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ΕΙΣΗΓΗΣΗ για την 1η τροποποίηση του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014 - 2020

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι λόγοι που οδήγησαν στην ανάγκη τροποποίησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας &
Θάλασσας 2014 – 2020 αφορούν στα εξής :
•

Προσδιορισµός των Αρχών και Ενδιάµεσων Φορέων

•

Εξασφάλιση των απαιτούµενων πόρων για την υλοποίηση της προτεραιότητας 4

•

Προσθήκη της περιγραφής της µεθόδου υπολογισµού της χορηγούµενης αντιστάθµισηςαποζηµίωσης, στους δικαιούχους του µέτρου της οριστικής παύσης των αλιευτικών
δραστηριοτήτων σε εφαρµογή του άρθρου 34, του Κανονισµού 508/2014.

•

Συµπερίληψη του Μέτρου 6.2.3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

α) Προσδιορισµός των Αρχών και Ενδιάµεσων Φορέων

Με το Ν 4405/2016 (ΦΕΚ 129/τΑ’/13-07-2016) τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του Μέρους Β του Ν
4314/2014 (ΦΕΚ 265/τΑ’/23-12-2014) που αφορούν στις δοµές διαχείρισης του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος Αλιείας και Θάλασσας και ειδικότερα : για το ΕΠΑλΘ 2014-2020 ως Αρχή
Πιστοποίησης

ορίζεται

η

Ειδική

Υπηρεσία

Αρχή

Πιστοποίησης

και

Εξακρίβωσης

Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων, σύµφωνα µε το άρθρο 10 του Ν 4314/2014 ενώ επίσης
καταργείται – από την έναρξη ισχύος της ΚΥΑ αναδιάρθρωσης της ΕΥ∆ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ &
ΘΑΛΑΣΣΑΣ - η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ∆ράσεων ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ, η οποία
ασκούσε καθήκοντα ενδιάµεσου φορέα για την Προγραµµατική Περίοδο 2007 – 2013 και
ενσωµατώνεται στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ, για δε το
προσωπικό της προβλέπεται η αυτοδίκαιη απόσπασή του, για το υπόλοιπο της θητείας του, στην
ΕΥ∆ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ.

Κατόπιν της έκδοσης : α) της αρ 1393/25-10-2016 (ΦΕΚ 3501/τΒ/31-10-2016) ΚΥΑ
αναδιάρθρωσης της ΕΥ∆ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ και β) της από 15/05/2017 Γνώµης της Ε∆ΕΛ
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σύµφωνα µε το άρθρο 124 παρ 2 του Καν 1303/2013 όσον αφορά τη συµµόρφωση των Αρχών
/Φορέων µε τα κριτήρια ορισµού που προβλέπονται στο Παράρτηµα ΧΙΙΙ του 1303/2013,
τροποποιείται το κεφάλαιο 11 του ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 και συγκεκριµένα :

•

Στο υποκεφάλαιο 11.1 :
-

Ορίζεται ως Αρχή Πιστοποίησης η Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης και
Εξακρίβωσης Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων

-

∆ιαγράφεται από τους ενδιάµεσους φορείς η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ∆ράσεων ΕΠ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ

•

Στο υποκεφάλαιο 11.2 :
∆ιαγράφεται η αναφορά στο Πληροφοριακό Σύστηµα Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας
(ΟΠΣΑΑ) και στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

•

Επίσης, δοθείσης της ευκαιρίας, επικαιροποιείται η ονοµασία και Υπουργείων, Υπηρεσιών
και λοιπών φορέων σε όλο το ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020.

β) Εξασφάλιση των απαιτούµενων πόρων για την υλοποίηση της προτεραιότητας 4

Με την 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 ΑΛΙΕΙΑΣ &
ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 (ΕΠΑΛΘ 2014-2020).
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 το υπ’ αριθ. 25400 /27-10-2016 έγγραφο του Γενικού Γραµµατέα
Η έγκριση και κατανοµή πιστώσεων ανά τοπικό πρόγραµµα πραγµατοποιήθηκε µε την υπ’ αριθ.
3206/12.12.2016 (ΦΕΚ 4111/τΒ’/2016) Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
"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".
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Στο πλαίσιο της εν λόγω Απόφασης, εγκρίθηκαν 33

στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης που θα

υλοποιηθούν από 30 Οµάδες Τοπικής ∆ράσης (ΟΤ∆ ) και συγκεκριµένα, 31 είναι πολυταµειακής
χρηµατοδότησης (συνεισφορά ΕΓΤΑΑ & ΕΤΘΑ) και 2 µονοταµειακής (συνεισφορά ΕΤΘΑ),
συνολικής ∆ηµόσιας ∆απάνης 70.500.00,00 Ευρώ, ποσό που υπερβαίνει τον προϋπολογισµό της
Προτεραιότητας 4 (ΠΕ 4), όπως αποτυπώνεται και στον ακόλουθο πίνακα :

Πίνακας 1: ∆ηµόσια ∆απάνη Προτεραιότητας της Ένωσης (ΠΕ) 4

Πόροι ΠΕ 4
εγκεκριµένου
ΕΠΑλΘ
Εγκεκριµένες
στρατηγικές
∆ιαφορά

∆∆

Συνεισφορά ΕΤΘΑ

Εθνική Συνεισφορά

54.117.648,00

46.000.000,00

8.117.648,00

70.500.000,00

59.925.000,00

10.575.000,00

16.382.352,00

13.925.000,00

2.457.352,00

Η ανωτέρω διαφορά των 13.925.000,00 € συνεισφοράς ΕΤΘΑ, θα καλυφθεί από τους
κατανεµηµένους πόρους των ΠΕ 1 και 2 , σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα :

Πίνακας 2: Κατανοµή ∆ηµόσιας ∆απάνης ανά Προτεραιότητα Ένωσης

ΠΕ

Συνεισφορά

Εθνική

1η Τροπ.

1η Τροπ.

ΕΤΘΑ

Συνεισφορά

Συνεισφορά

Εθνική

(συµπεριλαµβανοµένου

(συµπεριλαµβανοµένου

ΕΤΘΑ

Συνεισφορά

του αποθεµατικού

του αποθεµατικού

(συµπεριλαµβανοµένου

(συµπεριλαµβανοµένο

επίδοσης

επίδοσης)

του αποθεµατικού

υ του αποθεµατικού

επίδοσης

επίδοσης)

ΠΕ 1

128.025.000,0000

58.175.000,00

119.025.000,0000

55.175.000,00

ΠΕ 2

67.319.086,0000

22.439.696,00

62.394.086,0000

20.798.028,67

ΠΕ 3

70.433.334,0000

21.654.892,00

70.433.334,0000

21.654.890,86

ΠΕ 4

46.000.000,0000

8.117.648,00

59.925.000,0000

10.575.000,00

ΠΕ 5

59.777.020,0000

18.500.000,00

59.777.020,0000

18.500.000,00

ΠΕ 6

4.445.560,0000

1.481.854,00

4.445.560,0000

1.481.853,33

ΤΒ

12.777.914,0000

4.259.305,00

12.777.914,0000

4.259.304,67

ΣΥΝΟΛΟ

388.777.914,0000

134.628.395,00

388.777.914,0000

132.444.077,53

Βάσει των ανωτέρω, τροποποιούνται οι χρηµατοδοτικοί πίνακες 8.2 και 8.3 του ΕΠΑΛΘ 20142020.
5

Επίσης, το εν λόγω γεγονός της έγκρισης 33 στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης συνολικής ∆ηµόσιας
∆απάνης 70.500.000 € στο πλαίσιο της ΠΕ 4, επιφέρει αλλαγές στους πίνακες των υποκεφαλαίων
3.3 και 7.1 του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 οι οποίοι και τροποποιούνται αντιστοίχως.

γ) Συµπερίληψη στο κεφάλαιο 4.6 της µεθόδου υπολογισµού της χορηγούµενης
αντιστάθµισης-αποζηµίωσης, στους δικαιούχους του µέτρου της οριστικής παύσης των
αλιευτικών δραστηριοτήτων σε εφαρµογή του άρθρου 34, του Κανονισµού 508/2014.
Η µέθοδος υπολογισµού της χορηγούµενης αντιστάθµισης-αποζηµίωσης, στους δικαιούχους του
µέτρου της οριστικής παύσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων σε εφαρµογή του άρθρου 34, του
Κανονισµού 508/2014, καθορίζεται βάσει µαθηµατικού τύπου που δηµιουργήθηκε µετά από την
υλοποίηση εµπειρογνωµοσύνης µε τίτλο: «Εµπειρογνωµοσύνη για τον τρόπο υπολογισµού και
καθορισµό του ύψους της χρηµατικής αποζηµίωσης των αλιευτικών σκαφών που εντάσσονται στο
µέτρο της οριστικής παύσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων καθώς και για τον τρόπο
υπολογισµού και καθορισµό του χρηµατικού ποσού «αντιστάθµισης» της απώλειας εισοδήµατος,
στην περίπτωση αλιευτικών σκαφών που εντάσσονται στο µέτρο της προσωρινής παύσης των
αλιευτικών δραστηριοτήτων» (υπ’ αριθµ. 1141/04.08.2017 Απόφαση ανάθεσης της Ειδικής
Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης ΕΠΑΛΘ).
Η µέθοδος υπολογισµού λαµβάνει υπόψη τις ακόλουθες παραµέτρους:
-

«αξία βάσης» αλιευτικού σκάφους (αξία σκάφους δέκα (10) ετών, χωρητικότητας µέχρι 2
GT)

-

Ηλικία / παλαιότητα του σκάφους

-

Χωρητικότητα (GT)

-

Ισχύς µηχανής (KW)

-

Ηµέρες εργασίας / έτος

-

Εργαλείο άδειας

Συγκεκριµένα, θα εφαρµοστεί ο ακόλουθος µαθηµατικός τύπος για την οικονοµική αποζηµίωση του
κάθε σκάφους που αποσύρεται από την αλιευτική δραστηριότητα:

Σολ= Α + Β
Α= {Αβ - Αβ[(Π-10)·1,2]%} ·Σχ
Β= Α·(Βµ + Βη + Βε)%
Σολ = Το συνολικό ποσό χρηµατικής αποζηµίωσης
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Α = Το ποσό σε ευρώ, που αντιπροσωπεύει την αξία του αλιευτικού σκάφους, µε µέγιστη τιµή του
ποσοστού [(Π – 10) · 1,2] το 25% (που σηµαίνει ότι δεν υπάρχει αύξηση του ποσοστού πέραν του
25% για σκάφη άνω των 30 ετών)
Β = Ποσοστό % σε ευρώ, του ποσού Α, λαµβάνοντας υπόψη την αλιευτική πίεση στα αποθέµατα
συνδυαστικά, από τη µηχανή, ηµέρες εργασίας / έτος και το αλιευτικό εργαλείο.
Αβ = «αξία βάσης» αλιευτικού σκάφους (25.000 € όπως ορίζεται στην προηγούµενη παράγραφο)
Π = Ηλικία / παλαιότητα του σκάφους (όπως αυτή υπολογίζεται από την Ενωσιακή νοµοθεσία). Για
σκάφη άνω των 30 ετών, η τιµή του Π θα παραµένει σταθερή και θα ισούται µε 30.
Σχ = Συντελεστής χωρητικότητας (πίνακας 1)
Βµ = Βαθµός αλιευτικής πίεσης στα αποθέµατα από την ισχύ της µηχανής (πίνακας 2)
Βη = Βαθµός αλιευτικής πίεσης στα αποθέµατα από τις ηµέρες εργασίας / έτος (πίνακας 3)
Βε = Βαθµός Αλιευτικής πίεσης στα αποθέµατα από το εργαλείο (πίνακας 4)

Σηµειώνεται ότι, το µέρος Β του προτεινόµενου µαθηµατικού τύπου, για τον υπολογισµό του ύψους
της χρηµατικής αποζηµίωσης των αλιευτικών σκαφών (της απόσυρσης) έχει σκοπό να δώσει
πρόσθετο κίνητρο απόσυρσης των αλιευτικών σκαφών, που ασκούν µεγαλύτερη αλιευτική πίεση
στα αποθέµατα.
Επιπλέον, προβλέπεται σταθερό ποσό αποζηµίωσης ύψους 6.000 € για σκάφη κάτω των 6
µέτρων και χωρητικότητας κάτω από 0,5 GT.

Πίνακας 3: Παράµετρος Χωρητικότητας
Κατηγορία ανά
χωρητικότητα (GT)

Σχ.

έως 1,5

0,5

1,51 - 3

1

3,01 - 5

2

5,01 - 10

4

10,01 - 25

6

25,01 - 50

10

50,01 - 100

14

100,01 - 200

16

200,01 - 350

18

350,01 - 500

20

500,01 και άνω

24
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Σηµείωση: Ο µεγάλος σχετικά αριθµός κατηγοριών χωρητικότητας σκοπό έχει τη µεγαλύτερη
δυνατή προσέγγιση στην αξία των σκαφών, ενώ ο συντελεστής (Σχ) δεν αυξάνεται σε σταθερή
σχέση µε το εύρος της χωρητικότητας «ανά κατηγορία», αλλά µε τη δυναµική που θεωρείται ότι
αποκτά το σκάφος σε κάθε κατηγορία.
Πίνακας 4: Παράµετρος Μηχανής (Kw)
Κατηγορία KW

Συντελεστής
(1)

Βαρύτητα
(2)

έως 20

0,2

1

20,01 - 100

0,4

2

100,01 - 200

0,6

200,01 - 350

0,8

350,01 - 500

1,0

5

500,01 και άνω

1,2

6

5

Βαθµός Αλιευτικής πίεσης
(1) · (2)

3
4

Πίνακας 5: Παράµετρος ηµερών εργασίας / έτος*
Κατηγορία (αρ.
ηµερών)*

Συντελεστής
(1)

90 - 120

0,2

121 - 150

0,4

151 - 180

0,6

181 και άνω

0,8

Βαρύτητα
(2)

Βαθµός Αλιευτικής
πίεσης (1)
(1) · (2)
2

8

3
5
6

(1) Στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη µονάδα
* M.O. δύο τελευταίων ετών

Πίνακας 6: Παράµετρος εργαλείου
Κατηγορία

Συντελεστής
(1)

Βαρύτητα
(2)

Στατικά εργαλεία (1)
(παράκτια αλιεία)

0,2

2

Κυκλικά δίχτυα (γρι γρι)
(PS)

0,4

4

Βιτζότρατες –SB
(παράκτια αλιεία)

0,6

Τράτες βυθού
(Μηχανότρατες - OTB)

0,8

10

Βαθµός Αλιευτικής πίεσης
(1) · (2)

6
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η βαρύτητα «αλιευτικής πίεσης» υπολογίζεται ανεξάρτητα για κάθε παράµετρο, µε µέγιστη
τιµή το 10.
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Σε ό,τι αφορά τον τρόπο υπολογισµού της οικονοµικής αντιστάθµισης του µέτρου της προσωρινής
παύσης δυνάµει του άρθρου 33, του Κανονισµού 508/2014, αυτός θα καθορισθεί κατά την
προετοιµασία της προκύρηξης του µέτρου, θα κοινοποιηθεί στην Ε. Επιτροπή και θα
συµπεριληφθεί σε τροποποίηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος.

δ) Συµπερίληψη Μέτρου 6.2.3

Επίσης, κατόπιν της οριστικής κωδικοποίησης των µέτρων του ΕΠΑΛΘ και σε ό,τι αφορά την
εφαρµογή του άρθρου 48 «Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατ/γεια» µέσω τριών (3) µέτρων,
προέκυψε η ανάγκη αποτύπωσης / συµπερίληψης του µέτρου 6.2.3 (Άρθρο 48 παράγραφος 1
στοιχεία ε) και θ) και ι) «Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια - αποδοτικότητα των
πόρων, µείωση της χρήσης του νερού και των χηµικών προϊόντων, συστήµατα ανακύκλωσης για
την ελαχιστοποίηση της χρήσης νερού), η οποία επιφέρει αλλαγή στον αντίστοιχο πίνακα του
υποκεφαλαίου 3.3.
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