τη χώρα συνολικά για το ΕΣΠΑ
2014-2020, το µηχανισµό «∆ιευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη (∆ΣΕ/CEF)», το Ταµείο
Αλληλεγγύης και τα Λοιπά Αναπτυξιακά Προγράµµατα και Ταµεία, συντονίζει τις δραστηριότητες
των άλλων σχετικών ορισθεισών Αρχών και δοµών και προωθεί την εφαρµογή του ενωσιακού
και του εναρµονισµένου εθνικού δικαίου.
Αναλυτικές πληροφορίες για το Σ∆Ε και το διάγραµµα της οργανωτικής σχέσης µεταξύ των
Αρχών/Φορέων που συµµετέχουν στο Σύστηµα περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα 1 «∆οµή
Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου».
Όσον αφορά τον ορισµό των αρχών:
Η ∆ιαχειριστική Αρχή (∆Α) του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑλΘ
2014-2020) στο πλαίσιο του Σ∆Ε είναι Ειδική Υπηρεσία (∆ηµόσια Εθνική Αρχή). Με το άρθρο
62, παρ. 2 του Ν. 4314/2014 ορίζεται ως ∆ιαχειριστική Αρχή η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας και Θάλασσας, που υπάγεται διοικητικά στον Γενικό
Γραµµατέα Αγροτικής Πολιτικής και ∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων. Η ∆ιαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας και
Θάλασσας είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του οικείου ΕΠ, σύµφωνα µε την αρχή της χρηστής
δηµοσιονοµικής διαχείρισης και το παρόν Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου. Τα καθήκοντα και
οι αρµοδιότητες που εκτελεί η ∆ιαχειριστική Αρχή καθορίζονται στο άρθρο 125 του Κανονισµού
(ΕΕ) 1303/2013 και στο άρθρο 97 του Κανονισµού (ΕΕ) 508/2014. Τα καθήκοντα και οι
αρµοδιότητες της ∆Α εξειδικεύονται και κατανέµονται σε Μονάδες, µε την ΚΥΑ 1393/25.10.16
(ΦΕΚ 3501/Β/31.10.16). Η ΚΥΑ αυτή επισυνάπτεται στο Παράρτηµα 2 «∆ιαχειριστική Αρχή».
Η Αρχή Πιστοποίησης (ΑΠ) του ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 είναι Ειδική Υπηρεσία
(∆ηµόσια Εθνική Αρχή), όπως ορίζεται βάσει του άρθρου 62, παρ. 2 του Ν 4314/2014, όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Σύµφωνα µε το άρθρο 10 του Νόµου 4314/2014, η «Ειδική
Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων»
(Αρχή Πιστοποίησης) αποτελεί διοικητική Μονάδα, επιπέδου ∆ιεύθυνσης Υπουργείου και
υπάγεται διοικητικά στο Γενικό Γραµµατέα ∆ηµοσίων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ. Τα καθήκοντα/
αρµοδιότητες που αναλαµβάνει η Αρχή Πιστοποίησης προσδιορίζονται στο άρθρο 10 του
Νόµου 4314/2014 και καλύπτουν τις σχετικές απαιτήσεις του Κανονισµού (ΕΕ) 1303/2013. Οι
αρµοδιότητες αυτές παρουσιάζονται στο Παράρτηµα 3 «Αρχή Πιστοποίησης».
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Η Αρχή Ελέγχου (ΑΕ) της παρ. 4 του άρθρου 123 του Καν (ΕΕ) 1303/2013 για το ΕΠ Αλιείας
και Θάλασσας 2014-2020 είναι η Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου (Ε∆ΕΛ), σύµφωνα µε το
άρθρο 11 του Ν 4314/2014, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Συγκροτείται µε απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών και υπάγεται στη Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής του
Υπουργείου Οικονοµικών. Τα καθήκοντα/ αρµοδιότητες που αναλαµβάνει η Αρχή Ελέγχου
προσδιορίζονται στο άρθρο 11 του Νόµου 4314/2014 και καλύπτουν τις σχετικές απαιτήσεις του
Κανονισµού (ΕΕ) 1303/2013.
Μέχρι σήµερα, δεν έχουν οριστεί Ενδιάµεσοι Φορείς (ΕΦ) για το ΕΠΑΛΘ. Για ΕΦ, που
ενδεχοµένως οριστούν σε µεταγενέστερο χρόνο, τα στοιχεία τους θα καταγραφούν στο
Παράρτηµα 4 «Ενδιάµεσοι Φορείς». Επίσης, η ∆Α κοινοποιεί στην ΕΑΣ, στην Αρχή
Πιστοποίησης και στην Αρχή Ελέγχου την Απόφαση Ορισµού/ Ανάθεσης κάθε νέου ΕΦ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

5.

5.1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020
Τον Ιούνιο του 2016, κατά τη διάρκεια της 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 έγινε η παρουσίαση της Στρατηγικής
∆ηµοσιότητας, η οποία καταρτίστηκε από την ΕΥ∆ ΕΠΑΛΘ προκειµένου να διασφαλίζεται η
δηµοσιότητα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. Στη Στρατηγική ∆ηµοσιότητας καθορίστηκαν
τα εξής:
1. Στόχοι και στοχοθετούµενο κοινό
2. Επικοινωνιακές φάσεις
3. Επικοινωνιακά µέσα και εργαλεία
4. Ενέργειες πληροφόρησης και δηµοσιότητας
Σύµφωνα µε την εν λόγω στρατηγική, προβλέπεται µία αλληλουχία επικοινωνιακών φάσεων και
υλοποίηση ενεργειών:
-

Γενική πληροφόρηση για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα και τις δράσεις κατά την έναρξη
υλοποίησής του

-

Σαφής και λεπτοµερής πληροφόρηση σχετικά µε τις ευκαιρίες χρηµατοδότησης, τη
διαδικασία και τους όρους επιλεξιµότητας καθ΄ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος και
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-

Πληροφόρηση και δηµοσιότητα για τα επιτευχθέντα αποτελέσµατα από τις πράξεις που
ολοκληρώθηκαν στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος

Όλα τα µέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας που προορίζονται για δικαιούχους, δυνητικούς
δικαιούχους και το ευρύ κοινό θα πρέπει να περιλαµβάνουν το επιλεγµένο σύνθηµα «Επένδυση
στην αειφόρο αλιεία», που προβάλλει την προστιθέµενη αξία της κοινοτικής παρέµβασης.

5.2 ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας και Θάλασσας καθ΄
όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Προγράµµατος θα δραστηριοποιείται µε ποικίλες ενέργειες
Πληροφόρησης και ∆ηµοσιότητας, όπως τη διοργάνωση ενηµερωτικών εκδηλώσεων (π.χ.
ηµερίδων και συνεδρίων) ή συµµετοχή σε αυτές, τη συµµετοχή σε άλλες εκδηλώσεις (π.χ.
εκθέσεις), την ηλεκτρονική δηµοσίευση (µέσω του διαδικτυακού τόπου www.alieia.gr, ή µέσω
του διαδικτυακού τόπου www.espa.gr) προσκλήσεων µέτρων που προκηρύσσονται στο πλαίσιο
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, κριτηρίων επιλογής
πράξεων, πλαισίου υλοποίησης των δράσεων, καταλόγου των επιλεγµένων πράξεων και ό, τι
σχετικού κρίνεται σκόπιµο, την παρουσίαση παραδειγµάτων πράξεων, τη λειτουργία άτυπου
δικτύου συνεργαζόµενων φορέων, τον συνεχή εµπλουτισµό και ανανέωση της ιστοσελίδας του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος, την ενηµέρωση σχετικά µε τα βασικά επιτεύγµατα από την
εφαρµογή του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, την ενηµέρωση του ευρύτερου κοινού και των
µέσων µαζικής ενηµέρωσης (µε καταχωρήσεις τύπου, συµµετοχή σε εκδηλώσεις, αποστολή
ενηµερωτικών δελτίων κ.ά), τις προωθητικές ενέργειες (σχεδιασµό, παραγωγή, διανοµή ή
αποστολή ενηµερωτικού υλικού, συνεντεύξεις ή δελτία τύπου κ.ά).
Ειδικότερα, µέχρι στιγµής υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες ενέργειες πληροφόρησης και
δηµοσιότητας:
Α)

Λειτουργία συστήµατος πληροφόρησης

Λειτουργεί ένα δυναµικό σύστηµα πληροφόρησης όλων των ενδιαφεροµένων για το πρόγραµµα
•

Μέσω της ιστοσελίδας www.alieia.gr στην οποία αναρτώνται οι προσκλήσεις, τα κριτήρια
επιλογής πράξεων, το πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων, η ετήσια έκθεση για την
υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος και ό, τι άλλο σχετικό κρίνεται σκόπιµο

•

Μέσω της ιστοσελίδας www.espa.gr στην οποία αναρτώνται οι προσκλήσεις για τα
µέτρα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
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•

Μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης infoalieia@mou.gr όπου απαντώνται διάφορα
ερωτήµατα. Στην ηλεκτρονική αυτή διεύθυνση εξυπηρετούνται οι δυνητικοί δικαιούχοι
καθ΄ όλη την διάρκεια εξέλιξης του προγράµµατος.

Β)

Παραγωγή έντυπου ενηµερωτικού υλικού

Παρήχθησαν ενηµερωτικά φυλλάδια µε τον τίτλο «Το Μέλλον της Αλιείας», στα οποία
αναφέρονταν γενικές πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα.
Στη συνέχεια προγραµµατίζεται η παραγωγή πιο εξειδικευµένου έντυπου υλικού, φυλλαδίων,
αφισών κ.λ.π., τα οποία θα αποσταλούν προς όλες τις Περιφερειακές Υπηρεσίες της χώρας και
θα διατίθενται στους πολίτες σε κάθε ευκαιρία (εκδηλώσεις, εκθέσεις κ.λ.π.).
Γ)

Ενηµερωτικές εκδηλώσεις- Ηµερίδες- Εκθέσεις

Στο πλαίσιο δηµοσιοποίησης της έναρξης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας &
Θάλασσας 2014-2020 πραγµατοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2016 στην Καβάλα σχετική
ενηµερωτική

εκδήλωση:

«1η

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ

ΗΜΕΡΙ∆Α

ΓΙΑ

ΤΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020».
Επίσης, στο πλαίσιο της ∆ιεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης το Σεπτέµβριο του 2017 η Υπηρεσία
µας συµµετείχε στο περίπτερο του ΥΠΑΑΤ µε την παρουσία εκπροσώπου, την ανάρτηση
αφίσας και τη διάθεση ενηµερωτικών φυλλαδίων.
Στο προσεχές χρονικό διάστηµα η ΕΥ∆ ΕΠΑΛΘ προγραµµατίζει την πραγµατοποίηση
ενηµερωτικών ηµερίδων σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, προκειµένου να υπάρξει ευρεία
ενηµέρωση του κοινού για τα προβλεπόµενα Μέτρα του Προγράµµατος, µε ιδιαίτερη έµφαση
στα Μέτρα των Υδατοκαλλιεργειών, της Αλιείας και της Μεταποίησης.
∆)

Λειτουργία δικτύου συνεργαζόµενων φορέων

Η ∆ιαχειριστική Αρχή συνεργάζεται µε τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης µέσω έντυπης και
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας µε σκοπό την ενηµέρωση και κινητοποίηση των τοπικών
κοινωνιών καθώς επίσης και µε τις σχετιζόµενες επαγγελµατικές οργανώσεις του τοµέα της
αλιείας για την εξασφάλιση συµπληρωµατικότητας ενεργειών πληροφόρησης και δηµοσιότητας.
Ε)

Μέσα µαζικής ενηµέρωσης

Για κάθε σηµαντική εξέλιξη στην υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος δηµοσιεύονται
σχετικά ∆ελτία Τύπου στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
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Επίσης, στην ιστοσελίδα του προγράµµατος περιλαµβάνεται παρουσίαση του προγράµµατος,
το θεσµικό πλαίσιο και σύνδεσµοι µε τις ιστοσελίδες της Ε.Ε. Σηµειώνεται ότι έχει ήδη κριθεί
αναγκαία µία αναδιαµόρφωση και εµπλουτισµός της ιστοσελίδας του ΕΠΑΛΘ, η οποία
δροµολογείται από την Υπηρεσία.
Το ευρύ κοινό ενηµερώνεται για την συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης διά του Ευρωπαϊκού
Ταµείου Αλιείας και Θάλασσας στην υλοποίηση πράξεων µέσω της τήρησης συγκεκριµένων
αρχών δηµοσιότητας (προβολή του εµβλήµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφορά σε
αυτήν, τοποθέτηση από τους δικαιούχους αφισών ή πινακίδων δηµοσιότητας, δηµοσιοποίηση
του καταλόγου των δικαιούχων, των ονοµασιών των πράξεων και του ποσού της δηµόσιας
χρηµατοδότησης που χορηγείται στους δικαιούχους στην ιστοσελίδα του προγράµµατος).
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Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας (ΕΠΑΛ)
2014-2020 εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή µε την υπ’ αριθ. C(2015)7417/23-102015 Απόφαση (CCI: 2014GR14MFOP001)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
∆ΙΑΡΚΕΙΑ
ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ε.Π.
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ:
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
Από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας:
ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:

ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ
2014-2020
ΕΛΛΑ∆Α
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ/
ΕΙ∆. ΥΠ. ∆ΙΑΧ. ΕΠΑΛΘ
523.406.309 Ευρώ
388.777.914 Ευρώ
134.628.395 Ευρώ
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ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Μιχαλακοπούλου 103, 115 27 – Αθήνα
τηλ.: 2131501150 – 1 gr

fax: 2107774080 e-mail: infoalieia@mou.gr

www.alieia.gr

Μichalakopoulou 103, 115 27 - Αthens,
tel.: 2131501150 – 1 fax: 2107774080

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

e-mail: infoalieia@mou.gr

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ
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