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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Ε.Π.ΑΛ.Θ. 2014-2020  

 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1 : Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως 

προς τους πόρους καινοτόμου, ανταγωνιστικής και 

βασιζόμενης στη γνώση αλιείας 

 

 

ΜΕΤΡΑ: 

6.1.10 :  Άρθρο 34 «Οριστική Παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων» 

 
 

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Τα κριτήρια επιλογής βασίζονται στις γενικές αρχές κριτηρίων επιλογής οι οποίες εγκρίθηκαν από την 

Επιτροπή Παρακολούθησης κατά την πρώτη συνεδρίασή της, στις 24 Ιουνίου 2016. 

 

Τα κριτήρια επιλογής παρουσιάζονται ανά Προτεραιότητα και ανά Μέτρο του ΕΠΑΛΘ 2014-2020. 

 

Για το Μέτρο παρατίθεται κείμενο με το θεματικό και ειδικό στόχο στον οποίο υπάγεται (σύμφωνα με 

το κεφάλαιο 3.2 του ΕΠΑΛΘ), το μέτρο χρηματοδότησης (σύμφωνα με τον πίνακα 8.2 του ΕΠΑΛΘ) και 

συνοπτική περιγραφή. Επίσης, δίνεται αιτιολόγηση για την επιλογή της μεθοδολογίας αλλά και των 

επιμέρους κριτηρίων όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.  

 

Οι πίνακες με την εξειδίκευση των κριτηρίων ανά Μέτρο, την στάθμιση κάθε ομάδας κριτηρίων καθώς 

και τον τρόπο βαθμολόγησής τους στην περίπτωση της συγκριτικής αξιολόγησης περιλαμβάνονται στο 

επισυναπτόμενο Παράρτημα. 

 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 
 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1:   Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη χρήση 

των πόρων, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας 

 

 

ΜΕΤΡΟ 6.1.10 : Άρθρο 34 «Οριστική Παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων» 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 6. Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της 

αποδοτικότητας των πόρων. 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 3. Της διασφάλισης ισορροπίας μεταξύ αλιευτικής ικανότητας και διαθέσιμων 

αλιευτικών δυνατοτήτων 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ:  

Η στήριξη χορηγείται σε ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών τα οποία είναι νηολογημένα ως ενεργά και 

έχουν ασκήσει αλιευτικές δραστηριότητες στη θάλασσα επί τουλάχιστον 90 ημέρες κατ’ έτος στη 

διάρκεια των δύο ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης 

στήριξης. 

Η στήριξη καταβάλλεται μόνο αφού αφαιρεθεί οριστικά από το μητρώο του ενωσιακού στόλου η 

αντίστοιχη ικανότητα και αφαιρεθούν επίσης οριστικά οι αλιευτικές άδειες και εγκρίσεις. Ο δικαιούχος 

απαγορεύεται να νηολογήσει νέο αλιευτικό σκάφος εντός πέντε ετών από την παραλαβή της στήριξης. 

Οι βασικές προϋποθέσεις ένταξης πράξεων στο εν λόγω, είναι αυτές που περιγράφονται στο Σχέδιο 

Δράσης που έχει υποβληθεί από την ΓΔΒΑ για την προσαρμογή του διαρθρωτικού πλεονάσματος του 

ελληνικού αλιευτικού στόλου παράκτιας αλιείας και εξειδικεύονται στα κριτήρια επιλογής που 

ακολουθούν στο σχετικό Παράρτημα.  
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ για το Μέτρο 6.1.10 :  

 

Για τις προτάσεις που θα υποβληθούν στο μέτρο 6.1.10, επιλέγεται η συγκριτική αξιολόγηση. Τα 

βαθμολογούμενα κριτήρια περιλαμβάνονται στην Ομάδα Β3 – Σκοπιμότητα της Πράξης και είναι τα 

ακόλουθα: 

 

• Η Παλαιότητα του σκάφους : Εξετάζεται η παλαιότητα του σκάφους, με αφετηρία υπολογισμού της 

ηλικίας του το Έτος Έναρξης Πλόων (ΕΕΠ) και παρέχοντας προτεραιότητα στα σκάφη μικρότερης 

ηλικίας, ως εξής: 

- 10≤15 έτη 

- 15≤20 έτη 

- Πάνω από 20 έτη 

 

• Το μήκος του σκάφους (LOA) : Εξετάζεται το μέγεθος του σκάφους παρέχοντας προτεραιότητα στα 

σκάφη μικρότερου μεγέθους έως 6 μέτρα και μεγαλύτερου μεγέθους πάνω από 12 μέτρα ως εξής : 

- 0≤6 μέτρα 

- 6≤12 μέτρα 

- Πάνω από 12 μέτρα 

 

• Η χωρητικότητα του σκάφους : Εξετάζεται η χωρητικότητα του σκάφους σε GT και παρέχεται 

προτεραιότητα στα σκάφη μεγαλύτερης χωρητικότητας ως εξής : 

- 0≤5 GT 

- 5≤15 GT 

- Πάνω από 15 GT 

 

• Η ισχύς της μηχανής του σκάφους : Εξετάζεται η ισχύς της μηχανής του σκάφους σε KW και 

παρέχεται προτεραιότητα στα σκάφη μεγαλύτερης ισχύος ως εξής : 

- 0≤15 KW 

- 15≤50 KW 

- Πάνω από 50 KW  

 

• Ο αριθμός ημερών άσκησης αλιευτικής δραστηριότητας στη θάλασσα, συνολικά στη διάρκεια των 

δύο (2) ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης. Εξετάζεται 

ο αριθμός ημερών εργασίας του σκάφους στη θάλασσα στα τελευταία δύο (2) ημερολογιακά έτη 

που προηγούνται της αίτησης χρηματοδότησης, παρέχοντας προτεραιότητα στα σκάφη με τη 

μεγαλύτερη απασχόληση στην αλιευτική δραστηριότητα ως εξής :    

- Πάνω από 260 ημέρες 

- 220≤260 ημέρες 

- 180≤220 ημέρες  

 

Ακολουθούν τα κριτήρια του Α΄ και του Β΄ σταδίου αξιολόγησης για το Μέτρο 6.1.10 της 

Προτεραιότητας 1. 
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ΣΤΑΔΙΟ Α΄: Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης (Μέτρο 6.1.10) 

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΙΜΗ 

1 
Έλεγχος 

συμβατότητας  
Η πρόταση έχει υποβληθεί εντός της τεθείσας προθεσμίας στην πρόσκληση ναι/όχι 

2 

Έλεγχος 

πληρότητας και 

επιλεξιμότητας  

Ο Δικαιούχος εμπίπτει στην πρόσκληση  ναι/όχι  

3 Ο Δικαιούχος έχει την αρμοδιότητα υλοποίησης της πράξης  ναι/όχι  

4 

Τυπική πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης:   

- Αίτηση ναι/όχι  

- Λοιπά στοιχεία που προσδιορίζονται στην πρόσκληση (άδειες, εγκρίσεις, κλπ.) ναι/όχι  

- Ο αιτούμενος προϋπολογισμός είναι εντός των ορίων που τίθενται στην 

πρόσκληση 

Δεν 

εφαρμ

όζεται 

5 
Περίοδος υλοποίησης εντός περιόδου επιλεξιμότητας Προγραμματικής 

Περιόδου και Πρόσκλησης 
ναι/όχι 

6 Μη περαίωση φυσικού αντικειμένου 

Δεν 

Εφαρμ

όζεται 

7 

Η προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε υποδομή ή 

παραγωγική επένδυση η οποία έπαυσε ή μετεγκαταστάθηκε εκτός της περιοχής 

του προγράμματος εντός πέντε ετών από την τελική πληρωμή στο δικαιούχο ή 

εντός της προθεσμίας που οριζόταν στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων 

(σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν. 1303/2013) 

Δεν 

Εφαρμ

όζεται 

8 
Πράξη η οποία εμπίπτει στον Θεματικό Στόχο, Ειδικό στόχο και Μέτρο της 

Προτεραιότητας  
ναι/όχι  

9 Μη επικάλυψη των χορηγουμένων χρηματοδοτήσεων ναι/όχι  

10 
Παραδεκτό της 

αίτησης 

Ο Δικαιούχος δεν έχει διαπράξει απάτη στο πλαίσιο του ΕΤΑ ή του ΕΤΘΑ 

(σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Καν. 508/2014) 
ναι/όχι 

 

 

ΣΤΑΔΙΟ Β΄:  Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων (Μέτρο 6.1.10) 

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΙΜΗ 

1 1
Η
 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Πληρότητα και σαφήνεια 

του περιεχομένου της 

πρότασης 

Πληρότητα και σαφήνεια του φυσικού αντικειμένου της 

προτεινόμενης πράξης 
ναι/όχι 

2 Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού  Δεν εφαρμόζεται 

3 Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος  ναι/όχι 

4 2
Η
 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Τήρηση θεσμικού 

πλαισίου και 

ενσωμάτωση οριζόντιων 

πολιτικών  

 

Εναρμόνιση της προτεινόμενης πράξης με το εκπονηθέν 

«Σχέδιο Δράσης για την προσαρμογή του διαρθρωτικού 

πλεονάσματος του Αλιευτικού Στόλου Παράκτια Αλιείας»  

ναι/όχι  

5 
Προαγωγή της ισότητας ανδρών και γυναικών και της μη 

διάκρισης  
ναι/όχι 

6 
Συμβατότητα της πράξης με τους κανόνες ανταγωνισμού 

και των κρατικών ενισχύσεων 
ναι/όχι 
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7 
Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με 

αναπηρία  
Δεν εφαρμόζεται 

8 
Εναρμόνιση της πράξης με την ισχύουσα Κοινή Αλιευτική 

Πολιτική και την Κοινή Οργάνωση Αγοράς 
ναι/όχι  

9 

3
Η
 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Σκοπιμότητα πράξης  

Είδος Σκάφους και χρήση αλιευτικών εργαλείων  ναι/όχι 

10 Παλαιότητα του σκάφους βαθμολογία 

11 Μήκος σκάφους (LOA)  Βαθμολογία 

12 Χωρητικότητα του σκάφους (GT) βαθμολογία 

13 Ισχύς μηχανής (KW) βαθμολογία 

14 

Αριθμός ημερών άσκησης αλιευτικής δραστηριότητας 

στη θάλασσα, συνολικά στη διάρκεια των δύο (2) 

ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας 

υποβολής της αίτησης 

βαθμολογία 

14 
4

Η
 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  

Ωριμότητα πράξης 
Βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών* Δεν εφαρμόζεται 

15 

5
Η
 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  

Επιχειρησιακή και 

χρηματοοικονομική 

ικανότητα δικαιούχου 

Φερεγγυότητα του φορέα  Δεν εφαρμόζεται 

16 

Επιμόρφωση του αλιέα, που ασκεί την επαγγελματική 

αλιεία επί ενεργού σκάφους και είναι ιδιοκτήτης του 

σκάφους, σε σχετικό με την αλιεία αντικείμενο σε 

πιστοποιημένη δομή 

Δεν εφαρμόζεται 

17 Δυνατότητα διάθεσης των ιδίων κεφαλαίων Δεν εφαρμόζεται 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : Εξειδίκευση κριτηρίων του Μέτρου 6.1.10 
 

Επισυνάπτεται σε ηλεκτρονική μορφή: 

 

Αρχείο: «5.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Εξειδίκευση κριτηρίων του Μέτρου 6.1.10» 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Γενικές Αρχές 

 

Επισυνάπτεται σε ηλεκτρονική μορφή: 

 

Αρχείο: «5.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γενικές Αρχές Κριτηρίων Επιλογής» 

 
 
 
 
 
 


