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1. ΕΚΠΌΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΎ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΤΩΝ ΕΤΑΊΡΩΝ
1.1 Εκπόνηση του επιχειρησιακού προγράμματος και συμμετοχή των εταίρων
Η αρχή της εταιρικής σχέσης αποτελεί βασική αρχή στη διαχείριση των Ευρωπαϊκών
Ταμείων. Σκοπός της είναι η τήρηση της προσέγγισης της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης κατά
την προετοιμασία, την υλοποίηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των
προγραμμάτων αξιοποιώντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία των εταίρων.
Η εμπλοκή των εταίρων στον σχεδιασμό της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 για τον
τομέα της αλιείας, έχει ξεκινήσει από τις αρχές του 2012 και περιλαμβάνει ενημέρωση των
αρμόδιων εθνικών και περιφερειακών δημοσίων αρχών, οικονομικών και κοινωνικών
εταίρων και μη κυβερνητικών οργανώσεων αναφορικά με την πρόταση Κανονισμού του
ΕΤΘΑ καθώς και την ενεργό συμμετοχή τους με κατάθεση απόψεων και προτάσεων.
Συγκεκριμένα:
i. Στις 12-01-2012 τέθηκε σε διαβούλευση η πρόταση Κανονισμού του ΕΤΘΑ, αναρτώντας
την στο διαδικτυακό τόπο www.alieia.gr και αποστέλλοντας σχετικό έγγραφο σε
αντιπροσωπευτικούς εταίρους (μέλη της Επ. Παρακολούθησης του ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ 20072013).
ii. Στις 27/01/2012 στο κτίριο του ΟΛΠ στον Πειραιά, πραγματοποιήθηκε ημερίδα
παρουσίασης του νέου Ταμείου ΕΤΘΑ από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
iii. Στην ηλεκτρονική πύλη http://www.alieia.gr δημιουργήθηκε ειδικός χώρος που αφορά
στην προγραμματική περίοδο 2014-2020.
iv. Με την αρ.118/15-01-2013 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, οργανώθηκε η εταιρική σχέση στο πλαίσιο του αναπτυξιακού προγραμματισμού
περιόδου 2014-2020. Κατόπιν σχετικής πρόσκλησης της ΔΑ, οι ακόλουθοι φορείς
αποδέχτηκαν την συμμετοχή τους στις διαδικασίες που προβλέπει η εταιρική σχέση.
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Αλιείας
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» / Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας
Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
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Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων
Υπουργείο Ναυτιλίας
Γενική Γραμματεία Λιμένων & Λιμενικής Πολιτικής / Δ/νση Λιμενικών Υποδομών
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων δράσεων στους
τομείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας
Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων
Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων
Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας / Δ/νση Σχεδιασμού Προγραμματισμού
Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε)
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων / Ειδική Υπηρεσία
Συντονισμού & Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ
Περιφερειακές Αρχές
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Ενδιάμεση Διαχειριστικη Αρχή Περιφέρειας ΑΜΘ
Περιφέρεια Ηπείρου
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Περιφέρεια Κρήτης/Τμήμα Αλιείας
Περιφέρεια Κρήτης/Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής,
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Αλιείας & Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Ενδιάμεση Διαχειριστικη Αρχή Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Περιφέρεια Αττικής
Τοπικοί αναπτυξιακοί φορείς
Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.
Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Α.Ε
Αναπτυξιακή Εύβοιας Α.Ε
Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε. - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α
Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α
Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε.
Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α
Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε
Κοινωνικοί και οικονομικοί φορείς
Ελληνική Ένωση Αναπτυξιακών Εταιρειών (HELLADA)
Ελληνικό Δίκτυο LEADER

EL

7

EL

ΠΑΣΕΓΕΣ - Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. – Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Σ.Ε.Β.Τ. - Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων
Πανελλήνια Ένωση Πλοιοκτητών Παράκτιων Επαγγελματικών Αλιευτικών Σκαφών
Σύνδεσμος Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών (Σ.Ε.Θ
Πανελλήνια Ένωση Μικρομεσαίων Ιχθυοκαλλιεργητών
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Κατεψυγμένων Τροφίμων (ΠΑ.Σ.Ε.Κ.Τ.)
Πανελλήνιος Σύλλογος Ιχθυολόγων
Πανελλήνιος Σύλλογος Ιχθυολόγων Δημοσίου
Οργανισμός Κεντρικής Αγοράς Αθηνών ΟΚΑΑ Α.Ε
Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ)
Περιβαλλοντικοί φορείς
Ελληνικό Δίκτυο Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών
Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης
WWF HELLAS - Παγκόσμιο Ταμείο για την Φύση
ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας
ΑΡΧΕΛΩΝ Σύλλογος για την προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας
HELMEPA Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος
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Μοm – Εταιρεία Μελέτης και Προστασίας της Μεσογειακής Φώκιας
MEDASSET – Μεσογειακός Σύνδεσμος για τη Σωτηρία των Θαλάσσιων Χελωνών
Εκπαιδευτικά ιδρύματα
Τμήμα Βιολογίας Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης
Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών
Επιστημών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας Πανεπιστημίου Αιγαίου
Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών Γεωπονικού Πανεπιστημίου
Αθηνών
Τμήμα Υδατοκαλλιεργειών και Αλιευτικής Διαχείρισης Τα.Ε.Ι. Μεσολογγίου

v. Στις 29 Απριλίου 2013 εστάλη στους ανωτέρω φορείς η 1η εγκύκλιος της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας (εφεξής ΕΥΔ),
προκειμένου, αφενός μεν να ενημερωθούν για το υπό διαπραγμάτευση προτεινόμενο νέο
πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, αφετέρου δε, να προετοιμαστούν,
διαμορφώσουν και διατυπώσουν προτάσεις στρατηγικής και προτεραιοτήτων σε εθνικό,
τομεακό και περιφερειακό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό εστάλησαν κείμενα και προτάσεις από
23 εταίρους. Η ΕΥΔ επεξεργάστηκε αυτές τις προτάσεις και κατέληξε στα ακόλουθα βασικά
συμπεράσματα:
- Καταδεικνύεται η ανάγκη ενθάρρυνσης της αλιευτικής επιχειρηματικότητας και ενίσχυση
των δεσμών μεταξύ εφαρμοσμένης έρευνας και πραγματικών αναγκών του τομέα, καθώς
επίσης και η αξιοποίηση σχετικών ερευνητικών δεδομένων για την προώθηση της βιώσιμης
καινοτόμου και ανταγωνιστικής αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
- Προτείνεται η εκπόνηση επιστημονικών μελετών και ο σχεδιασμός προγραμμάτων
διαχείρισης για τον περιορισμό της αλιευτικής προσπάθειας και την αποκατάσταση του
παράκτιου θαλάσσιου οικοσυστήματος. Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται απαραίτητη η στήριξη
προγραμμάτων συλλογής αλιευτικών δεδομένων, η χρηματοδότηση δράσεων για την
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ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου, την οργάνωσης και δικτύωσης των επαγγελματιών του
τομέα, καθώς και η ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων συστημάτων και πιλοτικών
προγραμμάτων για τον έλεγχο της αλιείας.
- Απαιτούνται μέτρα υποστήριξης των παραγωγών, ανάδειξης της αλιευτικής παράδοσης και
τουριστική αξιοποίηση των αλιευτικών περιοχών στο πλαίσιο μίας ολοκληρωμένης
στρατηγικής για την ανάπτυξη των εξαρτώμενων από την αλιεία περιοχών. Προς την
κατεύθυνση αυτή κρίνεται απαραίτητη η παροχή εναλλακτικής – συμπληρωματικής
ενασχόλησης στους αλιείς, καθώς και η σχετική επιμόρφωσή τους.
- Ιδιαίτερα σημαντικό για την βιωσιμότητα του τομέα και τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας τοπικών παραδοσιακών αλιευτικών προϊόντων, κρίνεται η εφαρμογή
προτύπων ιχνηλασιμότητας στην αλυσίδα παραγωγής και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων,
καθώς και η κατοχύρωση γεωγραφικών ενδείξεων για Ελληνικά αλιευτικά προϊόντα με
παράλληλη ενίσχυση και εκσυγχρονισμό των υποδομών των αλιευτικών λιμένων, των τόπων
εκφόρτωσης και των αλιευτικών καταφυγίων.
- Χρειάζεται η εξασφάλιση μίας βιώσιμης ανάπτυξης του κλάδου των υδατοκαλλιεργειών
μέσω συντονισμένου χωροταξικού σχεδιασμού, στήριξης επενδύσεων για τον εκσυγχρονισμό
και την διαφοροποίηση των εγκαταστάσεων με νέα προϊόντα καθώς και ανάπτυξης και
εξέλιξης εξοπλισμών και διαδικασιών που θα συμβάλουν στην δημιουργία προϊόντων
υψηλότερης διατροφικής αξίας και χαμηλότερου κόστους παραγωγής με απώτερο στόχο την
διατήρηση αλλά και την περαιτέρω ενδυνάμωση της ηγετικής θέσης στην παραγωγή
μεσογειακών ειδών ιχθυοκαλλιέργειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
- Για την συγκράτηση του πληθυσμού εντός των περιοχών της χώρας, την αξιοποίηση
τοπικών πόρων και τοπικού εργατικού δυναμικού και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας
των ΜΜΕ, απαιτείται η χρηματοδότηση νέων επενδύσεων και νέων προϊόντων, η βελτίωση
των οργανωτικών δομών με νέες τεχνολογίες και νέα πληροφοριακά συστήματα, η υιοθέτηση
καλών πρακτικών και οικολογικών μεθόδων παραγωγής, καθώς και η κατάλληλη προώθηση
και προβολή των προϊόντων στην εγχώρια και ξένη αγορά.
vi. Οι προτάσεις των εταίρων οι οποίες έχουν σταλεί γραπτά, έχουν ληφθεί υπόψη για τη
σύνταξη προτάσεων στρατηγικής για τον τομέα αλιείας, στο πλαίσιο διαμόρφωσης του
Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Επισημαίνεται ότι
η διαμόρφωση του κειμένου με τις στρατηγικές επιλογές στον τομέα της αλιείας, έγινε
λαμβάνοντας υπόψη και τα αποτελέσματα της εμπειρογνωμοσύνης για «τον προσδιορισμό
των αναπτυξιακών αναγκών, δυνατοτήτων, απειλών και ευκαιριών στον Τομέα της Αλιείας
και τον προσανατολισμό των τομεακών προτεραιοτήτων» η οποία ολοκληρώθηκε τον
Απρίλιο του 2013.
vii. Τον Οκτώβριο του 2013 δημοσιεύτηκε προκήρυξη (τηρώντας τις σχετικές
κατευθυντήριες γραμμές της Ευρ. Επιτροπής) για την ανάθεση της εκ των προτέρων
αξιολόγησης & της στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης.
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viii.
Τον ίδιο μήνα, συνδιοργανώθηκε με την αρμόδια Διεύθυνση Υδατοκαλλιεργειών της
Γεν. Δ/νσης Βιώσιμης Αλιείας, Ημερίδα με θέμα «Υδατοκαλλιέργειες 2014-2020 - Θέσπιση
Πολυετούς Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών».
ix.
Εκδόθηκε η αρ. 189/27-01-2014 Υπουργική Απόφαση «Σύσταση της Ομάδας
Σχεδιασμού Προγράμματος στο πρώην Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο
πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020 για την Αλιεία».

Η Ομάδα Σχεδιασμού Προγράμματος (ΟΣΠ) συγκροτήθηκε με την αριθ.944/26-5-2014
Υπουργική Απόφαση και λειτούργησε στο πλαίσιο της ΕΥΔ, τις δε εργασίες της υποστήριξε
και συντόνισε η Μονάδα Α’ «Προγραμματισμού» της ΕΥΔ που είναι επιφορτισμένη με τη
μέριμνα για τη σύνταξη, εκπόνηση και υποβολή του ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 20142020.
Οι κύριες συνεδριάσεις της ολομέλειας της ΟΣΠ πραγματοποιήθηκαν στις 23 Ιουνίου και
στις 17 Σεπτεμβρίου του 2014, ενώ η συνεργασία των μελών της στο πλαίσιο εκπλήρωσης
των καθηκόντων τους υλοποιήθηκε μέσω της λειτουργίας υποομάδων εργασίας και κατά
κανόνα με ανταλλαγή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και σύνταξη – σε συνεχή βάση αναφορών προόδου από τη συντονίστρια Μονάδα της ΕΥΔ.
Κύριος στόχος της Ομάδας ήταν η εξειδίκευση της Στρατηγικής του Προγράμματος με τον
καθορισμό των βασικών Μέτρων ανά προτεραιότητα της Ένωσης όπως αυτές περιγράφονται
στον Καν. (ΕΕ) 508/2014, των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων και κατ’ επέκταση των
δεικτών εκροών και αποτελέσματος, καθώς και την κατανομή των διαθέσιμων οικονομικών
πόρων του ΕΤΘΑ ανά Μέτρο για την επίτευξη των στόχων αυτών.
Η εκτίμηση εκπλήρωσης των ειδικών εκ των προτέρων όρων (αιρεσιμοτήτων) καθώς και οι
απαιτήσεις που αφορούν ειδικά μέτρα του ΕΤΘΑ (όπως: σχέδιο δράσης για την αλιεία μικρής
κλίμακας, στόχοι και μέτρα που θα ληφθούν για τη μείωση της αλιευτικής ικανότητας βάσει
του άρθρου 22 του Καν της ΚΑλΠ σε συνδυασμό με την εφαρμογή δράσεων μόνιμης παύσης
των αλιευτικών δραστηριοτήτων, η συλλογή αλιευτικών δεδομένων, το σύστημα έλεγχου,
επιθεώρησης & επιβολής), περιγράφηκαν από τη Γενική Δ/νση Βιώσιμης Αλιείας καθώς και
την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας.
Η ολοκληρωμένη εδαφική ανάπτυξη, η συμπληρωματικότητα του Προγράμματος με τα άλλα
Ταμεία, οι ειδικές ανάγκες των περιοχών NATURA 2000, η χρήση των προνοιών περί
απλουστευμένου/ πρόσθετου κόστους & διαφυγόντος εισοδήματος, η χρήση της τεχνικής
βοήθειας, το πλαίσιο επίδοσης, το σχέδιο χρηματοδότησης, το σχέδιο αξιολόγησης, οι
ρυθμίσεις εφαρμογής του προγράμματος, οι οριζόντιες αρχές, η εκπλήρωση των γενικών εκ
των προτέρων όρων (αιρεσιμοτήτων), κλπ περιγράφηκαν από την ΕΥΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ &
ΘΑΛΑΣΣΑΣ.
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1.2 Αποτέλεσμα της εκ των προτέρων αξιολόγησης
1.2.1 Περιγραφή της διαδικασίας της εκ των προτέρων αξιολόγησης
Ο Αξιολογητής ενεπλάκη και στα τρία βασικά στάδια της διαδικασίας εκπόνησης του
ΕΠΑΛΘ 2014-2020 ως ακολούθως:
SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ & ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ
Στο πλαίσιο επικαιροποίησης της προϋπάρχουσας SWOT ανάλυσης, ο Αξιολογητής
πραγματοποίησε βελτιώσεις και προσθήκες στην ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης ενώ
κατέγραψε και ενσωμάτωσε απόψεις οι οποίες αποτελούν προϊόν διαβούλευσης στο πλαίσιο
της εταιρικής σχέσης. Όσον αφορά τα απαιτούμενα στοιχεία, αξιοποιήθηκαν τα διαθέσιμα
στοιχεία του Μητρώου Αλιευτικών Σκαφών και της τράπεζας αλιευτικών δεδομένων, τα
στοιχεία των ερευνών θαλάσσιας αλιείας και υδατοκαλλιεργειών που διενεργεί η ΕΛ.ΣΤΑΤ,
τα στοιχεία του Υπ. Ναυτιλίας, καθώς και στοιχεία της Eurostat. Για την εκτίμηση των
αναγκών συλλέχτηκαν πληροφορίες από τις υπάρχουσες βάσεις δεδομένων, τις μελέτες που
έχουν εκπονηθεί από άλλους φορείς ή εξωτερικούς συμβούλους στους τομείς της αλιείας και
της υδατοκαλλιέργειας, τις απόψεις των μελών της εταιρικής σχέσης και τα διδάγματα από
την υλοποίηση παρεμβάσεων στο πλαίσιο των προηγούμενων προγραμμάτων αλιείας.
Ακολούθησαν συνεντεύξεις και συζητήσεις με στελέχη των υπηρεσιών διαχείρισης και
εφαρμογής του Ε.Π. αλιείας και φορείς χάραξης πολιτικής αναφορικά με την Κοινή
Αλιευτική Πολιτική, την Ολοκληρωμένη Θαλάσσιας Πολιτική και το χωροταξικό σχεδιασμό.
ΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ
Η ΕΥΔ παρείχε στον Αξιολογητή ένα προσχέδιο της λογικής παρέμβασης, προσδιόρισε τους
στόχους, τα μέτρα και τις δράσεις που θα περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα και πρότεινε, την
κατανομή των πόρων, τα αναμενόμενα αποτελέσματα και τους στόχους. Επίσης, κατάρτισε
Πλαίσιο Επιδόσεων του προγράμματος, επιλέγοντας τα κατάλληλα ορόσημα. Ο Αξιολογητής
εκτίμησε την αναμενόμενη συμβολή του προγράμματος στην εφαρμογή της ΚΑλΠ και της
Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής, τη λογική της παρέμβασης που προτείνεται σε σχέση
με τις διαπιστωθείσες ανάγκες, τη συνοχή μεταξύ των αναμενόμενων εκροών και των
αποτελεσμάτων, την κατανομή των χρηματοδοτικών πόρων, και την καταλληλότητα των
επιλεγμένων ενδιάμεσων τιμών στόχων (οροσήμων) για την επίτευξη των στόχων του
προγράμματος. Επίσης εκπόνησε το σχέδιο της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων του προγράμματος (ΣΜΠΕ).
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ
Σε αυτό το στάδιο ο Αξιολογητής έδωσε οριστική γνώμη σε όλα τα μέρη του σχεδίου του
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προγράμματος, καθώς και για άλλες πτυχές που σχετίζονται με την εφαρμογή του, και
εκπόνησε την έκθεση της εκ των προτέρων αξιολόγησης. Ειδικότερα: α) εκτίμησε την
επάρκεια των ανθρωπίνων πόρων και της διοικητικής ικανότητας των εμπλεκόμενων φορέων,
την καταλληλότητα των μηχανισμών υλοποίησης και των διαδικασιών παρακολούθησης του
προγράμματος, και β) κατάρτισε Σχέδιο Αξιολόγησης. Στο διάστημα αυτό επίσης,
ακολουθήθηκε η διαδικασία έγκρισης της ΣΜΠΕ από την αρμόδια Εθνική Περιβαλλοντική
Αρχή, και η ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της σχετικής διαβούλευσης με τους εταίρους
στα τελικά κείμενα των εκθέσεων της εκ των προτέρων αξιολόγησης και της ΣΜΠΕ.

1.2.2 Επισκόπηση των συστάσεων των εκ των προτέρων αξιολογητών και σύντομη περιγραφή
του τρόπου με τον οποίο ελήφθησαν υπόψη
Θέμα

1 - Ανάλυση SWOT,
αξιολόγηση αναγκών

2 - Ανάπτυξη της λογικής
παρέμβασης,
συμπεριλαμβανομένης της
συμβολής στην ΕΕ 2020, της
εσωτερικής συνοχής του
προτεινόμενου προγράμματος
και της σχέσης του με άλλα
συναφή μέσα, του καθορισμού
ποσοτικά προσδιορισμένων
στόχων και οροσήμων και της
κατανομής των πόρων του
προϋπολογισμού
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Σύσταση

Τρόπος με τον οποίο η
σύσταση ελήφθη υπόψη ή
λόγος για τον οποίο δεν
ελήφθη υπόψη
Η ανάλυση χρειάστηκε
Η σύσταση έγινε αποδεκτή.
επικαιροποίηση προκειμένου Eπικαιροποιήθηκε η swot
να εντοπιστούν κα
ανάλυση.
χρησιμοποιηθούν τα πλέον
πρόσφατα στοιχεία, έτσι
ώστε να διαγνωστούν οι
υπάρχουσες ανάγκες, να
εντοπιστούν τα προβλήματα,
οι αδυναμίες, οι κίνδυνοι και
οι ευκαιρίες και να
υποστηριχθεί ο σχεδιασμός
του ΕΠ Αλιείας 2014-2020.
1) Προτείνεται η
1) Έγινε η σχετική
επανεκτίμηση της
διερεύνηση των τιμών των
δυνατότητας μέτρησης των
δεικτών πλαισίου από τον
δεικτών αποτελέσματος που αξιολογητή με αποτέλεσμα
λείπουν. Όσον αφορά στους να γίνουν οι απαραίτητες
δείκτες πλαισίου οι οποίοι
αλλαγές στο κεφάλαιο 2.2.
αφορούν στην εκτίμηση των Όσον αφορά στους δείκτες
αποτελέσματος, η σύσταση
τιμών βάσης, υπάρχει
έγινε αποδεκτή και οι τιμές
πρόβλημα διαθεσιμότητας
στοιχείων για αρκετούς από επανεκτιμήθηκαν
2) Δεδομένου ότι οι
αυτούς. Προτείνεται η
στρατηγικές τοπικής
επανεξέτασή τους σε
συνδυασμό με τους
ανάπτυξης υπερβαίνουν μία
αντίστοιχους δείκτες
απλή συλλογή δράσεων ή
παράθεση τομεακών
αποτελεσμάτων.
2) Είναι απαραίτητο να
μέτρων, σκοπίμως το
αναφέρονται ποια μέτρα
κεφάλαιο 5.1.1 εστιάζει
μπορούν να
στην περιγραφή στήριξης
περιλαμβάνονται στις
γενικών κατηγοριών
παρεμβάσεων, δίνοντας
στρατηγικές τοπικής
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Θέμα

3 - Συνέπεια με το ΚΣΠ, τη
συμφωνία εταιρικής σχέσης, τις
ειδικές ανά χώρα συστάσεις
που εκδίδονται σύμφωνα με το
άρθρο 121 παράγραφος 2
ΣΛΕΕ και, κατά περίπτωση, σε
εθνικό επίπεδο, με το εθνικό
πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων

4 - Αιτιολόγηση των μορφών
υποστήριξης που προτείνονται
στο πρόγραμμα (άρθρο 66 του
ΚΚΔ)
5 - Ανθρώπινοι πόροι και
διοικητική ικανότητα και
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Σύσταση

ανάπτυξης. Οι ΤΟΔΑ θα
μπορούσαν αν έχουν τη
δυνατότητα να προτείνουν
παρεμβάσεις πλέον των
μέτρων αυτών, οι οποίες
βέβαια να είναι συμβατές με
τους στόχους του άρθρου 63
του Καν (ΕΕ) 508/2014 και
με το ΕΠΑΛΘ. Στην
περίπτωση αυτή θα πρέπει
να αναφέρονται οι λόγοι για
τους οποίους επιλέχθηκαν τα
συγκεκριμένα μέτρα για
διαχείριση σε τοπικό
επίπεδο.
3) Δεν περιλαμβάνεται
σχετικός δείκτης για την
«ΠΕ5», για τον ειδικό στόχο
«ΕΣ2» στην επίτευξη του
οποίου συνεισφέρει το μέτρο
του άρθρου 69 για το οποίο
εκτιμάται ότι θα υπάρξει
επίπτωση στη δημιουργία
θέσεων απασχόλησης.
Θα ήταν σκόπιμο να
περιληφθούν στο
Πρόγραμμα λεπτομερείς
αναφορές σχετικά με τις
συνέργειες μεταξύ του
ΕΤΘΑ και των άλλων
Ταμείων και του τρόπου με
τον οποίο προβλέπεται να
συνδυαστούν για την
επίτευξη του κάθε θεματικού
στόχου. Επίσης θα ήταν
σκόπιμη η παρουσίαση της
συσχέτισης κάθε
προτεινόμενο Μέτρου με
τους θεματικούς στόχους του
ΚΣΠ.
Δεν υπήρξαν συστάσεις

Τρόπος με τον οποίο η
σύσταση ελήφθη υπόψη ή
λόγος για τον οποίο δεν
ελήφθη υπόψη
έμφαση στους
επιδιωκόμενους στόχους.
Ως εκ τούτου η σύσταση
δεν έγινε αποδεκτή.
3) Η σύσταση δεν έγινε
αποδεκτή, δεδομένου ότι
βάσει του Κανονισμού
1014/2014 δεν
προβλέπεται σχετικός
δείκτης ούτε για τον ΕΣ 1
ούτε για τον ΕΣ 2

Η σύσταση έγινε αποδεκτή.
Το κείμενο στο κεφάλαιο
3.4 έχει εμπλουτιστεί
καταλλήλως.

Δεν υπήρξαν συστάσεις
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Θέμα

διαχείριση του προγράμματος
6 - Διαδικασίες
παρακολούθησης του
προγράμματος και συλλογής
των αναγκαίων δεδομένων για
τη διενέργεια των
αξιολογήσεων

Σύσταση

Τρόπος με τον οποίο η
σύσταση ελήφθη υπόψη ή
λόγος για τον οποίο δεν
ελήφθη υπόψη

1) Η γνώση σε βάθος της
διαχείρισης των
επιχειρησιακών
προγραμμάτων και η
βελτίωση της
γραφειοκρατίας μέσω ενός
Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος
πρέπει να
αντικατοπτρίζονται σε μία
αναβάθμιση του
Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος
Αγροτικής Ανάπτυξης και
Αλιείας (ΟΠΣΑΑ).
2) Εκτιμάται ότι χρειάζεται η
δημιουργία μιας ευέλικτης
ειδικής ομάδας (ενός ή δύο
ατόμων) που θα επιφορτιστεί
με το αντικείμενο της
συνεχούς ενημέρωσης για
την πορεία του
προγράμματος συλλογής
αλιευτικών δεδομένων και
της παροχής
επεξεργασμένων στοιχείων
σε κάθε σχετικό αίτημα. Η
ομάδα αυτή θα αναλάβει
επίσης την παρακολούθηση
των στοιχείων του
πολυετούς στρατηγικού
σχεδίου για την
υδατοκαλλιέργεια καθώς
επίσης και την
παρακολούθηση των
στοιχείων για παραγωγή και
εμπορία του κλάδου.
Δεν υπήρξαν συστάσεις

1) Η σύσταση έγινε
αποδεκτή. Σχετικές
αναφορές υπάρχουν στο
κεφάλαιο 11.2
2) Η σύσταση θα ληφθεί
υπόψη κατά την υλοποίηση
του ΕΠ.

7 - Μέτρα για την προώθηση
ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών
και γυναικών, την πρόληψη των
διακρίσεων και την προώθηση
της βιώσιμης ανάπτυξης
8 - Μέτρα που λαμβάνονται για Δεν υπήρξαν συστάσεις
τη μείωση του διοικητικού
φόρτου των δικαιούχων
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Θέμα

Σύσταση

Τρόπος με τον οποίο η
σύσταση ελήφθη υπόψη ή
λόγος για τον οποίο δεν
ελήφθη υπόψη

9 - Απαιτήσεις για τη
στρατηγική περιβαλλοντική
εκτίμηση

Δεν υπήρξαν συστάσεις
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2. SWOT ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ
2.1 Ανάλυση SWOT και προσδιορισμός αναγκών
Προτεραιότητα της 1 - Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς
Ένωσης
τη χρήση των πόρων, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και
βασιζόμενης στη γνώση αλιείας
Πλεονεκτήματα
 Η Γεωμορφολογία των θαλάσσιων περιοχών της χώρας και ο μεγάλος αριθμός νησιών
που επιτρέπουν την ανάπτυξη πολλών αλιευτικών τεχνικών. Η χώρα διαθέτει τη
μεγαλύτερη σε μήκος ακτογραμμή της ΕΕ, όπου είναι συγκεντρωμένο το μεγαλύτερο
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της.
 Ο ελληνικός αλιευτικός στόλος είναι ο πολυπληθέστερος από άποψη αριθμού στην
ΕΕ (στις 28 Φεβρουαρίου 2014, ο ελληνικός στόλος αντιστοιχούσε στο 18% του
συνόλου της ΕΕ).
 Η μεγάλη βιοποικιλότητα θαλάσσιων οργανισμών και ως εκ τούτου η μεγάλη ποικιλία
αλιευμάτων, τα περισσότερα εκ των οποίων είναι εμπορικά.
 Η εγγύτητα σε κύριες αγορές διάθεσης (Ε.Ε) λόγω στρατηγικής θέσης της χώρας, με
παράλληλη αυξανόμενη εγχώρια κατανάλωση ιδιαίτερα στους θερινούς μήνες λόγω
τουρισμού.
 Η απασχόληση σημαντικού αριθμού επαγγελματιών και εργαζομένων σε συναφείς
κλάδους, καθώς και η παράλληλη ανάπτυξη επιχειρήσεων που ενισχύουν το κλάδο σε
προϊόντα –εξοπλισμούς & υπηρεσίες.

Αδυναμίες
 Η μεγάλη απόσταση των νησιωτικών κυρίως αλιευτικών περιοχών από αστικά κέντρα
και η έλλειψη επαρκών ενδοπεριφερειακών συνδέσεων.
 Οι ελλείψεις σε εξοπλισμό και αναγκαίες παροχές των υφιστάμενων αλιευτικών
λιμένων και τόπων εκφόρτωσης. Η δυσκολία της διαχείρισης των αλιευτικών
αποθεμάτων λόγω της μεγάλης ποικιλομορφίας των αλιευμάτων και των
μεθόδων/εργαλείων αλιείας.
 Η περιορισμένη γνώση σχετικά με την κατάσταση των πόρων που να δικαιολογεί την
αναγκαιότητα για περιορισμό των αλιευτικών δραστηριοτήτων ή/και μείωση του
αλιευτικού στόλου (το πρόγραμμα συλλογής αλιευτικών δεδομένων σταμάτησε κατά
τα έτη 2008-2012).
 Ο αθέμιτος ανταγωνισμός από χώρες εκτός Ε.Ε.
 Η χαμηλή ενεργειακή αποδοτικότητα του αλιευτικού στόλου που οδηγεί σε υψηλό
κόστος λειτουργίας.
 Η παλαιότητα του αλιευτικού στόλου (μ.ο. 27 έτη, στοιχεία ΚΑΜ, 7/2012) με
επιπτώσεις στο εισόδημα και τις συνθήκες διεξαγωγής της αλιευτικής δραστηριότητας
(ασφάλεια – υγιεινή).
 Οι μεγάλης ηλικίας, μη επαρκούς εκπαίδευσης αλιείς που εμφανίζουν αδυναμίες
προσαρμογής στις νέες αντιλήψεις / δραστηριότητες της αλιείας, μη διευκολύνοντας
τη σύγχρονη διαχείριση των αλιευτικών πόρων αλλά και την ανάπτυξη της
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παραγωγικότητας.
 Η περιορισμένη συμμετοχή των αλιέων σε οργανώσεις που είναι απαραίτητες για την
προώθηση του κλάδου.
 Τα αλιευτικά προϊόντα στερούνται οικολογικής σήμανσης – πιστοποίησης, ενώ τα
προγράμματα προώθησης και ενημέρωσης του καταναλωτή είναι περιορισμένα.

Δυνατότητες
 Η διατήρηση πληθυσμού σε νησιώτικές και παράκτιες περιοχές, μέσω της
διαφοροποίησης του εισοδήματος των αλιέων και της ενίσχυσης δραστηριοτήτων
σχετικών με τα προϊόντα του θαλάσσιου περιβάλλοντος, της θαλάσσιας κληρονομιάς
και του πολιτισμού.
 Η βελτίωση υποδομών σε αλιευτικούς λιμένες, ιχθυόσκαλες, τόπους εκφόρτωσης και
καταφύγια στο πλαίσιο βελτίωσης της ασφάλειας και των συνθηκών εργασίας,
βελτίωσης της ιχνηλασιμότητας των προϊόντων και αύξησης της ενεργειακής
απόδοσης.
 Η προκήρυξη και υλοποίηση του έργου για τον εντοπισμό, χαρτογράφηση και
αποτύπωση σε ναυτικούς χάρτες, για το σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας, βυθών με
θαλάσσια βλάστηση (ποσειδωνία και άλλα θαλάσσια φανερόγαμα) με σκοπό την
προστασία περιοχών με γόνο και με ευαίσθητα ενδιαιτήματα.
 Η διαφαινόμενη αύξηση της κατανάλωσης προϊόντων αλιείας μέσω της αλλαγής των
διατροφικών συνηθειών.
 Η έκδοση της Υπουργικής Απόφασης για τις προϋποθέσεις, τους όρους και τη
διαδικασία διενέργειας αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς που θα
επιτρέψει την χρηματοδότηση σχετικών δράσεων.
 Ο εκσυγχρονισμός του στόλου προκειμένου να βελτιωθεί η υγεία, η υγιεινή, η
ασφάλεια και οι εργασιακές συνθήκες των αλιέων, καθώς και να βελτιωθεί η
ενεργειακή απόδοση των αλιευτικών σκαφών.
 Η εφαρμογή καινοτόμων λύσεων για μία «έξυπνη, πράσινη αλιεία» μέσα από την
ενεργό συμμετοχή και ευαισθητοποίηση του ίδιου του αλιέα σε θέματα βιωσιμότητας
του κλάδου και την παράλληλη ανάπτυξη της γνώσης για την αντιμετώπιση των
προβλημάτων του με την συνεργασία της επιστημονικής κοινότητας και των
ερευνητικών φορέων της χώρας. Η αυξημένη ευαισθητοποίηση των τοπικών φορέων
για ανάληψη δράσεων κοινού ενδιαφέροντος με τη συνεργασία επιχειρήσεων,
συνεταιριστικών φορέων και ερευνητικών ιδρυμάτων.
 Η στήριξη επενδύσεων που προσθέτουν αξία στα αλιευτικά προϊόντα επιτρέποντας
στους αλιείς να πραγματοποιούν την επεξεργασία, εμπορία και άμεση πώληση των
δικών τους αλιευμάτων.
 Η προσπάθεια βελτίωσης της διαχείρισης της αλιείας, ενισχύοντας την
παρακολούθηση της αλιείας μέσω της γνώσης της κατάστασης των ιχθυοαποθεμάτων
με την ενίσχυση της έρευνας και την εφαρμογή περισσότερο αειφόρων διαχειριστικών
συστημάτων προκειμένου να εντοπιστούν τα είδη αλιείας που βρίσκονται σε κίνδυνο
(το πρόγραμμα συλλογής αλιευτικών δεδομένων ξεκίνησε να υλοποιείται στα τέλη
του 2013 κατόπιν του Νόμου 4072/2012 και συγκεκριμένα του άρθρου 205).
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Απειλές
 Η έλλειψη ενημέρωσης και γνώσης των επιπτώσεων της ανθρώπινης δραστηριότητας
(συμπεριλαμβανομένης της αλιείας) σε περιοχές που προστατεύονται καθώς και σε
προστατευόμενα θαλάσσια είδη.
 Ο αυξημένος ανταγωνισμός στο διεθνές περιβάλλον και από την ερασιτεχνική αλιεία.
 Η οικονομική συγκυρία και οι επιπτώσεις της στον κοινωνικοοικονομικό ιστό της
χώρας (ειδικότερα των αλιευτικών περιοχών), σε συνδυασμό με το υψηλό κόστος
λειτουργίας του αλιευτικού στόλου Η περαιτέρω πληθυσμιακή γήρανση των
κατοίκων / απασχολούμενων του τομέα.
 Η αδυναμία οργάνωσης και συμμετοχής των αλιέων στις διαδικασίες λήψης
αποφάσεων και ανταπόκρισής τους στην ανάγκη αναπροσαρμογής των αλιευτικών
δραστηριοτήτων για σκοπούς αειφόρου χρήσης των πόρων.
 Η άγνοια για τις πιθανές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα θαλάσσια
οικοσυστήματα.

Εντοπισμός των αναγκών με βάση την ανάλυση SWOT
Ο εκσυγχρονισμός του αλιευτικού στόλου ώστε να ανταποκρίνεται επαρκώς στους κανόνες
ασφαλείας και να εξασφαλίζει ικανοποιητικές συνθήκες εργασίας και υγιεινής και η
εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων και τεχνικών (για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης,
την επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων και τη βελτίωση της ποιότητας των αλιευτικών
προϊόντων.
Σε εφαρμογή των ετήσιων εκθέσεων για το στόλο, πιθανή υλοποίηση μέτρων οριστικής
παύσης των αλ. δραστηριοτήτων
Η επιμόρφωση των αλιέων, η ευαισθητοποίησή τους σε θέματα προστασίας του
περιβάλλοντος και η στήριξη του εισοδήματός τους μέσα από δράσεις βελτίωσης της
προστιθέμενης αξίας των προϊόντων τους και διευκόλυνσης της δικτύωσης και πρόσβασής
τους στις αγορές.
Η ενίσχυση των αλιευτικών υποδομών και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους
υφιστάμενους τόπους εκφόρτωσης στο πλαίσιο μεταξύ άλλων και της εφαρμογής της
υποχρέωσης εκφόρτωσης και απαγόρευσης των απορρίψεων, καθώς και της αξιοποίησης των
ανεπιθύμητων αλιευμάτων.
Η ενίσχυση της οικονομίας των αλιευτικών κοινοτήτων, ενθαρρύνοντας την αναζήτηση νέων
μορφών εισοδήματος, τη διαφοροποίηση των επιχειρήσεων και τη δημιουργία υπηρεσιών
συμπληρωματικών με την αλιεία.
Η στήριξη δραστηριοτήτων συλλογής δεδομένων (χρηματοδότηση από ΠΕ 3 – εφαρμογή
σχεδίου δράσης), μελετών, πιλοτικών σχεδίων, διάδοσης γνώσεων και αποτελεσμάτων
ερευνών και βέλτιστων πρακτικών και η κατάρτιση, εφαρμογή και παρακολούθηση σχεδίων
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διαχείρισης για θαλάσσιες περιοχές Νatura 2000 και άλλες θαλάσσιες προστατευόμενες
περιοχές.
Η στήριξη δράσεων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη ή στην εισαγωγή νέων τεχνικών ή
οργανωτικών γνώσεων που μειώνουν τις επιπτώσεις των αλιευτικών δραστηριοτήτων στο
περιβάλλον.

Συνεκτικότητα της ανάλυσης SWOT με το πολυετές εθνικό σχέδιο στρατηγικής για την
υδατοκαλλιέργεια
Δεν απαιτείται

Συνέπεια της ανάλυσης SWOT με την πρόοδο που πρέπει να σημειωθεί ώστε να
επιτευχθεί καλή περιβαλλοντική κατάσταση μέσω της εκπόνησης και εφαρμογής της
οδηγίας-πλαισίου για τη θαλάσσια στρατηγική (ΟΠΘΣ)
Η βελτίωση της διαχείρισης της αλιείας, ενισχύοντας την παρακολούθηση της αλιείας
μέσω της γνώσης της κατάστασης των ιχθυοαποθεμάτων καθώς και της ενίσχυσης της
έρευνας και εφαρμογής αειφόρων διαχειριστικών συστημάτων αλιείας.
- Η εκπόνηση και εφαρμογή διαχειριστικών μέτρων που ωθούν τους αλιείς να ενεργούν κατά
τρόπον ώστε να συμβάλλουν στην επίτευξη της επιδιωκόμενης καλής περιβαλλοντικής
κατάστασης.
- Μέτρα άμβλυνσης των επιπτώσεων και μέτρα αποκατάστασης που προσανατολίζουν τις
αλιευτικές δραστηριότητες προς την αποκατάσταση των πληγέντων στοιχείων των
θαλάσσιων οικοσυστημάτων.
- Κάθε ενέργεια για τη βελτίωση της διαχείρισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των
προστατευόμενων περιοχών θα βρίσκεται σε συμφωνία με τους περιβαλλοντικούς στόχους
που έχουν τεθεί με την αριθ. 1175/12-10-2012 Απόφαση του αρμόδιου Υπουργείου
Περιβάλλοντος, στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας Πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική.

Ειδικές ανάγκες όσον αφορά την απασχόληση, το περιβάλλον, τον μετριασμό της
κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτή καθώς και την προώθηση της
καινοτομίας
Η ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων για την μείωση των επιπτώσεων της αλιείας στο
θαλάσσιο περιβάλλον και στα προστατευόμενα αρπακτικά
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-

Η μελέτη και λήψη μέτρων για την ανάσχεση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής

Η στήριξη των Δράσεων που περιλαμβάνονται στο «Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας
για χρηματοδότηση στις περιοχές Natura 2000 την περίοδο 2014 – 2020»
Η επιμόρφωση των αλιέων, η απόκτηση νέων επαγγελματικών δεξιοτήτων, η προαγωγή
του ρόλου των γυναικών στις αλιευτικές κοινότητες και η δικτύωση των αλιέων
που ασχολούνται με τη μικρής κλίμακας παράκτια αλιεία.

Προτεραιότητα της 2 - Προαγωγή της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς
Ένωσης
τη χρήση των πόρων, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και
βασιζόμενης στη γνώση υδατοκαλλιέργειας
Πλεονεκτήματα
 Η Γεωμορφολογία των θαλάσσιων περιοχών της χώρας και o μεγάλος αριθμός νησιών
που επιτρέπει την ανάπτυξη δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας. Η χώρα διαθέτει τη
μεγαλύτερη σε μήκος ακτογραμμή της ΕΕ, όπου είναι συγκεντρωμένο το μεγαλύτερο
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της.
 Διαθεσιμότητα κατάλληλου θαλάσσιου χώρου, με δυνατότητα ανάπτυξης σε νέες
θέσεις.
 Η τεχνογνωσία και εμπειρία στην εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων παραγωγής και
διακίνησης των αλιευτικών προϊόντων.
 Η υδατοκαλλιέργεια αποτελεί για την Ελλάδα σημαντικό τομέα της πρωτογενούς
παραγωγής και ειδικά η θαλάσσια είναι ένας από τους πλέον αναπτυσσόμενους
κλάδους οικονομικής δραστηριότητας της Χώρας (εντάσσεται στις 10 επενδυτικές
ευκαιρίες, σύμφωνα με διεθνή μελέτη).
 Η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας.
 Η καθετοποίηση των παραγωγικών μονάδων της υδατοκαλλιέργειας.
 Η ύπαρξη σημαντικών πανεπιστημιακών και ερευνητικών κέντρων που ασχολούνται
με τον τομέα της αλιείας και η συνεργασία τους κυρίως με μονάδες
υδατοκαλλιέργειας για θέματα έρευνας και καινοτομίας.
 Η εφαρμογή συστημάτων ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας που εφαρμόζονται για
τα προϊόντα των μονάδων υδατοκαλλιεργειών.
 Η έκδοση του Νόμου 4282/2014 για την Ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών και η
τήρηση αυστηρού πλαισίου ίδρυσης μονάδων υδατοκαλλιέργειας με την Απόφαση
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.

Αδυναμίες
 Το χρονοβόρο και πολύπλοκο σύστημα αδειοδοτήσεων.
 Ο χαμηλός ρυθμός προσαρμογής στο θεσμοθετημένο χωροταξικό σχεδιασμό.
 Ο ανταγωνισμός στη χρήση του αιγιαλού με άλλες δραστηριότητες, όπως ο
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τουρισμός.
Η ανεπάρκεια τεχνικών και κοινωνικών υποδομών, ιδιαίτερα στις νησιωτικές
αλιευτικές περιοχές.
Ο αθέμιτος ανταγωνισμός από χώρες εκτός Ε.Ε.
Το πρόβλημα διακίνησης προϊόντων, ιδιαίτερα των μικρών και νησιωτικών
επιχειρήσεων.
Τα προβλήματα οικονομικής φύσης λόγω έλλειψης ρευστότητας.
Η αύξηση του κόστους παραγωγής με επίπτωση στην τιμή του παραγόμενου
προϊόντος.

Δυνατότητες
 Η ανάπτυξη, αναδιάρθρωση και βελτίωση του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας μέσω
του καθορισμού των περιοχών οργανωμένης ανάπτυξης αυτής (ΠΟΑΥ) κατ’
εφαρμογή του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης
για τις Υδατοκαλλιέργειες (αριθ. 31722/4-11-2011 ΚΥΑ έγκρισης).
 Αύξηση της παραγωγής από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας.
 Διαφοροποίηση του κλάδου, με νέα είδη και νέα τελικά προϊόντα με στόχο τη
διεύρυνση της ζήτησης στις υφιστάμενες και τη διείσδυση σε νέες αγορές.
 Η λειτουργία Πλατφόρμας Τεχνολογίας και Καινοτομίας της Ελληνικής
Υδατοκαλλιέργειας και η ύπαρξη Σχεδίου Ερευνητικών και Τεχνολογικών
Προτεραιοτήτων για την Υδατοκαλλιέργεια που εκπονήθηκε το 2014 από την Γενική
Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και περιλαμβάνει πολυετές
χρονοδιάγραμμα (μέχρι το 2030) με κατανομή των σχετικών προτεραιοτήτων σε
επιμέρους θεματικές δράσεις και ενδεικτικούς μηχανισμούς υλοποίησης.
 Βιολογική και οικολογική σήμανση των τελικών προϊόντων.
 Ενίσχυση για τον εκσυγχρονισμό πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων μονάδων και των
δράσεων κοινού ενδιαφέροντος, όπως η δημιουργία ομάδων παραγωγών.
 Η εφαρμογή των Σχεδίων Διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών της χώρας, με
στόχο τη διατήρηση ή επαναφορά –με κατάλληλα μέτρα - της «καλής κατάστασης»
(οικολογικής ή/και χημικής) όλων των υδατικών σωμάτων, σύμφωνα με την Οδηγία
Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα Ύδατα.

Απειλές
 Η οικονομική συγκυρία και οι επιπτώσεις στον κοινωνικοοικονομικό ιστό της Χώρας
, ειδικότερα των αλιευτικών περιοχών.
 Η διαφαινόμενη αύξηση (ή και μείωση) της στάθμης των υδάτων των θαλάσσιων και
λιμνοθαλάσσιων περιοχών, πιθανά να προκαλέσει αλλαγές στα συστήματα και στις
μεθόδους της υδατοκαλλιεργιτικής δραστηριότητας. Παράλληλα, η αλλαγή στη
στάθμη των υδάτων των θαλάσσιων παράκτιων περιοχών δύναται να προκαλέσει
μεταβολές στην ηθολογία της αναπαραγωγής διαφόρων ειδών ιχθύων, επηρεάζοντας
το επίπεδο της αλιευτικής παραγωγικότητας των περιοχών αυτών.
 Αυξημένος ανταγωνισμός στο διεθνές περιβάλλον.
 Ελλιπής ενημέρωση των καταναλωτών.
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 Καθυστερήσεις στην έγκαιρη θεσμοθέτηση και εφαρμογή σταθερού και
επικαιροποιημένου πλαισίου λειτουργίας του κλάδου.

Εντοπισμός των αναγκών με βάση την ανάλυση SWOT
Η συνεισφορά των υδατοκαλλιεργειών στις εξαγωγές και η συμβολή τους στη δημιουργία
πλεονάσματος σε συνδυασμό με την υπάρχουσα ζήτηση καθιστούν αναγκαία την περαιτέρω
ανάπτυξη του κλάδου με αύξηση της παραγωγής, επέκταση της δραστηριότητας και ίδρυση
νέων μονάδων.
Υπάρχει ανάγκη ανάπτυξης της έρευνας και της καινοτομίας με την ανάπτυξη συνεργασιών
επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων προκειμένου να διερευνηθούν και εξευρεθούν νέες
τεχνικές και μέθοδοι βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας (νέα είδη, νέες μέθοδοι
καλλιέργειας, κ.λπ.). Η επιλογή νέων ειδών προϋποθέτει τη συμπλήρωση της υπάρχουσας
βάσης γνώσης με τις βιολογικές – τεχνολογικές απαιτήσεις των ειδών αυτών, ενώ η μετάβαση
σε νέες μορφές καλλιέργειας (π.χ. ανοιχτής θάλασσας) απαιτεί τον συντονισμό και τη
διερεύνηση των απαιτούμενων νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων.
Για την βελτίωση της απόδοσης και ανταγωνιστικότητας των μονάδων υδατοκαλλιέργειας
απαιτείται η στήριξη της αγοράς συμβουλευτικών υπηρεσιών τεχνικού, οικονομικού,
επιστημονικού, νομικού ή περιβαλλοντικού χαρακτήρα.
Υπάρχει ανάγκη διαφοροποίησης των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και διαμόρφωση
στρατηγικού σχεδιασμού για την προώθησή τους σε συνδυασμό με την ενημέρωση του
καταναλωτή καθώς και η δημιουργία φιλικού περιβάλλοντος για την προσέλκυση νέων
ιδιωτικών επενδύσεων μέσω της απλούστευσης και του εκσυγχρονισμού του θεσμικού
πλαισίου αδειοδότησης, του ελέγχου της δραστηριότητας και των σχέσεων μεταξύ
διοικητικών και παραγωγικών φορέων.

Συνεκτικότητα της ανάλυσης SWOT με το πολυετές εθνικό σχέδιο στρατηγικής για την
υδατοκαλλιέργεια
Στο πολυετές εθνικό στρατηγικό σχέδιο για την υδατοκαλλιέργεια αναφέρεται η σημαντική
θέση του κλάδου των ελληνικών υδατοκαλλιεργειών μεταξύ των κρατών της Μεσογείου και
της ΕΕ, ενώ ταυτόχρονα καταγράφεται το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω της
δημοσιονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, ο κλάδος των υδατοκαλλιεργειών
επηρεάστηκε δυσμενώς. Η ανάγκη για ανάκαμψη και περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου είναι
επιτακτική, όχι μόνο για την αύξηση της παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, αλλά και
για την ενίσχυση της εθνικής οικονομίας, μέσω της αύξησης του ΑΕΠ και της απασχόλησης.
Επιπλέον για την Ελλάδα, λόγω των ιδιαίτερων γεωμορφολογικών της χαρακτηριστικών, η
ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση και ανάπτυξη ακριτικών
και υποβαθμισμένων περιοχών.
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Συνέπεια της ανάλυσης SWOT με την πρόοδο που πρέπει να σημειωθεί ώστε να
επιτευχθεί καλή περιβαλλοντική κατάσταση μέσω της εκπόνησης και εφαρμογής της
οδηγίας-πλαισίου για τη θαλάσσια στρατηγική (ΟΠΘΣ)
-

Η προώθηση νέων μορφών υδατοκαλλιέργειας περισσότερο φιλικών στο περιβάλλον.

- Ο καθορισμός νέων περιοχών κατάλληλων για την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας,
λαμβάνοντας υπόψη τον χωροταξικό σχεδιασμό, την απουσία ευαίσθητων οικοσυστημάτων
και τυχόν ανθρωπογενών πηγών ρύπανσης.
- Η βελτίωση των τεχνικών και των μεθόδων παρακολούθησης και καταγραφής των
περιβαλλοντικών παραμέτρων στις περιοχές δραστηριοποίησης υδατοκαλλιεργειών.
- Οι δείκτες οικοσυστήματος θα εκτιμηθούν μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος
παρακολούθησης για τα ύδατα στα Πλαίσια του Άρθρου 8 της Οδηγίας Πλαίσιο για τα
Ύδατα 2000/60/ΕΚ.

Ειδικές ανάγκες όσον αφορά την απασχόληση, το περιβάλλον, τον μετριασμό της
κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτή καθώς και την προώθηση της
καινοτομίας
- Η ειδική μέριμνα για την προστασία της βιοποικιλότητας και εν γένει των ευαίσθητων και
προστατευμένων περιοχών, όπως για παράδειγμα περιοχές Natura 2000, καθώς επίσης και για
την παρακολούθηση και διαχείριση των περιοχών αυτών.
- Η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας και η χρήση
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
- Συνεργατικές δράσεις ερευνητικού περιεχόμενου, για τον εντοπισμό και την ανάπτυξη
μεθόδων παραγωγής με ουδέτερο αποτύπωμα στο περιβάλλον, αλλά και την διεύρυνση της
βιοτεχνολογικής αξιοποίησής τους (βιοκαύσιμα, φάρμακα, καλλυντικά χρωστικές κ.α.).
- Δράσεις που αφορούν υδατοκαλλιεργητικές μεθόδους συμβατές με τις ειδικές
περιβαλλοντικές ανάγκες διαχείρισης (και όπως αυτές προκύπτουν από το σχεδιασμό του
δικτύου Natura 2000 ή άλλων καθεστώτων προστασίας).
- Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού που δραστηριοποιείται στις υδατοκαλλιεργητικές
εκμεταλλεύσεις με ενέργειες όπως η δια βίου μάθηση, η διάχυση της τεχνογνωσίας, των
καινοτόμων και βέλτιστων πρακτικών, και η βελτίωση των συνθηκών εργασίας και
ασφάλειας των εργαζομένων.
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Προτεραιότητα της Ένωσης

3 - Προαγωγή της εφαρμογής της ΚΑλΠ

Πλεονεκτήματα
 Ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για την εφαρμογή της ΚΑλΠ και ειδικότερα για
τη συλλογή δεδομένων και το σύστημα ελέγχου, επιθεώρησης και επιβολής (άρθρα
205 και 206 του Νόμου 4072/11-4-2012).
 Από το 2003 μέχρι σήμερα ο ελληνικός αλιευτικός στόλος έχει μειωθεί στα πλαίσια
της εφαρμογής των κανόνων της ΚΑλΠ.
 Η πλήρης συμμόρφωση με το καθεστώς εισόδων-εξόδων και η τήρηση των επιπέδων
αναφοράς του ελληνικού αλιευτικού στόλου.
 Εντός του 2013 εγκρίθηκε από Ε.Ε. σχέδιο διαχείρισης για την αλιεία με το εργαλείο
«τράτα βυθού με πόρτες» στο σύνολο της επικράτειας, με στόχο την προστασία των
αποθεμάτων συγκεκριμένων ειδών-στόχων, το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή το 2014.
 Κατά το έτος 2013 εκδόθηκε το υπ’ αριθ. 174/10-12-2013 Π.Δ. με το οποίο
απαγορεύθηκε η χρήση στατικών διχτυών τα οποία έχουν μέγεθος «ματιού»
μικρότερο των είκοσι (20) χιλιοστών, μετρούμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του Καν.
(ΕΚ) 517/2008.

Αδυναμίες
 Η παράκτια αλιεία ασκείται από σκάφη μικρής αλιευτικής ικανότητας, τα οποία
αλιεύουν αποθέματα της παράκτιας ζώνης με παράλληλη χρήση διαφόρων αλιευτικών
εργαλείων, γεγονός που δυσχεραίνει τη συλλογή στοιχείων.
 Η καθυστέρηση στην έναρξη του νέου προγράμματος συλλογής αλιευτικών
δεδομένων η οποία προς το παρόν δεν επιτρέπει τον υπολογισμό της μέγιστης
βιώσιμης απόδοσης (MSY) των κυριότερων εμπορικών αποθεμάτων και επομένως
την εκτίμηση της βιωσιμότητας των κύριων κατηγοριών του στόλου.
 Ο έλεγχος της αλιευτικής δραστηριότητας των σκαφών μικρής παράκτιας αλιείας
παρουσιάζει αυξημένες απαιτήσεις και υψηλό διοικητικό κόστος, λόγω της
εκτεταμένης διασποράς τους στην παράκτια και νησιωτική περιοχή της χώρας.
 Τα σκάφη μικρής παράκτιας αλιείας παρουσιάζουν προβλήματα ασφάλειας κατά την
άσκηση της αλιευτικής δραστηριότητας, λόγω της μικρής ιπποδύναμης των
κινητήρων τους, ενώ η προσέγγιση λιμένων για την εκφόρτωση των αλιευμάτων είναι
συχνά προβληματική, λαμβανομένων υπόψη και των δυσμενών καιρικών συνθηκών,
ειδικά στην περιοχή του Αιγαίου.

Δυνατότητες
 Ο Ν 4072/2012, άρθρο 205 (ΦΕΚ86Α), επιτρέπει τη συνεχή συλλογή των αλιευτικών
δεδομένων όπως βιολογικών παραμέτρων, αλιευτικής προσπάθειας κοινωνικών και
οικονομικών δεδομένων, η οποία καλύπτει πλέον το σύνολο των παραμέτρων που
απαιτούνται για την παρακολούθηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων.
 Η προσπάθεια βελτίωσης της διαχείρισης της αλιείας, ενισχύοντας την
παρακολούθηση της αλιείας μέσω της γνώσης της κατάστασης των ιχθυοαποθεμάτων

EL

25

EL

με την ενίσχυση της έρευνας και την εφαρμογή περισσότερο αειφόρων διαχειριστικών
συστημάτων προκειμένου να εντοπιστούν τα είδη αλιείας που βρίσκονται σε κίνδυνο.

Απειλές
 Χαμηλή ποιότητα ορισμένων δεδομένων της αλιευτικής δραστηριότητας λόγω των
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της (μεγάλος αριθμός σκαφών και αλιευόμενων ειδών,
παράλληλη χρήση διαφόρων αλιευτικών εργαλείων, διάσπαρτοι τόποι εκφόρτωσης,
αμφισβητούμενη αξιοπιστία οικονομικών δεδομένων από παράκτια σκάφη μικρής
κλίμακας).
 Η συνεχώς αυξανόμενη ανάγκη περιπολιών, ελέγχων και επιθεωρήσεων στη θάλασσα
για δραστηριότητες εκτός επαγγελματικής αλιείας (ερασιτεχνική αλιεία,
λαθρομετανάστευση) γεγονός που οδηγεί στον περιορισμό των διαθέσιμων
ανθρώπινων και οικονομικών πόρων.

Εντοπισμός των αναγκών με βάση την ανάλυση SWOT
Η στήριξη του προγράμματος συλλογής δεδομένων και η βελτίωση των μεθοδολογιών
συλλογής δεδομένων με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων.
Η στήριξη των διοικητικών, διαχειριστικών και ελεγκτικών μηχανισμών μέσω της
πρόσληψης κατάλληλου προσωπικού προκειμένου να καταστεί εφικτή η εφαρμογή της νέας
ΚΑλΠ.

Συνεκτικότητα της ανάλυσης SWOT με το πολυετές εθνικό σχέδιο στρατηγικής για την
υδατοκαλλιέργεια
Δεν απαιτείται.

Συνέπεια της ανάλυσης SWOT με την πρόοδο που πρέπει να σημειωθεί ώστε να
επιτευχθεί καλή περιβαλλοντική κατάσταση μέσω της εκπόνησης και εφαρμογής της
οδηγίας-πλαισίου για τη θαλάσσια στρατηγική (ΟΠΘΣ)
- Η ανάγκη για διατήρηση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων, για τη διαχείριση της αλιείας
και των στόλων που εκμεταλλεύονται τους εν λόγω πόρους.
- Η ανάγκη ανάπτυξης και εφαρμογής συντονισμένων δράσεων και λήψεως αποφάσεων σε
σχέση με τους ωκεανούς, τις θάλασσες, τις παράκτιες περιφέρειες και θαλάσσιους τομείς.
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- Η βελτίωση των γνώσεων για την κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Ειδικές ανάγκες όσον αφορά την απασχόληση, το περιβάλλον, τον μετριασμό της
κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτή καθώς και την προώθηση της
καινοτομίας
- Η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ιδίως της βιοποικιλότητας και των θαλάσσιων
προστατευόμενων περιοχών όπως οι περιοχές Natura 2000 σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που
ορίζονται στις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΕ
- Η βελτίωση της διαχείρισης των συστημάτων συλλογής και διαχείρισης δεδομένων, με
επιστημονικές έρευνες στην θάλασσα και πολυετή προγράμματα δειγματοληψίας.

Προτεραιότητα της Ένωσης

4 - Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής

Πλεονεκτήματα
 Η Γεωμορφολογία της χώρας και ο μεγάλος αριθμός αλιευτικών περιοχών που
επιτρέπει την ανάπτυξη συμπληρωματικών δραστηριοτήτων στη θάλασσα. Η χώρα
διαθέτει τη μεγαλύτερη σε μήκος ακτογραμμή της ΕΕ, όπου είναι συγκεντρωμένο το
μεγαλύτερο ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της.
 Παράκτια αλιεία με τη μορφή της οικογενειακής δραστηριότητας που συνδυάζεται
και με άλλες, κυρίως αγροτουριστικές δραστηριότητες, διευκολύνοντας τη τοπική
απασχόληση.
 Απασχόληση σημαντικού αριθμού επαγγελματιών και εργαζομένων σε συναφείς
κλάδους, καθώς και παράλληλη ανάπτυξη επιχειρήσεων που ενισχύουν το κλάδο σε
προϊόντα –εξοπλισμούς & υπηρεσίες.

Αδυναμίες
 Η μεγάλη απόσταση των νησιωτικών κυρίως αλιευτικών περιοχών από αστικά κέντρα
και η έλλειψη επαρκών ενδοπεριφερειακών συνδέσεων.
 Η περιορισμένη δυνατότητα εμπορίας και προώθησης των αλιευτικών προϊόντων
από τους παραγωγούς.
 Η ανεπάρκεια τεχνικών και κοινωνικών υποδομών, ιδιαίτερα στις νησιωτικές
αλιευτικές περιοχές.
 Ο περιορισμένος αριθμός αλιευτικών καταφυγίων και υποδομών αλιευτικών λιμένων.
 Ο σημαντικός αριθμός δραστηριοτήτων που λειτουργούν ανταγωνιστικά και
ενδεχομένως διαταράξουν την καλή περιβαλλοντική κατάσταση
 Ο χαμηλός βαθμός συνέργιας δράσεων τοπικής παρέμβασης με παρεμβάσεις άλλων
χρηματοδοτικών μέσων.
 Οι μεγάλης ηλικίας, μη επαρκούς εκπαίδευσης, αλιείς που εμφανίζουν αδυναμίες
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προσαρμογής στις νέες αντιλήψεις / δραστηριότητες της αλιείας, μη διευκολύνοντας
τη σύγχρονη διαχείριση των αλιευτικών πόρων αλλά και την ανάπτυξη της
παραγωγικότητας.

Δυνατότητες
 Η δυνατότητα εφαρμογής στρατηγικών τοπικής δράσης σε αλιευτικές περιοχές βάσει
και της σχετικής εμπειρίας από την υλοποίηση του ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013.
 Η δυνατότητα για στήριξη δράσεων που συμβάλλουν στην προστασία και τη
βελτίωση του περιβάλλοντος.
 Η δυνατότητα υλοποίησης δράσεων δια βίου μάθησης.
 Η εφαρμογή του Κοινού Στρατηγικού Πλαισίου, η οποία προσφέρει τη δυνατότητα
ενίσχυσης του βαθμού συνέργιας μεταξύ παρεμβάσεων που αφορούν τις αλιευτικές
περιοχές.
 Η δυναμική που παρουσιάζουν ειδικές μορφές τουρισμού (πχ αλιευτικός τουρισμός).

Απειλές
 Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τομέας της αλιείας στη χώρα και αφορούν στη
μείωση της απασχόλησης και του εισοδήματος, σε συνδυασμό με την κρίση,
δημιουργούν σημαντικό πρόβλημα στην κοινωνική συνοχή των περιοχών που
εξαρτώνται από την αλιεία.
 Οι κίνδυνοι από την κλιματική αλλαγή.
 Η περαιτέρω πληθυσμιακή γήρανση των κατοίκων / απασχολούμενων του τομέα.
 Η έλλειψη επαρκούς θεσμικού πλαισίου όσον αφορά στον αλιευτικό τουρισμό.

Εντοπισμός των αναγκών με βάση την ανάλυση SWOT
Η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης, της δημιουργίας θέσεων
εργασίας και της στήριξης της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού στις παράκτιες και τις
εσωτερικές κοινότητες που εξαρτώνται από την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια.
Η διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της αλιείας και σε άλλους τομείς της
θαλάσσιας οικονομίας .
Η αξιοποίηση των περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων των αλιευτικών περιοχών και η
προώθηση της πολιτιστικής (περιλαμβανομένης της θαλάσσιας) κληρονομιάς.
Η ανάπτυξη μίας βιώσιμης προσέγγισης της τοπικής ανάπτυξης μέσω της εφαρμογής των
μέτρων εκείνων που ευνοούν την προστασία του περιβάλλοντος και τον μετριασμό της
κλιματικής αλλαγής.
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Συνεκτικότητα της ανάλυσης SWOT με το πολυετές εθνικό σχέδιο στρατηγικής για την
υδατοκαλλιέργεια
- Συνέργειες μεταξύ ιχθυοκαλλιεργητών και παραγωγών τροφών για τη βελτίωση της
αξιοποίησης των ιχθυοτροφών και τη βιώσιμη παραγωγή τους.
- Ενίσχυση της λειτουργίας οργανωμένων ζωνών υδατοκαλλιέργειας (ΠΟΑΥ), με σκοπό τον
επιμερισμό των λειτουργικών εξόδων μέσω της αξιοποίησης και εκμετάλλευσης
κοινόχρηστων πόρων και υποδομών, με ιδιαίτερη έμφαση σε απομακρυσμένες περιοχές.
- Δράσεις που αποσκοπούν στην διαφοροποίηση του εισοδήματος σε δραστηριότητες σε
υφάλμυρα συστήματα, (αλλά και γενικότερα στα εσωτερικά ύδατα), μέσω συμπληρωματικών
δραστηριοτήτων που δεν σχετίζονται με την υδατοκαλλιέργεια και την ιχθυοτροφική
εκμετάλλευση (λ.χ. ανάπτυξη αγροτοτουρισμού, εκπαιδευτικού τουρισμού με στόχο το
περιβάλλον κ.α.)
- Ενθάρρυνση δράσεων με στόχο την παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων και την
κατοχύρωση ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ)

Συνέπεια της ανάλυσης SWOT με την πρόοδο που πρέπει να σημειωθεί ώστε να
επιτευχθεί καλή περιβαλλοντική κατάσταση μέσω της εκπόνησης και εφαρμογής της
οδηγίας-πλαισίου για τη θαλάσσια στρατηγική (ΟΠΘΣ)
Τον Οκτώβριο του 2012 (αριθ. 1175/12-10-2012 απόφαση υπουργείου περιβάλλοντος)
καθορίστηκαν οι περιβαλλοντικοί στόχοι και οι συναφείς δείκτες για τον προσανατολισμό
δράσεων προς μια καλή περιβαλλοντική κατάσταση στο θαλάσσιο περιβάλλον. Το έργο της
κατάρτισης και εφαρμογής προγράμματος παρακολούθησης της περιβαλλοντικής
κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων της Ελληνικής Επικράτειας με σκοπό τη συνεχή
αξιολόγηση και την τακτική αναπροσαρμογή των προαναφερόμενων περιβαλλοντικών
στόχων προκηρύχθηκε τον Φεβρουάριο του 2015. Το πρόγραμμα αυτό θα περιλαμβάνει
μεταξύ άλλων παραμέτρους αναφορικά με την διατήρηση των πληθυσμών των εμπορικά
εκμεταλλεύσιμων ιχθύων, μαλακίων και οστρακόδερμων σε ασφαλή βιολογικά όρια και τη
μείωση των απορριμμάτων ανθρωπογενούς προέλευσης στις ακτές και το θαλάσσιο
περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό θα επιδιωχθεί Με στόχο την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής
κατάστασης και την αειφόρο χρήση των θαλάσσιων αγαθών και υπηρεσιών από τη σημερινή
και τις μελλοντικές γενεές (Νόμος 3983/2011 για την Εθνική Στρατηγική για την προστασία
και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος)., θα προωθηθεί η διαφοροποίηση της τοπικής
οικονομίας προς νέες οικονομικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που
αφορούν τη γαλάζια ανάπτυξη.
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Ειδικές ανάγκες όσον αφορά την απασχόληση, το περιβάλλον, τον μετριασμό της
κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτή καθώς και την προώθηση της
καινοτομίας
- Η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των αλιευτικών προϊόντων και προώθηση της
κοινωνικής ευημερίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς στις αλιευτικές περιοχές.
- Η βελτίωση και αξιοποίηση των περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων των αλιευτικών
περιοχών, συμπεριλαμβανομένων δράσεων για την άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής.
- Η ενίσχυση της παραδοσιακής υδατοκαλλιέργειας και του παραδοσιακού τρόπου αλίευσης
σε προστατευόμενες περιοχές με παράλληλη ενίσχυση της ανάπτυξης δραστηριοτήτων για
την απόκτηση συμπληρωματικών εισοδημάτων.

Προτεραιότητα της Ένωσης

5 - Προαγωγή της εμπορίας και της μεταποίησης

Πλεονεκτήματα
 Η απασχόληση σημαντικού αριθμού επαγγελματιών και εργαζομένων σε συναφείς
κλάδους, καθώς και παράλληλη ανάπτυξη επιχειρήσεων που ενισχύουν το κλάδο σε
προϊόντα, εξοπλισμούς & υπηρεσίες.
 Η απόκτηση τεχνογνωσίας και εμπειρίας στην εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων
παραγωγής και διακίνησης των αλιευτικών προϊόντων με αποτέλεσμα την
καθετοποίηση των παραγωγικών μονάδων υδατοκαλλιέργειας και μεταποίησης.
 Η εγγύτητα σε κύριες αγορές διάθεσης (Ε.Ε) λόγω στρατηγικής θέσης της χώρας, με
παράλληλη αυξανόμενη εγχώρια κατανάλωση ιδιαίτερα στους θερινούς μήνες λόγω
τουρισμού.
 Η εφαρμογή συστημάτων ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας που εφαρμόζονται για
τα προϊόντα των μονάδων υδατοκαλλιεργειών.

Αδυναμίες
 Η μεγάλη απόσταση των νησιωτικών κυρίως αλιευτικών περιοχών από αστικά κέντρα
και η έλλειψη επαρκών ενδοπεριφερειακών συνδέσεων δημιουργούν πρόβλημα
διακίνησης προϊόντων, ιδιαίτερα των μικρών και νησιωτικών επιχειρήσεων .
 Η περιορισμένη δυνατότητα εμπορίας και προώθησης των αλιευτικών προϊόντων από
τους παραγωγούς.
 Η έλλειψη ΟΠ καθώς και σχετικής εμπειρίας αποθεματοποίησης
 Τα αλιευτικά προϊόντα στερούνται οικολογικής σήμανσης – πιστοποίησης.
 Η περιορισμένη συμμετοχή των αλιέων σε οργανώσεις που είναι απαραίτητες για την
προώθηση του κλάδου.
 Ο ελλιπής σχεδιασμός προώθησης προϊόντων και ενημέρωσης του καταναλωτή – η
έλλειψη σύγχρονων στρατηγικών προώθησης προϊόντων.
 Ο χαμηλός βαθμός διαφοροποίησης ειδών και μορφών (τύπων) προϊόντων.
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 Ο ανταγωνισμός ντόπιων και εισαγόμενων προϊόντων.
 Η εμφάνιση ανεπάρκειας στην τροφοδοσία των μονάδων μεταποίησης με ντόπια
αλιευτικά προϊόντα.

Δυνατότητες
 Η υλοποίηση δράσεων τοπικής ανάπτυξης, με εστίαση σε αλιευτικές περιοχές.
 Η δυνατότητα δημιουργίας και βελτίωσης υποδομών ιχθυοσκαλών & αλιευτικών
λιμένων.
 Η εφαρμογή εγκαταστάσεων προστασίας του περιβάλλοντος σε μονάδες
επεξεργασίας και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων.
 Η ανάληψη δράσεων κοινού ενδιαφέροντος όπως η δημιουργία ομάδων παραγωγών
και η συνεργασία των επιχειρήσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου και τη
δραστηριοποίηση συνεταιριστικών φορέων.
 Η δυνατότητα για προώθηση της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας των
αλιευτικών προϊόντων μέσω της διευκόλυνσης της πιστοποίησης και της προώθησης
προϊόντων βιώσιμης αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και φιλικών προς το περιβάλλον
μεθόδων μεταποίησης. Η αύξηση της κατανάλωσης μέσω της αλλαγής των
διατροφικών συνηθειών.
 Η αύξηση της ζήτησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (νωπών και
μεταποιημένων) μέσω της εφαρμογής ολοκληρωμένων εκστρατειών προώθησης και
ενημέρωσης των καταναλωτών.

Απειλές
 Η οικονομική συγκυρία και οι επιπτώσεις στον κοινωνικοοικονομικό ιστό της χώρας
και ειδικότερα των αλιευτικών περιοχών.
 Οι περιορισμένης δυναμικότητας μονάδες, οι οποίες και είναι πιο ευάλωτες στον
ανταγωνισμό.
 Οι κίνδυνοι αποδιάρθρωσης του παραγωγικού ιστού των παράκτιων περιοχών και των
νησιών εξαιτίας της φθίνουσας πορείας του τομέα της αλιείας.
 Ο αυξημένος ανταγωνισμός στο διεθνές περιβάλλον.

Εντοπισμός των αναγκών με βάση την ανάλυση SWOT
Η μεταποίηση και εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στην Ελλάδα παρά το
συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα ανάπτυξης. Υπάρχει
περιθώριο περαιτέρω ανάπτυξης και ταυτόχρονα ανάγκη προκειμένου να στηριχθεί η
απασχόληση και η κοινωνική συνοχή. Στο πλαίσιο αυτό δίνεται η δυνατότητα σύστασης
Ομάδων Παραγωγών και στήριξης της αποθεματοποίησης, των σχεδίων παραγωγής και
εμπορίας τους, παρεμβάσεων διαφοροποίησης των παραγόμενων προϊόντων και αύξησης της
ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας των αλιευτικών προϊόντων, καθώς και η διοργάνωση
εκστρατειών γνωστοποίησης και προώθησης των βιώσιμων προϊόντων αλιείας και
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υδατοκαλλιέργειας σε περιφερειακό, εθνικό ή διεθνικό επίπεδο.
Υπάρχει ανάγκη δημιουργίας νέων μονάδων με εξαγωγικό προσανατολισμό. Αυτό μπορεί να
γίνει με την αποτελεσματική επιλογή των προς μεταποίηση ειδών έτσι ώστε να διασφαλίζεται
η βιωσιμότητα των μονάδων λόγω του εξωτερικού ανταγωνισμού.
Ταυτόχρονα υπάρχει ανάγκη για βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας στους
χώρους εργασίας των υφιστάμενων μονάδων.
Τέλος τονίζεται η ανάγκη προώθησης της έρευνας και καινοτομίας για την υποστήριξη της
ανάπτυξης και βιωσιμότητας του κλάδου καθώς επίσης και για την προστασία του
περιβάλλοντος.

Συνεκτικότητα της ανάλυσης SWOT με το πολυετές εθνικό σχέδιο στρατηγικής για την
υδατοκαλλιέργεια
Δεν απαιτείται

Συνέπεια της ανάλυσης SWOT με την πρόοδο που πρέπει να σημειωθεί ώστε να
επιτευχθεί καλή περιβαλλοντική κατάσταση μέσω της εκπόνησης και εφαρμογής της
οδηγίας-πλαισίου για τη θαλάσσια στρατηγική (ΟΠΘΣ)
Η στήριξη της μεταποίησης των ανεπιθύμητων αλιευμάτων με στόχο την προσαρμογή στη
νέα πολιτική της απαγόρευσης των απορρίψεων.
Η μείωση των επιπτώσεων της μεταποίησης των αλιευτικών προϊόντων στο θαλάσσιο
περιβάλλον.

Ειδικές ανάγκες όσον αφορά την απασχόληση, το περιβάλλον, τον μετριασμό της
κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτή καθώς και την προώθηση της
καινοτομίας
- Η προώθηση δράσεων που ενσωματώνουν δραστηριότητες παραγωγής, μεταποίησης και
εμπορίας της εφοδιαστικής αλυσίδας που συνίστανται σε καινοτόμες διαδικασίες ή μεθόδους.
- Η στήριξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών των παράκτιων αλιέων μικρής κλίμακας οι
οποίες προσθέτουν αξία στα ψάρια που αλιεύουν, ιδίως με τη μεταποίηση ή την άμεση
εμπορία των ψαριών που αλιεύουν.
- Η ενίσχυση και στήριξη καινοτόμων παραγωγικών επενδύσεων, φιλικών προς το
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περιβάλλον.
- Η προώθηση καινοτόμων δράσεων για την αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων,
την ελάφρυνση των δυνητικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και τη βελτίωση της
ενεργειακής απόδοσης.

Προτεραιότητα
Ένωσης

της 6 - Προαγωγή της εφαρμογής της Ολοκληρωμένης
Θαλάσσιας Πολιτικής

Πλεονεκτήματα
 Με την υπ’ αριθμ. 31722/04/11/2011 (ΦΕΚ 2505 Β’) Απόφαση εγκρίθηκε το Ειδικό
Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για την Αειφόρο Ανάπτυξη των
Υδατοκαλλιεργειών (ΕΠΧΣΑΑΥ) και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών
επιπτώσεων αυτού. Με το ΕΠΧΣΑΑΥ θεσμοθετήθηκαν οι διαδικασίες των
παραγωγικών δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο χώρο και τέθηκε ένα σαφές πλαίσιο
ανάπτυξης, τόσο για τις αρμόδιες αρχές, όσο και για τις επιχειρήσεις.
 Η ύπαρξη σημαντικών ερευνητικών ιδρυμάτων και ινστιτούτων καθώς και μη
κυβερνητικών οργανώσεων που ασχολούνται με θέματα έρευνας ή παρακολούθησης
της βιολογικής ποικιλότητας και η υιοθέτηση Εθνικής Στρατηγικής για τη
Βιοποικιλότητα.

Αδυναμίες
 Η έλλειψη συντονισμού και συνεπών διαδικασιών λήψης αποφάσεων σε σχέση με
πολιτικές που επηρεάζουν τις θάλασσες, τις παράκτιες και απομακρυσμένες
νησιωτικές περιοχές και τους θαλάσσιους κλάδους.
 Η έλλειψη επαρκών επιστημονικών δεδομένων για τις επιμέρους συνιστώσες της
βιολογικής ποικοιλότητας και τις τάσεις που τις χαρακτηρίζουν, τα οποία είναι
απαραίτητα για τη λήψη επαρκών και κατάλληλων μέτρων, όπως είναι η βέλτιστη
οριοθέτηση προστατευόμενων περιοχών, η εφαρμογή σχεδίων έκτακτης ανάγκης, η
επιτήρηση και αστυνόμευση του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
 Ο σημαντικός αριθμός δραστηριοτήτων σε ακτές και θάλασσες που επιβαρύνουν το
περιβάλλον.

Δυνατότητες
 Η ύπαρξη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολιτικών για τη συνεκτικότερη
προσέγγιση των θαλασσίων υποθέσεων, μέσω της ενίσχυσης του συντονισμού μεταξύ
διαφόρων τομέων πολιτικής και για τη βιώσιμη ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας
καθώς και της Οδηγίας 2014/89 για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό.
 Η καταγραφή των θαλάσσιων πόρων οικονομικού ενδιαφέροντος της χώρας, η
θεσμική κατοχύρωσή τους και ο δίκαιος και ισότιμος καταμερισμός των ωφελειών
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που θα προκύψουν από τη χρήση τους, στο πλαίσιο εφαρμογής της Εθνικής
Στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα.
 Η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για την αντιμετώπιση των κοινών
προκλήσεων στις ευρωπαϊκές θαλάσσιες λεκάνες και η ενισχυμένη συνεργασία
μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, για να μεγιστοποιηθεί η χρήση των
χρηματοοικονομικών μέσων και των κονδυλίων της Ένωσης.

Απειλές
 Η έλλειψη επαρκών οικονομικών πόρων για την ενσωμάτωση όλων των δεδομένων
σε ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα, προσβάσιμο από διαφορετικούς χρήστες και
την εφαρμογή προγραμμάτων παρακολούθησης, διαχείρισης και προστασίας του
θαλάσσιου περιβάλλοντος.
 Η απουσία ενός συντονιστικού οργάνου για την λήψη αποφάσεων και εφαρμογή
εθνικής πολιτικής στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου θαλάσσιου χωροταξικού
σχεδιασμού και της ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών.

Εντοπισμός των αναγκών με βάση την ανάλυση SWOT
Η αύξηση των γνώσης με εφαρμογή προγραμμάτων συστηματικής παρακολούθησης της
κατάστασης και των τάσεων των επιμέρους στοιχείων της βιοποικιλότητας και η διευκόλυνση
της πρόσβασης στην πληροφορία.
Η ανάπτυξη και εφαρμογή συντονισμένων δράσεων και διαδικασιών λήψης αποφάσεων σε
σχέση με τους ωκεανούς, τις θάλασσες και τις παράκτιες περιοχές.
Η προώθηση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και εμπειριών για την επίτευξη
αποτελεσματικότητας και συνοχής στο πλαίσιο της ενωσιακής νομοθεσίας.
Η βελτίωση της θαλάσσιας επιτήρησης, μέσω βελτιωμένης και ασφαλούς ανταλλαγής
δεδομένων σε όλους τους κλάδους με τη χρηματοδοτική στήριξη του Κοινού Περιβάλλοντος
Ανταλλαγής Πληροφοριών.
Ο καθορισμός των ορίων της βιωσιμότητας των ανθρώπινων δραστηριοτήτων που έχουν
αντίκτυπο στο θαλάσσιο περιβάλλον και στη βιοποικιλότητα.
Η χωροθέτηση των θαλάσσιων δραστηριοτήτων, η χωροθέτηση θαλάσσιων
προστατευόμενων περιοχών και η δημιουργία θαλάσσιων πάρκων με στόχο την ενίσχυση του
θαλάσσιου τουρισμού και της αειφορικής χρήσης των θαλασσών.
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Συνεκτικότητα της ανάλυσης SWOT με το πολυετές εθνικό σχέδιο στρατηγικής για την
υδατοκαλλιέργεια
Δεν απαιτείται

Συνέπεια της ανάλυσης SWOT με την πρόοδο που πρέπει να σημειωθεί ώστε να
επιτευχθεί καλή περιβαλλοντική κατάσταση μέσω της εκπόνησης και εφαρμογής της
οδηγίας-πλαισίου για τη θαλάσσια στρατηγική (ΟΠΘΣ)
- Η στήριξη της βιώσιμης χρήσης των θαλασσών και η ανάπτυξη συντονισμένης, συνεπούς
και διαφανούς διαδικασίας λήψης αποφάσεων σε σχέση με τις πολιτικές που επηρεάζουν τους
ωκεανούς, τις θάλασσες, τα νησιά, τις παράκτιες περιοχές και τους θαλάσσιους κλάδους.
- Η κατάρτιση των θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων, θα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες
των θαλάσσιων περιοχών, τις συναφείς υπάρχουσες και μελλοντικές δραστηριότητες και
χρήσεις και τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον και επί των φυσικών πόρων, καθώς και τις
αλληλεπιδράσεις ξηράς-θάλασσας με στόχο την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής
κατάστασης.

Ειδικές ανάγκες όσον αφορά την απασχόληση, το περιβάλλον, τον μετριασμό της
κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτή καθώς και την προώθηση της
καινοτομίας
- Η προώθηση της ολοκληρωμένης θαλάσσιας διακυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα, ιδίως
μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και της περαιτέρω ανάπτυξης και εφαρμογής
θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων αποσκοπεί στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και
την αξιοποίηση του θαλάσσιου χώρου για διαφορετικές χρήσεις καθώς και στη διαχείριση
των χρήσεων και συγκρούσεων των χρήσεων στις θαλάσσιες περιοχές.
- Η ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών θα συμβάλλει στη διατήρηση,
προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος, περιλαμβανομένης της ανθεκτικότητας στις
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
- Για την αύξηση του επιχειρηματικού δυναμικού των θαλάσσιων εφαρμογών απαιτείται η
προώθηση δράσεων ενίσχυσης των επενδύσεων στην τεχνολογική καινοτομία καθώς και ο
προσδιορισμός των κανονιστικών εμποδίων και των ελλείψεων δεξιοτήτων που εμποδίζουν
της ανάπτυξη στους αναδυόμενους και μελλοντικούς θαλάσσιους κλάδους.
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2.2 Δείκτες πλαισίου που περιγράφουν την αρχική κατάσταση
Προτεραιότητα
Ένωσης

EL

της

1 - Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη χρήση των
πόρων, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας

Δείκτης πλαισίου
που περιγράφει
την
αρχική
κατάσταση

Έτος
βάσης

Αξία

Μονάδα
μέτρησης

Πηγή πληροφοριών

1.1.a - Αλιευτικοί
στόλοι
(αριθμός
σκαφών)
1.1.b - Αλιευτικοί
στόλοι (kW)

2014

15.693,00

αριθμός σκαφών

Ετήσια έκθεση στόλου
έτους 2014 της Γενικής
Δ/νσης Βιώσιμης Αλιείας
Ετήσια έκθεση στόλου
έτους 2014 της Γενικής
Δ/νσης Βιώσιμης Αλιείας
Ετήσια έκθεση στόλου
έτους 2014 της Γενικής
Δ/νσης Βιώσιμης Αλιείας
Ετήσια έκθεση ΙΓΕΚΕ
έτους 2013
(ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΓΕΩΡΓΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΡΕΥΝΩΝ )

2014

451.375,90

kW

1.1.c - Αλιευτικοί
στόλοι (GT)

2014

76.792,92

GT

1.2 - Ακαθάριστη
προστιθέμενη αξία ανά
ΙΠΑ

2013

18,54

1.3 - Καθαρό κέρδος

2013

58.042,53

1.4
Απόδοση
επένδυσης σε πάγια
και υλικά στοιχεία
ενεργητικού

2012

1.5.a
Δείκτες
βιολογικής αειφορίας δείκτης
αειφορικής
συγκομιδής

1.5.b
Δείκτες
βιολογικής αειφορίας δείκτης για αποθέματα
που
διατρέχουν
κίνδυνο

χιλιάδες
ευρώ
ανά εργαζόμενο
ΙΠΑ

Παρατηρήσεις/αιτιολόγηση

Τα στοιχεία που αφορούν τα έσοδα
των σκαφών από την πώληση των
αλιευμάτων καθώς και εκείνα που
αφορούν την κερδοφορία, έχουν
εκτιμηθεί
χρησιμοποιώντας
δεδομένα που έχουν συλλεχθεί με τη
χρήση
του
ερωτηματολογίου
κοινωνικοοικονομικών στοιχείων.
Ειδικότερα στα καθαρά κέρδη, δεν
έχει συνυπολογιστεί η τεκμαρτή
αμοιβή της εργασίας των ιδιοκτητών
και ως εκ τούτου τα εκτιμώμενα
έσοδα είναι υποεκτιμημένα.

χιλιάδες ευρώ

Ετήσια έκθεση ΙΓΕΚΕ
έτους 2013
(ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΓΕΩΡΓΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΡΕΥΝΩΝ)

Τα στοιχεία που αφορούν τα έσοδα
των σκαφών από την πώληση των
αλιευμάτων καθώς και εκείνα που
αφορούν την κερδοφορία, έχουν
εκτιμηθεί
χρησιμοποιώντας
δεδομένα που έχουν συλλεχθεί με τη
χρήση
του
ερωτηματολογίου
κοινωνικοοικονομικών στοιχείων.
Ειδικότερα στα καθαρά κέρδη, δεν
έχει συνυπολογιστεί η τεκμαρτή
αμοιβή της εργασίας των ιδιοκτητών
και ως εκ τούτου τα εκτιμώμενα
έσοδα είναι υποεκτιμημένα.

2,92

%

Ετήσια έκθεση ΙΓΕΚΕ
έτους 2012
(ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΓΕΩΡΓΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΡΕΥΝΩΝ)

Τα στοιχεία που αφορούν τα έσοδα
των σκαφών από την πώληση των
αλιευμάτων καθώς και εκείνα που
αφορούν την κερδοφορία, έχουν
εκτιμηθεί
χρησιμοποιώντας
δεδομένα που έχουν συλλεχθεί με τη
χρήση
του
ερωτηματολογίου
κοινωνικοοικονομικών στοιχείων.
Ειδικότερα στα καθαρά κέρδη, δεν
έχει συνυπολογιστεί η τεκμαρτή
αμοιβή της εργασίας των ιδιοκτητών
και ως εκ τούτου τα εκτιμώμενα
έσοδα είναι υποεκτιμημένα.

2008

0,40

αριθμός

Υπουργείο Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης
Περιβάλλοντος
&
Ενέργειας
(ΥΠΑΠΕ)/
Ειδική
Γραμματεία
Υδάτων

Οι δείκτες βιολογικής αειφορίας
αναμένεται να οριστικοποιηθούν
μετά
την
ολοκλήρωση
του
Προγράμματος
Παρακολούθησης
στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας
2008/56/ΕΚ.

2008

1,00

αριθμός

Υπουργείο Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης
Περιβάλλοντος
&
Ενέργειας
(ΥΠΑΠΕ)/
Ειδική
Γραμματεία

Οι δείκτες βιολογικής αειφορίας
αναμένεται να οριστικοποιηθούν
μετά
την
ολοκλήρωση
του
Προγράμματος
Παρακολούθησης
στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας
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EL

Δείκτης πλαισίου
που περιγράφει
την
αρχική
κατάσταση

EL

Έτος
βάσης

Αξία

Μονάδα
μέτρησης

1.6
Απόδοση
καυσίμου κατά την
αλίευση ιχθύων

2012

1.230,00

1.7.a - Έκταση του
θαλάσσιου βυθού που
θίγεται
ουσιαστικά
από τις ανθρώπινες
δραστηριότητες ανά
είδος υποστρώματος

2013

73,00

1.7.b
Ποσοστά
παρεμπιπτόντων
αλιευμάτων κητοειδών
κατά την αλιεία

2014

0,00

1.8.a
Αριθμός
απασχολουμένων
(ΙΠΑ),
συμπεριλαμβανομένων
ανδρών και γυναικών

2013

22.546,00

1.9.a
Αριθμός
εργατικών
ατυχημάτων
και
τραυματισμών

2014

12,00

1.9.b - % εργατικών
ατυχημάτων
και
τραυματισμών επί του
συνολικού
αριθμού
αλιέων
1.10.a
Κάλυψη
περιοχών Natura 2000
που προσδιορίζονται
σύμφωνα
με
τις
οδηγίες για τα πτηνά
και τα ενδιαιτήματα

2014

0,05

2014

6.916,00

Km²

1.10.b
Κάλυψη
άλλων
μέτρων
προστασίας του χώρου
δυνάμει του άρθρου 13
παράγραφος 4 της
οδηγίας 2008/56/ΕΚ

2014

0,00

Km²

Πηγή πληροφοριών

Παρατηρήσεις/αιτιολόγηση

Υδάτων

2008/56/ΕΚ.

λίτρα
καυσίμου/τόνους
εκφορτωθέντων
αλιευμάτων

Ετήσια έκθεση ΙΓΕΚΕ
έτους 2012
(ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΓΕΩΡΓΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΡΕΥΝΩΝ)

%

ΕΛΚΕΘΕ

73% της έκτασης που περικλείεται
από την ισοβαθή των 500 m σε
λασπώδες υπόστρωμα θίγεται από
τη
δραστηριότητα
της
μηχανότρατας. Δεν υπάρχουν λοιπά
δεδομένα συνολικά από όλες τις
ανθρώπινες δραστηριότητες στο
παρόν
στάδιο.
Περισσότερα
στοιχεία αναμένεται να προκύψουν
στο πλαίσιο της παρακολούθησης
κάτω από την Οδηγία 2008/56/ΕΚ

αλιεύματα ανά
μονάδα
προσπάθειας

ΕΛΚΕΘΕ

Τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού
Κανονισμού
199/2008
δεν
συλλέγονταν την περίοδο 20082013. Η τιμή για το 2014 δεν έχει
ακόμη εξαχθεί.

ΙΠΑ

Ετήσια έκθεση ΙΓΕΚΕ
έτους 2013
(ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΓΕΩΡΓΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΡΕΥΝΩΝ)

Συμπεριλαμβανομένων ανδρών και
γυναικών

αριθμός

Υπουργείο Ναυτιλίας
/
Διεύθυνση
Γενικής
Αστυνόμευσης
και
Κανονισμού Λιμένων /
Τμήμα Γ’ (Αλιείας)
Υπουργείο Ναυτιλίας /
Διεύθυνση
Γενικής
Αστυνόμευσης
και
Κανονισμού Λιμένων /
Τμήμα Γ’ (Αλιείας)
Υπουργείο Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης
Περιβάλλοντος
&
Ενέργειας
(ΥΠΑΠΕ)/
Γενική
Δ/νση
Περιβαλλοντικής
Πολιτικής/
Δ/νση
Προστασίας
Βιοποικιλότητας, Εδάφους
και
Διαχείρισης
Αποβλήτων/
Τμήμα
Βιοποικιλότητας
και
Προστατευόμενων
Περιοχών
Υπουργείο Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης
Περιβάλλοντος
&
Ενέργειας
(ΥΠΑΠΕ)/
Γενική
Δ/νση
Περιβαλλοντικής
Πολιτικής/
Δ/νση
Προστασίας
Βιοποικιλότητας, Εδάφους
και
Διαχείρισης

%
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Συνολική θαλάσσια έκταση που
υπάγεται σε Natura 2000

Η κατάρτιση προγράμματος μέτρων
για την εφαρμογή του άρθρου 13
της Οδηγίας 2008/56/ΕΚ δεν έχει
μέχρι σήμερα δρομολογηθεί.

EL

Δείκτης πλαισίου
που περιγράφει
την
αρχική
κατάσταση

Έτος
βάσης

Αξία

Μονάδα
μέτρησης

Πηγή πληροφοριών

Παρατηρήσεις/αιτιολόγηση

Αποβλήτων/
Τμήμα
Βιοποικιλότητας
και
Προστατευόμενων
Περιοχών

Προτεραιότητα της
Ένωσης

2 - Προαγωγή της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη χρήση των
πόρων,
καινοτόμου,
ανταγωνιστικής
και
βασιζόμενης
στη
γνώση
υδατοκαλλιέργειας

Δείκτης πλαισίου
που περιγράφει την
αρχική κατάσταση

Έτος
βάσης

2.1 - Όγκος προϊόντων
υδατοκαλλιέργειας
2.2 - Αξία προϊόντων
υδατοκαλλιέργειας
2.4 - Όγκος προϊόντων
βιολογικής
υδατοκαλλιέργειας

2013

2.6.a
Αριθμός
απασχολουμένων (ΙΠΑ),
συμπεριλαμβανομένων
ανδρών και γυναικών

Αξία

Μονάδα
μέτρησης

Πηγή πληροφοριών

113.825,30

τόνοι

2013

435.397,90

2014

1.661,00

χιλιάδες
ευρώ
τόνοι

2013

4.115,00

ΙΠΑ

Ελληνική
Στατιστική
Υπηρεσία
Ελληνική
Στατιστική
Υπηρεσία
ΥΠΑΠΕ
/
Δ/νση
Συστημάτων
Ποιότητας
Βιολογικής Παραγωγής και
Γεωγραφικών Ενδείξεων /
Τμήμα
Βιολογικών
Προϊόντων
Ζωικής
προέλευσης
&
Υδατοκαλλιεργειών
Γενική
Διεύθυνση
Βιώσιμης Αλιείας του
ΥΠΑΠΕ

Προτεραιότητα της Ένωσης

EL

Παρατηρήσεις/αιτιολόγηση

Συμπεριλαμβανομένων ανδρών και
γυναικών

3 - Προαγωγή της εφαρμογής της ΚΑλΠ

Δείκτης πλαισίου
που
περιγράφει
την
αρχική
κατάσταση

Έτος
βάσης

Αξία

Μονάδα
μέτρησης

Πηγή
πληροφοριών

Παρατηρήσεις/αιτιολόγηση

3.A.1
Συνολικός
αριθμός των σοβαρών
παραβάσεων στα κράτη
μέλη τα τελευταία 7 έτη

2013

2.252,00

αριθμός

Αποφάσεις επιβολής κυρώσεων

3.A.2 - Εκφορτώσεις
που υποβάλλονται σε
φυσικό έλεγχο

2014

10,00

3.A.3.a - Υφιστάμενοι
πόροι διαθέσιμοι για
έλεγχο - Διαθέσιμα
σκάφη και αεροσκάφη
ελέγχου
3.A.3.b - Υφιστάμενοι
πόροι διαθέσιμοι για
έλεγχο
Αριθμός
απασχολουμένων (ΙΠΑ)

2013

106,00

2013

7.300,00

3.A.3.c - Υφιστάμενοι
πόροι διαθέσιμοι για
έλεγχο - Κονδύλιο του
προϋπολογισμού
(εξέλιξη τα τελευταία 5
έτη)
3.A.3.d - Υφιστάμενοι
πόροι διαθέσιμοι για
έλεγχο
Σκάφη
εξοπλισμένα
με

2013

171.172,22

χιλιάδες
ευρώ

Υπουργείο Ναυτιλίας /
Διεύθυνση
Γενικής
Αστυνόμευσης
και
Κανονισμού Λιμένων /
Τμήμα Γ’ (Αλιείας)
Υπουργείο Ναυτιλίας /
Διεύθυνση
Γενικής
Αστυνόμευσης
και
Κανονισμού Λιμένων /
Τμήμα Γ’ (Αλιείας)
Υπουργείο Ναυτιλίας /
Διεύθυνση
Γενικής
Αστυνόμευσης
και
Κανονισμού Λιμένων /
Τμήμα Γ’ (Αλιείας)
Υπουργείο Ναυτιλίας /
Διεύθυνση
Γενικής
Αστυνόμευσης
και
Κανονισμού Λιμένων /
Τμήμα Γ’ (Αλιείας)
Υπουργείο Ναυτιλίας /
Διεύθυνση
Γενικής
Αστυνόμευσης
και
Κανονισμού Λιμένων /
Τμήμα Γ’ (Αλιείας)

2014

1.299,00

αριθμός

Υπουργείο Ναυτιλίας /
Διεύθυνση
Γενικής
Αστυνόμευσης
και
Κανονισμού Λιμένων /

600 σκάφη με ERS και 699 σκάφη με
VMS

%

αριθμός

ΙΠΑ
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103 σκάφη και 3 αεροσκάφη

Μισθοί των στελεχών του Α.Λ.ΣΕΛ.ΑΚΤ
και
καύσιμα
των
επιχειρησιακών μέσων

EL

Δείκτης πλαισίου
που
περιγράφει
την
αρχική
κατάσταση

Έτος
βάσης

σύστημα ERS ή/και
VMS
3.B.1 - Μέτρα συλλογής
δεδομένων - Τήρηση
αιτημάτων
υποβολής
δεδομένων στο πλαίσιο
του ΠΣΔ

Αξία

Μονάδα
μέτρησης

Παρατηρήσεις/αιτιολόγηση

Τμήμα Γ’ (Αλιείας)
2013

100,00

Προτεραιότητα της Ένωσης
Δείκτης πλαισίου που
περιγράφει
την
αρχική κατάσταση

Έτος
βάσης

4.1.a
Μήκος
ακτογραμμής

2011

της

Δείκτης
πλαισίου που
περιγράφει
την
αρχική
κατάσταση

Έτος
βάσης

5.1.a - Aριθ. ΟΠ

2013

5.1.b
Αριθ.
ενώσεων ΟΠ
5.1.c - Αριθ. ΔΚΟ

%

Γενική Δ/νση Βιώσιμης
Αλιείας

4 - Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής
Αξία
16.000,00

Προτεραιότητα της Ένωσης

EL

Πηγή
πληροφοριών

Μονάδα
μέτρησης

Πηγή
πληροφοριών

Km

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Παρατηρήσεις/αιτιολόγηση

5 - Προαγωγή της εμπορίας και της μεταποίησης

Αξία

Μονάδα
μέτρησης

Πηγή
πληροφοριών

Παρατηρήσεις/αιτιολόγηση

1,00

αριθμός

Γενική
Διεύθυνση
Βιώσιμης Αλιείας

Μία Ομάδα Παραγωγών στον κλάδο της
υδατοκαλλιέργειας

2014

0,00

αριθμός

2014

0,00

αριθμός

5.1.d
Αριθ.
παραγωγών
ή
επιχειρήσεων ανά
ΟΠ

2014

10,00

αριθμός

Γενική
Διεύθυνση
Βιώσιμης Αλιείας
Γενική
Διεύθυνση
Βιώσιμης Αλιείας
Τμήμα Αλιείας Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας
&
Κτηνιατρικής
Περιφερειακής
Ενότητας Ημαθίας

5.1.e
Αριθ.
παραγωγών
ή
επιχειρήσεων ανά
ένωση ΟΠ
5.1.f
Αριθ.
παραγωγών
ή
επιχειρήσεων ανά
ΔΚΟ
5.1.g
%
παραγωγών
ή
επιχειρήσεων
μελών ΟΠ

2014

0,00

αριθμός

Γενική Δ/νση Βιώσιμης
Αλιείας

2014

0,00

αριθμός

Γενική Δ/νση Βιώσιμης
Αλιείας

2014

0,02

%

5.1.h
%
παραγωγών
ή
επιχειρήσεων
μελών
ενώσεων
ΟΠ
5.1.i
%
παραγωγών
ή
επιχειρήσεων
μελών ΔΚΟ
5.2.a - Ετήσια αξία
του
κύκλου
εργασιών
παραγωγής
που
διατίθεται
σε
εμπορία στην ΕΕ

2014

0,00

%

Τμήμα Αλιείας Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας
&
Κτηνιατρικής
Περιφερειακής
Ενότητας Ημαθίας
Γενική Δ/νση Βιώσιμης
Αλιείας

2014

0,00

%

Γενική Δ/νση Βιώσιμης
Αλιείας

2011

452.976,00

χιλιάδες
ευρώ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (η
κοινή
αλιευτική
πολιτική σε αριθμούςέκδοση 2014)
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Το ποσοστό παραγωγών/επιχειρήσεων μελών
ΟΠ
αφορά
στον
τομέα
των
οστρακοκαλλιεργειών και όχι στο σύνολο των
φορέων του κλάδου υδατοκαλλιεργειών

Αφορά την αξία για το σύνολο των
παραγόμενων ειδών. Τα μύδια αποτελούν το
τρίτο κατά σειρά παραγόμενο είδος στην
Ελλάδα με αξία 6.766 χιλιάδες ευρώ και όγκο
17.193 τόνους για το 2011.

EL

Δείκτης
πλαισίου που
περιγράφει
την
αρχική
κατάσταση

Έτος
βάσης

5.2.b
%
παραγωγής
που
διατίθεται
στην
αγορά (αξία) ανά
ΟΠ
5.2.c
%
παραγωγής
που
διατίθεται
στην
αγορά (αξία) ανά
ένωση ΟΠ
5.2.d
%
παραγωγής
που
διατίθεται
στην
αγορά (αξία) ανά
ΔΚΟ
5.2.e
%
παραγωγής
που
διατίθεται
στην
αγορά (όγκος) ανά
ΟΠ
5.2.f
%
παραγωγής
που
διατίθεται
στην
αγορά (όγκος) ανά
ένωση ΟΠ
5.2.g
%
παραγωγής
που
διατίθεται
στην
αγορά (όγκος) ανά
ΔΚΟ

2011

Αξία

Μονάδα
μέτρησης

Πηγή
πληροφοριών

Παρατηρήσεις/αιτιολόγηση

0,01

%

Η ετήσια αξία της παραγωγής μυδιών που
διατέθηκε από την Ομάδα Παραγωγών κατά
το 2011 ήταν 98,4 χιλιάδες ευρώ για συνολικό
όγκο 262,15 τόνους

2011

0,00

%

Γενική Δ/νση Βιώσιμης
Αλιείας
(Πολυετές
εθνικό
στρατηγικό
πλαίσιο
για
τις
υδατοκαλλιέργειες)
Γενική Δ/νση Βιώσιμης
Αλιείας

2011

0,00

%

Γενική Δ/νση Βιώσιμης
Αλιείας

2011

0,01

%

2011

0,00

%

Γενική Δ/νση Βιώσιμης
Αλιείας
(πολυετές
εθνικό
στρατηγικό
πλαίσιο
για
τις
υδατοκαλλιέργειες)
Γενική Δ/νση Βιώσιμης
Αλιείας

2011

0,00

%

Προτεραιότητα της Ένωσης

EL

Η ετήσια αξία της παραγωγής μυδιών που
διατέθηκε από την Ομάδα Παραγωγών κατά
το 2011 ήταν 98,4 χιλιάδες ευρώ για συνολικό
όγκο 262,15 τόνους

Γενική Δ/νση Βιώσιμης
Αλιείας

6 - Προαγωγή της εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής

Δείκτης
πλαισίου
που
περιγράφει την
αρχική
κατάσταση

Έτος
βάσης

Αξία

Μονάδα
μέτρησης

Πηγή πληροφοριών

Παρατηρήσεις/αιτιολόγηση

6.1
Κοινό
περιβάλλον
ανταλλαγής
πληροφοριών για την
επιτήρηση
του
θαλάσσιου τομέα της
ΕΕ (CISE)
6.2.a
Κάλυψη
περιοχών Natura 2000
που προσδιορίζονται
σύμφωνα
με
τις
οδηγίες για τα πτηνά
και τα ενδιαιτήματα

2013

0,00

%

Υπουργείο Ναυτιλίας

Δεν έχει ακόμη ξεκινήσει η υλοποίησή
του

2014

6.916,00

Km²

0,00

Km²

Δ/νση
Περιβαλλοντικής
Πολιτικής/
Δ/νση
Προστασίας
Βιοποικιλότητας, Εδάφους
και
Διαχείρισης
Αποβλήτων/
Τμήμα
Βιοποικιλότητας
και
Προστατευόμενων
Περιοχών (ΥΠΑΠΕ)
Δ/νση
Περιβαλλοντικής
Πολιτικής/
Δ/νση
Προστασίας
Βιοποικιλότητας, Εδάφους
και
Διαχείρισης
Αποβλήτων/
Τμήμα
Βιοποικιλότητας
και
Προστατευόμενων
Περιοχών (ΥΠΑΠΕ)

6.2.b
Κάλυψη
άλλων
μέτρων
προστασίας
του
χώρου δυνάμει του
άρθρου
13
παράγραφος 4 της
οδηγίας 2008/56/ΕΚ

2014
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Η κατάρτιση προγράμματος μέτρων για
την εφαρμογή του άρθρου 13 της Οδηγίας
2008/56/ΕΚ δεν έχει μέχρι σήμερα
δρομολογηθεί.

EL

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
3.1 Περιγραφή της στρατηγικής του επιχειρησιακού προγράμματος
Αναφορά βασικών προτεραιοτήτων ανάπτυξης του τομέα και ιεράρχησή τους
Σύμφωνα με την ανάλυση SWOT και λαμβάνοντας υπόψη τη στρατηγική της ΕΕ2020, καθώς
και το περιεχόμενο και τη διάρθρωση του Κανονισμού του ΕΤΘΑ, οι βασικές στρατηγικές
επιλογές της χώρας για την ενίσχυση του τομέα της αλιείας στοχεύουν στους ακόλουθους
Θεματικούς Στόχους της Ε2020:
 στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του τομέα της Αλιείας και την
Υδατοκαλλιέργειας (ΘΣ3), και
 στην προστασία του περιβάλλοντος και στην προώθηση της αποδοτικότητας των
πόρων (ΘΣ6) .
Σε σχέση με τον ΘΣ3, η στρατηγική εστιάζει στη στήριξη των μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων, στο σύνολο των κλάδων του τομέα (αλιεία, υδατοκαλλιέργειες, εμπόριο και
μεταποίηση). Βασικό στόχο αποτελεί τόσο η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας αυτών, όσο
και της βιωσιμότητάς τους (οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα).
Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και των επιχειρηματικών
δεξιοτήτων στον τομέα της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και της μεταποίησης & εμπορίας,
προκειμένου να ενισχυθούν η ανταγωνιστικότητα, η βιωσιμότητα και η διατηρησιμότητά
τους. Θα επιχειρηθεί η εισαγωγή ή ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων, διαδικασιών,
τεχνολογιών, και συστημάτων διαχείρισης και οργάνωσης σε όλα τα επίπεδα της αλυσίδας
εφοδιασμού, με στόχο να αυξηθεί η προστιθέμενη αξία των προϊόντων αυτών των τομέων και
να μειωθεί το κόστος παραγωγής. Παράλληλα, θα επιδιωχθεί η βελτίωση της οργάνωσης της
αγοράς στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, η εξεύρεση νέων αγορών και η
στήριξη ενεργειών προώθησης των αλιευτικών προϊόντων.
Στον κλάδο της συλλεκτικής αλιείας, θα στηριχθούν επενδύσεις που α) βελτιώνουν την
ασφάλεια και τις συνθήκες εργασίας και β) προσθέτουν αξία στα αλιευτικά προϊόντα και
συγκεκριμένα επιτρέποντας στους αλιείς να πραγματοποιούν την επεξεργασία, την εμπορία
και την άμεση πώληση των δικών τους αλιευμάτων καθώς και καινοτόμες επενδύσεις επί του
σκάφους για τη βελτίωση της ποιότητας των αλιευτικών προϊόντων.
Στον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας θα επιχειρηθεί να
τονωθεί με την προώθηση νέων μορφών υδατοκαλλιέργειας με υψηλό δυναμικό ανάπτυξης
καθώς και με την ίδρυση νέων επιχειρήσεων. Η στρατηγική ενίσχυσης της
ανταγωνιστικότητας περιλαμβάνει επίσης τη διευκόλυνση της διαφοροποίησης με τη στήριξη
της πολυλειτουργικής υδατοκαλλιέργειας, που επιτρέπει τη διαφοροποίηση του εισοδήματος
των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας.
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Στην ίδια κατεύθυνση, θα στηριχθεί η χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών τόσο από
επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας όσο και από αλιείς ή οργανωμένους φορείς τους για την
εκπόνηση μελετών βιωσιμότητας, επιχειρησιακής στρατηγικής και στρατηγικής εμπορίας.
Για τους σκοπούς βελτίωσης των προϊόντων που εκφορτώνονται, της ασφάλειας και των
συνθηκών εργασίας, θα στηριχθούν επενδύσεις στις υποδομές και συγκεκριμένα σε
αλιευτικούς λιμένες, τόπους εκφόρτωσης και αλιευτικά καταφύγια.
Στην επίτευξη του στόχου της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, θα συμβάλλει τα μέγιστα
και η προσπάθεια στήριξης επιλεγμένων αλιευτικών περιοχών, μέσα από την υλοποίηση
ολοκληρωμένων στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης οι οποίες μπορεί να κυμαίνονται μεταξύ
αυτών που επικεντρώνονται στην αλιεία έως ευρύτερες στρατηγικές που απευθύνονται στη
διαφοροποίηση των αλιευτικών περιοχών.
Αναφορικά με τον ΘΣ6, η στρατηγική επιλογή της χώρας εστιάζει στην μείωση των
επιπτώσεων της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον, στην προστασία και αποκατάσταση της
θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων, και στην προώθηση της
υδατοκαλλιέργειας, με υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας και της
καλής διαβίωσης των ζώων, καθώς και της δημόσιας υγείας και ασφάλειας.
Στην ίδια κατεύθυνση θα συμπεριληφθούν μέτρα στήριξης επενδύσεων σε αλιευτικά σκάφη
με εξοπλισμούς που βελτιώνουν την επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων, περιορίζουν
τις φυσικές & βιολογικές επιπτώσεις της αλιείας, μειώνουν τα ανεπιθύμητα αλιεύματα.
Επίσης, θα ενισχυθούν παρεμβάσεις για την κατασκευή ή την τοποθέτηση στατικών ή
κινητών εγκαταστάσεων για την προστασία και τη βελτίωση της υδρόβιας πανίδας και
χλωρίδας, , τη διαχείριση - αποκατάσταση - παρακολούθηση των θαλάσσιων
προστατευόμενων περιοχών και των περιοχών NATURA 2000.
Με τον ίδιο στόχο, έχει προβλεφθεί σημαντική χρηματοδότηση για τη συλλογή αλιευτικών
δεδομένων και για τον έλεγχο των αλιευτικών δραστηριοτήτων.
Αναφορικά με την ιεράρχηση των Θεματικών Στόχων, η ανταγωνιστικότητα αποτελεί τη
βασική προτεραιότητα του τομέα της αλιείας, σε άμεση σχέση με την προστασία του
περιβάλλοντος. Αν και δεν καταγράφονται στο παρόν στάδιο ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις, η
οικονομική συγκυρία κατευθύνει τη στρατηγική της Χώρας για τον τομέα κυρίως προς την
ανάληψη δράσεων ενίσχυσης της βιωσιμότητας και της διατηρισιμότητας των επιχειρήσεων
όλων των κλάδων.
Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της στρατηγικής ενίσχυσης του τομέα, συμπεριλαμβάνονται η
προώθηση της απασχόλησης και η υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού
(ΘΣ8), αλλά και η υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα (ΘΣ4), Θεματικοί Στόχοι οι οποίοι όμως ενισχύονται ουσιαστικά σε
δεύτερο επίπεδο.
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Συγκεκριμένα, για τον ΘΣ 8, πέραν της άμεσης συσχέτισής του με την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του τομέα της Αλιείας και της Υδατοκαλλιέργειας,
προβλέπεται η στήριξη για δημιουργία θέσεων απασχόλησης στο πλαίσιο της βιώσιμης
ανάπτυξης αλιευτικών περιοχών προσδίδοντας πρόσθετη αξία σε αλιευτικές δραστηριότητες
& προϊόντα και ενεργοποιώντας εναλλακτικές μορφές απασχόλησης που προάγουν την
τοπική οικονομία Το ΕΤΘΑ στηρίζει επίσης τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων με την
ίδρυση νέων επιχειρήσεων εκτός αλιείας, καθώς και την πολυαπασχόληση με
συμπληρωματικές δραστηριότητες όπως για παράδειγμα ο αλιευτικός τουρισμός. Επίσης το
ΕΤΘΑ, στο πλαίσιο ενίσχυσης του ανθρώπινου κεφαλαίου, στηρίζει τη δια βίου μάθηση, την
απόκτηση νέων επαγγελματικών δεξιοτήτων, τη δικτύωση και την ανταλλαγή εμπειριών &
βέλτιστων πρακτικών συμπεριλαμβάνοντας στους δικαιούχους τις συζύγους αλιέων &
αυτοαπασχολούμενων υδατοκαλλιεργητών, αναγνωρίζοντας το ρόλο που διαδραματίζουν
στην οικογενειακή επιχείρηση. Στην κατεύθυνση αυτή, θα σχεδιασθούν σχετικές δράσεις
στήριξης της συγκεκριμένης ομάδας πληθυσμού.
Για τον ΘΣ4 και προκειμένου να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής,
προβλέπεται η στήριξη για: α) επενδύσεις επί του σκάφους που στοχεύουν στη μείωση της
εκπομπής ρύπων ή αερίων του θερμοκηπίου και στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των
αλιευτικών σκαφών, β)ελέγχους και συστήματα ενεργειακής απόδοσης και γ) επενδύσεις που
αυξάνουν την ενεργειακή απόδοση και προωθούν τη χρήση από τις επιχειρήσεις του τομέα
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Ειδικοί Στόχοι – Αναπτυξιακοί Στόχοι - Τύποι Παρεμβάσεων

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 1
Ο χαμηλός βαθμός ανταγωνιστικότητας του κλάδου της θαλάσσιας αλιείας, τα
χαρακτηριστικά του αλιευτικού στόλου (πολλά και μικρά σκάφη, παλαιότητα, περιορισμένη
χωρητικότητα - δυναμικότητα, κλπ), οι ανάγκες για εκσυγχρονισμό ή/ και δημιουργία
υποδομών (αλιευτικά καταφύγια, αλιευτικοί λιμένες), τα χαρακτηριστικά του ανθρώπινου
δυναμικού (μεγάλης ηλικίας αλιείας, χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο), επιτάσσουν το
σχεδιασμό μιας στρατηγικής που να καλύπτει τα προαναφερόμενα.
Θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις που ομαδοποιούνται υπό τους ακόλουθους Ειδικούς Στόχους
του Άρθρου 6 του Κανονισμού:
 Μείωση των επιπτώσεων της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον.
 Προστασία και αποκατάσταση της υδρόβιας βιοποικιλότητας και των
οικοσυστημάτων.
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 Διασφάλιση ισορροπίας μεταξύ αλιευτικής ικανότητας και διαθέσιμων αλιευτικών
δυνατοτήτων.
 Αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των αλιευτικών επιχειρήσεων,
περιλαμβανομένων των παράκτιων στόλων μικρής κλίμακας, και της βελτίωσης της
ασφάλειας ή των συνθηκών εργασίας.
 Παροχή στήριξης στην ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης, της καινοτομίας,
περιλαμβανομένης της αύξησης της ενεργειακής αποδοτικότητας, και της μεταφοράς
γνώσης.
 Ανάπτυξη της επαγγελματικής κατάρτισης, νέων επαγγελματικών δεξιοτήτων και της
διά βίου μάθησης.
Ενδεικτικοί τύποι παρεμβάσεων :
 Επενδύσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια επί του σκάφους και τη βελτίωση της
υγιεινής και της ποιότητας των προϊόντων καθώς και την αντικατάσταση ή
εκσυγχρονισμό των μηχανών σκαφών της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας.
 Επενδύσεις που προσθέτουν αξία στα αλιευτικά προϊόντα επιτρέποντας στους αλιείς
να πραγματοποιούν την επεξεργασία, την εμπορία και την άμεση πώληση των δικών
τους αλιευμάτων.
 Επενδύσεις σε εξοπλισμό επί του σκάφους που στοχεύουν στη μείωση της εκπομπής
ρύπων ή αερίων του θερμοκηπίου και στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των
αλιευτικών σκαφών
 Αναγκαία μέτρα προσωρινής και οριστικής παύσης αλιευτικών δραστηριοτήτων.
 Στήριξη για την εκκίνηση επιχειρηματικής δραστηριότητας σε νέους αλιείς
Επενδύσεις επί του σκάφους για την ανάπτυξη συμπληρωματικών δραστηριοτήτων
εκτός της αλιείας, όπως περιβαλλοντικές υπηρεσίες, εκπαιδευτικές δραστηριότητες ή
τουρισμός.
 Μέτρα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και συμπράξεων μεταξύ επιστημόνων
και αλιέων.
 Μέτρα επαγγελματικής κατάρτισης.
 Κατασκευή, τοποθέτηση ή εκσυγχρονισμό στατικών ή κινητών εγκαταστάσεων για
την προστασία και τη βελτίωση της θαλάσσιας πανίδας και χλωρίδας,
συμπεριλαμβανομένης της επιστημονικής προετοιμασίας και αξιολόγησής τους.
 Εκπόνηση μελετών και ενέργειες παρακολούθησης και επικαιροποίησης σχεδίων
προστασίας και διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών.
 Επενδύσεις σε εξοπλισμό που βελτιώνει την επιλεκτικότητα μεγέθους ή την
επιλεκτικότητα είδους των αλιευτικών εργαλείων, που περιορίζει τις φυσικές και
βιολογικές επιπτώσεις της αλιείας στο οικοσύστημα ή τον θαλάσσιο βυθό.
 και μειώνει τα ανεπιθύμητα αλιεύματα εμπορικών αποθεμάτων ή άλλα
παρεμπίπτοντα αλιεύματα.
 Επενδύσεις σε εξοπλισμό για την προστασία των εργαλείων και των αλιευμάτων από
θηλαστικά και πτηνά προστατευόμενα από την οδηγία 92/43/ΕΟΚ ή την οδηγία
2009/147/ΕΚ , καθώς και στήριξη συστημάτων για την αποζημίωση των ζημιών που
προκαλούνται στα αλιεύματα από τα εν λόγω θηλαστικά και πτηνά.Επενδύσεις
βελτίωσης των υποδομών αλιευτικών λιμένων, τόπων εκφόρτωσης και ιχθυοσκαλών.
 Επενδύσεις για την κατασκευή ή τον εκσυγχρονισμό αλιευτικών καταφυγίων.
 Μέτρα στήριξης της αλιείας εσωτερικών υδάτων.
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 Μέτρα προστασίας της υδρόβιας πανίδας και χλωρίδας εσωτερικών υδάτων.
Σημειώνεται ότι η ενεργοποίηση των δράσεων οριστικής παύσης, αντικατάστασης μηχανής
και στήριξης νέων αλιέων θα εξαρτηθεί απόλυτα από τα συμπεράσματα της ετήσιας έκθεσης
για το στόλο και τα αντίστοιχα σχέδια δράσης.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 2
Ο τομέας της υδατοκαλλιέργειας (με αιχμή τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια), συνδέεται με
ένα από τα σημαντικότερα εξαγωγικά προϊόντα της χώρας, επιβεβαιώνοντας την εξωστρέφεια
και τη συμβολή του στο παραγόμενο εθνικό προϊόν και εισόδημα, παρουσιάζοντας σημαντική
ανάπτυξη τόσο σε επενδεδυμένα κεφάλαια όσο και σε παραγωγή
Ο ευρύτερος στρατηγικός σχεδιασμός που επιχειρείται με την εκπόνηση του Εθνικού
Στρατηγικού Πολυετούς Σχεδίου Ανάπτυξης των Υδατοκαλλιεργειών, αποτελεί τον οδηγό
για την ενίσχυση του κλάδου, με έμφαση σε θέματα ανταγωνιστικότητας και περιβάλλοντος.
Θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις που ομαδοποιούνται υπό τους ακόλουθους Ειδικούς Στόχους
του Άρθρου 6 του Κανονισμού:
 Παροχή στήριξης στην ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης, της καινοτομίας και
της μεταφοράς γνώσης.
 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων
υδατοκαλλιέργειας, περιλαμβανομένης της βελτίωσης της ασφάλειας και των
συνθηκών εργασίας, ιδίως των ΜΜΕ.
 Προστασία και αποκατάσταση της υδρόβιας βιοποικιλότητας και της ενίσχυσης των
οικοσυστημάτων που αφορούν την υδατοκαλλιέργεια και προώθηση της αποδοτικής
ως προς τους πόρους υδατοκαλλιέργειας.
 Προώθηση της υδατοκαλλιέργειας, με υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος
και της υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων καθώς και της δημόσιας υγείας και
ασφάλειας.
 Ανάπτυξη επαγγελματικής κατάρτισης, νέων επαγγελματικών δεξιοτήτων και της διά
βίου μάθησης.
Ενδεικτικοί τύποι παρεμβάσεων:
 Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια, ίδρυση νέων και εκσυγχρονισμός
υφιστάμενων μονάδων υδατοκαλλιέργειας.
 Προώθηση της καινοτομίας, των νέων μορφών υδατοκαλλιέργειας με υψηλό
δυναμικό ανάπτυξης,της βελτίωσης της ποιότητας και της αύξησης προστιθέμενης
αξίας των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, της διαφοροποίησης του εισοδήματος των
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επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας μέσω της ανάπτυξης συμπληρωματικών
δραστηριοτήτων εκτός της υδατοκαλλιέργειας.
Υπηρεσίες διαχείρισης και παροχής συμβουλών για εκμεταλλεύσεις
υδατοκαλλιέργειας.
Στήριξη ανάπτυξης ζωνών υδατοκαλλιέργειας και των απαιτούμενων υποδομών.
Δράσεις που εξυπηρετούν τη μετάβαση σε συστήματα οικολογικής διαχείρισης και
οικολογικού ελέγχου και σε μεθόδους βιολογικής υδατοκαλλιέργειας.
Ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας που παρέχει περιβαλλοντικές υπηρεσίες όπως
μεθόδους συμβατές με συγκεκριμένες περιβαλλοντικές ανάγκες υποκείμενες σε
ειδικές απαιτήσεις διαχείρισης, μορφές εκτατικής υδατοκαλλιέργειας κλπ.
Μέτρα για τη δημόσια υγεία μέσω χορήγησης αντιστάθμισης σε
οστρακοκαλλιεργητές.
Μέτρα για την υγεία και καλή διαβίωση των ζώων όπως δράσεις ελέγχου &
εξάλειψης των νόσων στον τομέα υδατοκαλλιέργειας κλπ.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 3
Η τάση μείωσης των ιχθυοαποθεμάτων, η ανάγκη διασφάλισης της βιωσιμότητας των αλ.
επιχειρήσεων, καθώς και ο εντοπισμός ειδών αλιείας που βρίσκονται σε κίνδυνο, καθιστούν
αναγκαία τη περαιτέρω στήριξη των σχετικών μηχανισμών παρακολούθησης και ελέγχου,
καθώς επίσης και την εφαρμογή περισσότερο αειφόρων διαχειριστικών συστημάτων.
Θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις που ομαδοποιούνται υπό τους Ειδικούς Στόχους του Άρθρου
6 του Κανονισμού:
 Βελτίωση και παροχή επιστημονικής γνώσης καθώς και της βελτίωση της συλλογής
και διαχείρισης δεδομένων.
 Παροχή στήριξης στην παρακολούθηση, τον έλεγχο και την επιβολή, ενισχύοντας με
τον τρόπο αυτό τις θεσμικές ικανότητες και την αποτελεσματικότητα της δημόσιας
διοίκησης, χωρίς αύξηση του διοικητικού φόρτου.
Ενδεικτικοί τύποι παρεμβάσεων :
 Συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων με στόχο την επιστημονική ανάλυση και
την υλοποίηση της ΚΑλΠ.
 Επιστημονικές έρευνες στη θάλασσα.
 Εθνικά και διεθνικά πολυετή προγράμματα δειγματοληψίας.
 Παρακολούθηση στη θάλασσα των εμπορικών και ερασιτεχνικών αλιευτικών
δραστηριοτήτων, περιλαμβανομένης της παρακολούθησης των παρεμπιπτόντων
αλιευμάτων των θαλάσσιων οργανισμών όπως τα θαλάσσια θηλαστικά και τα πουλιά.
 Βελτίωση των συστημάτων συλλογής και διαχείρισης δεδομένων και υλοποίηση
πιλοτικών μελετών, με στόχο τη βελτίωση των υφιστάμενων συστημάτων συλλογής
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και διαχείρισης δεδομένων.
Αγορά ή/και ανάπτυξη τεχνολογίας που καθιστά δυνατή την συλλογή, διαχείριση,
επικύρωση, ανάλυση, παρουσίαση και ανταλλαγή δεδομένων σχετικών με την αλιεία,
καθώς και διασύνδεση με διατομεακά συστήματα ανταλλαγής δεδομένων.
Ανάπτυξη, αγορά και εγκατάσταση των απαραίτητων στοιχείων, περιλαμβανομένου
υλικού και λογισμικού, 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, περιλαμβανομένων των απαραίτητων
στοιχείων συστημάτων ηλεκτρονικής καταγραφής και αναφοράς πληροφοριών (ERS),
συστημάτων παρακολούθησης σκαφών (VMS-ΣΠΣ) και συστημάτων αυτόματου
εντοπισμού (AIS).
Αγορά ή εκσυγχρονισμός ελεγκτικών μέσων συμπεριλαμβανομένων περιπολικών
πλοίων και αεροσκαφών.
Ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων ελέγχου και εφαρμογή πιλοτικών προγραμμάτων
για τον έλεγχο της αλιείας.
Προγράμματα κατάρτισης και ανταλλαγής, και ανάμεσα στα κράτη μέλη, προσωπικού
επιφορτισμένου με την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την επιτήρηση αλιευτικών
δραστηριοτήτων.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 4
Η αλιευτική δραστηριότητα συγκεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στις νησιωτικές και παράκτιες
περιοχές της χώρας. Η ανάπτυξη της Αλιείας διαχρονικά έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση
φαινομένων εξάρτησης ορισμένων περιοχών της χώρας από την αλιευτική δραστηριότητα,
περιοχές οι οποίες χαρακτηρίζονται αφενός από δημογραφικά και κοινωνικοοικονομικά
προβλήματα και αφετέρου από τις ελλείψεις που παρατηρούνται σε βασικές υποδομές. Από
την άλλη, τα φυσικά πλεονεκτήματά τους, σε συνδυασμό με ελκυστικότητά τους ως
τουριστικοί προορισμοί αποτελούν ένα θετικό πλαίσιο που μπορεί να αξιοποιηθεί
προκειμένου να αντιστραφούν οι αρνητικές εξελίξεις και να επιτευχθεί η αειφόρος ανάπτυξη
των περιοχών αυτών. Κατά συνέπεια απαιτείται η ενίσχυσή τους για τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής σε αυτές, στο πλαίσιο μιας συνολικής στρατηγικής
Θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις που ομαδοποιούνται υπό τους ακόλουθους Αναπτυξιακούς
Στόχους:
 Προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης, της δημιουργίας
θέσεων εργασίας και της στήριξης της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού στις
παράκτιες και τις εσωτερικές κοινότητες που εξαρτώνται από την αλιεία και την
υδατοκαλλιέργεια.
 Διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της αλιείας και σε άλλους τομείς
της θαλάσσιας οικονομίας.
Επισημαίνεται, ότι για τις παράκτιες και θαλάσσιες περιοχές, σημαντική θεωρείται όχι μόνο η
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δημιουργία απασχόλησης, αλλά παράλληλα και η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής,
δεδομένου ότι το σημαντικότερο τμήμα του κοινωνικού και οικονομικού ιστού εξαρτάται από
τον τομέα της αλιείας.
Ενδεικτικοί τύποι παρεμβάσεων:
 Δράσεις αύξησης της προστιθέμενης αξίας των αλιευτικών προϊόντων, προώθησης
της καινοτομίας σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας της αλιείας και της
υδατοκαλλιέργειας, δια βίου μάθησης και στήριξης της διαφοροποίησης εντός ή εκτός
των αλιευτικών δραστηριοτήτων (παράκτιος τουρισμός, ναυτιλία μικρών αποστάσεων
κλπ).
 Δράσεις βελτίωσης και αξιοποίησης των περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων των
αλιευτικών περιοχών, προώθηση της κοινωνικής ευημερίας και της πολιτιστικής
κληρονομιάς στις αλιευτικές περιοχές, περιλαμβανομένης της θαλάσσιας πολιτιστικής
κληρονομιάς.
 Ενέργειες διάδοσης βέλτιστων πρακτικών μέσω της διακρατικής και
διαπεριφερειακής συνεργασίας.
 Ενέργειες για την οργάνωση και αποτελεσματική λειτουργία των Ομάδων Τοπικής
Δράσης Αλιείας (ΟTΔ Αλιείας).

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 5
Ο τομέας της μεταποίησης και εμπορίας στη χώρα παρουσιάζει περιορισμένα μεγέθη
συγκρινόμενος με αυτόν της ΕΕ-28. Εντούτοις, αποτελεί τομέα με προστιθέμενη αξία,
δεδομένου ότι δρα συμπληρωματικά σε σχέση με τους υπόλοιπους τομείς, αποτελώντας το
δίαυλο προώθησης των αλιευτικών προϊόντων.
Θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις υπό τους Ειδικούς Στόχους του Άρθρου 6 του Κανονισμού:
 Βελτίωση της οργάνωσης της αγοράς για προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας,
 Ενθάρρυνση των επενδύσεων στους τομείς της μεταποίησης και της εμπορίας.
Ενδεικτικοί τύποι παρεμβάσεων :
Μέτρα εμπορίας όπως :
- στήριξη της σύστασης οργανώσεων παραγωγών καθώς και των σχεδίων παραγωγής και
εμπορίας των (ΟΠ),
- αναζήτηση νέων αγορών και βελτίωση των όρων διάθεσης στην αγορά προϊόντων αλιείας
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και υδατοκαλλιέργειας,
- προώθηση της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας μέσω της διευκόλυνσης: της αίτησης
για καταχώριση ενός συγκεκριμένου προϊόντος και της προσαρμογής των ενδιαφερόμενων
φορέων στις σχετικές απαιτήσεις συμμόρφωσης και πιστοποίησης βάσει του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (37), της
πιστοποίησης και της προώθησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, της
παρουσίασης και συσκευασίας προϊόντων, συμβολή στην ιχνηλασιμότητα των προϊόντων
αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, στην ανάπτυξη οικολογικού
σήματος ευρωπαϊκής εμβέλειας για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, κατά τα
προβλεπόμενα στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 κλπ
- διοργάνωση εκστρατειών γνωστοποίησης και προώθησης για τα βιώσιμα προϊόντα αλιείας
και υδατοκαλλιέργειας σε περιφερειακό, εθνικό ή διεθνικό επίπεδο, προκειμένου να αυξηθεί
η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά.
Μέτρα μεταποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας όπως αυτά που :
- συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας ή τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων,
συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας των αποβλήτων·
- βελτιώνουν την ασφάλεια, την υγιεινή, την υγεία και τις συνθήκες εργασίας·
- υποστηρίζουν τη μεταποίηση των αλιευμάτων ιχθύων που αποτελούν αντικείμενο εμπορίας
και δεν μπορούν να προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση·
- σχετίζονται με τη μεταποίηση υποπροϊόντων που προκύπτουν από τις βασικές
δραστηριότητες μεταποίησης·
- σχετίζονται με τη μεταποίηση προϊόντων βιολογικής υδατοκαλλιέργειας δυνάμει των
άρθρων 6 και 7 του κανονισμού (ΕΚ) του Συμβουλίου αριθ. 834/2007·
- οδηγούν στη δημιουργία νέων ή βελτιωμένων προϊόντων, νέων ή βελτιωμένων διαδικασιών,
ή νέων ή βελτιωμένων συστημάτων διαχείρισης και οργάνωσης.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 6
Στο πλαίσιο αυτό θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις αναγκαίες για την ενίσχυση εφαρμογής της
Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής υπό τον Ειδικό στόχο «Ανάπτυξη και υλοποίηση της
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Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής».
Οι παρεμβάσεις θα αφορούν δράσεις που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της
Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Εποπτείας και ιδίως των στόχων του Κοινού Περιβάλλοντος
Ανταλλαγής Πληροφοριών.

3.2 Ειδικοί στόχοι και δείκτες αποτελεσμάτων
Προτεραιότητα της 1 - Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς
Ένωσης
τη χρήση των πόρων, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και
βασιζόμενης στη γνώση αλιείας
Ειδικός στόχος

1 - Μείωση του αντίκτυπου της αλιείας στο θαλάσσιο
περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της κατά το δυνατόν
αποφυγής και μείωσης των ανεπιθύμητων αλιευμάτων

Δείκτης
αποτελεσμάτων
1.4.a - Μεταβολή στα
ανεπιθύμητα αλιεύματα
(τόνοι)
1.4.b - Μεταβολή στα
ανεπιθύμητα αλιεύματα
(%)
1.5 - Μεταβολή στην
απόδοση καυσίμου κατά
την αλίευση ιχθύων

Τιμή-στόχος για
το 2023
58,00000
-6,00000
0,00000

Μονάδα μέτρησης
τόνοι
%
λίτρα καυσίμου/τόνους εκφορτωθέντων
αλιευμάτων

Ειδικός στόχος

2 - Προστασία και αποκατάσταση της
θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των
οικοσυστημάτων

Δείκτης αποτελεσμάτων

Τιμήστόχος για
το 2023

1.5 - Μεταβολή στην απόδοση καυσίμου κατά την
αλίευση ιχθύων
1.10.a - Μεταβολή της κάλυψης περιοχών Natura
2000 που προσδιορίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες
για τα πτηνά και τα ενδιαιτήματα
1.10.b - Μεταβολή της κάλυψης άλλων μέτρων
προστασίας του χώρου δυνάμει του άρθρου 13
παράγραφος 4 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ

3.500,00000

Μονάδα μέτρησης

Άνευ
αντικειμένου

λίτρα
καυσίμου/τόνους
εκφορτωθέντων
αλιευμάτων
Km²



Km²



Ειδικός στόχος

3 - Εξασφάλιση ισορροπίας μεταξύ της αλιευτικής
ικανότητας και των διαθέσιμων αλιευτικών
δυνατοτήτων

Δείκτης αποτελεσμάτων

Τιμή-στόχος για το
2023
1.838,00000
-3,17000

1.3 - Μεταβολή των καθαρών κερδών
1.6 - Μεταβολή του % των στόλων
στους οποίους παρατηρείται έλλειψη
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Μονάδα
μέτρησης
χιλιάδες ευρώ
%

Άνευ
αντικειμένου
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Ειδικός στόχος

3 - Εξασφάλιση ισορροπίας μεταξύ της αλιευτικής
ικανότητας και των διαθέσιμων αλιευτικών
δυνατοτήτων

Δείκτης αποτελεσμάτων

Τιμή-στόχος για το
2023

Μονάδα
μέτρησης

Άνευ
αντικειμένου

ισορροπίας

Ειδικός στόχος

4 - Αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας
των αλιευτικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των
παράκτιων στόλων μικρής κλίμακας, και βελτίωση της
ασφάλειας ή των συνθηκών εργασίας

Δείκτης αποτελεσμάτων

Τιμή-στόχος για
το 2023
100,00000

1.1 - Μεταβολή της αξίας της
παραγωγής
1.2 - Μεταβολή τού όγκου
της παραγωγής
1.3 - Μεταβολή των καθαρών
κερδών
1.5 - Μεταβολή στην
απόδοση καυσίμου κατά την
αλίευση ιχθύων
1.7 - Απασχόληση που
δημιουργείται (ΙΠΑ) στον
τομέα της αλιείας ή σε
συμπληρωματικές
δραστηριότητες
1.8 - Απασχόληση που
διατηρείται (ΙΠΑ) στον τομέα
της
αλιείας
ή
σε
συμπληρωματικές
δραστηριότητες
1.9.a - Μεταβολή του
αριθμού
των
εργατικών
ατυχημάτων
και
τραυματισμών
1.9.b - Μεταβολή του % των
εργατικών ατυχημάτων και
τραυματισμών
επί
του
συνόλου των αλιέων
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Μονάδα μέτρησης
χιλιάδες ευρώ

0,00000

τόνοι

9,91000

χιλιάδες ευρώ
λίτρα
καυσίμου/τόνους
εκφορτωθέντων αλιευμάτων

50,00000

ΙΠΑ

400,00000

ΙΠΑ

-6,00000

-50,00000

Άνευ
αντικειμένου



αριθμός

%

Ειδικός στόχος

5 - Παροχή στήριξης για την ενίσχυση της τεχνολογικής
ανάπτυξης και καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων της αύξησης
της ενεργειακής αποδοτικότητας και της μεταφοράς γνώσης

Δείκτης
αποτελεσμάτων
1.1 - Μεταβολή της
αξίας της παραγωγής
1.2 - Μεταβολή τού
όγκου της παραγωγής
1.3 - Μεταβολή των
καθαρών κερδών
1.5 - Μεταβολή στην
απόδοση
καυσίμου
κατά την αλίευση
ιχθύων

Τιμή-στόχος για το
2023
0,00000
0,00000
110,00000

Μονάδα μέτρησης

Άνευ
αντικειμένου

χιλιάδες ευρώ
τόνοι
χιλιάδες ευρώ
λίτρα καυσίμου/τόνους εκφορτωθέντων
αλιευμάτων

51
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Ειδικός στόχος

6 - Ανάπτυξη επαγγελματικής κατάρτισης,
νέων επαγγελματικών δεξιοτήτων και δια
βίου μάθηση

Δείκτης αποτελεσμάτων

Τιμή-στόχος για το
2023
50,00000

1.7 - Απασχόληση που δημιουργείται (ΙΠΑ) στον
τομέα της αλιείας ή σε συμπληρωματικές
δραστηριότητες
1.8 - Απασχόληση που διατηρείται (ΙΠΑ) στον
τομέα της αλιείας ή σε συμπληρωματικές
δραστηριότητες
1.9.a - Μεταβολή του αριθμού των εργατικών
ατυχημάτων και τραυματισμών
1.9.b - Μεταβολή του % των εργατικών
ατυχημάτων και τραυματισμών επί του συνόλου
των αλιέων

50,00000

Μονάδα
μέτρησης
ΙΠΑ

Άνευ
αντικειμένου

ΙΠΑ
αριθμός



%



Προτεραιότητα της 2 - Προαγωγή της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς
Ένωσης
τη χρήση των πόρων, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και
βασιζόμενης στη γνώση υδατοκαλλιέργειας

EL

Ειδικός στόχος

1 - Παροχή στήριξης για την ενίσχυση της τεχνολογικής
ανάπτυξης, της καινοτομίας και της μεταφοράς γνώσης

Δείκτης αποτελεσμάτων
2.1 - Μεταβολή του όγκου
προϊόντων υδατοκαλλιέργειας
2.2 - Μεταβολή της αξίας
προϊόντων υδατοκαλλιέργειας
2.3 - Μεταβολή των καθαρών
κερδών

Τιμή-στόχος για το 2023
150,00000

Μονάδα μέτρησης
τόνοι

976,14000

χιλιάδες ευρώ

11,80000

χιλιάδες ευρώ

Άνευ αντικειμένου

Ειδικός
στόχος

2 - Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των
επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένης της
βελτίωσης της ασφάλειας ή των συνθηκών εργασίας, και ιδίως των
ΜΜΕ

Δείκτης
αποτελεσμάτων
2.1 - Μεταβολή
του
όγκου
προϊόντων
υδατοκαλλιέργειας
2.2 - Μεταβολή
της
αξίας
προϊόντων
υδατοκαλλιέργειας
2.3 - Μεταβολή
των
καθαρών
κερδών
2.8 - Απασχόληση
που δημιουργείται
2.9 - Απασχόληση
που διατηρείται

Τιμή-στόχος για το 2023

Μονάδα μέτρησης

30.000,00000

τόνοι

114.840,00000

χιλιάδες ευρώ

1.378,00000

χιλιάδες ευρώ
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Άνευ αντικειμένου

ΙΠΑ



ΙΠΑ



EL

Ειδικός στόχος

3 - Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας
βιοποικιλότητας και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που
αφορούν την υδατοκαλλιέργεια και προώθηση της
αποδοτικής ως προς τους πόρους υδατοκαλλιέργειας

Δείκτης αποτελεσμάτων
2.4 - Μεταβολή του όγκου της
παραγωγής
βιολογικής
υδατοκαλλιέργειας
2.5 - Μεταβολή του όγκου των
προϊόντων
συστήματος
ανακύκλωσης
2.6 - Μεταβολή του όγκου των
προϊόντων
υδατοκαλλιέργειας
που
πιστοποιούνται
δυνάμει
εθελοντικών
συστημάτων
αειφορίας
2.7
Εκμεταλλεύσεις
υδατοκαλλιέργειας που παρέχουν
περιβαλλοντικές υπηρεσίες
2.8
Απασχόληση
που
δημιουργείται
2.9
Απασχόληση
που
διατηρείται

Τιμή-στόχος για το 2023
0,00000

Ειδικός στόχος

4 - Προώθηση της υδατοκαλλιέργειας με υψηλό
επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και προώθηση
της υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων, καθώς
και της δημόσιας υγείας και ασφάλειας

Δείκτης αποτελεσμάτων

Τιμή-στόχος
2023

2.1 - Μεταβολή του όγκου
προϊόντων υδατοκαλλιέργειας
2.2 - Μεταβολή της αξίας
προϊόντων υδατοκαλλιέργειας
2.4 - Μεταβολή του όγκου της
παραγωγής
βιολογικής
υδατοκαλλιέργειας
2.5 - Μεταβολή του όγκου των
προϊόντων
συστήματος
ανακύκλωσης
2.6 - Μεταβολή του όγκου των
προϊόντων υδατοκαλλιέργειας που
πιστοποιούνται
δυνάμει
εθελοντικών
συστημάτων
αειφορίας
2.7
Εκμεταλλεύσεις
υδατοκαλλιέργειας που παρέχουν
περιβαλλοντικές υπηρεσίες

EL

Μονάδα μέτρησης
τόνοι

0,00000

τόνοι

0,00000

τόνοι

1,00000

αριθμός

για

το

Άνευ αντικειμένου

ΙΠΑ



ΙΠΑ



0,00000

Μονάδα
μέτρησης
τόνοι

0,00000

χιλιάδες ευρώ

0,00000

τόνοι

0,00000

τόνοι

0,00000

τόνοι

1,00000

αριθμός

Άνευ
αντικειμένου

Ειδικός στόχος

5
Ανάπτυξη
επαγγελματικής
κατάρτισης,
επαγγελματικών δεξιοτήτων και δια βίου μάθηση

Δείκτης
αποτελεσμάτων
2.8 - Απασχόληση που
δημιουργείται
2.9 - Απασχόληση που
διατηρείται

Τιμή-στόχος για το 2023

Μονάδα μέτρησης

20,00000

ΙΠΑ

50,00000

ΙΠΑ

53

νέων

Άνευ αντικειμένου

EL

Προτεραιότητα της Ένωσης

3 - Προαγωγή της εφαρμογής της ΚΑλΠ

Ειδικός στόχος

1 - Βελτίωση και παροχή επιστημονικής γνώσης
και συλλογή και διαχείριση δεδομένων

Δείκτης αποτελεσμάτων

Τιμή-στόχος για το
2023
100,00000

3.B.1 - Αύξηση του ποσοστού τήρησης
αιτημάτων υποβολής δεδομένων

Άνευ
αντικειμένου

Ειδικός
στόχος

2 - Παροχή στήριξης για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την
επιβολή, με ενίσχυση των θεσμικών ικανοτήτων και της
αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, χωρίς αύξηση του
διοικητικού φόρτου

Δείκτης
αποτελεσμάτων
3.A.1 - Αριθμός
σοβαρών
παραβάσεων που
διαπιστώθηκαν
3.A.2
Εκφορτώσεις που
έχουν υποβληθεί
σε φυσικό έλεγχο

Τιμή-στόχος για το 2023

Μονάδα μέτρησης

0,00000

Άνευ αντικειμένου

αριθμός

10,00000

Προτεραιότητα της Ένωσης

%

4 - Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής

Ειδικός
στόχος

1 - Προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης
και της δημιουργίας θέσεων εργασίας και παροχή στήριξης της
απασχολησιμότητας και της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού
στις παράκτιες και τις εσωτερικές κοινότητες που εξαρτώνται από
την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένης της
διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της αλιείας και σε
άλλους τομείς της θαλάσσιας οικονομίας

Δείκτης
αποτελεσμάτων
4.1
Απασχόληση
που
δημιουργείται
(ΙΠΑ)
4.2
Απασχόληση
που διατηρείται
(ΙΠΑ)
4.3
Επιχειρήσεις που
δημιουργούνται

Τιμή-στόχος για το 2023

Προτεραιότητα της Ένωσης
Ειδικός στόχος

EL

Μονάδα
μέτρησης
%

Μονάδα μέτρησης

90,00000

ΙΠΑ

60,00000

ΙΠΑ

150,00000

Άνευ αντικειμένου

αριθμός

5 - Προαγωγή της εμπορίας και της μεταποίησης
1 - Βελτίωση της οργάνωσης της αγοράς για τα
προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

54

EL

Δείκτης αποτελεσμάτων
5.1.a - Μεταβολή της αξίας πρώτων
πωλήσεων σε ΟΠ
5.1.b - Μεταβολή του όγκου
πρώτων πωλήσεων σε ΟΠ
5.1.c - Μεταβολή της αξίας πρώτων
πωλήσεων σε μη ΟΠ
5.1.d - Μεταβολή του όγκου
πρώτων πωλήσεων σε μη ΟΠ

Τιμή-στόχος για το
2023
79.314,00000
304.651,00000
2.194,60000
10.000,00000

Μονάδα
μέτρησης
χιλιάδες ευρώ

Άνευ
αντικειμένου

τόνοι
χιλιάδες ευρώ
τόνοι

Ειδικός στόχος

2 - Ενθάρρυνση των επενδύσεων στους τομείς
μεταποίησης και εμπορίας

Δείκτης αποτελεσμάτων

Τιμή-στόχος για το
2023

5.1.a - Μεταβολή της
πωλήσεων σε ΟΠ
5.1.b - Μεταβολή του
πωλήσεων σε ΟΠ
5.1.c - Μεταβολή της
πωλήσεων σε μη ΟΠ
5.1.d - Μεταβολή του
πωλήσεων σε μη ΟΠ

αξίας πρώτων

Μονάδα
μέτρησης
χιλιάδες ευρώ

όγκου πρώτων

τόνοι

αξίας πρώτων

3.130,89000

όγκου πρώτων

15.000,00000

Προτεραιότητα
Ένωσης

Άνευ
αντικειμένου




χιλιάδες ευρώ
τόνοι

της 6 - Προαγωγή της εφαρμογής της Ολοκληρωμένης
Θαλάσσιας Πολιτικής

Ειδικός στόχος

1 - Ανάπτυξη και υλοποίηση της
Ολοκληρωμένης
Θαλάσσιας
Πολιτικής

Δείκτης αποτελεσμάτων

Τιμή-στόχος
για το 2023
100,00000

6.1 - Αύξηση στο κοινό περιβάλλον ανταλλαγής
πληροφοριών για την επιτήρηση του θαλάσσιου τομέα της
ΕΕ (CISE)
6.2.a - Μεταβολή της κάλυψης περιοχών Natura 2000 που
προσδιορίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες για τα πτηνά και
τα ενδιαιτήματα
6.2.b - Μεταβολή της κάλυψης άλλων μέτρων προστασίας
του χώρου δυνάμει του άρθρου 13 παράγραφος 4 της
οδηγίας 2008/56/ΕΚ

Μονάδα
μέτρησης
%

Άνευ
αντικειμένου

Km²



Km²



3.3 Συναφή μέτρα και δείκτες εκροής
Προτεραιότητα της 1 - Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς
Ένωσης
τη χρήση των πόρων, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και
βασιζόμενης στη γνώση αλιείας

EL

Ειδικός στόχος

1 - Μείωση του αντίκτυπου της αλιείας στο θαλάσσιο
περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της κατά το δυνατόν
αποφυγής και μείωσης των ανεπιθύμητων αλιευμάτων

Μέτρο ΕΤΘΑ

Δείκτης εκροών

Τιμήστόχος
για το
2023
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Μονάδα
μέτρησης

Να
συμπεριληφθεί
στο πλαίσιο
επιδόσεων

EL

Ειδικός στόχος

1 - Μείωση του αντίκτυπου της αλιείας στο θαλάσσιο
περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της κατά το δυνατόν
αποφυγής και μείωσης των ανεπιθύμητων αλιευμάτων

Μέτρο ΕΤΘΑ

Δείκτης εκροών

01 - Άρθρο 37 Υποστήριξη για
τον σχεδιασμό και την εφαρμογή
των μέτρων διατήρησης

1.4 - Αριθ. έργων για τα μέτρα
διατήρησης, τη μείωση των
επιπτώσεων της αλιείας στο
θαλάσσιο περιβάλλον και την
προσαρμογή της αλιείας στην
προστασία των ειδών
1.4 - Αριθ. έργων για τα μέτρα
διατήρησης, τη μείωση των
επιπτώσεων της αλιείας στο
θαλάσσιο περιβάλλον και την
προσαρμογή της αλιείας στην
προστασία των ειδών

02 - Άρθρο 38 Μείωση των
επιπτώσεων της αλιείας στο
θαλάσσιο
περιβάλλον
και
προσαρμογή της αλιείας στην
προστασία των ειδών [+ άρθρο
44 παράγραφος 1 στοιχείο γ)
Αλιεία εσωτερικών υδάτων]
03 - Άρθρο 39 Καινοτομία που
συνδέεται με τη διατήρηση των
θαλάσσιων βιολογικών πόρων [+
άρθρο 44 παράγραφος 1
στοιχείο γ) Αλιεία εσωτερικών
υδάτων]
05 - Άρθρο 43 παράγραφος 2
Αλιευτικοί
λιμένες,
τόποι
εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και
καταφύγια – επενδύσεις για τη
διευκόλυνση της συμμόρφωσης
με την υποχρέωση εκφόρτωσης
όλων των αλιευμάτων

1.4 - Αριθ. έργων για τα μέτρα
διατήρησης, τη μείωση των
επιπτώσεων της αλιείας στο
θαλάσσιο περιβάλλον και την
προσαρμογή της αλιείας στην
προστασία των ειδών
1.3 - Αριθ. έργων για την
προστιθέμενη
αξία,
την
ποιότητα,
τη
χρήση
ανεπιθύμητων αλιευμάτων και
τους αλιευτικούς λιμένες,
τους τόπους εκφόρτωσης, τις
ιχθυόσκαλες και τα καταφύγια

Τιμήστόχος
για το
2023
1,00

Μονάδα
μέτρησης

Να
συμπεριληφθεί
στο πλαίσιο
επιδόσεων

Number

4,00

Number

5,00

Number

10,00

Number



Αιτιολόγηση για τον συνδυασμό των μέτρων ΕΤΘΑ (που στηρίζεται στην εκ των
προτέρων αξιολόγηση και την ανάλυση SWOT)
Η στήριξη δράσεων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη ή στην εισαγωγή νέων τεχνικών ή
οργανωτικών γνώσεων που μειώνουν τις επιπτώσεις των αλιευτικών δραστηριοτήτων στο
περιβάλλον.
Συμμόρφωση με την υποχρέωση εκφόρτωσης όλων των αλιευμάτων.
Επενδύσεις σε εξοπλισμό που μειώνει τα ανεπιθύμητα αλιεύματα εμπορικών αποθεμάτων ή
άλλα παρεμπίπτοντα αλιεύματα

EL

Ειδικός στόχος

2 - Προστασία και αποκατάσταση της
θαλάσσιας
βιοποικιλότητας
και
των
οικοσυστημάτων

Μέτρο ΕΤΘΑ

Δείκτης εκροών

01 - Άρθρο 40 παράγραφος 1 στοιχεία β)-ζ)
και θ) Προστασία και αποκατάσταση της
θαλάσσιας βιοποικιλότητας – Συμβολή στην
καλύτερη
διαχείριση
ή
διατήρηση,

1.6
Aριθ.
έργων για την
προστασία και
αποκατάσταση
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Τιμήστόχος
για το
2023
14,00

Μονάδα
μέτρησης
Number

Να
συμπεριληφθεί
στο πλαίσιο
επιδόσεων



EL

Ειδικός στόχος

2 - Προστασία και αποκατάσταση της
θαλάσσιας
βιοποικιλότητας
και
των
οικοσυστημάτων

Μέτρο ΕΤΘΑ

Δείκτης εκροών

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)

της θαλάσσιας
βιοποικιλότητας
και
των
οικοσυστημάτων

Τιμήστόχος
για το
2023

Μονάδα
μέτρησης

Να
συμπεριληφθεί
στο πλαίσιο
επιδόσεων

Αιτιολόγηση για τον συνδυασμό των μέτρων ΕΤΘΑ (που στηρίζεται στην εκ των
προτέρων αξιολόγηση και την ανάλυση SWOT)
Διαχείριση, αποκατάσταση και επιτήρηση περιοχών Natura 2000 και άλλων θαλάσσιων
προστατευόμενων περιοχών οι οποίες επηρεάζονται από αλιευτικές δραστηριότητες και
αποκατάσταση εσωτερικών υδάτων.
Κατασκευή, τοποθέτηση και επιστημονική παρακολούθηση στατικών ή κινητών
εγκαταστάσεων για την προστασία της πανίδας και χλωρίδας
Ειδικός στόχος

3 - Εξασφάλιση ισορροπίας μεταξύ της αλιευτικής
ικανότητας
και
των
διαθέσιμων
αλιευτικών
δυνατοτήτων

Μέτρο ΕΤΘΑ

Δείκτης εκροών

01 - Άρθρο 34 Οριστική παύση
των αλιευτικών δραστηριοτήτων

1.5 - Aριθ. έργων
για την οριστική
παύση

Τιμήστόχος για
το 2023
500,00

Μονάδα
μέτρησης
Number

Να συμπεριληφθεί
στο πλαίσιο
επιδόσεων



Αιτιολόγηση για τον συνδυασμό των μέτρων ΕΤΘΑ (που στηρίζεται στην εκ των
προτέρων αξιολόγηση και την ανάλυση SWOT)
Διασφάλιση ισορροπίας μεταξύ αλιευτικής ικανότητας και διαθέσιμων αλιευτικών πόρων
Ειδικός στόχος

EL

4 - Αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της
βιωσιμότητας των αλιευτικών επιχειρήσεων,
συμπεριλαμβανομένων των παράκτιων στόλων
μικρής κλίμακας, και βελτίωση της ασφάλειας ή των
συνθηκών εργασίας

57

EL

Μέτρο ΕΤΘΑ

Δείκτης εκροών

01 - Άρθρο 27 Συμβουλευτικές
υπηρεσίες (+ άρθρο 44 παράγραφος 3
Αλιεία εσωτερικών υδάτων)

1.1 - Aριθ. έργων για την
καινοτομία,
τις
συμβουλευτικές
υπηρεσίες
και
τις
εταιρικές σχέσεις με
επιστήμονες
1.9 - Aριθ. έργων για την
προώθηση
του
ανθρώπινου κεφαλαίου
και του κοινωνικού
διαλόγου,
τη
διαφοροποίηση και τις
νέες
μορφές
εισοδήματος,
την
εκκίνηση
επιχειρηματικής
δραστηριότητας
για
αλιείς
και
την
υγεία/ασφάλεια
1.9 - Aριθ. έργων για την
προώθηση
του
ανθρώπινου κεφαλαίου
και του κοινωνικού
διαλόγου,
τη
διαφοροποίηση και τις
νέες
μορφές
εισοδήματος,
την
εκκίνηση
επιχειρηματικής
δραστηριότητας
για
αλιείς
και
την
υγεία/ασφάλεια
1.9 - Aριθ. έργων για την
προώθηση
του
ανθρώπινου κεφαλαίου
και του κοινωνικού
διαλόγου,
τη
διαφοροποίηση και τις
νέες
μορφές
εισοδήματος,
την
εκκίνηση
επιχειρηματικής
δραστηριότητας
για
αλιείς
και
την
υγεία/ασφάλεια
1.10 - Aριθ. έργων για
την προσωρινή παύση
1.11 - Aριθ. έργων για τα
ταμεία αλληλοβοήθειας

02 - Άρθρο 30 Διαφοροποίηση και
νέες μορφές εισοδήματος (+ άρθρο 44
παράγραφος 4 Αλιεία εσωτερικών
υδάτων)

03 - Άρθρο 31 Στήριξη για την
εκκίνηση
επιχειρηματικής
δραστηριότητας σε νέους αλιείς (+
άρθρο 44 παράγραφος 2 Αλιεία
εσωτερικών υδάτων)

04 - Άρθρο 32 Υγεία και ασφάλεια [+
άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο β)
Αλιεία εσωτερικών υδάτων]

05 - Άρθρο 33 Προσωρινή παύση των
αλιευτικών δραστηριοτήτων
06
Άρθρο
35
Ταμεία
αλληλοβοήθειας για δυσμενή καιρικά
φαινόμενα
και
περιβαλλοντικά
συμβάντα
08 - Άρθρο 42 Προστιθέμενη αξία,
ποιότητα των προϊόντων και χρήση
των ανεπιθύμητων αλιευμάτων [+
άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο ε)
Αλιεία εσωτερικών υδάτων]

EL

1.3 - Αριθ. έργων για την
προστιθέμενη αξία, την
ποιότητα, τη χρήση
ανεπιθύμητων
αλιευμάτων και τους
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Τιμήστόχος
για το
2023
20,00

Μονάδα
μέτρησης

100,00

Number

50,00

Number

200,00

Number

1,00

Number

1,00

Number

100,00

Number

Να
συμπεριληφθεί
στο πλαίσιο
επιδόσεων

Number

EL

09 - 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]

αλιευτικούς
λιμένες,
τους
τόπους
εκφόρτωσης,
τις
ιχθυόσκαλες και τα
καταφύγια
1.3 - Αριθ. έργων για την
προστιθέμενη αξία, την
ποιότητα, τη χρήση
ανεπιθύμητων
αλιευμάτων και τους
αλιευτικούς
λιμένες,
τους
τόπους
εκφόρτωσης,
τις
ιχθυόσκαλες και τα
καταφύγια

25,00

Number



Αιτιολόγηση για τον συνδυασμό των μέτρων ΕΤΘΑ (που στηρίζεται στην εκ των
προτέρων αξιολόγηση και την ανάλυση SWOT)
Εκσυγχρονισμός αλιευτικού στόλου ώστε να ανταποκρίνεται στους κανόνες ασφαλείας και
να εξασφαλίζει ικανοποιητικές συνθήκες εργασίας και υγιεινής.
Στήριξη του εισοδήματος των αλιέων μέσα από δράσεις διαφοροποίησης των
δραστηριοτήτων τους και στήριξης επενδύσεων που τους επιτρέπουν να πραγματοποιούν την
επεξεργασία, εμπορία και άμεση πώληση των αλιευμάτων τους.
Στήριξη επενδύσεων για την κατασκευή ή τον εκσυγχρονισμό αλιευτικών καταφυγίων
προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια των αλιέων.
Ειδικός στόχος

5 - Παροχή στήριξης για την ενίσχυση της
τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας,
συμπεριλαμβανομένων της αύξησης της
ενεργειακής
αποδοτικότητας
και
της
μεταφοράς γνώσης

Μέτρο ΕΤΘΑ

Δείκτης εκροών

01 - Άρθρο 26 Καινοτομία (+ άρθρο 44
παράγραφος 3 Αλιεία εσωτερικών υδάτων)

1.1 - Aριθ. έργων
για
την
καινοτομία,
τις
συμβουλευτικές
υπηρεσίες και τις
εταιρικές σχέσεις
με επιστήμονες
1.1 - Aριθ. έργων
για
την
καινοτομία,
τις
συμβουλευτικές
υπηρεσίες και τις
εταιρικές σχέσεις
με επιστήμονες
1.7 - Αριθ. έργων
ενεργειακής
απόδοσης,

02 - Άρθρο 28 Συμπράξεις μεταξύ
επιστημόνων και αλιέων (+ άρθρο 44
παράγραφος 3 Αλιεία εσωτερικών υδάτων)

03 - Άρθρο 41 παράγραφος 1 στοιχεία α), β)
και γ) Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός
της κλιματικής αλλαγής – Επενδύσεις επί

EL
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Τιμήστόχος
για το
2023
10,00

Μονάδα
μέτρησης

Να
συμπεριληφθεί
στο πλαίσιο
επιδόσεων

Number

20,00

Number

150,00

Number

EL

Ειδικός στόχος

5 - Παροχή στήριξης για την ενίσχυση της
τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας,
συμπεριλαμβανομένων της αύξησης της
ενεργειακής
αποδοτικότητας
και
της
μεταφοράς γνώσης

Μέτρο ΕΤΘΑ

Δείκτης εκροών

του σκάφους· έλεγχοι και συστήματα
ενεργειακής απόδοσης· διερεύνηση της
συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων
πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους [+
άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο δ) Αλιεία
εσωτερικών υδάτων]
04 - Άρθρο 41 παράγραφος 2 Ενεργειακή
απόδοση και μετριασμός της κλιματικής
αλλαγής
–
Αντικατάσταση
ή
εκσυγχρονισμός των κύριων ή βοηθητικών
κινητήρων [+ άρθρο 44 παράγραφος 1
στοιχείο δ) Αλιεία εσωτερικών υδάτων]

μετριασμού
αλλαγής
κλίματος

Τιμήστόχος
για το
2023

Μονάδα
μέτρησης

200,00

Number

Να
συμπεριληφθεί
στο πλαίσιο
επιδόσεων

της
του

1.8 - Aριθ. έργων
για
την
αντικατάσταση ή
τον
εκσυγχρονισμό
των κινητήρων

Αιτιολόγηση για τον συνδυασμό των μέτρων ΕΤΘΑ (που στηρίζεται στην εκ των
προτέρων αξιολόγηση και την ανάλυση SWOT)
Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των αλιευτικών επιχειρήσεων με
την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων και τεχνικών.
Δραστηριότητες συλλογής δεδομένων, μελέτες, πιλοτικά σχέδια, διάδοσης γνώσεων και
αποτελεσμάτων ερευνών και βέλτιστων πρακτικών.
Επενδύσεις σε εξοπλισμό επί του σκάφους με στόχους την άμβλυνση της κλιματικής
αλλαγής και την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

EL

Ειδικός στόχος

6 - Ανάπτυξη επαγγελματικής κατάρτισης, νέων
επαγγελματικών δεξιοτήτων και δια βίου μάθηση

Μέτρο ΕΤΘΑ

Δείκτης εκροών

01 - Άρθρο 29 παράγραφοι 1και 2
Προώθηση
του
ανθρώπινου
κεφαλαίου,
της
δημιουργίας
θέσεων απασχόλησης και του
κοινωνικού διαλόγου – Κατάρτιση,
δικτύωση, κοινωνικός διάλογος·
στήριξη στους συζύγους και στους
συντρόφους συμβίωσης [+ άρθρο
44 παράγραφος 1 στοιχείο α)
Αλιεία εσωτερικών υδάτων]
02 - Άρθρο 29 παράγραφος 3
Προώθηση
του
ανθρώπινου
κεφαλαίου,
της
δημιουργίας
θέσεων απασχόλησης και του
κοινωνικού
διαλόγου
–
Εκπαιδευόμενο
σε
αλιευτικό
σκάφος παράκτιας αλιείας μικρής

1.9 - Aριθ. έργων για την
προώθηση του ανθρώπινου
κεφαλαίου
και
του
κοινωνικού διαλόγου, τη
διαφοροποίηση και τις νέες
μορφές εισοδήματος, την
εκκίνηση επιχειρηματικής
δραστηριότητας για αλιείς
και την υγεία/ασφάλεια
1.9 - Aριθ. έργων για την
προώθηση του ανθρώπινου
κεφαλαίου
και
του
κοινωνικού διαλόγου, τη
διαφοροποίηση και τις νέες
μορφές εισοδήματος, την
εκκίνηση επιχειρηματικής
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Τιμήστόχος
για το
2023
2,00

50,00

Μονάδα
μέτρησης

Να
συμπεριληφθεί
στο πλαίσιο
επιδόσεων

Number

Number

EL

Ειδικός στόχος

6 - Ανάπτυξη επαγγελματικής κατάρτισης, νέων
επαγγελματικών δεξιοτήτων και δια βίου μάθηση

Μέτρο ΕΤΘΑ

Δείκτης εκροών

κλίμακας / κοινωνικός διάλογος [+
άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο α)
Αλιεία εσωτερικών υδάτων]

δραστηριότητας για αλιείς
και την υγεία/ασφάλεια

Τιμήστόχος
για το
2023

Μονάδα
μέτρησης

Να
συμπεριληφθεί
στο πλαίσιο
επιδόσεων

Αιτιολόγηση για τον συνδυασμό των μέτρων ΕΤΘΑ (που στηρίζεται στην εκ των
προτέρων αξιολόγηση και την ανάλυση SWOT)
Επιμόρφωση αλιέων, απόκτηση νέων επαγγελματικών δεξιοτήτων, προαγωγή του ρόλου των
γυναικών στις αλιευτικές κοινότητες και δικτύωση των αλιέων της μικρής κλίμακας
παράκτιας αλιείας.
Προτεραιότητα της 2 - Προαγωγή της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς
Ένωσης
τη χρήση των πόρων, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και
βασιζόμενης στη γνώση υδατοκαλλιέργειας
Ειδικός στόχος

1 - Παροχή στήριξης για την ενίσχυση της
τεχνολογικής ανάπτυξης, της καινοτομίας και της
μεταφοράς γνώσης

Μέτρο ΕΤΘΑ

Δείκτης εκροών

01 - Άρθρο 47 Καινοτομία

2.1 - Aριθ. έργων
την καινοτομία,
συμβουλευτικές
υπηρεσίες
2.1 - Aριθ. έργων
την καινοτομία,
συμβουλευτικές
υπηρεσίες

02 - Άρθρο 49 Υπηρεσίες διαχείρισης,
ανακούφισης και παροχής συμβουλών
για εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας

για
τις
για
τις

Τιμήστόχος
για το
2023
20,00

100,00

Μονάδα
μέτρησης

Να
συμπεριληφθεί
στο πλαίσιο
επιδόσεων

Number

Number

Αιτιολόγηση για τον συνδυασμό των μέτρων ΕΤΘΑ (που στηρίζεται στην εκ των
προτέρων αξιολόγηση και την ανάλυση SWOT)
Η ανάπτυξη συνεργασιών επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων προκειμένου να
διερευνηθούν και εξευρεθούν νέες τεχνικές και μέθοδοι βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας.
Η στήριξη της αγοράς συμβουλευτικών υπηρεσιών τεχνικού, οικονομικού, επιστημονικού,
νομικού ή περιβαλλοντικού χαρακτήρα σε εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας
Ειδικός στόχος

EL

2 - Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας
των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένης
της βελτίωσης της ασφάλειας ή των συνθηκών εργασίας, και
ιδίως των ΜΜΕ

61

EL

Μέτρο ΕΤΘΑ

Δείκτης εκροών

01 - Άρθρο 48 παράγραφος
1 στοιχεία α) έως δ) και στ)
έως
η)
Παραγωγικές
επενδύσεις
στην
υδατοκαλλιέργεια
02 - Άρθρο 52 Ενθάρρυνση
καινούριων
υδατοκαλλιεργητών
για
βιώσιμες
υδατοκαλλιέργειες

2.2 - Aριθ. έργων για τις
παραγωγικές επενδύσεις στην
υδατοκαλλιέργεια
2.5 - Aριθ. έργων για την
προώθηση
του
ανθρώπινου
κεφαλαίου στον τομέα της
υδατοκαλλιέργειας γενικά και των
νέων υδατοκαλλιεργητών

Τιμήστόχος
για το
2023
110,00

10,00

Μονάδα
μέτρησης
Number

Να
συμπεριληφθεί
στο πλαίσιο
επιδόσεων



Number

Αιτιολόγηση για τον συνδυασμό των μέτρων ΕΤΘΑ (που στηρίζεται στην εκ των
προτέρων αξιολόγηση και την ανάλυση SWOT)
Η βελτίωση της παραγωγικότητας των υφιστάμενων επιχειρήσεων και η ίδρυση νέων
μονάδων.
Η αύξηση της απασχόλησης και του ΑΕΠ.
Ειδικός στόχος

3 - Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας
βιοποικιλότητας και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που
αφορούν την υδατοκαλλιέργεια και προώθηση της
αποδοτικής ως προς τους πόρους υδατοκαλλιέργειας

Μέτρο ΕΤΘΑ

Δείκτης εκροών

01 - Άρθρο 48 παράγραφος 1
στοιχείο
ια)
Παραγωγικές
επενδύσεις
στην
υδατοκαλλιέργεια – Αύξηση της
ενεργειακής
απόδοσης,
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
02 - Άρθρο 48 παράγραφος 1
στοιχεία
ε),
θ)
και
ι)
Παραγωγικές επενδύσεις στην
υδατοκαλλιέργεια
–
Αποδοτικότητα των πόρων,
μείωση της χρήσης νερού και
χημικών προϊόντων, συστήματα
ανακύκλωσης του νερού που
μειώνουν στο ελάχιστο τη χρήση
του
03 - Άρθρο 51 Αύξηση του
δυναμικού
των
ζωνών
υδατοκαλλιέργειας

2.2 - Aριθ. έργων για τις
παραγωγικές επενδύσεις στην
υδατοκαλλιέργεια

04 - Άρθρο 53 Μετατροπή σε
σύστημα
οικολογικής
διαχείρισης και οικολογικού
ελέγχου
και
βιολογική
υδατοκαλλιέργεια

EL

Τιμήστόχος
για το
2023
1,00

Μονάδα
μέτρησης
Number

2.2 - Aριθ. έργων για τις
παραγωγικές επενδύσεις στην
υδατοκαλλιέργεια

1,00

Number

2.4 - Aριθ. έργων για την
αύξηση του δυναμικού των
ζωνών υδατοκαλλιέργειας και
μέτρα για τη δημόσια υγεία
και την υγεία των ζώων
2.3 - Aριθ. έργων για τον
περιορισμό των επιπτώσεων
της υδατοκαλλιέργειας στο
περιβάλλον
(σύστημα
οικολογικής διαχείρισης και

4,00

Number

1,00

Number

62

Να
συμπεριληφθεί
στο πλαίσιο
επιδόσεων

EL

Ειδικός στόχος

3 - Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας
βιοποικιλότητας και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που
αφορούν την υδατοκαλλιέργεια και προώθηση της
αποδοτικής ως προς τους πόρους υδατοκαλλιέργειας

Μέτρο ΕΤΘΑ

Δείκτης εκροών

Τιμήστόχος
για το
2023

Μονάδα
μέτρησης

Να
συμπεριληφθεί
στο πλαίσιο
επιδόσεων

οικολογικού
ελέγχου,
περιβαλλοντικές
υπηρεσίες
στον τομέα της βιολογικής
υδατοκαλλιέργειας)

Αιτιολόγηση για τον συνδυασμό των μέτρων ΕΤΘΑ (που στηρίζεται στην εκ των
προτέρων αξιολόγηση και την ανάλυση SWOT)
Ο εκσυγχρονισμός των υποδομών και των συστημάτων παραγωγής, που αποσκοπούν στη
μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.
Η προώθηση της βιολογικής ή ενεργειακά αποδοτικής υδατοκαλλιέργειας.
Ειδικός στόχος 4 - Προώθηση της υδατοκαλλιέργειας με υψηλό επίπεδο
προστασίας του περιβάλλοντος και προώθηση της υγείας και της
καλής διαβίωσης των ζώων, καθώς και της δημόσιας υγείας και
ασφάλειας
Μέτρο ΕΤΘΑ

Δείκτης εκροών

01 - Άρθρο 54
Υδατοκαλλιέργεια
που
παρέχει
περιβαλλοντικές
υπηρεσίες

2.3 - Aριθ. έργων για τον περιορισμό των
επιπτώσεων της υδατοκαλλιέργειας στο
περιβάλλον
(σύστημα
οικολογικής
διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου,
περιβαλλοντικές υπηρεσίες στον τομέα της
βιολογικής υδατοκαλλιέργειας)
2.4 - Aριθ. έργων για την αύξηση του
δυναμικού των ζωνών υδατοκαλλιέργειας
και μέτρα για τη δημόσια υγεία και την
υγεία των ζώων
2.4 - Aριθ. έργων για την αύξηση του
δυναμικού των ζωνών υδατοκαλλιέργειας
και μέτρα για τη δημόσια υγεία και την
υγεία των ζώων

02 - Άρθρο 55
Μέτρα για τη
δημόσια υγεία
03 - Άρθρο 56
Μέτρα για την
υγεία και καλή
διαβίωση
των
ζώων
04 - Άρθρο 57
Ασφάλιση
αποθεμάτων
υδατοκαλλιέργειας

2.6 - Aριθ. έργων για την ασφάλιση των
αποθεμάτων υδατοκαλλιέργειας

Τιμήστόχος
για το
2023
1,00

Μονάδα
μέτρησης

Να
συμπεριληφθεί
στο πλαίσιο
επιδόσεων

Number

1,00

Number

1,00

Number

1,00

Number

Αιτιολόγηση για τον συνδυασμό των μέτρων ΕΤΘΑ (που στηρίζεται στην εκ των
προτέρων αξιολόγηση και την ανάλυση SWOT)
Δράσεις που αφορούν υδατοκαλλιεργητικές μεθόδους συμβατές με τις ειδικές
περιβαλλοντικές ανάγκες διαχείρισης (όπως αυτές προκύπτουν από το σχεδιασμό του δικτύου
Natura 2000 ή άλλων καθεστώτων προστασίας).

EL
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EL

Μέτρα για τη δημόσια υγεία μέσω χορήγησης αντιστάθμισης σε οστρακοκαλλιεργητές, μέτρα
για την υγεία και καλή διαβίωση των ζώων όπως δράσεις ελέγχου και εξάλειψης των νόσων.
Ειδικός στόχος

5 - Ανάπτυξη επαγγελματικής κατάρτισης, νέων επαγγελματικών
δεξιοτήτων και δια βίου μάθηση

Μέτρο ΕΤΘΑ

Δείκτης εκροών

01 - Άρθρο 50
Προώθηση
του
ανθρώπινου
κεφαλαίου και της
δικτύωσης

2.5 - Aριθ. έργων για την προώθηση του
ανθρώπινου κεφαλαίου στον τομέα της
υδατοκαλλιέργειας γενικά και των νέων
υδατοκαλλιεργητών

Τιμήστόχος
για το
2023
1,00

Μονάδα
μέτρησης

Να
συμπεριληφθεί
στο πλαίσιο
επιδόσεων

Number

Αιτιολόγηση για τον συνδυασμό των μέτρων ΕΤΘΑ (που στηρίζεται στην εκ των
προτέρων αξιολόγηση και την ανάλυση SWOT)
Η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού με ενέργειες όπως η δια βίου μάθηση, η διάχυση της
τεχνογνωσίας, των καινοτόμων και βέλτιστων πρακτικών, και η βελτίωση των συνθηκών
εργασίας και ασφάλειας των εργαζομένων
Προτεραιότητα της Ένωσης

3 - Προαγωγή της εφαρμογής της ΚΑλΠ

Ειδικός
στόχος

1 - Βελτίωση και παροχή επιστημονικής γνώσης και συλλογή και
διαχείριση δεδομένων

Μέτρο ΕΤΘΑ

Δείκτης εκροών

01 - Άρθρο 77
Συλλογή
δεδομένων

3.2 - Aριθ. έργων για τη στήριξη της
συλλογής, της διαχείρισης και της χρήσης
δεδομένων

Τιμήστόχος για
το 2023
1,00

Μονάδα
μέτρησης

Να
συμπεριληφθεί
στο πλαίσιο
επιδόσεων

Number

Αιτιολόγηση για τον συνδυασμό των μέτρων ΕΤΘΑ (που στηρίζεται στην εκ των
προτέρων αξιολόγηση και την ανάλυση SWOT)
Η συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων με στόχο την επιστημονική ανάλυση και την
υλοποίηση της ΚΑλΠ.
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Ειδικός
στόχος

2 - Παροχή στήριξης για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την επιβολή,
με ενίσχυση των θεσμικών ικανοτήτων και της αποτελεσματικότητας της
δημόσιας διοίκησης, χωρίς αύξηση του διοικητικού φόρτου

Μέτρο
ΕΤΘΑ

Δείκτης εκροών

01 - Άρθρο
76
Έλεγχος
και
επιβολή

3.1 - Aριθ. έργων για την εφαρμογή του
ενωσιακού
συστήματος
ελέγχου,
επιθεωρήσεων και επιβολής
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Τιμήστόχος
για
το
2023
16,00

Μονάδα
μέτρησης
Number

Να
συμπεριληφθεί
στο πλαίσιο
επιδόσεων
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Αιτιολόγηση για τον συνδυασμό των μέτρων ΕΤΘΑ (που στηρίζεται στην εκ των
προτέρων αξιολόγηση και την ανάλυση SWOT)
Δράσεις για την υλοποίηση ενωσιακού συστήματος ελέγχου, επιθεώρησης και επιβολής κατά
τα προβλεπόμενα στους Καν. 1380/2013 και 1224/2009
Προτεραιότητα της Ένωσης

4 - Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής

Ειδικός
στόχος

1 - Προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης
και της δημιουργίας θέσεων εργασίας και παροχή στήριξης της
απασχολησιμότητας και της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού
στις παράκτιες και τις εσωτερικές κοινότητες που εξαρτώνται από
την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένης της
διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της αλιείας και σε
άλλους τομείς της θαλάσσιας οικονομίας

Μέτρο ΕΤΘΑ

Δείκτης εκροών

01 - Άρθρο 62
παράγραφος 1
στοιχείο
α)
Στήριξη
για
προπαρασκευή
02 - Άρθρο 63
Εφαρμογή
στρατηγικών
τοπικής
ανάπτυξης
(συμπ.
οι
δαπάνες
λειτουργίας και
ο συντονισμός)
03 - Άρθρο 64
Δραστηριότητες
συνεργασίας

4.2 - Aριθ. έργων για την
προπαρασκευαστική υποστήριξη

10,00

Number



4.1 - Αριθ. επιλεγμένων τοπικών
αναπτυξιακών στρατηγικών

10,00

Number



4.3 - Αριθ. έργων συνεργασίας

10,00

Number

Τιμή-στόχος
για το 2023

Μονάδα
μέτρησης

Να συμπεριληφθεί
στο πλαίσιο
επιδόσεων

Αιτιολόγηση για τον συνδυασμό των μέτρων ΕΤΘΑ (που στηρίζεται στην εκ των
προτέρων αξιολόγηση και την ανάλυση SWOT)
Ενέργειες για την οργάνωση και αποτελεσματική λειτουργία των Τοπικών Ομάδων Δράσης
Αλιείας.
Η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης, της δημιουργίας θέσεων
εργασίας και της στήριξης της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού στις παράκτιες και τις
εσωτερικές κοινότητες που εξαρτώνται από την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια.
Η διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της αλιείας και σε άλλους τομείς της
θαλάσσιας οικονομίας.
Προτεραιότητα της Ένωσης

5 - Προαγωγή της εμπορίας και της μεταποίησης

Ειδικός στόχος 1 - Βελτίωση της οργάνωσης της αγοράς για τα προϊόντα αλιείας
και υδατοκαλλιέργειας
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Μέτρο ΕΤΘΑ

Δείκτης εκροών

01 - Άρθρο 66
Σχέδια παραγωγής
και εμπορίας
02 - Άρθρο 67
Ενισχύσεις στην
αποθεματοποίηση
03 - Άρθρο 68
Μέτρα εμπορίας

5.1 - Αριθ. οργανώσεων παραγωγών ή
ενώσεων παραγωγών που ενισχύονται για
σχέδια παραγωγής και εμπορίας
5.2 - Αριθ. έργων για τα μέτρα εμπορίας
και την ενίσχυση της αποθεματοποίησης
5.2 - Αριθ. έργων για τα μέτρα εμπορίας
και την ενίσχυση της αποθεματοποίησης

Τιμήστόχος
για το
2023
1,00

Μονάδα
μέτρησης

Να
συμπεριληφθεί
στο πλαίσιο
επιδόσεων

Number

1,00

Number

68,00

Number

Αιτιολόγηση για τον συνδυασμό των μέτρων ΕΤΘΑ (που στηρίζεται στην εκ των
προτέρων αξιολόγηση και την ανάλυση SWOT)
Ανάγκη βελτίωσης του συστήματος εμπορίας με τη δημιουργία οργανώσεων παραγωγών, τη
βελτίωση και προώθηση των αλιευτικών προϊόντων και την ενίσχυση της αλυσίδας
παραγωγής και εμπορίας.
Ειδικός στόχος

2 - Ενθάρρυνση των επενδύσεων στους τομείς
μεταποίησης και εμπορίας

Μέτρο ΕΤΘΑ

Δείκτης εκροών

01 - Άρθρο 69 Μεταποίηση
προϊόντων
αλιείας
και
υδατοκαλλιέργειας

5.3 - Aριθ. έργων
για
τη
μεταποίηση

Τιμήστόχος για
το 2023
30,00

Μονάδα
μέτρησης

Να συμπεριληφθεί
στο πλαίσιο
επιδόσεων

Number



Αιτιολόγηση για τον συνδυασμό των μέτρων ΕΤΘΑ (που στηρίζεται στην εκ των
προτέρων αξιολόγηση και την ανάλυση SWOT)
Χρηματοδότηση επενδύσεων για τη μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας με
στόχους την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου και τη στήριξη της απασχόλησης σε αυτόν.
Προτεραιότητα
Ένωσης

της 6 - Προαγωγή της εφαρμογής της Ολοκληρωμένης
Θαλάσσιας Πολιτικής

Ειδικός στόχος

1 - Ανάπτυξη και υλοποίηση της Ολοκληρωμένης
Θαλάσσιας Πολιτικής

Μέτρο ΕΤΘΑ

Δείκτης εκροών

01 - Άρθρο 80 παράγραφος 1
στοιχείο
α)
Ολοκληρωμένη
Θαλάσσια Εποπτεία

6.1 - Αριθ. έργων για την
ολοκληρωμένη θαλάσσια
εποπτεία

Τιμήστόχος
για
το
2023
2,00

Μονάδα
μέτρησης
Number

Να
συμπεριληφθεί
στο πλαίσιο
επιδόσεων



Αιτιολόγηση για τον συνδυασμό των μέτρων ΕΤΘΑ (που στηρίζεται στην εκ των
προτέρων αξιολόγηση και την ανάλυση SWOT)
Η βελτίωση της επίγνωσης της κατάστασης στη θάλασσα, μέσω βελτιωμένης και ασφαλούς
ανταλλαγής πληροφοριών σε όλους τους κλάδους
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3.4 Περιγραφή της συμπληρωματικότητας του προγράμματος με άλλα ταμεία ESI
3.4.1 Ρυθμίσεις συμπληρωματικότητας και συντονισμού με άλλα ΕΔΕΤ και άλλα συναφή
ενωσιακά και εθνικά χρηματοδοτικά μέσα του ΕΤΘΑ
Οι προτεραιότητες ανάπτυξης του τομέα Αλιείας που αναφέρθηκαν στο υποκεφάλαιο 3.1
παρουσιάζουν σημαντικές συνέργιες με άλλες τομεακές πολιτικές της Χώρας. Ειδικότερα
καταγράφεται συμπληρωματικότητα :
 Με την πολιτική που αφορά στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας (κυρίως των
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων), μέσα από αναβάθμιση, διεύρυνση και επέκταση
των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων σε εθνική, περιφερειακή και τοπική κλίμακα. Η
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας αποτελεί και βασικό στόχο της πολιτικής για τον
τομέα της αλιείας για την περίοδο 2014-2020, στην κατεύθυνση παράλληλης στήριξης
της βιωσιμότητας τους (οικονομική, περιβαλλοντική, κοινωνική). Στο πλαίσιο αυτό
θα υπάρξει συντονισμός με την Δ.Α. του ΕΠΑΝΕΚ στο οποίο συμπεριλαμβάνονται
δράσεις για την ανάπτυξη του τομέα των υδατοκαλλιεργειών ως ένας από τους πλέον
αναπτυσσόμενους κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας. Με την πολιτική για την
ενίσχυση της απασχόλησης, κυρίως με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας αλλά
και τη διατήρηση των υφιστάμενων. Οι δράσεις που στηρίζονται από το ΕΤΘΑ στο
πλαίσιο της συγκεκριμένης πολιτικής, θα υλοποιηθούν κατά κύριο λόγο μέσω της
στήριξης των επιχειρήσεων του τομέα και μέσω της τοπικής ανάπτυξης αλιευτικών
περιοχών και θα βρίσκονται σε συνέργια με την πολιτική απασχόλησης που
χρηματοδοτείται από το ΕΚΤ. Με την ένταξη της ΕΥΣΕΚΤ στην Εθνική Αρχή
Συντονισμού (ΕΑΣ), διασφαλίζεται η αποτελεσματικότερη συνέργεια και
συμπληρωματικότητα των πόρων του ΕΚΤ με τα λοιπά ΕΔΕΤ. Οι αρμοδιότητες της
ΕΑΣ, των αρμόδιων υπηρεσιών για τη διαχείριση και τον έλεγχο των ΕΠ, καθώς και
των επιτελικών δομών, προσδιορίζονται στο νέο νόμο 4314/2014.
 Με την πολιτική προστασίας του περιβάλλοντος λαμβανομένου υπόψη ότι η Κοινή
Αλιευτική Πολιτική υλοποιεί μια οικοσυστημική προσέγγιση της διαχείρισης της
αλιείας, ενσωματώνει τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ένωσης, ο
δε βασικός στόχος της είναι να διασφαλίσει ότι οι δραστηριότητες αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας συμβάλλουν στη δημιουργία μακροπρόθεσμα βιώσιμων
περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών, καθώς και στη
διαθεσιμότητα του επισιτιστικού εφοδιασμού. Επιμέρους συνέργιες εντοπίζονται τόσο
στην κατεύθυνση ενίσχυσης της μετάβασης σε μία κοινωνία χαμηλών εκπομπών
ρύπων, όσο και στην προώθηση των απαιτήσεων περιβαλλοντικής προστασίας, της
απόδοσης των πόρων, της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και της
προσαρμογής σε αυτήν στο πλαίσιο της Αειφόρου Ανάπτυξης. Το Πρόγραμμα
αναμένεται να δράσει συμπληρωματικά με το χρηματοδοτικό εργαλείο LIFE,
υλοποιώντας έργα που στοχεύουν στην εφαρμογή του Πλαισίου Δράσεων
Προτεραιότητας (PAF) και των σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής.
 Με την πολιτική της τοπικής ανάπτυξης και την ανάδειξη της συμπληρωματικότητας
με τα υπόλοιπα χρηματοδοτικά μέσα / Ταμεία του ΚΣΠ στο πλαίσιο της ενίσχυσης
των τοπικών κοινοτήτων που εξαρτώνται από την αλιεία μέσω της υλοποίησης
ολοκληρωμένων στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης.
 Με την πολιτική για την ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της
καινοτομίας, καθώς και αυτή που αφορά στην ενίσχυση της πρόσβασης και χρήσης
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τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.
Επιπλέον, θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει έμμεση συνέργεια με :
 την πολιτική κοινωνικής συνοχής, μέσω παρεμβάσεων για την καταπολέμηση της
φτώχειας και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης,
 την προώθηση της χωρικής συνοχής, με στόχο την ισόρροπη ανάπτυξη για το σύνολο
των Περιφερειών της χώρας, με ιδιαίτερη μέριμνα για τις περιοχές με γεωγραφικά
μειονεκτήματα, όπου συμπεριλαμβάνονται και οι περιοχές που χαρακτηρίζονται ως
αλιευτικές (νησιώτικές ή παράκτιες),
 την πολιτική των υποδομών, στην κατεύθυνση στήριξης του τομέα και βελτίωσης των
καναλιών διανομής των προϊόντων του τομέα, και
 την πολιτική χωρικής ανάπτυξης, δεδομένου ότι ο τομέας εστιάζεται σε περιοχές
νησιωτικές ή / και παράκτιες με γεωγραφικούς περιορισμούς.

Για την επίτευξη αποτελεσματικού συντονισμού των ΕΔΕΤ θα συνεχίσει –όπως αναφέρεται
και στο ΕΣΠΑ 2014-2020- και κατά τη νέα περίοδο να λειτουργεί στο Υπουργείο Οικονομίας
και Ανάπτυξης, Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ), με αρμοδιότητα μεταξύ των άλλων το
συντονισμό του προγραμματισμού και της εφαρμογής των προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ
και την υποστήριξη των διαχειριστικών αρχών για την εξασφάλιση της κανονικότητας και
νομιμότητας στη διαχείριση και εφαρμογή των Προγραμμάτων.
Στο πλαίσιο αυτό η ΕΑΣ θα συντονίζει την εφαρμογή και ως προς τις συνέργειες μεταξύ των
Ταμείων και των Προγραμμάτων τους και ως προς τη συμβατότητά τους με τις εθνικές και
ευρωπαϊκές προτεραιότητες, τη θεματική συγκέντρωση των πόρων για καλύτερα
αποτελέσματα, τον ενιαίο σχεδιασμό και παρακολούθηση του ΣΔΕ, την ενημέρωση σχετικά
με το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο, την κάλυψη των αιρεσιμοτήτων καθώς και τη λειτουργία
του ΟΠΣ.
Με την ένταξη των αρμοδιοτήτων της ΕΥΣΕΚΤ στην ΕΑΣ διασφαλίζεται περαιτέρω η
αποτελεσματικότερη συνέργεια και η συμπληρωματικότητα των πόρων του ΕΚΤ με τα λοιπά
Ταμεία.
Σε επίπεδο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, η Διαχειριστική Αρχή κάθε ΕΠ θα διασφαλίσει
την συμπληρωματικότητα και τη συνέργεια με τις παρεμβάσεις των άλλων προγραμμάτων,
ευρισκόμενη σε συστηματική συνεργασία με τις αντίστοιχες διαχειριστικές αρχές,
προκειμένου να συγχρονίσουν την υλοποίηση των έργων που χρηματοδοτούνται από τα
προγράμματά τους και να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας. Στο πλαίσιο της διαδικασίας
αυτής θα διασφαλίζεται η μη επικάλυψη των χορηγουμένων χρηματοδοτήσεων και η
αποφυγή λειτουργίας τους σε «ανταγωνιστική» βάση. Ο συγχρονισμός αφορά βεβαίως και
στη χρήση πόρων από διαφορετικά Ταμεία, πχ κρατικές ενισχύσεις από το ΕΤΠΑ και δράσεις
ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού από το ΕΚΤ, σχετιζόμενες με τους χρηματοδοτούμενους
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κλάδους.
Επιπλέον, για την αποτελεσματική εφαρμογή των προγραμμάτων και το συντονισμό όλων
των ΕΔΕΤ καθώς και των εμπλεκόμενων φορέων στον προγραμματισμό, υλοποίηση,
παρακολούθηση και αξιολόγηση θα συγκροτηθεί Επιτροπή Παρακολούθησης (Ε.Πα.) για
κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, στο πλαίσιο λειτουργίας της οποίας εξασφαλίζεται και ο
συντονισμός των ΕΔΕΤ, ενώ θα εξετάζονται σε συνεχή βάση οι συνέργειες και
συμπληρωματικότητες μεταξύ τους, για την επίτευξη των στόχων του ΕΣΠΑ. Επίσης θα
συγκροτηθεί Ε.Πα του ΕΣΠΑ 2014-2020, στο πλαίσιο λειτουργίας της οποίας θα
εξασφαλίζεται και ο συντονισμός των ΕΔΕΤ, ενώ θα εξετάζονται σε συνεχή βάση οι
συνέργειες και συμπληρωματικότητες μεταξύ τους, για την επίτευξη των στόχων του ΕΣΠΑ
και των Προγραμμάτων του καθώς και των στόχων του Κοινού Στρατηγικού Πλαισίου σε
επίπεδο ΕΕ.
Ταυτόχρονα, θα συγκροτηθεί Υποεπιτροπή Αγροτικής Ανάπτυξης-Αλιείας & Θάλασσας, η
οποία θα λειτουργεί στο πλαίσιο της Επ. Παρ. του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η Υποεπιτροπή θα
συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα και θα συμμετέχουν σε αυτές εκπρόσωποι των
δεκατριών Περιφερειών, των συναφών Προγραμμάτων, καθώς και των
κοινωνικοοικονομικών εταίρων. Η Υποεπιτροπή λαμβάνει αποφάσεις σε θέματα του τομέα
παρέμβασής της, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Επ.Παρ. του ΕΣΠΑ 2014 -2020 και
εισηγείται σχετικά σε αυτή. Στην κατεύθυνση αυτή, θα υπάρξει περαιτέρω συντονισμός
ειδικά σε θέματα που αφορούν υποδομές αλιευτικών λιμένων (που ενδεχόμενα να υπάρχουν
παρεμβάσεις στο πλαίσιο των ΠΕΠ), καθώς και στις παρεμβάσεις που σχετίζονται με τις
ιχθυόσκαλες .
Η θέσπιση «στοχευμένων» κριτηρίων επιλογής πράξεων προκειμένου να επιτυγχάνονται
αποτελεσματικά οι στόχοι του ΕΠ, πρόκειται να αποτελέσει ένα επιπλέον εργαλείο για τη
συνέργεια των παρεμβάσεων των Ταμείων. Ειδικότερα θα προσδιοριστούν κριτήρια με βάση
τα οποία θα επιλέγονται κατά προτεραιότητα πράξεις, το αποτέλεσμα των οποίων συνδέεται
με πράξεις από άλλο Ε.Π. ή Ταμείο.
Στο πλαίσιο του συντονισμού όλων των ΕΔΕΤ καθώς και των εμπλεκόμενων φορέων στον
προγραμματισμό και την υλοποίηση η Δ.Α του ΕΠΑΛΘ μετέχει και παρακολουθεί
συστηματικά το Δίκτυο Συντονισμού για την Έξυπνη Εξειδίκευση, το Δίκτυο Αξιολόγησης,
το Δίκτυο οριζόντιων θεσμικών θεμάτων, το Δίκτυο για τα χωρικά και το Δίκτυο
Πληροφόρησης – Δημοσιότητας.
Σε σχέση με την Έξυπνη Εξειδίκευση θα λειτουργήσει Δίκτυο Συντονισμού για την Έξυπνη
Εξειδίκευση. Στο Δίκτυο θα συμμετέχουν η ΓΓΕΤ, εκπρόσωποι των Ταμείων ΕΚΤ, ΕΓΤΑΑ,
ΕΤΘΑ και οι Περιφέρειες. Το Δίκτυο θα αποτελεί το σύστημα παρακολούθησης και
καθοδήγησης της υλοποίησης της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης και θα υποστηρίζεται
από τις πλατφόρμες καινοτομίας σε επίπεδο τομέων προτεραιότητας της έξυπνης
εξειδίκευσης. Κύριος σκοπός του Δικτύου θα είναι η ανταλλαγή ιδεών, η διάχυση καλών
πρακτικών, η επεξεργασία και ανάδειξη προτεραιοτήτων και προτάσεων, εξασφαλίζοντας
συνάφειες και συμπληρωματικότητα μεταξύ του εθνικού και του περιφερειακού επιπέδου και
διασφαλίζοντας την αποφυγή επικαλύψεων. Νοείται, ότι το παρόν ΕΠ καταγράφει σημαντικό
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βαθμό συνέργειας με την ενίσχυση του αγροδιατροφικού τομέα, το περιβάλλον και τη
βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και (κυρίως έμμεσα) με τον τουρισμό (προτεραιότητες της Εθνικής
Στρατηγικής).
Αναφορικά με το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας, διασφαλίζεται υψηλός βαθμός συνέργειας
με το ΕΤΘΑ, καθώς και αποφυγή του κινδύνου της διπλής χρηματοδότησης, δεδομένου ότι
βασικός φορέας υλοποίησης των παρεμβάσεων (θαλάσσια επιτήρηση) και των δυο
χρηματοδοτικών μέσων θα είναι το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνική Ακτοφυλακή,
το οποίο εντάσσεται στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Το Αρχηγείο ΛΣΕλ. Ακτοφυλακή παράλληλα, είναι υπεύθυνο για την εύρυθμη λειτουργία του CISE, γεγονός
που συνάδει στην κατεύθυνση δημιουργίας συνεργιών με το συγκεκριμένο Ταμείο.

3.4.2 Κύριες ενέργειες που αποσκοπούν στη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης
Με δεδομένο ότι οι αρμοδιότητες της ΔΑ, της ΑΠ και της ΑΕ παραμένουν ουσιαστικά οι
ίδιες σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, ο σχεδιασμός του νέου Συστήματος Διαχείρισης
και Ελέγχου (ΣΔΕ) θα στηριχθεί στις ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές:
Α. Συμπλήρωση του υφιστάμενου ΣΔΕ με νέες διαδικασίες που υπαγορεύονται από τις
κανονιστικές απαιτήσεις και αφορούν σε νέες αρμοδιότητες των ανωτέρω αρχών.
Β. Ανασχεδιασμός υφιστάμενων διαδικασιών με στόχο την απλοποίηση, την αποφυγή
καθυστερήσεων και την αποκατάσταση της αναλογικότητας του διοικητικού φόρτου σε
σχέση με τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
Γ. Συμπλήρωση/ενίσχυση του ΣΔΕ με τη λήψη συμπληρωματικών υποστηρικτικών μέτρων
βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας των δικαιούχων.

Ειδικότερα όσον αφορά την απλοποίηση και την βελτίωση της διοικητικής ικανότητας
προβλέπεται:
 Περιγραφή διαδικασιών για την διασφάλιση της αξιοπιστίας των δεδομένων για
δείκτες, ορόσημα και πρόοδο του ΕΠ ως προς την επίτευξη των στόχων του.
 Ανασχεδιασμός της διαδικασίας επιλογής και έγκρισης πράξεων με έμφαση στην
αξιολόγηση της διοικητικής, χρηματοοικονομικής και επιχειρησιακής ικανότητας των
δικαιούχων, καθώς και με αξιοποίηση της άμεσης αξιολόγησης προτάσεων (όπου
αυτό είναι δυνατόν).
 Σύνταξη πρότυπων τευχών διαγωνισμού για συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών,
σύνταξη οδηγιών για όλες τις λίστες έλεγχου και καθορισμός σημείων ελέγχου για
πρόληψη κινδύνων απάτης.
 Αναβάθμιση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για την υποστήριξη
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της αυτοματοποιημένης παροχής των αναγκαίων δεδομένων για την κατάρτιση και
υποβολή στην Επιτροπή ετήσιων και τελικών εκθέσεων εφαρμογής.
 Σύνταξη οδηγιών για τον περιορισμό των περιπτώσεων ανάγκης τροποποίησης ή
επικαιροποίησης της απόφασης ένταξης μιας πράξης.
 Χρήση επιλογών απλουστευμένου κόστους κυρίως σε πράξεις αυτεπιστασίας.

Σε εθνικό επίπεδο, αναμένεται να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα για την απλοποίηση του
θεσμικού πλαισίου υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων μειώνοντας το διοικητικό
βάρος των φορέων διαχείρισης αλλά και των δικαιούχων, ενσωματώνοντας παράλληλα όλες
τις οριζόντιες ρυθμίσεις που εισάγονται στο πλαίσιο της Διοικητικής Μεταρρύθμισης της
χώρας και οι οποίες στοχεύουν στην διακίνηση των εγγράφων και την εφαρμογή διαδικασιών
με ηλεκτρονικό τρόπο.
Τα μέτρα αυτά είναι:
1. Αποτελεσματικότερη υποστήριξη των δικαιούχων μέσω των πόρων της τεχνικής
βοήθειας ή χρηματοδότησης ενεργειών ωρίμανσης και τεχνικής υποστήριξης των υπό
ένταξη πράξεων.
2. Έγκαιρη εξειδίκευση του Προγράμματος και αναλυτικός σχεδιασμός προσκλήσεων
στη βάση αξιοποίησης κατά περίπτωση και προηγούμενης διαβούλευσης με τους
δυνητικούς δικαιούχους.
3. Χρήση εξωτερικών εμπειρογνωμόνων για αξιολόγηση ειδικών κατηγοριών έργων ή
για την αντιμετώπιση μεγάλου φόρτου εργασιών.
4. Παροχή συστηματικής ενημέρωσης στους δυνητικούς δικαιούχους κατά την
προετοιμασία των αιτήσεων χρηματοδότησης.
5. Αποφυγή επικαλύψεων στους ελέγχους των σταδίων εξέλιξης δημοσίων συμβάσεων
από διαφορετικούς ελεγκτικούς φορείς.
6. Εφαρμογή της ηλεκτρονικής υπογραφής, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες
διασφάλισης της ακεραιότητας των πληροφοριών τόσο για τα εισερχόμενα έγγραφα
που αποθηκεύονται στο ΟΠΣ όσο και για τα παραγόμενα έγγραφα.
7. Παροχή εξειδικευμένης λειτουργικότητας προς τους δικαιούχους με σκοπό την
αποφυγή πολλαπλής συμπλήρωσης της ίδιας πληροφορίας.
8. Υποστήριξη αυτοματοποιημένης αποστολής μηνυμάτων προς τους δικαιούχους και
παρακολούθηση της κατάστασης των αιτημάτων τους.
9. Υποστήριξη των διαδικασιών ελέγχου της υλοποίησης των ενταγμένων πράξεων από
την αρχή πιστοποίησης και την αρχή ελέγχου μέσω ηλεκτρονικής πρόσβασης στα
στοιχεία που απαιτούνται για τη διαδρομή ελέγχου των πράξεων.
10. Πραγματοποίηση ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω των λογαριασμών του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
11. Πλήρης εφαρμογή του συστήματος της ηλεκτρονικής διαχείρισης των διαγωνισμών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων (μέσω του ΕΣΗΔΗΣ).

EL

71

EL

3.5 Πληροφορίες σχετικά με τις μακροπεριφερειακές στρατηγικές ή τις στρατηγικές
θαλάσσιας λεκάνης (όπου αυτό ενδείκνυται)
H νέα στρατηγική της ΕΕ για την περιφέρεια Αδριατικής και Ιονίου (EUSAIR),
διαμορφώνεται γύρω από τέσσερις θεματικούς πυλώνες: γαλάζια ανάπτυξη, σύνδεση της
περιοχής (δίκτυα μεταφορών και ενέργειας), ποιότητα του περιβάλλοντος και βιώσιμος
τουρισμός, ενώ η έρευνα & καινοτομία καθώς και η ανάπτυξη ικανοτήτων προτείνονται ως
διατομεακά θέματα.
Γαλάζια Ανάπτυξη
Στόχος του πυλώνα αυτού, τον οποίο συντονίζει η Ελλάδα και το Μαυροβούνιο, είναι η
προαγωγή καινοτομικής ναυτιλιακής και θαλάσσιας ανάπτυξης στην περιφέρεια με την
προώθηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης και των επιχειρηματικών
ευκαιριών στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας, περιλαμβανομένου του κλάδου της αλιείας
και της υδατοκαλλιέργειας. Για τον σκοπό αυτό, προβλέπεται να δοθεί ώθηση σε
συνεργατικούς σχηματισμούς που περιλαμβάνουν ερευνητικά κέντρα, δημόσιους
οργανισμούς και ιδιωτικές εταιρείες. Η συντονισμένη διαχείριση της αλιείας θα βελτιώσει τη
συλλογή, την παρακολούθηση και τον έλεγχο δεδομένων. Οι κοινές προσπάθειες σχεδιασμού
και η αύξηση της διοικητικής ικανότητας και της ικανότητας συνεργασίας θα βελτιώσουν τη
χρήση των υφιστάμενων πόρων και τη θαλάσσια διακυβέρνηση στο επίπεδο της θαλάσσιας
λεκάνης. Σε γενικές γραμμές, το σχέδιο δράσης για τον πυλώνα 1 θα περιλαμβάνει:
α) τη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής ειδίκευσης και οικονομικών ευκαιριών στον
τομέα των θαλάσσιων τεχνολογιών, με έμφαση στην έρευνα και την καινοτομία, την
ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών και τη μεταφορά γνώσης σε σχέση με θαλάσσιες
βιοτεχνολογίες.
β) τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της βιωσιμότητας της αλιείας και της
υδατοκαλλιέργειας, με τη βελτίωση της συλλογής, της παρακολούθησης και του ελέγχου των
δεδομένων, με την εφαρμογή πολυετών σχεδίων διαχείρισης της αλιείας σε επίπεδο
θαλάσσιας λεκάνης και με την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των τοπικών αλυσίδων
ιχθυοπροϊόντων.
γ) τη βελτίωση της διοικητικής και θεσμικής ικανότητας, των θαλάσσιων υπηρεσιών και τη
καλύτερη διακυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής δεδομένων, και της
συντονισμένης διαχείριση των υπαρχόντων πόρων στον τομεά της ναυτιλίας και της
θαλάσσιας διακυβέρνησης.

Υλοποίηση της EUSAIR
Γενικά, η υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο του ΕΠΑΛΘ εξυπηρετεί την επίτευξη των στόχων
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του πυλώνα 1 της EUSAIR σχετικά με την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια. Όσον αφορά τη
χρηματοδότηση συγκεκριμένων έργων που θα προταθούν από την Κατευθυντήρια Θεματική
Ομάδα, αφού εξεταστεί και διασφαλιστεί η επιλεξιμότητά τους βάσει του καν 508/2014 , θα
ενταχθούν στα αντίστοιχα μέτρα του ΕΠΑΛΘ με προτεραιότητα.

Σύμβαση Βαρκελώνης
Η Σύμβαση της Βαρκελώνης του 1976, όπως τροποποιήθηκε το 1995, καθώς και τα
πρωτόκολλα που καταρτίσθηκαν σύμφωνα με την Σύμβαση, αποσκοπούν στην προστασία
και βελτίωση του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος στη Μεσόγειο, με ταυτόχρονη
προώθηση περιφερειακών και εθνικών σχεδίων που συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη.
Η υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο του ΕΠΑΛΘ εξυπηρετεί την επίτευξη των στόχων της
Σύμβασης της Βαρκελώνης ιδιαιτέρως όσον αφορά την προστασία του θαλάσσιου
περιβάλλοντος, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και τη βιώσιμη διαχείριση των πόρων
μέσω υλοποίησης ερευνητικών – μελετητικών δράσεων από επιστημονικούς και λοιπούς
φορείς, δράσεων που αφορούν στην υλοποίηση και παρακολούθηση προγραμμάτων
διαχείρισης.

Συνημμένα στο πρόγραμμα, αναλυτικότερες πληροφορίες
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4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΤΘΑ
4.1 Περιγραφή των ειδικών αναγκών των περιοχών Natura 2000 και της συμβολής του
προγράμματος στη σύσταση ενός συνεκτικού δικτύου περιοχών αποκατάστασης
ιχθυαποθεμάτων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 1380/2013
Η χρηματοδότηση δραστηριοτήτων συλλογής δεδομένων και εκπόνησης μελετών, πιλοτικών
σχεδίων, διάδοσης γνώσεων και αποτελεσμάτων ερευνών και βέλτιστων πρακτικών καθώς
και δράσεων κατάρτισης, εφαρμογής και παρακολούθησης σχεδίων διαχείρισης για
θαλάσσιες περιοχές Νatura 2000 και άλλες θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές καθίσταται
αναγκαία με σκοπό τη διευκόλυνση της διαχείρισης των αλιευτικών αποθεμάτων που
εμφανίζουν μεγάλη ποικιλομορφία αλιευμάτων και μεθόδων/εργαλείων αλιείας, αποφυγή
πιέσεων από την άσκηση της αλιείας σε προστατευόμενα θαλάσσια είδη, και την εξασφάλιση
πλήρους ενημέρωσης και γνώσης των επιπτώσεων της ανθρώπινης δραστηριότητας σε
περιοχές που προστατεύονται. Επίσης, θα επιδιωχθεί η στήριξη δράσεων που αποσκοπούν
στην ανάπτυξη ή στην εισαγωγή νέων τεχνικών ή οργανωτικών γνώσεων που μειώνουν τις
επιπτώσεις των αλιευτικών δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο περιβάλλον και στα
προστατευόμενα είδη και η εκπόνηση και εφαρμογή διαχειριστικών μέτρων που ωθούν τους
αλιείς να ενεργούν κατά τρόπον ώστε να συμβάλλουν στην επίτευξη της επιδιωκόμενης
καλής περιβαλλοντικής κατάστασης.
Οι ειδικότερες ανάγκες των περιοχών Νatura 2000 αναφέρονται στο Παράρτημα.
To επιχειρησιακό πρόγραμμα αλιείας και θάλασσας προσφέρει το πλαίσιο εντός του οποίου
θα προωθηθούν δράσεις σχετικές με τις ανάγκες των περιοχών Νatura 2000. Οι δράσεις αυτές
έχουν ως στόχο την διαχείριση, αποκατάσταση και επιτήρηση περιοχών Natura 2000 και
άλλων θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών οι οποίες επηρεάζονται από αλιευτικές
δραστηριότητες και την αποκατάσταση των εσωτερικών υδάτων, στο πλαίσιο του Ειδικού
Στόχου 2 (Προστασία και αποκατάσταση της υδρόβιας βιοποικιλότητας και των
οικοσυστημάτων) της Προτεραιότητας 1 (Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης,
αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση
αλιείας).
Συγκεκριμένα, οι δράσεις/ενέργειες που προβλέπεται να ενισχυθούν αφορούν:

1: Ολοκλήρωση θαλάσσιου δικτύου NATURA 2000 (οριοθέτηση, χαρακτηρισμός, οργάνωση
και αρχική διαχείριση θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών)
 Μελέτες αξιολόγησης, οριοθέτησης / χαρακτηρισμού και διαχείρισης νέων περιοχών
για την συμπλήρωση του θαλάσσιου Δικτύου Natura 2000 (ΕΖΔ και ΖΕΠ)
 Σύνταξη Σχεδίων Διαχείρισης / Προστασίας
 Οργάνωση και αρχική λειτουργία μεγάλων θαλάσσιων περιοχών ειδικής διαχείρισης
και προστασίας (Θαλάσσια Πάρκα)
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2: Διαχείριση, αποκατάσταση και παρακολούθηση περιοχών θαλάσσιων NATURA 2000 και
λοιπών θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών σύμφωνα με τις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ,
2009/147/ΕΚ και 2008/56/ΕΚ
 Χαρτογράφηση φυσικών σχηματισμών και οικοτόπων κατ' εφαρμογή του
Μεσογειακού Κανονισμού Αλιείας
 Διαχειριστικά μέτρα βελτίωσης της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης διατήρησης
των ειδών
 Δημιουργία προστατευόμενων περιοχών αλιείας
 Δράσεις για πρόληψη και περιορισμό θανάτων ατόμων από αλιευτικά εργαλεία
 Προσδιορισμός περιοχών αναπαραγωγής και συγκέντρωσης γόνου ειδών
προτεραιότητας Ιχθυοπανίδας

Οι ανωτέρω δράσεις περιλαμβάνονται και στο «Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας για
χρηματοδότηση στις περιοχές Natura 2000 την περίοδο 2014 – 2020» που εκπονήθηκε από το
Υπουργείο Περιβάλλοντος σε εφαρμογή του άρθρου 8 της Οδηγίας 92/43/ΕΚ.

4.2 Περιγραφή του σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και τη
βιωσιμότητα της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας
Το σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα της μικρής
παράκτιας αλιείας (το οποίο επισυνάπτεται), εστιάζεται:
 Στην ενδυνάμωση της γνώσης για την κατάσταση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων
και των θαλάσσιων πόρων.
 Στην ανάπτυξη συνεργασιών με επιστήμονες και φορείς.
 Στη βελτίωση της διαχείρισης (νέα εργαλεία και αλιευτικές μέθοδοι, σχέδια
διαχείρισης, επίτευξη βιώσιμης απόδοσης, ενίσχυση περιφερειακής συνεργασίας).
 Στον εκσυγχρονισμό του στόλου σε σχέση με κανόνες ασφάλειας και υγιεινής.
 Στο σχεδιασμό/υλοποίηση πιλοτικών και καινοτόμων προγραμμάτων.
 Στην προσαρμογή της αλιευτικής ικανότητας στις διαθέσιμες αλιευτικές δυνατότητες
 Στην εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και την παροχή αντισταθμίσεων
 Στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της
κλιματικής αλλαγής.
 Στη διαφοροποίηση του εισοδήματος μέσω της ανάπτυξης συμπληρωματικών
δραστηριοτήτων π.χ. αλιεία και τουρισμός.
 Στην αξιοποίηση της παραγωγής (κυρίως ειδών με περιορισμένη εμπορική αξία) και
στην πιστοποίηση των προϊόντων.
 Στην υποστήριξη εισόδου νέων αλιέων, συμπεριλαμβανομένων οικονομικών
κινήτρων.
 Στην οργάνωση των αλιέων , στην εφαρμογή προγραμμάτων παραγωγής και
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εμπορίας, στη δημιουργία και λειτουργία υποδομών δικτύωσης.
 Στη βελτίωση των δεξιοτήτων/γνώσεων μέσω της δια βίου μάθησης, της ανταλλαγής
εμπειριών, την ανάπτυξη εξωστρέφειας με τη συμμετοχή τους σε όργανα και
διαδικασίες λήψης αποφάσεων.
 Στη βελτίωση των υποστηρικτικών υποδομών.

4.3 Περιγραφή της μεθόδου υπολογισμού του απλουστευμένου κόστους σύμφωνα με το
άρθρο 67 παράγραφος 1 στοιχεία β) έως δ) του κανονισμού ΚΚΔ
Βάσει των στοιχείων β) έως δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 67 του καν 1303/2013, οι
επιχορηγήσεις και η επιστρεπτέα συνδρομή μπορούν να λάβουν μία από τις ακόλουθες
μορφές:
α) τυποποιημένες κλίμακες κόστους κατά μονάδα·,
β) κατ’ αποκοπήν ποσών που δεν υπερβαίνουν τις 100000 € δημόσιας συμμετοχής,
γ) κατ’ αποκοπήν χρηματοδότησης που καθορίζεται με την εφαρμογή ενός ποσοστού σε μια
ή περισσότερες προκαθορισμένες κατηγορίες δαπανών.

Οι δαπάνες που αναφέρονται στα ανωτέρω στοιχεία καθορίζονται με έναν από τους
ακόλουθους τρόπους:
α) μιας δίκαιης, αντικειμενικής και επαληθεύσιμης μεθόδου υπολογισμού που βασίζεται σε:
i) στατιστικά δεδομένα ή άλλες αντικειμενικές πληροφορίες· ή
ii) επαληθευμένα ιστορικά δεδομένα του κάθε δικαιούχου· ή
iii) στην εφαρμογή των συνήθων πρακτικών λογιστικής εγγραφής δαπανών
μεμονωμένων δικαιούχων·
β) σύμφωνα με τους κανόνες εφαρμογής των αντίστοιχων κλιμάκων κόστους κατά μονάδα,
κατ’ αποκοπήν ποσών και κατ’ αποκοπήν ποσοστών που εφαρμόζονται σε άλλες πολιτικές
της Ένωσης για παρόμοιο τύπο πράξης και δικαιούχο·
γ) σύμφωνα με τους κανόνες εφαρμογής των αντίστοιχων κλιμάκων κόστους κατά μονάδα,
εφάπαξ ποσών και κατ’ αποκοπήν ποσοστών που εφαρμόζονται σε άλλα συστήματα για
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επιχορηγήσεις που χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από το κράτος μέλος για παρόμοιο τύπο
πράξης και δικαιούχο·
δ) βάσει ποσοστών που καθορίζονται από τον παρόντα κανονισμό ή τους ειδικούς κανόνες
για κάθε Ταμείο·
ε) με ειδική μεθοδολογία για τον καθορισμό των ποσών που ορίζονται σύμφωνα με τους
ειδικούς κανόνες για κάθε Ταμείο.

Απλουστευμένα κόστη – καθορισμένα σύμφωνα με την προαναφερόμενη διαδικασία - θα
μπορούσαν να εφαρμοστούν καταρχήν σε δράσεις κατάρτισης, ιδιαιτέρως αυτών που
προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 29 του Καν 508/2014 και ενδεχομένως σε δράσεις της
παρ. 1 του άρθρου 40 του Καν 508/2014.
Κατά την ενεργοποίηση υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας &
Θάλασσας 2014-2020 και συγκεκριμένα την προετοιμασία προκήρυξης του κάθε μέτρου, θα
εξεταστεί η δυνατότητα χρήσης και όπου υιοθετηθεί, θα καθοριστεί επακριβώς ο τρόπος
εφαρμογής - συμπεριλαμβανομένης της μεθόδου υπολογισμού - των εργαλείων
απλουστευμένου κόστους όπως περιγράφονται στον Καν 1303/2013. Η εν λόγω μέθοδος θα
κοινοποιηθεί στην Ευρ. Επιτροπή και θα συμπεριληφθεί σε τροποποίηση του Επιχειρησιακού
Προγράμματος.

4.4 Περιγραφή της μεθόδου υπολογισμού του επιπλέον κόστους ή του διαφυγόντος
εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 97
Η γενική αρχή υπολογισμού αφορά στη σύγκριση μεταξύ συνήθους πρακτικής και
εθελοντικών υδατο-περιβαλλοντικών πρακτικών. Η διαφορά (επιπλέον κόστος και
διαφυγόντα έσοδα) αντισταθμίζεται πλήρως ή εν μέρει. Το κόστος των επενδύσεων που
απαιτούνται για την εθελοντική υδατο-περιβαλλοντική πρακτική δεν θα αποζημιωθεί, αλλά
ενδέχεται να καλύπτεται από το άρθρο 48 του κανονισμού για το ΕΤΘΑ.
Όλα τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των αντισταθμίσεων θα
αφορούν στο ίδιο έτος και θα γίνει χρήση ενός μέσου όρου για τα πιο πρόσφατα έτη (π.χ..
τρία τελευταία χρόνια)
Εφαρμόζοντας το άρθρο 53, σε περίπτωση μετατροπής σε βιολογική υδατοκαλλιέργεια, το
πρόσθετο κόστος ή το διαφυγόν εισόδημα μπορεί να ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό της
αποζημίωσης, ενώ για τη συμμετοχή σε συστήματα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού
ελέγχου μόνο το πρόσθετο κόστος θα ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό της αποζημίωσης.
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Όσον αφορά την περιοδικότητα της αποζημίωσης, η Διαχειριστική Αρχή θα καθορίσει κατά
πόσον η αποζημίωση προσδιορίζεται και καταβάλλεται σε ετήσια βάση ή για ένα χρονικό
διάστημα αποζημίωσης που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 3 χρόνια. Αν η περίοδος μετατροπής
είναι μικρότερη της μέγιστης επιτρεπόμενης τριετούς, η αντιστάθμιση μπορεί να πληρωθεί
μόνο μέχρι το τέλος της περιόδου μετατροπής.
Στην περίπτωση συμμετοχής στο EMAS, η Διαχειριστική Αρχή μπορεί να αποφασίσει ότι ο
δικαιούχος θα πληρωθεί την αντιστάθμιση μόνο τη φορά που παρουσιαστούν τα τιμολόγια.

Εφαρμόζοντας το άρθρο 54, στην περίπτωση των μέτρων βάσει των άρθρων 54.1 (α) και (γ)
το πρόσθετο κόστος και διαφυγόν εισόδημα θα είναι η βάση του υπολογισμού, ενώ για τα
μέτρα του 54.1 (β) μόνο οι δαπάνες θα λαμβάνονται υπόψη βάσει τιμολογίων που θα
παρουσιαστούν.
Οι παράγραφοι 2 και 4 του άρθρου 54 προβλέπουν ρητά την αποζημίωση σε ετήσια βάση για
τις επιχειρήσεις βάσει των άρθρων 54.1 (α) και (γ). Στην πράξη, η αποζημίωση αυτή θα
καθοριστεί εκ των προτέρων κατά την έναρξη της πράξης σε ετήσια βάση για όλη τη
διάρκεια της εφαρμογής αν και το ποσό της ετήσιας αποζημίωσης μπορεί να καταβληθεί σε
περισσότερες από μία δόσεις εντός του έτους.
Σχετικά με τη διάρκεια της αντιστάθμισης, δεν υπάρχει άλλο όριο πλην της περιόδου
επιλεξιμότητας που καθορίζεται στο άρθρο 65.2 του ΚΚΔ στην περίπτωση του αρ 54.1.α ενώ
στην περίπτωση του αρ 54.1.γ η αντιστάθμιση δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα
που οι δικαιούχοι δεσμεύτηκαν σε υδατο - περιβαλλοντικές απαιτήσεις.

Αν η δραστηριότητα / πράξη ακυρωθεί ή από αποδεικτικά στοιχεία διαπιστωθεί ότι ο
δικαιούχος δεν συμμορφώνεται με τους σχετικούς κανόνες και τις προϋποθέσεις, η καταβολή
της ετήσιας αποζημίωσης θα διακόπτεται. Σε περίπτωση οποιασδήποτε δημοσιονομικής
διόρθωσης που επιβάλλεται στον δικαιούχο, η ετήσια αποζημίωση θα υπολογίζεται εκ νέου
pro rata temporis.

Κατά την ενεργοποίηση υλοποίησης των συγκεκριμένων μέτρων για τα οποία προβλέπεται
χορήγηση ενίσχυσης βάσει πρόσθετου κόστους ή διαφυγόντος εισοδήματος, και ειδικότερα
κατά την προετοιμασία προκήρυξης του κάθε μέτρου θα καθοριστεί λεπτομερώς, η μέθοδος
υπολογισμού τους ,βασιζόμενη στην τήρηση των περιγραφόμενωνστο συνημμένο
παράρτημα, αρχών -. Η εν λόγω μέθοδος θα κοινοποιηθεί στην Ευρ. Επιτροπή και θα
συμπεριληφθεί σε τροποποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
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4.5 Περιγραφή της μεθόδου υπολογισμού της αντιστάθμισης σύμφωνα με τα συναφή
κριτήρια που προσδιορίζονται για καθεμία από τις δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν
δυνάμει του άρθρου 40 παράγραφος 1 και των άρθρων 53, 54, 55 και 67 του κανονισμού
(EΕ) αριθ. 508/2014
Το άρθρο 55, αφορά την παροχή αντιστάθμισης των οστρακοκαλλιεργητών, λόγω
προσωρινής αναστολής της συλλογής εκτρεφόμενων μαλακίων, αποκλειστικά και μόνο για
λόγους δημόσιας υγείας και την προστασία των καταναλωτών.
Ειδικότερα η αντιστάθμιση παρέχεται στην περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η αναστολή
της συλλογής των μαλακίων, λόγω του πολλαπλασιασμού τοξινογόνου πλαγκτού ή της
παρουσίας βιοτοξινούχου πλαγκτού :
 επί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 4 συναπτών μηνών ή
 η απώλεια που προκλήθηκε λόγω της αναστολής της συλλογής ανέρχεται σε ποσοστό
μεγαλύτερο του 25% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης,
το οποίο υπολογίζεται με βάση το μέσο κύκλο εργασιών της εν λόγω επιχείρησης
κατά τη διάρκεια των τριών ημερολογιακών ετών που προηγούνται του έτους κατά το
οποίο ανεστάλη η συγκομιδή.
Στην περίπτωση που η παραγωγική μονάδα δραστηριοποιείται στην εκτροφή μαλακίων
λιγότερο των τριών (3) ετών, η απώλεια θα υπολογίζεται με βάση το μέσο κύκλο εργασιών
των δύο (2) ημερολογιακών ετών που προηγούνται του έτους αναστολής της συγκομιδής ή με
βάση τον κύκλο εργασιών του προηγούμενου έτους στην περίπτωση που παρουσιάζει μία (1)
και μόνο ετήσια παραγωγική δραστηριότητα.
Η αντιστάθμιση μπορεί να χορηγείται για μέγιστο διάστημα δώδεκα (12) μηνών, καθ’ όλη τη
διάρκεια της Προγραμματικής Περιόδου και σε εξαιρετικές περιπτώσεις δεόντως
αιτιολογημένες μπορεί να παρατείνεται μία (1) φορά για δώδεκα (12) επιπλέον μήνες με
ανώτατο όριο τους εικοσιτέσσερις (24) μήνες.
Η χρονική διάρκεια της αναστολής συγκομιδής των μαλακίων προσδιορίζεται από τις
αποφάσεις της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της περιοχής εγκατάστασης της μονάδας,
που αφορούν στην έναρξη αναστολής της συλλογής των εκτρεφόμενων μαλακίων και άρσης
των μέτρων αναστολής, αντίστοιχα.
Το αίτιο αναστολής της συγκομιδής των μαλακίων προσδιορίζεται από τις αρμόδιες
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, ή/και τα αρμόδια Κτηνιατρικά εργαστήρια της Χώρας.
Η εκτίμηση της απώλειας εισοδήματος και της αναλογούσας αντιστάθμισης, γίνεται βάσει
της «αξίας απολεσθείσας παραγωγής» η οποία προσδιορίζεται ως εξής :
Αξία της απολεσθείσας παραγωγής = μέση απόδοση περιόδου αναφοράς (3ετία, ή 2ετία ή το
έτος που προηγείται της αναστολής, ανάλογα με την παραγωγική δραστηριότητα της
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επιχείρησης ως ανωτέρω) χ μέση τιμή ίδιας περιόδου αναφοράς - απόδοση έτους συμβάντος χ
μέση τιμή έτους συμβάντος.
Οι μέσες τιμές και οι μέσες αποδόσεις προκύπτουν από τα επίσημα στοιχεία της
εκμετάλλευσης, όπως αυτά δηλώνονται από τους φορείς στα αρμόδια όργανα και τις
αρμόδιες Υπηρεσίες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Το άθροισμα της πραγματοποιηθείσας κατά το έτος του συμβάντος παραγωγής και της
απολεσθείσας παραγωγής δε μπορεί να υπερβαίνει την εγκεκριμένη ετήσια δυναμικότητα της
εκμετάλλευσης.

Για τα άρθρα 53 και 54 και τη σχετική χορήγηση αντιστάθμισης βάσει υπολογισμού του
πρόσθετου κόστους και του διαφυγόντος εισοδήματος, ισχύει η περιγραφή και οι
προϋποθέσεις του προηγούμενου υποκεφαλαίου 4.4.
Για το άρθρο 40 και ιδιαιτέρως τις δράσεις που περιγράφονται στα εδάφια α) και η) καθώς
και για το άρθρο 67 η μέθοδος υπολογισμού της αντιστάθμισης θα καθοριστεί, κατά την
προετοιμασία προκήρυξης του κάθε μέτρου ,θα κοινοποιηθεί στην Ευρ. Επιτροπή και θα
συμπεριληφθεί σε τροποποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

4.6 Όσον αφορά τα μέτρα οριστικής παύσης αλιευτικών δραστηριοτήτων βάσει του
άρθρου 34 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014, η εν λόγω περιγραφή περιλαμβάνει τους
στόχους και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη μείωση της αλιευτικής ικανότητας,
σύμφωνα με το άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Περιλαμβάνεται επίσης
περιγραφή της μεθόδου υπολογισμού της πριμοδότησης που θα χορηγείται βάσει των
άρθρων 33 και 34 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 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 μέτρων για την οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων μόνο μέσω
διάλυσης αλιευτικών σκαφών.

Η χρηματοδότηση της οριστικής παύσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων αλιευτικών
σκαφών θα υλοποιηθεί μέσω της διάλυσης, εφόσον
α. η εν λόγω διάλυση περιλαμβάνεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα όπως αναφέρεται στο
άρθρο 18 και
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β. η οριστική παύση προβλέπεται ως εργαλείο του σχεδίου δράσης που αναφέρεται
στο άρθρο 22 παρ. 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 1380/2013, το οποίο δείχνει ότι το τμήμα στόλου
δεν εξισορροπείται πραγματικά από τις αλιευτικές δυνατότητες που διατίθενται για το εν
λόγω τμήμα .
Η χρηματοδότηση μπορεί να χορηγείται σε :
α) ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών της Ένωσης 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 ή
β) αλιείς που έχουν εργαστεί στη θάλασσα επί αλιευτικού σκάφους της Ένωσης το οποίο
αφορά η οριστική παύση για τουλάχιστον 90 ημέρες κατ’ έτος στη διάρκεια των δύο
ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
1. Οι αλιείς που λαμβάνουν τη στήριξη παύουν πραγματικά κάθε αλιευτική
δραστηριότητα. Ο δικαιούχος παρέχει στην αρμόδια αρχή απόδειξη της πραγματικής
παύσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων. Η αντιστάθμιση επιστρέφεται pro rata
temporis όταν ο αλιέας επιστρέφει στην αλιευτική δραστηριότητα μέσα σε περίοδο
μικρότερη των δύο ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης.
2. Στήριξη μπορεί να χορηγείται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017.
3. Η στήριξη καταβάλλεται μόνον αφού αφαιρεθεί οριστικά από το μητρώο του
ενωσιακού αλιευτικού 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.
Η μείωση της ικανότητας ως αποτέλεσμα μόνιμης παύσης της αλιευτικής
δραστηριότητας με δημόσια ενίσχυση, συνεπάγεται τη μόνιμη ισοδύναμη μείωση των
ανωτάτων ορίων της αλιευτικής ικανότητας που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.
4. Κατά παρέκκλιση, μπορεί να χορηγηθεί στήριξη για οριστική παύση της αλιευτικής
δραστηριότητας χωρίς διάλυση, υπό τον όρο ότι τα σκάφη ανακαινίζονται για
δραστηριότητες που δεν σχετίζονται με την εμπορική αλιεία.
5. Επιπρόσθετα και με σκοπό τη διατήρηση της ναυτικής κληρονομιάς, μπορεί να
χορηγηθεί στήριξη για οριστική παύση της αλιευτικής δραστηριότητας χωρίς διάλυση
στην περίπτωση των παραδοσιακών ξύλινων σκαφών, υπό τον όρο ότι τα εν λόγω
σκάφη εκπληρώνουν αυτή τους τη λειτουργία στην ξηρά.
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Η Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Αλιείας, σε συνέχεια της υποβληθείσας ετήσιας έκθεσης για
τον αλ. στόλο για το έτος 2016, διαβίβασε στην Ε. Επιτροπή με το υπ’ αριθ. 2293/54704/2107-2017 έγγραφό της, Σχέδιο Δράσης (ActionPlan) «για την προσαρμογή του διαρθρωτικού
πλεονάσματος του ελληνικού αλιευτικού στόλου παράκτιας αλιείας».
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 σχετικής 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 Διαχείρισης 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
Αναλυτικά η μέθοδος υπολογισμού της χορηγούμενης αντιστάθμισης - αποζημίωσης στους
δικαιούχους του μέτρου περιγράφεται στην υπ΄ αριθμ. 1690/02-11-2017 Απόφαση του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων "Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη
διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση του Μέτρου 6.1.10 «Οριστική παύση αλιευτικών
δραστηριοτήτων» της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020", η οποία επισυνάπτεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
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.
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4.7 Ταμεία αλληλοβοήθειας για δυσμενή καιρικά φαινόμενα και περιβαλλοντικά
συμβάντα
Η Χώρα προτίθεται να εξετάσει τη δυνατότητα λειτουργίας Ταμείου αλληλοβοήθειας
προκειμένου να είναι δυνατή η καταβολή αποζημιώσεων σε αλιείς για απώλειες οφειλόμενες
σε δυσμενή καιρικά φαινόμενα ή σε περιβαλλοντικά συμβάντα ή για κόστη διάσωσης αλιέων
ή αλιευτικών σκαφών σε περίπτωση ατυχημάτων στη θάλασσα κατά τις αλιευτικές τους
δραστηριότητες.
Ως «ταμείο αλληλοβοήθειας» νοείται σύστημα, πιστοποιημένο από το κράτος μέλος
σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία, απευθυνόμενο σε συμβεβλημένους αλιείς, βάσει του
οποίου λαμβάνουν αποζημιώσεις σε περίπτωση που υποστούν οικονομικές απώλειες εξαιτίας
των γεγονότων που αναφέρονται ανωτέρω.
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι αποφεύγεται η υπεραντιστάθμιση ως αποτέλεσμα του
συνδυασμού της στήριξης βάσει του παρόντος μέτρου με άλλα εθνικά ή ενωσιακά εργαλεία
στήριξης ή καθεστώτα ιδιωτικής ασφάλισης.
Για να είναι επιλέξιμο για στήριξη δυνάμει του παρόντος μέτρου, το ταμείο αλληλοβοήθειας
πρέπει:
α)
να είναι διαπιστευμένο από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους σύμφωνα με την
εθνική νομοθεσία·
β)

να έχει διαφανή πολιτική για τις πληρωμές στο ταμείο και τις αναλήψεις από αυτό· και

γ)

να έχει σαφείς κανόνες απόδοσης ευθυνών για τυχόν ανακύπτοντα χρέη.

Τα κράτη μέλη ορίζουν τους κανόνες που διέπουν τη σύσταση και τη διαχείριση των ταμείων
αλληλοβοήθειας, ιδίως όσον αφορά τη χορήγηση αντισταθμιστικών ενισχύσεων στους αλιείς
και την επιλεξιμότητά τους για παρόμοιες ενισχύσεις σε περίπτωση εμφάνισης δυσμενών
καιρικών φαινομένων ή περιβαλλοντικού συμβάντος ή θαλασσίων ατυχημάτων που
αναφέρονται στο παράγραφο 1, καθώς και τη διαχείριση και παρακολούθηση της
συμμόρφωσης με τους εν λόγω κανόνες. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι κανόνες του
ταμείου προβλέπουν ποινές σε περίπτωση αμέλειας από την πλευρά του αλιέα.
Τα δυσμενή καιρικά φαινόμενα, τα περιβαλλοντικά συμβάντα ή τα θαλάσσια ατυχήματα που
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 πρέπει να έχει αναγνωρισθεί επισήμως από την
αρμόδια αρχή του ενδιαφερομένου κράτους μέλους.
Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές μπορούν να αφορούν μόνο τα ποσά που καταβάλλονται από
το ταμείο αλληλοβοήθειας ως χρηματική αποζημίωση σε αλιείς. Οι διοικητικές δαπάνες για
τη σύσταση των ταμείων αλληλοβοήθειας δεν είναι επιλέξιμες για ενίσχυση. Τα κράτη μέλη
μπορούν να περιορίζουν τα επιλέξιμα για ενίσχυση κόστη εφαρμόζοντας ανώτατα όρια ανά
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ταμείο αλληλοβοήθειας.
Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές χορηγούνται μόνο για την κάλυψη απωλειών εξαιτίας
δυσμενών καιρικών φαινομένων, περιβαλλοντικών συμβάντων ή θαλασσίων ατυχημάτων που
υπερβαίνουν το 30% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης,
υπολογιζόμενου με βάση τον μέσο κύκλο εργασιών της επιχείρησης κατά τα προηγούμενα
τρία ημερολογιακά έτη.
Δεν πραγματοποιείται καμία συνεισφορά από το ΕΤΘΑ στο αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.
Όταν τα κράτη μέλη αποφασίζουν να μειώσουν το κόστος που είναι επιλέξιμο για ενίσχυση
εφαρμόζοντας ανώτατα όρια ανά ταμείο αλληλοβοήθειας παρέχουν στα επιχειρησιακά τους
προγράμματα λεπτομέρειες και εξηγήσεις σχετικά με τα εν λόγω ανώτατα όρια.

4.8 Περιγραφή της χρήσης τεχνικής βοήθειας
4.8.1 Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία των κρατών μελών
Το Μέτρο 7.1 αφορά την Τεχνική Βοήθεια και στόχος του είναι η επίτευξη στο μέγιστο
βαθμό της υλοποίησης των Μέτρων του ΕΠ, καθώς και η αποτελεσματικότερη απορρόφηση
της κοινοτικής και εθνικής συμμετοχής για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 μέσω της
χρηματοδότησης ενεργειών προετοιμασίας, παρακολούθησης, διοικητικής και τεχνικής
στήριξης, αξιολόγησης, δημοσιονομικού ελέγχου και ελέγχου.

Μέσω του Μέτρου 7.1 αναμένεται να υλοποιηθούν όλες οι ενέργειες που είναι απαραίτητες
για την κατάλληλη και αποτελεσματική προετοιμασία του προγράμματος, καθώς και την
παρακολούθηση, την υλοποίηση και τους απαιτούμενους ελέγχους (λογιστικούς και
επιτόπιους) κατά την εφαρμογή του προγράμματος.

Επίσης, προωθούνται ενέργειες που αφορούν την παροχή υπηρεσιών από εμπειρογνώμονες /
συμβούλους και μπορεί να περιλαμβάνουν την εκπόνηση και διεξαγωγή μελετών που θα
βοηθήσουν στην υλοποίηση των υπόλοιπων Μέτρων του προγράμματος, καθώς και την
παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για παρακολούθηση, υλοποίηση και έλεγχο του
προγράμματος.

Επιπρόσθετα, προωθούνται ενέργειες που αφορούν τη δημοσιότητα και πληροφόρηση του
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προγράμματος τόσο προς τους δυνητικούς Δικαιούχους όσο και το ευρύ κοινό, όπως για
παράδειγμα εκδόσεις και δημοσιεύσεις σχετικά με το πρόγραμμα, διοργάνωση ημερίδων
πληροφόρησης και άλλων δραστηριοτήτων πληροφόρησης, δραστηριότητες σε Μέσα
Μαζικής Ενημέρωσης κ.α.

4.8.2 Δημιουργία εθνικών δικτύων
Εφόσον κριθεί αναγκαία η δημιουργία εθνικών δικτύων για τη διάδοση των πληροφοριών,
την ανάπτυξη δυνατοτήτων, την ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών και την υποστήριξη
της συνεργασίας μεταξύ των ΤΟΔΑ στην επικράτεια της Χώρας, αυτά θα υλοποιηθούν μέσω
της χρηματοδότησης από το μέτρο 7.1 που αφορά στην Τεχνική Βοήθεια.
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5. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΔΑΦΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
5.1 Πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των
τοπικών κοινοτήτων (CLLD)
5.1.1 Περιγραφή της στρατηγικής για την CLLD
Η αλιευτική δραστηριότητα συγκεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στις νησιωτικές και παράκτιες
περιοχές της χώρας. Η ανάπτυξη της Αλιείας διαχρονικά έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση
φαινομένων εξάρτησης ορισμένων περιοχών της χώρας από την αλιευτική δραστηριότητα,
περιοχές οι οποίες χαρακτηρίζονται αφενός από δημογραφικά και κοινωνικοοικονομικά
προβλήματα και αφετέρου από τις ελλείψεις που παρατηρούνται σε βασικές υποδομές. Από
την άλλη, τα φυσικά πλεονεκτήματά τους, σε συνδυασμό με ελκυστικότητά τους ως
τουριστικοί προορισμοί αποτελούν ένα θετικό πλαίσιο που μπορεί να αξιοποιηθεί
προκειμένου να αντιστραφούν οι αρνητικές εξελίξεις και να επιτευχθεί η αειφόρος ανάπτυξη
των περιοχών αυτών. Κατά συνέπεια απαιτείται η ενίσχυσή τους για τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής σε αυτές, στο πλαίσιο μιας συνολικής στρατηγικής, τα βασικά
χαρακτηριστικά της οποίας είναι:
Εφαρμογή μίας ολοκληρωμένης πολιτικής για την ενίσχυση της κοινωνικής και
οικονομικής ευημερίας των περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας με τη διατήρηση /
ανάπτυξη θέσεων απασχόλησης, την αξιοποίηση των προϊόντων αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας και των δυνατοτήτων που παρέχει η θάλασσα γενικότερα, την
προαγωγή της ποιότητας του παράκτιου περιβάλλοντος καθώς και τη στήριξη για τη
διαφοροποίηση ή την οικονομική και κοινωνική αναδιάρθρωση των περιοχών που
αντιμετωπίζουν κοινωνικοοικονομικές δυσκολίες, λόγω αλλαγών στον κλάδο της
αλιείας.
Η πολιτική για την ανάπτυξη των περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας θα
αποτελέσει μέρος μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης με σαφή γεωγραφική αναφορά και
προσαρμοσμένης στις τοπικής συνθήκες και θα βασίζεται στην αλληλεπίδραση μεταξύ
παραγόντων , τομέων και δραστηριοτήτων στις περιοχές εφαρμογής.
Η στρατηγική θα στηρίζεται σε προσέγγιση από τα κάτω προς τα άνω και θα
διασφαλίζει τη σημαντική συμμετοχή των παραγόντων του ιδιωτικού τομέα.
Η ακολουθούμενη στρατηγική θα είναι συμπληρωματική με τις άλλες
παρεμβάσεις που εφαρμόζονται στις περιοχές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
Σημαντικό στοιχείο της στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας αποτελεί η ενθάρρυνση της διαπεριφερειακής και διακρατικής
συνεργασίας μεταξύ ομάδων σε αλιευτικές περιοχές, κυρίως μέσω της δικτύωσης και της
διάδοσης βέλτιστων πρακτικών.
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Στο πλαίσιο του ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 εγκρίθηκαν και υλοποιούνται 11 τοπικές
στρατηγικές ανάπτυξης σε 11 αλιευτικές περιοχές αντίστοιχα.

Στρατηγικός Στόχος και Γενικοί Στόχοι
α) Στρατηγικός στόχος είναι «η ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης των επιλεγμένων
περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που θα στηρίζεται στη δημιουργία ενός προτύπου
πολυαπασχόλησης και διασύνδεσης των τομέων παραγωγής μεταξύ τους σε αυτές»
β) Γενικοί στόχοι είναι:
Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των περιοχών αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας, μέσω της αναδιάρθρωσης και του αναπροσανατολισμού της
παραγωγικής τους βάσης και της δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης εκτός του
αλιευτικού τομέα.
Η βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
μέσω της ενίσχυσης βασικών υποδομών και της προστασίας του φυσικού και
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
γ) Ειδικοί Στόχοι
Ο στρατηγικός και οι γενικοί στόχοι επιτυγχάνονται μέσω των ακόλουθων ειδικών στόχων :
-

Αύξηση της προστιθέμενης αξίας των αλιευτικών προϊόντων.

Προώθηση του οικοτουρισμού με στόχο την αναδιάρθρωση και τον
αναπροσανατολισμό των οικονομικών δραστηριοτήτων σε περιοχές αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας.
-

Διατήρηση και δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.

Προαγωγή της ποιότητας του παρακτίου περιβάλλοντος των περιοχών αλιείας
και υδατοκαλλιέργειας
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Προστασία και αναβάθμιση της φυσικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς στις
περιοχές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
Ενίσχυση βασικών στοιχείων τεχνικής υποδομής και υπηρεσιών για τη
βελτίωση της ελκυστικότητάς των περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
Διάδοση βέλτιστων πρακτικών μέσω της προαγωγής της διαπεριφερειακής και
διακρατικής συνεργασίας μεταξύ των παραγόντων των περιοχών αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας.

Τοπικές στρατηγικές ανάπτυξης
Η τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων:
α) εστιάζεται σε ειδικές υποπεριφερειακές ζώνες·
β) πραγματοποιείται με πρωτοβουλία των ομάδων τοπικής δράσης που αποτελούνται από
αντιπροσώπους δημόσιων και ιδιωτικών τοπικών κοινωνικοοικονομικών συμφερόντων, στις
οποίες, σε ό,τι αφορά το επίπεδο της λήψης αποφάσεων ούτε ο δημόσιος τομέας ούτε καμία
ενιαία ομάδα συμφερόντων δεν αντιπροσωπεύει ποσοστό άνω του 49 % των δικαιωμάτων
ψήφου·
γ) εκτελείται μέσω ολοκληρωμένων και πολυτομεακών στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης
βάσει περιοχών·
δ) σχεδιάζεται με βάση τις τοπικές ανάγκες και το τοπικό δυναμικό και περιλαμβάνει
καινοτόμα στοιχεία στο τοπικό πλαίσιο καθώς και την οργάνωση δικτύων και, κατά
περίπτωση, τη συνεργασία.
Προκειμένου να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων, οι τοπικές στρατηγικές ανάπτυξης με
πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων :
 μεγιστοποιούν τη συμμετοχή της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας στη βιώσιμη
ανάπτυξη των παράκτιων και εσωτερικών περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας,
 διασφαλίζουν ότι οι τοπικές κοινότητες αξιοποιούν πλήρως και επωφελούνται από τις
ευκαιρίες τις οποίες προσφέρει η θαλάσσια και η παράκτια ανάπτυξη καθώς και η
ανάπτυξη εσωτερικών υδάτων και, ιδίως, βοηθούν τους μικρούς και παρακμάζοντες
αλιευτικούς λιμένες να μεγιστοποιήσουν το θαλάσσιο δυναμικό τους αναπτύσσοντας
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ποικίλες υποδομές.
Οι στρατηγικές είναι συνεπείς με τις ευκαιρίες και τις ανάγκες που προσδιορίζονται στην
σχετική περιοχή και μπορούν να κυμαίνονται από στρατηγικές που επικεντρώνονται στην
αλιεία έως ευρύτερες στρατηγικές που στοχεύουν στη διαφοροποίηση των περιοχών αλιείας
και υδατοκαλλιέργειας. Οι στρατηγικές υπερβαίνουν μια απλή συλλογή δράσεων ή παράθεση
τομεακών μέτρων.
Η παροχή στήριξης για την εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των
τοπικών κοινοτήτων μπορεί να αφορά σε :
α)
προσφορά προστιθέμενης αξίας, δημιουργία θέσεων εργασίας, προσέλκυση
νέων και προώθηση της καινοτομίας σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας της
αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας
β)
στήριξη της διαφοροποίησης εντός ή εκτός των εμπορικών αλιευτικών
δραστηριοτήτων, δια βίου μάθηση και δημιουργία θέσεων εργασίας σε περιοχές αλιείας
και υδατοκαλλιέργειας ·
γ)
βελτίωση και αξιοποίηση των περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων των περιοχών
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένων δράσεων για την άμβλυνση της
κλιματικής αλλαγής
δ)
προώθηση της κοινωνικής ευημερίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς στις
περιοχές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής
κληρονομιάς στους τομείς της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και της θάλασσας
ε)
ενίσχυση του ρόλου των αλιευτικών κοινοτήτων στην τοπική ανάπτυξη και τη
διακυβέρνηση των τοπικών αλιευτικών πόρων και των θαλάσσιων δραστηριοτήτων.

5.1.2 Κατάλογος κριτηρίων που εφαρμόζονται για την επιλογή των αλιευτικών περιοχών
Βάσει του αρ. 3 του καν 508/2014 ως «περιοχή αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» νοείται μια
περιοχή η οποία βρέχεται από θάλασσα, ποταμό ή λίμνη ή περιλαμβάνει τεχνητές λίμνες ή
λεκάνη ποταμού και στην οποία ουσιαστικό ποσοστό του πληθυσμού απασχολείται στον
τομέα της αλιείας ή της υδατοκαλλιέργειας, είναι δηλαδή λειτουργικά συνεκτική από
γεωγραφική, οικονομική και κοινωνική άποψη και έχει οριστεί ως τέτοια από το κράτος
μέλος.
1. Κατά την επιλογή των περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας θα ληφθούν υπόψη
κριτήρια όπως (ενδεικτικά) :
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1.1. Έκταση
Μία περιοχή αλιείας και υδατοκαλλιέργειας η οποία επιλέγεται για την παροχή βοήθειας θα
είναι περιορισμένης έκτασης και κατά κανόνα μικρότερη από μία περιοχή του επιπέδου
NUTS III (Νομός).
1.2. Συνεκτικότητα
Η περιοχή θα είναι συνεκτική από γεωγραφική, οικονομική και κοινωνική άποψη (μπορεί να
αποτελέσει περιοχή παρέμβασης ένα σύνολο μικρών περιοχών με όμοια ή παραπλήσια
χαρακτηριστικά). Οι περιοχές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας δεν χρειάζεται κατ’ ανάγκη να
συμπίπτουν με μια εθνική διοικητική περιοχή ή με περιοχές που έχουν καθοριστεί για λόγους
επιλεξιμότητας για τους στόχους των Διαρθρωτικών Ταμείων.
1.3. Πληθυσμός
Η ύπαρξη συνοχής και επαρκούς κρίσιμης μάζας στην περιοχή παρέμβασης από την άποψη
του ανθρώπινου δυναμικού και των χρηματοοικονομικών πόρων και ειδικότερα:Ο πληθυσμός
της περιοχής παρέμβασης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 10.000 κάτοικοι έτσι ώστε να
εξασφαλίζεται η αναγκαία κρίσιμη μάζα των αναγκαίων πόρων για την επίτευξη της
επιλεγείσας στρατηγικής και δεν υπερβαίνει τους 150.000 κατοίκους. Εντούτοις, σε δεόντως
αιτιολογημένες περιπτώσεις και βάσει πρότασης του κράτους μέλους, η Επιτροπή μπορεί να
εγκρίνει ή να τροποποιήσει τα εν λόγω πληθυσμιακά όρια στην απόφασή της σύμφωνα με
τον Καν 1303/2013, για την έγκριση ή την τροποποίηση, του συμφώνου εταιρικής σχέσης,
προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη αραιοκατοικημένες ή πυκνοκατοικημένες περιοχές ή
προκειμένου να διασφαλίζεται η εδαφική συνοχή των περιοχών που καλύπτονται από τις
στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων.
1.4. Εύρος παράκτιας ζώνης
Οι παράκτιες ζώνες των ηπειρωτικών περιοχών και των μεγάλων νησιών, κατά κανόνα δεν θα
υπερβαίνουν τα 10 χιλιόμετρα από την ακτή ή τα 5 χιλιόμετρα από το όριο λιμνοθάλασσας (
η μέτρηση γίνεται σε ευθεία γραμμή σε κάτοψη της μηκοτομής, οι σχετικές λεπτομέρειες θα
καθοριστούν στη προκήρυξη ).
1.5. Εξάρτηση από την αλιεία
Το μέγεθος και η σημασία των κλάδων συλλεκτικής αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
(απασχόληση , πλήθος & μέγεθος σκαφών, τύποι αλιείας & εκφορτώσεις, μέγεθος
παραγωγής υδατοκαλλιέργειας κλπ) .
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2. Προτεραιότητα δίνεται σε περιοχές:
α) με μικρές αλιευτικές κοινότητες, ή
β) φθίνουσας αλιευτικής δραστηριότητας, ή
γ) με χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού.
Οι περιοχές αυτές μπορούν να εντοπίζονται : i) Στα νησιά της χώρας ιδιαίτερα τα μικρά όπου
η αλιευτική περιοχή μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα του ενός μικρών νησιών (ή
τμήματα ενός ή περισσοτέρων νησιών) ι ii) Στις παράκτιες ζώνες των μεγάλων νησιών (ή
τμήματα ενός ή περισσοτέρων νησιών) και των ηπειρωτικών περιοχών, iii) Στις παραλίμνιες
και παραποτάμιες περιοχές.

5.1.3 Κατάλογος κριτηρίων επιλογής των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης
1. Μια στρατηγική τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων περιέχει
τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) τον ορισμό της περιοχής και του πληθυσμού που καλύπτονται από τη στρατηγική·
β) ανάλυση των αναπτυξιακών αναγκών και του δυναμικού της περιοχής,
συμπεριλαμβανομένης ανάλυσης των πλεονεκτημάτων, αδυναμιών, ευκαιριών και απειλών·
γ) περιγραφή της στρατηγικής και των στόχων της, περιγραφή των ολοκληρωμένων και
καινοτόμων χαρακτηριστικών της στρατηγικής και ιεράρχηση στόχων, περιλαμβανομένων
μετρήσιμων ποσοτικών στόχων για τις εκροές ή τα αποτελέσματα. Σε ό,τι αφορά τα
αποτελέσματα οι στόχοι μπορεί να εκφράζονται με ποσοτικούς ή ποιοτικούς όρους. Η
στρατηγική είναι συνεπής με τα σχετικά προγράμματα όλων των οικείων εμπλεκόμενων
ΕΔΕΤ·
δ) περιγραφή της διαδικασίας συμμετοχής των κοινοτήτων στην ανάπτυξη της στρατηγικής·
ε) σχέδιο δράσης που εξειδικεύει τον τρόπο με τον οποίο οι στόχοι μετατρέπονται σε δράσεις·
στ) περιγραφή των ρυθμίσεων διαχείρισης και παρακολούθησης της στρατηγικής που
αποδεικνύει την ικανότητα της ομάδας τοπικής δράσης να υλοποιήσει τη στρατηγική και
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περιγραφή των ειδικών ρυθμίσεων για την αξιολόγηση·
ζ) το σχέδιο χρηματοδότησης της στρατηγικής, που περιλαμβάνει την προγραμματισμένη
χορήγηση του καθενός από τα οικεία ΕΔΕΤ.

2. Γενικά, κατά την επιλογή των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης θα ληφθούν υπόψη :
- ο καθορισμός μιας σαφούς και ολοκληρωμένης αναπτυξιακής στρατηγικής για την περιοχή,
η οποία θα αντανακλά τα βασικά της αναπτυξιακά χαρακτηριστικά, θα αντιμετωπίζει τις
αδυναμίες της και θα αξιοποιεί τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα.
- η συμπληρωματικότητα, συνάφεια και συσχετισμός με άλλα εφαρμοζόμενα προγράμματα
και πολιτικές στη συγκεκριμένη περιοχή.
- η εταιρική σχέση και οργανωτική δομή της ΟΤΔ-ΑΛΙΕΙΑΣ
- η διενέργεια ευρείας διαβούλευσης με τους τοπικούς κοινωνικούς εταίρους προϊόν της
οποίας να είναι το τοπικό πρόγραμμα

3. Η επιλογή των στρατηγικών θα αφορά στην αξιολόγηση
α) των αντίστοιχων προτεινόμενων προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης , λαμβάνοντας υπόψη
κριτήρια όπως (ενδεικτικά) :
- η επάρκεια της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης
- η επάρκεια και πληρότητα του Προγραμματισμού και συγκεκριμένα η επάρκεια ανάλυσης
SWOT, ύπαρξη κλαδικών – τομεακών αναφορών στη SWOT ανάλυση, σαφήνεια στόχων
Προγράμματος, συσχέτιση στόχων με αποτελέσματα SWOT, σύνδεση στόχων με
ποσοτικοποιημένα αποτελέσματα, συνάφεια στόχων – στρατηγικής, συνάφεια σχεδίων
δράσεων με στόχους και στρατηγική, επάρκεια διαδικασιών διαβούλευσης
- η εξειδίκευση των δράσεων της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης , περιβαλλοντική διάσταση
& καινοτόμος χαρακτήρας προτεινόμενων δράσεων , συμπληρωματικότητα με άλλα
προγράμματα και πολιτικές
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- το χρηματοδοτικό πλάνο του τοπικού προγράμματος και κυρίως η ισόρροπη κατανομή
πόρων σε σχέση με τους στόχους του τοπικού προγράμματος
β) των αντίστοιχων φορέων (ΟΤΔ-ΑΛΙΕΙΑΣ), λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια όπως
(ενδεικτικά) :
- η αντιπροσωπευτικότητα ως προς την οικονομική και κοινωνική διάρθρωση της περιοχής
και συγκεκριμένα η συμμετοχή φορέων στην ΟΤΔ και η εκπροσώπηση φορέων στο επίπεδο
λήψης αποφάσεων
- η οικονομική επιφάνεια του φορέα τα τρία τελευταία έτη
- η ετοιμότητα υλοποίησης σε σχέση με το διαθέσιμο δυναμικό του φορέα (αριθμός
στελεχών, υλικοτεχνική δομή, πιστοποιήσεις) και την εμπειρία υλοποίησης αντίστοιχων
προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης

4. Οι στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων επιλέγονται από
επιτροπή που συγκροτεί επί τούτου η υπεύθυνη διαχειριστική αρχή ή οι υπεύθυνες
διαχειριστικές αρχές και εγκρίνονται από την υπεύθυνη διαχειριστική αρχή ή τις υπεύθυνες
διαχειριστικές αρχές.

5. Ο πρώτος γύρος επιλογής στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών
κοινοτήτων ολοκληρώνεται το αργότερο εντός δύο ετών από την ημερομηνία έγκρισης του
συμφώνου εταιρικής σχέσης. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν πρόσθετες στρατηγικές
τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων μετά την ημερομηνία αυτή, αλλά το
αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017.

6. Η απόφαση της υπεύθυνης διαχειριστικής αρχής (ή των υπεύθυνων διαχειριστικών αρχών)
που εγκρίνει τη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων ορίζει
τις κατανομές πόρων του κάθε οικείου ΕΔΕΤ. Η απόφαση αυτή καθορίζει επίσης τις ευθύνες
για τα καθήκοντα διαχείρισης και ελέγχου στο πλαίσιο του προγράμματος ή των
προγραμμάτων που συνδέονται με τη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία
τοπικών κοινοτήτων.
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7. Για την προετοιμασία/ανάπτυξη της στρατηγικής δύναται να χορηγηθεί
προπαρασκευαστική στήριξη στο πλαίσιο των προβλεπόμενων στο άρθρο 35.1 του
Καν.1303/203 και στο άρθρο 62.1.α του Καν.508/2014.

5.1.4 Σαφής περιγραφή των αντίστοιχων ρόλων των ΟΤΔΑ (Ομάδων τοπικής δράσης για την
αλιεία – FLAG), της αρχής διαχείρισης ή του αρμόδιου φορέα για όλα τα καθήκοντα εφαρμογής
που συνδέονται με τη στρατηγική
Οι ομάδες τοπικής δράσης που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
χαρακτηρίζονται ως Ομάδες Τοπικής Δράσης Αλιείας («ΟΤΔ Αλιείας»).
Οι ΟΤΔ Αλιείας προτείνουν μια ολοκληρωμένη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης με
πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων και είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή της.
Συγκεκριμένα οι ΟΤΔ Αλιείας :
α) αποτυπώνουν σε μεγάλο βαθμό την κύρια εστίαση της στρατηγικής τους και την
κοινωνικοοικονομική σύνθεση της περιοχής, μέσω μιας ισορροπημένης εκπροσώπησης των
κύριων ενδιαφερομένων, περιλαμβανομένου του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα και της
κοινωνίας των πολιτών
β) διασφαλίζουν σημαντική εκπροσώπηση των τομέων της αλιείας ή/και της
υδατοκαλλιέργειας.
γ) αποτελούνται από αντιπροσώπους δημόσιων και ιδιωτικών τοπικών κοινωνικοοικονομικών
συμφερόντων και σε ότι αφορά το επίπεδο της λήψης αποφάσεων ούτε ο δημόσιος τομέας
ούτε καμία ενιαία ομάδα συμφερόντων δεν αντιπροσωπεύει ποσοστό άνω του 49 % των
δικαιωμάτων ψήφου

Ρυθμίσεις – καθήκοντα :
1. Οι ομάδες τοπικής δράσης χαράζουν και υλοποιούν τις στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης
τηρώντας τις διατάξεις της εθνικής & κοινοτικής νομοθεσίας, το θεσμικό πλαίσιο που διέπει
το ΕΠΑλΘ 2014-2020 και το συγκεκριμένο μέτρο, τις αποφάσεις της Επιτροπής
Παρακολούθησης κλπΣτα καθήκοντα των ομάδων τοπικής δράσης περιλαμβάνονται τα
ακόλουθα:
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α) η ανάπτυξη της ικανότητας των τοπικών φορέων να αναπτύσσουν και να υλοποιούν
πράξεις, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης των ικανοτήτων τους όσον αφορά τη
διαχείριση έργων·
β) ο καθορισμός μιας χωρίς διακρίσεις και διαφανούς διαδικασίας επιλογής και
αντικειμενικών κριτηρίων για την επιλογή των πράξεων, που αποτρέπουν τις συγκρούσεις
συμφερόντων, που διασφαλίζουν ότι ποσοστό τουλάχιστον 50 % των ψήφων στις αποφάσεις
επιλογής προέρχονται από εταίρους οι οποίοι δεν είναι δημόσιες αρχές και που επιτρέπουν
την επιλογή με γραπτή διαδικασία·
γ) η διασφάλιση της συνοχής με τη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών
κοινοτήτων κατά την επιλογή των πράξεων, ιεραρχώντας τις εν λόγω πράξεις με βάση τη
συμβολή τους στην επίτευξη των σκοπών και των στόχων της στρατηγικής αυτής·
δ) η προετοιμασία και δημοσίευση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων ή μια τρέχουσα
διαδικασία υποβολής προτάσεων έργου, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού των
κριτηρίων επιλογής·
ε) η παραλαβή και αξιολόγηση αιτήσεων χρηματοδότησης·
στ) η επιλογή πράξεων και ο καθορισμός του ποσού της υποστήριξης και, κατά περίπτωση, η
υποβολή προτάσεων στην αρχή που είναι αρμόδια για την τελική επαλήθευση της
επιλεξιμότητας πριν από την έγκριση·
ζ) η παρακολούθηση της εφαρμογής της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης και των
χρηματοδοτούμενων πράξεων και η εκτέλεση ειδικών δραστηριοτήτων αξιολόγησης που
συνδέονται με την εν λόγω στρατηγική.

2. Η υπεύθυνη διαχειριστική αρχή (ή οι υπεύθυνες διαχειριστικές αρχές) :
α) εγκρίνει τις στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης οι οποίες επιλέγονται από επιτροπή που
συγκροτεί επί τούτου και εξασφαλίζει ότι οι ομάδες τοπικής δράσης είτε επιλέγουν έναν
εταίρο στο εσωτερικό της ομάδας ως επικεφαλής εταίρο για τα διοικητικά και δημοσιονομικά
θέματα είτε συγκροτούνται νόμιμα σε μια κοινή δομή.
β) καθορίζει τις ευθύνες για τα καθήκοντα διαχείρισης και ελέγχου στο πλαίσιο του
προγράμματος
γ) μεριμνά για την έκδοση του απαραίτητου θεσμικού πλαισίου που αφορά στην εφαρμογή
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του μέτρου της τοπικής ανάπτυξης και εκδίδει οδηγίες & κατευθύνσεις προς τις Ο.Τ.Δ.
Αλιείας. σχετικές με την παρακολούθηση και διαχείριση των τοπικών τους προγραμμάτων.
δ) παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής των τοπικών προγραμμάτων και εφαρμόζει
κατάλληλο σύστημα εποπτείας των Ο.Τ.Δ. Αλιείας

3. Με την επιφύλαξη του στοιχείου β) της παραγράφου 1, η ομάδα τοπικής δράσης μπορεί να
είναι δικαιούχος και να υλοποιεί πράξεις σύμφωνα με τη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης με
πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων.

4. Σε περίπτωση δραστηριοτήτων συνεργασίας των ΟΤΔ Αλιείας, τα καθήκοντα που
ορίζονται στην παράγραφο 3 στοιχείο στ) ανωτέρω μπορούν να διενεργούνται από την
αρμόδια διαχειριστική αρχή.
Οι ΟΤΔ Αλιείας δύνανται επίσης να ασκούν καθήκοντα τα οποία υπερβαίνουν τα ανωτέρω
ελάχιστα καθήκοντα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 εφόσον τους ανατίθενται από τη
διαχειριστική αρχή.
Αν η στρατηγική τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων υποστηρίζεται
από άλλα ταμεία πέραν του ΕΤΘΑ, ο φορέας επιλογής των ΟΤΔ Αλιείας για έργα
υποστηριζόμενα από το ΕΤΘΑ, πρέπει να πληροί τις σχετικές απαιτήσεις.

5.1.5 Πληροφορίες σχετικά με προκαταβολές σε ΟΤΔΑ
Οι ομάδες τοπικής δράσης μπορούν να ζητήσουν την πληρωμή προκαταβολής από τη
διαχειριστική αρχή. Το ποσό των προκαταβολών δεν υπερβαίνει το 50% της δημόσιας
στήριξης για τις δαπάνες λειτουργίας και τον συντονισμό.
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5.2 Ειδικές πληροφορίες σχετικά με την ολοκληρωμένη εδαφική ανάπτυξη
Μέτρα ΕΤΘΑ που καλύπτονται
Άρθρο 37 Υποστήριξη για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των μέτρων διατήρησης
Άρθρο 38 Μείωση των επιπτώσεων της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον και προσαρμογή
της αλιείας στην προστασία των ειδών [+ άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο γ) Αλιεία
εσωτερικών υδάτων]
Άρθρο 39 Καινοτομία που συνδέεται με τη διατήρηση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων
[+ άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο γ) Αλιεία εσωτερικών υδάτων]
Άρθρο 43 παράγραφος 2 Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και
καταφύγια – επενδύσεις για τη διευκόλυνση της συμμόρφωσης με την υποχρέωση
εκφόρτωσης όλων των αλιευμάτων
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)
Άρθρο 34 Οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων
Άρθρο 27 Συμβουλευτικές υπηρεσίες (+ άρθρο 44 παράγραφος 3 Αλιεία εσωτερικών
υδάτων)
Άρθρο 30 Διαφοροποίηση και νέες μορφές εισοδήματος (+ άρθρο 44 παράγραφος 4 Αλιεία
εσωτερικών υδάτων)
Άρθρο 31 Στήριξη για την εκκίνηση επιχειρηματικής δραστηριότητας σε νέους αλιείς (+
άρθρο 44 παράγραφος 2 Αλιεία εσωτερικών υδάτων)
Άρθρο 32 Υγεία και ασφάλεια [+ άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο β) Αλιεία εσωτερικών
υδάτων]
Άρθρο 33 Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων
Άρθρο 35 Ταμεία αλληλοβοήθειας για δυσμενή καιρικά φαινόμενα και περιβαλλοντικά
συμβάντα
Άρθρο 42 Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων
αλιευμάτων [+ άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο ε) Αλιεία εσωτερικών υδάτων]
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]
Άρθρο 26 Καινοτομία (+ άρθρο 44 παράγραφος 3 Αλιεία εσωτερικών υδάτων)
Άρθρο 28 Συμπράξεις μεταξύ επιστημόνων και αλιέων (+ άρθρο 44 παράγραφος 3 Αλιεία
εσωτερικών υδάτων)
Άρθρο 41 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της
κλιματικής αλλαγής – Επενδύσεις επί του σκάφους· έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής
απόδοσης· διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του
σχεδιασμού του κύτους [+ άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο δ) Αλιεία εσωτερικών υδάτων]
Άρθρο 41 παράγραφος 2 Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής –
Αντικατάσταση ή εκσυγχρονισμός των κύριων ή βοηθητικών κινητήρων [+ άρθρο 44
παράγραφος 1 στοιχείο δ) Αλιεία εσωτερικών υδάτων]
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Μέτρα ΕΤΘΑ που καλύπτονται
Άρθρο 29 παράγραφοι 1και 2 Προώθηση του ανθρώπινου κεφαλαίου, της δημιουργίας
θέσεων απασχόλησης και του κοινωνικού διαλόγου – Κατάρτιση, δικτύωση, κοινωνικός
διάλογος· στήριξη στους συζύγους και στους συντρόφους συμβίωσης [+ άρθρο 44
παράγραφος 1 στοιχείο α) Αλιεία εσωτερικών υδάτων]
Άρθρο 29 παράγραφος 3 Προώθηση του ανθρώπινου κεφαλαίου, της δημιουργίας θέσεων
απασχόλησης και του κοινωνικού διαλόγου – Εκπαιδευόμενο σε αλιευτικό σκάφος
παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας / κοινωνικός διάλογος [+ άρθρο 44 παράγραφος 1
στοιχείο α) Αλιεία εσωτερικών υδάτων]
Άρθρο 47 Καινοτομία
Άρθρο 49 Υπηρεσίες διαχείρισης, ανακούφισης και παροχής συμβουλών για
εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας
Άρθρο 48 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως δ) και στ) έως η) Παραγωγικές επενδύσεις στην
υδατοκαλλιέργεια
Άρθρο 52 Ενθάρρυνση καινούριων υδατοκαλλιεργητών για βιώσιμες υδατοκαλλιέργειες
Άρθρο 48 παράγραφος 1 στοιχείο ια) Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια –
Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Άρθρο 48 παράγραφος 1 στοιχεία ε), θ) και ι) Παραγωγικές επενδύσεις στην
υδατοκαλλιέργεια – Αποδοτικότητα των πόρων, μείωση της χρήσης νερού και χημικών
προϊόντων, συστήματα ανακύκλωσης του νερού που μειώνουν στο ελάχιστο τη χρήση του
Άρθρο 51 Αύξηση του δυναμικού των ζωνών υδατοκαλλιέργειας
Άρθρο 53 Μετατροπή σε σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου και
βιολογική υδατοκαλλιέργεια
Άρθρο 54 Υδατοκαλλιέργεια που παρέχει περιβαλλοντικές υπηρεσίες
Άρθρο 55 Μέτρα για τη δημόσια υγεία
Άρθρο 56 Μέτρα για την υγεία και καλή διαβίωση των ζώων
Άρθρο 57 Ασφάλιση αποθεμάτων υδατοκαλλιέργειας
Άρθρο 50 Προώθηση του ανθρώπινου κεφαλαίου και της δικτύωσης
Άρθρο 77 Συλλογή δεδομένων
Άρθρο 76 Έλεγχος και επιβολή
Άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο α) Στήριξη για προπαρασκευή
Άρθρο 63 Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης (συμπ. οι δαπάνες λειτουργίας και ο
συντονισμός)
Άρθρο 64 Δραστηριότητες συνεργασίας
Άρθρο 66 Σχέδια παραγωγής και εμπορίας
Άρθρο 67 Ενισχύσεις στην αποθεματοποίηση
Άρθρο 68 Μέτρα εμπορίας
Άρθρο 69 Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
Άρθρο 80 παράγραφος 1 στοιχείο α) Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Εποπτεία
Ενδεικτική χρηματοδοτική ενίσχυση από το ΕΤΘΑ (σε ευρώ)
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6. ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΩΝ
6.1 Καθορισμός των εφαρμοστέων εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων και αξιολόγηση της
εκπλήρωσής τους
6.1.1 Εφαρμοστέες εκ των προτέρων αιρεσιμότητες ειδικές για το ΕΤΘΑ
Εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

1 - Έχει υποβληθεί έκθεση αλιευτικής ικανότητας σύμφωνα με το
άρθρο 22 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013
2 - Δημιουργία, μέχρι το 2014, πολυετούς εθνικού στρατηγικού
σχεδίου για την υδατοκαλλιέργεια, όπως αναφέρεται στο άρθρο
34 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013
3 - Διοικητική ικανότητα: Υπάρχει διαθέσιμη διοικητική
ικανότητα ώστε να επιτυγχάνεται συμμόρφωση με τις απαιτήσεις
δεδομένων για τη διαχείριση της αλιείας που καθορίζονται στο
άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και στο άρθρο 4
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 199/2008
4 - Διοικητική ικανότητα: Υπάρχει διαθέσιμη διοικητική
ικανότητα ώστε να επιτυγχάνεται συμμόρφωση με τις ανάγκες
της εφαρμογής ενωσιακού συστήματος ελέγχου, επιθεώρησης και
επιβολής όπως προβλέπεται στο άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1380/2013 και διευκρινίζεται περαιτέρω στον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 1224/2009

Προτεραιότητες
της
Ένωσης για τις οποίες
εφαρμόζονται
αιρεσιμότητες
1

Εκπληρώθηκε

2

Ναι

3

Εν μέρει

3

Εν μέρει

Εν μέρει

6.1.1 Κριτήρια και αξιολόγηση της εκπλήρωσής τους
Εκ των προτέρων
αιρεσιμότητα
1 - Έχει υποβληθεί
έκθεση αλιευτικής
ικανότητας
σύμφωνα με το
άρθρο
22
παράγραφος 2 του
κανονισμού
(ΕΕ)
αριθ. 1380/2013
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Κριτήριο

Εκπληρώθηκε

Στοιχείο αναφοράς

Εξήγηση

1 - Η έκθεση
συντάσσεται
σύμφωνα με τις
κοινές
κατευθυντήριες
γραμμές
της
Επιτροπής

Όχι

Ετήσια έκθεση στόλου
έτους
2014
(αρ
4481/79154/15-072015
διαβιβαστικό
έγγραφο
Γεν.Δ/νσης
Βιωσιμης Αλιείας)

Λόγω της μερικής
υλοποίησης
του
εθνικού
προγράμματος
συλλογής αλιευτικών
δεδομένων κατά τα
έτη 2012 & 2013 δεν
κατέστη δυνατό να
υπολογιστούν πλήρως
οι
οικονομικοί,
βιολογικοί & τεχνικοί
δείκτες
που
περιγράφονται
στις
κατευθυντήριες
γραμμές
της
Επιτροπής
προκειμένου
να
εκτιμηθεί η ύπαρξη ή
μη ισορροπίας στα
τμήματα
του
αλιευτικού στόλου. Η
υλοποίηση
του
εθνικού
προγράμματος
στο
σύνολό
του
θα
επιτρέψει
την
σύνταξη
έκθεσης
σύμφωνα
με
τις
κατευθυντήριες
γραμμές
(σχετικό
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σχέδιο
δράσης)Στα
πλαίσια της Κοινής
Αλιευτικής
Πολιτικής, η χώρα
διαχειρίζεται
την
αλιευτική ικανότητα
του
αλιευτικού
στόλου με τρόπο
ώστε να διατηρείται
σε
ελεγχόμενα
επίπεδα η ισχύς (KW)
και η χωρητικότητα
(GT) των σκαφών της
σε σχέση με τα
επίπεδα αναφοράς.
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1 - Έχει υποβληθεί
έκθεση αλιευτικής
ικανότητας
σύμφωνα με το
άρθρο
22
παράγραφος 2 του
κανονισμού
(ΕΕ)
αριθ. 1380/2013

2 - Η αλιευτική
ικανότητα
δεν
υπερβαίνει
τα
ανώτατα όρια της
αλιευτικής
ικανότητας
που
ορίζονται
στο
παράρτημα II του
κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1380/2013

Ναι

Ετήσια έκθεση στόλου
έτους
2014
(αρ
4481/79154/15-072015
διαβιβαστικό
έγγραφο
Γεν.Δ/νσης
Βιωσιμης Αλιείας)

Βάσει της ετήσιας
έκθεσης στόλου έτους
2014 διαπιστώνεται
πλήρης συμμόρφωση
με
το
καθεστώς
εισόδων-εξόδων και
τήρηση των επιπέδων
αναφοράς.
Συγκεκριμένα,
στις
31/12/2014
ο
ελληνικός αλιευτικός
στόλος
αριθμούσε
15.693
ενεργά
αλιευτικά
σκάφη
συνολικής
ολικής
χωρητικότητας
76.792,92 GT και
συνολικής
ισχύος
451.375,90 KW (όρια
Παραρτήματος ΙΙ Καν
1380 : 84.123 GT,
469.061 KW)

2 - Δημιουργία,
μέχρι το 2014,
πολυετούς εθνικού
στρατηγικού
σχεδίου για την
υδατοκαλλιέργεια,
όπως
αναφέρεται
στο άρθρο 34 του
κανονισμού
(ΕΕ)
αριθ. 1380/2013

1 - Διαβιβάζεται
στην
Επιτροπή
πολυετές
εθνικό
στρατηγικό σχέδιο
για
την
υδατοκαλλιέργεια
το αργότερο κατά
την
ημέρα
υποβολής
του
επιχειρησιακού
προγράμματος

Ναι

Πολυετές
Εθνικό
Στρατηγικό Σχέδιο για
την ανάπτυξη των
υδατοκαλλιεργειών
στην Ελλάδα, 20142020
(αρ.1573/128540/1410-2014 διαβιβαστικό
έγγραφο
Δ/νσης
Υδατοκαλλιεργειών
και Εσ.Υδάτων)

Έχει συνταχθεί το
«Πολυετές
Εθνικό
Στρατηγικό
Σχέδιο
για την ανάπτυξη των
υδατοκαλλιεργειών
στην Ελλάδα, 20142020»,σύμφωνα
με
τις
κοινές
στρατηγικές
κατευθυντήριες
γραμμές της Ε.Ε.
λαμβάνοντας υπόψη
τις ειδικές συνθήκες
της
χώρας,
την
κατάσταση
του
κλάδου
της
υδατοκαλλιέργειας
και το νομοθετικό,
θεσμικό
και
διοικητικό
πλαίσιο
που
διέπει
τη
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λειτουργία
του
κλάδου. Η τελική
επεξεργασία
και
σύνταξη
του,
πραγματοποιήθηκε
από
τη
Δ/νση
Υδατοκαλλιεργειών
και Εσωτ. Υδάτων
του
Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης
και
Τροφίμων,
κατόπιν
στενής
συνεργασίας με τα
ερευνητικά
ινστιτούτα και τους
παραγωγικούς φορείς
του κλάδου, καθώς
και με τις δημόσιες
υπηρεσίες που έχουν
θεσμικό ρόλο στην
αδειοδότηση και τον
έλεγχο τήρησης των
όρων
και
προϋποθέσεων, βάσει
των
οποίων
χορηγήθηκαν
οι
άδειες ίδρυσης και
λειτουργίας
των
μονάδων
υδατοκαλλιέργειας.
Το Πολυετές Εθνικό
Στρατηγικό
Σχέδιο
για την ανάπτυξη των
υδατοκαλλιεργειών
στην Ελλάδα, 20142020
διαβιβάστηκε
στην Επιτροπή στις
14/10/2014.
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2 - Δημιουργία,
μέχρι το 2014,
πολυετούς εθνικού
στρατηγικού
σχεδίου για την
υδατοκαλλιέργεια,
όπως
αναφέρεται
στο άρθρο 34 του
κανονισμού
(ΕΕ)
αριθ. 1380/2013

2
Το
επιχειρησιακό
πρόγραμμα
περιλαμβάνει
πληροφορίες
σχετικά με τις
συμπληρωματικές
πτυχές
με
το
πολυετές
εθνικό
στρατηγικό σχέδιο
για
την
υδατοκαλλιέργεια

Ναι

Πολυετές
Εθνικό
Στρατηγικό Σχέδιο για
την ανάπτυξη των
υδατοκαλλιεργειών
στην Ελλάδα, 20142020
(αρ.1573/128540/1410-2014 διαβιβαστικό
έγγραφο
Δ/νσης
Υδατοκαλλιεργειών
και Εσ.Υδάτων)

Οι
προβλεπόμενες
στο
επιχειρησιακό
πρόγραμμα δράσεις
στήριξης του τομέα
των
υδατοκαλλιεργειών
συνάδουν
με
το
Πολυετές
Εθνικό
Στρατηγικό
Σχέδιο
για την ανάπτυξη των
υδατοκαλλιεργειών
στην Ελλάδα, 20142020

3
Διοικητική
ικανότητα: Υπάρχει
διαθέσιμη
διοικητική
ικανότητα ώστε να
επιτυγχάνεται
συμμόρφωση με τις

1 - Περιγραφή της
διοικητικής
ικανότητας για την
κατάρτιση
και
εφαρμογή
πολυετούς
προγράμματος

Όχι

•
ΕΘΝΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»
ΑΘΗΝΑ
2014,
ΓΕΝΙΚΗ
ΔΝΣΗ

Η
Ελλάδα
θα
εφαρμόσει το Εθνικό
Πρόγραμμα Συλλογής
Αλιευτικών
Δεδομένων
20142016 σε εφαρμογή
του κανονισμού (ΕΚ)
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απαιτήσεις
δεδομένων για τη
διαχείριση
της
αλιείας
που
καθορίζονται
στο
άρθρο
25
του
κανονισμού
(ΕΕ)
αριθ. 1380/2013 και
στο άρθρο 4 του
κανονισμού
(ΕΚ)
αριθ. 199/2008

συλλογής
δεδομένων,
οποίο
αξιολογήσει
ΕΤΟΕΑ και
εγκρίνει
Επιτροπή

ΑΛΙΕΙΑΣ

3
Διοικητική
ικανότητα: Υπάρχει
διαθέσιμη
διοικητική
ικανότητα ώστε να
επιτυγχάνεται
συμμόρφωση με τις
απαιτήσεις
δεδομένων για τη
διαχείριση
της
αλιείας
που
καθορίζονται
στο
άρθρο
25
του
κανονισμού
(ΕΕ)
αριθ. 1380/2013 και
στο άρθρο 4 του
κανονισμού
(ΕΚ)
αριθ. 199/2008

2 - Περιγραφή
διοικητικής
ικανότητας για
κατάρτιση
εφαρμογή
προγραμμάτων
εργασιών για
συλλογή
δεδομένων,
οποία
αξιολογήσει
ΕΤΟΕΑ και
εγκρίνει
Επιτροπή

3
Διοικητική
ικανότητα: Υπάρχει
διαθέσιμη
διοικητική
ικανότητα ώστε να
επιτυγχάνεται

3 - Περιγραφή της
ικανότητας
κατανομής
ανθρώπινων πόρων
για τη σύναψη
διμερών
ή

το
θα
η
θα
η

της

•
ΚΥΑ
αριθ.
7860/122147/14-112013
(ΦΕΚ/2943/Β’/2013)
για την υλοποίηση του
Εθνικού
Προγράμματος
Συλλογής Αλιευτικών
Δεδομένων
έτους
2014

Ναι

2012 Ετ.Ε: Ares (2013)
2491381/26.06.2013

199/2008 και των
αποφάσεων
της
Ε.Επιτροπής C(2013)
5243/13.8.20141 και
C(2013)
5568/30.8.2013
Για την περίοδο 20162020, οι δράσεις θα
αφορούν στη συλλογή
βιολογικών, τεχνικών,
περιβαλλοντικών και
κοινωνικόοικονομικών
δεδομένων,
απαραίτητων για τη
διαχείριση
της
αλιείας.
Παρουσιάστηκε
καθυστέρηση
στην
έναρξη
συλλογής
δεδομένων
έτους
2015, για την πλήρη
εκπλήρωση
του
κριτηρίου
επισυνάπτεται
σχετικό
σχέδιο
δράσης

τη

Οι Ετήσιες Εκθέσεις
για τα έτη 2009 ως
και
2011δεν
υποβλήθηκαν
διότι
δεν
πραγματοποιήθηκε
συλλογή δεδομένων.

τα
θα
η
θα
η

Για τα έτη 2012 και
2013
υποβλήθηκαν
εγκαίρως
και
εγκρίθηκαν από την
Επιτροπή.

την
και

2013 Ετ.Ε: Ares (2014)
2057728/23.06.2014

Τα έτη 2010 ως 2012
δεν
διαβιβάστηκαν
δεδομένα σε τελικούς
χρήστες ως συνέπεια
της μη συλλογής
δεδομένων.
Έχουν
ληφθεί μέτρα ώστε η
συλλογή δεδομένων
να γίνεται πλέον
εγκαίρως.
Ναι

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ
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Η Ελλάδα δεν έχει
συνάψει διμερείς ή
πολυμερείς
συμφωνίες για τη
συλλογή δεδομένων

EL

EL

συμμόρφωση με τις
απαιτήσεις
δεδομένων για τη
διαχείριση
της
αλιείας
που
καθορίζονται
στο
άρθρο
25
του
κανονισμού
(ΕΕ)
αριθ. 1380/2013 και
στο άρθρο 4 του
κανονισμού
(ΕΚ)
αριθ. 199/2008
4
Διοικητική
ικανότητα: Υπάρχει
διαθέσιμη
διοικητική
ικανότητα ώστε να
επιτυγχάνεται
συμμόρφωση με τις
ανάγκες
της
εφαρμογής
ενωσιακού
συστήματος
ελέγχου,
επιθεώρησης
και
επιβολής
όπως
προβλέπεται
στο
άρθρο
36
του
κανονισμού
(ΕΕ)
αριθ. 1380/2013 και
διευκρινίζεται
περαιτέρω
στον
κανονισμό
(ΕΚ)
αριθ. 1224/2009

πολυμερών
συμφωνιών
με
άλλα κράτη μέλη,
σε
περίπτωση
επιμερισμένης
εργασίας για την
τήρηση
των
υποχρεώσεων περί
συλλογής
δεδομένων
1 - Περιγραφή της
διοικητικής
ικανότητας για την
κατάρτιση
και
εφαρμογή
του
τμήματος
του
επιχειρησιακού
προγράμματος που
αφορά
τη
χρηματοδότηση του
εθνικού
προγράμματος
ελέγχου για την
περίοδο 2014-2020
όπως αναφέρεται
στο
άρθρο
18
παράγραφος
1
στοιχείο ιε)

Όχι

4
Διοικητική
ικανότητα: Υπάρχει
διαθέσιμη
διοικητική
ικανότητα ώστε να
επιτυγχάνεται
συμμόρφωση με τις
ανάγκες
της
εφαρμογής
ενωσιακού
συστήματος
ελέγχου,
επιθεώρησης
και
επιβολής
όπως
προβλέπεται
στο
άρθρο
36
του
κανονισμού
(ΕΕ)
αριθ. 1380/2013 και
διευκρινίζεται

2 - Περιγραφή της
διοικητικής
ικανότητας για την
κατάρτιση
και
εφαρμογή
του
εθνικού ελεγκτικού
προγράμματος
δράσης για τα
πολυετή
προγράμματα όπως
αναφέρεται
στο
άρθρο
46
του
κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1224/2009

Ναι
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Σύστημα
ελέγχου,
επιθεώρησης
και
επιβολής
τήρησης
των
κανόνων
της
Κοινής
Αλιευτικής
Πολιτικής», ΥΠΑΠΕ ΓΕΝΙΚΗ
ΔΝΣΗ
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ,
Υποργείο Ναυτιλίας Δ/ΝΣΗ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΛΙΕΙΑΣ

Α) Έχει συνταχθεί το
σχετικό τμήμα και
συμπεριλαμβάνεται
στο παρόν ΕΠ Αλιεία
και Θάλασσα 20142020 (κεφ. 12).

Σύστημα
ελέγχου,
επιθεώρησης
και
επιβολής
τήρησης
των
κανόνων
της
Κοινής
Αλιευτικής
Πολιτικής», ΥΠΑΠΕ ΓΕΝΙΚΗ
ΔΝΣΗ
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ,
Υποργείο Ναυτιλίας Δ/ΝΣΗ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΛΙΕΙΑΣ

Η Ελλάδα πολλά
χρόνια
πριν
έχει
θεσμοθετήσει
ένα
αυστηρό
εθνικό
σύστημα
ελέγχου
στον
τομέα
της
αλιείας το οποίο
περιλαμβάνει
τις
αρμόδιες ελεγκτικές
αρχές
που
εξουσιοδοτούνται
για την επιθεώρηση ,
τον έλεγχο και την
επιβολή των μέτρων
συμμόρφωσης
στο
τομέα αλιείας, τις
διοικητικές
και
ποινικές
κυρώσεις
που
επιβάλλονται

Β)
Το
κριτήριο
σχετίζεται με την
γενική αιρεσιμότητα
4 "ύπαρξη ρυθμίσεων
για
την
αποτελεσματική
εφαρμογή
της
νομοθεσίας
της
Ένωσης
περί
δημοσίων συμβάσεων
στο πεδίο των ΕΔΕΤ"
η οποία εκπληρώνεται
μερικώς. Ως
εκ
τούτου ως σχέδιο
δράσης
για
την
εκπλήρωση
του
συγκεκριμένου
κριτηρίου αναφέρεται
το σχέδιο δράσης της
ανωτέρω
γενικής
αιρεσιμότητας.

EL

περαιτέρω
στον
κανονισμό
(ΕΚ)
αριθ. 1224/2009

EL

στους παραβάτες των
διατάξεων
της
αλιευτικής
νομοθεσίας.

4
Διοικητική
ικανότητα: Υπάρχει
διαθέσιμη
διοικητική
ικανότητα ώστε να
επιτυγχάνεται
συμμόρφωση με τις
ανάγκες
της
εφαρμογής
ενωσιακού
συστήματος
ελέγχου,
επιθεώρησης
και
επιβολής
όπως
προβλέπεται
στο
άρθρο
36
του
κανονισμού
(ΕΕ)
αριθ. 1380/2013 και
διευκρινίζεται
περαιτέρω
στον
κανονισμό
(ΕΚ)
αριθ. 1224/2009

3 - Περιγραφή της
διοικητικής
ικανότητας για την
κατάρτιση
και
εφαρμογή
του
κοινού
προγράμματος
ελέγχου που μπορεί
να θεσπιστεί με
άλλα κράτη μέλη
όπως αναφέρεται
στο άρθρο 94 του
κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1224/2009

Ναι

Σύστημα
ελέγχου,
επιθεώρησης
και
επιβολής
τήρησης
των
κανόνων
της
Κοινής
Αλιευτικής
Πολιτικής», ΥΠΑΠΕ ΓΕΝΙΚΗ
ΔΝΣΗ
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ,
Υποργείο Ναυτιλίας Δ/ΝΣΗ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΛΙΕΙΑΣ

Η Ελλάδα πολλά
χρόνια
πριν
έχει
θεσμοθετήσει
ένα
αυστηρό
εθνικό
σύστημα
ελέγχου
στον
τομέα
της
αλιείας το οποίο
περιλαμβάνει
τις
αρμόδιες ελεγκτικές
αρχές
που
εξουσιοδοτούνται
για την επιθεώρηση ,
τον έλεγχο και την
επιβολή των μέτρων
συμμόρφωσης
στο
τομέα αλιείας, τις
διοικητικές
και
ποινικές
κυρώσεις
που
επιβάλλονται
στους παραβάτες των
διατάξεων
της
αλιευτικής
νομοθεσίας.

4
Διοικητική
ικανότητα: Υπάρχει
διαθέσιμη
διοικητική
ικανότητα ώστε να
επιτυγχάνεται
συμμόρφωση με τις
ανάγκες
της
εφαρμογής
ενωσιακού
συστήματος
ελέγχου,
επιθεώρησης
και
επιβολής
όπως
προβλέπεται
στο
άρθρο
36
του
κανονισμού
(ΕΕ)
αριθ. 1380/2013 και
διευκρινίζεται
περαιτέρω
στον
κανονισμό
(ΕΚ)
αριθ. 1224/2009

4 - Περιγραφή της
διοικητικής
ικανότητας για την
κατάρτιση
και
εφαρμογή
των
ειδικών
προγραμμάτων
ελέγχου
και
επιθεωρήσεων
όπως αναφέρεται
στο άρθρο 95 του
κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1224/2009

Ναι

Σύστημα
ελέγχου,
επιθεώρησης
και
επιβολής
τήρησης
των
κανόνων
της
Κοινής
Αλιευτικής
Πολιτικής», ΥΠΑΠΕ ΓΕΝΙΚΗ
ΔΝΣΗ
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ,
Υποργείο Ναυτιλίας Δ/ΝΣΗ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΛΙΕΙΑΣ

Η Ελλάδα πολλά
χρόνια
πριν
έχει
θεσμοθετήσει
ένα
αυστηρό
εθνικό
σύστημα
ελέγχου
στον
τομέα
της
αλιείας το οποίο
περιλαμβάνει
τις
αρμόδιες ελεγκτικές
αρχές
που
εξουσιοδοτούνται
για την επιθεώρηση ,
τον έλεγχο και την
επιβολή των μέτρων
συμμόρφωσης
στο
τομέα αλιείας , τις
διοικητικές
και
ποινικές
κυρώσεις
που
επιβάλλονται
στους παραβάτες των
διατάξεων
της
αλιευτικής
νομοθεσίας . Στο
πλαίσιο προσαρμογής
του
κοινοτικού
συστήματος ελέγχου
και της ΠΛΑ Αλιείας
έχει θεσμοθετηθεί η
Ενιαία Αρχή Ελέγχου
και αναμορφώνεται
,εκσυγχρονίζεται το
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κυρωτικό σύστημα
ελέγχου
(σχέδιο
νόμου)
που
θα
περιλαμβάνει,
την
προσαρμογή
των
διοικητικών
και
ποινικών κυρώσεων
(χρηματικά πρόστιμα,
άμεσα
και
συνοδευτικά
μέτρα
επιβολής , προσωρινή
ή οριστική αφαίρεση
άδειας αλιείας ), το
σύστημα μορίων, κλπ.
4
Διοικητική
ικανότητα: Υπάρχει
διαθέσιμη
διοικητική
ικανότητα ώστε να
επιτυγχάνεται
συμμόρφωση με τις
ανάγκες
της
εφαρμογής
ενωσιακού
συστήματος
ελέγχου,
επιθεώρησης
και
επιβολής
όπως
προβλέπεται
στο
άρθρο
36
του
κανονισμού
(ΕΕ)
αριθ. 1380/2013 και
διευκρινίζεται
περαιτέρω
στον
κανονισμό
(ΕΚ)
αριθ. 1224/2009

EL

5 - Περιγραφή της
διοικητικής
ικανότητας για την
εφαρμογή
συστήματος
αποτελεσματικών,
αναλογικών
και
αποτρεπτικών
κυρώσεων για τις
σοβαρές
παραβάσεις όπως
αναφέρεται
στο
άρθρο
90
του
κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1224/2009

Ναι

Σύστημα
ελέγχου,
επιθεώρησης
και
επιβολής
τήρησης
των
κανόνων
της
Κοινής
Αλιευτικής
Πολιτικής», ΥΠΑΠΕ ΓΕΝΙΚΗ
ΔΝΣΗ
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ,
Υποργείο Ναυτιλίας Δ/ΝΣΗ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΛΙΕΙΑΣ
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Η Ελλάδα πολλά
χρόνια
πριν
έχει
θεσμοθετήσει
ένα
αυστηρό
εθνικό
σύστημα
ελέγχου
στον
τομέα
της
αλιείας το οποίο
περιλαμβάνει
τις
αρμόδιες ελεγκτικές
αρχές
που
εξουσιοδοτούνται
για την επιθεώρηση ,
τον έλεγχο και την
επιβολή των μέτρων
συμμόρφωσης
στο
τομέα αλιείας, τις
διοικητικές
και
ποινικές
κυρώσεις
που
επιβάλλονται
στους παραβάτες των
διατάξεων
της
αλιευτικής
νομοθεσίας . Στο
πλαίσιο προσαρμογής
του
κοινοτικού
συστήματος ελέγχου
και της ΠΛΑ Αλιείας
έχει θεσμοθετηθεί η
Ενιαία Αρχή Ελέγχου
και αναμορφώνεται
,εκσυγχρονίζεται το
κυρωτικό σύστημα
ελέγχου
(σχέδιο
νόμου)
που
θα
περιλαμβάνει
,την
προσαρμογή
των
διοικητικών
και
ποινικών κυρώσεων
( χρηματικά πρόστιμα
,
άμεσα
και
συνοδευτικά
μέτρα
επιβολής , προσωρινή
ή οριστική αφαίρεση
άδειας αλιείας ), το
σύστημα μορίων, κλπ

EL

.
4
Διοικητική
ικανότητα: Υπάρχει
διαθέσιμη
διοικητική
ικανότητα ώστε να
επιτυγχάνεται
συμμόρφωση με τις
ανάγκες
της
εφαρμογής
ενωσιακού
συστήματος
ελέγχου,
επιθεώρησης
και
επιβολής
όπως
προβλέπεται
στο
άρθρο
36
του
κανονισμού
(ΕΕ)
αριθ. 1380/2013 και
διευκρινίζεται
περαιτέρω
στον
κανονισμό
(ΕΚ)
αριθ. 1224/2009

6 - Περιγραφή της
διοικητικής
ικανότητας για την
εφαρμογή
συστήματος
επιβολής ποινών με
σώρευση μορίων
για τις σοβαρές
παραβάσεις όπως
αναφέρεται
στο
άρθρο
92
του
κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1224/2009

Ναι

Εκδόθηκε η υπ' αρ
3866/78486/14-072015
ΥΑ
(ΦΕΚ
1587/τΒ’/28-072015) Σύστημα
ελέγχου, επιθεώρησης
και επιβολής τήρησης
των
κανόνων
της
Κοινής
Αλιευτικής
Πολιτικής
ΥΠΑΠΕΓΕΝΙΚΗ
ΔΝΣΗ
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ,
Υπουργείο ΝαυτιλίαςΔ/ΝΣΗ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΛΙΕΙΑΣ

Η Ελλάδα πολλά
χρόνια
πριν
έχει
θεσμοθετήσει
ένα
αυστηρό
εθνικό
σύστημα
ελέγχου
στον
τομέα
της
αλιείας το οποίο
περιλαμβάνει
τις
αρμόδιες ελεγκτικές
αρχές
που
εξουσιοδοτούνται
για την επιθεώρηση ,
τον έλεγχο και την
επιβολή των μέτρων
συμμόρφωσης
στο
τομέα αλιείας , τις
διοικητικές
και
ποινικές
κυρώσεις
που
επιβάλλονται
στους παραβάτες των
διατάξεων
της
αλιευτικής
νομοθεσίας

6.1.2 Εφαρμοστέες γενικές εκ των προτέρων αιρεσιμότητες και αξιολόγηση της εκπλήρωσής
τους
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 4: Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή της
νομοθεσίας της Ένωσης περί δημόσιων συμβάσεων στο πεδίο των ΕΔΕΤ (εκπληρώνεται
μερικώς)
Έχουν υλοποιηθεί δράσεις (π.χ. ίδρυση ΕΑΑΔΗΣΥ) ενώ συνεχίζεται η υλοποίηση όσων
περιγράφονται στο Σχέδιο Δράσης (ΣΔ) που συμφωνήθηκε με την ΕΕ (επισυνάπτεται ως
παράρτημα), Η ΕΕ θα αξιολογήσει την εκπλήρωση της αιρεσιμότητας με βάση το λεπτομερές
ΣΔ η επικαιροποίηση του οποίου είναι σε διαβούλευση.
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 5: Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή της
νομοθεσίας της Ένωσης περί κρατικών ενισχύσεων (ΚΕ) στο πεδίο των ΕΔΕΤ
(εκπληρώνεται)
Η Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΚΕ) του Υπ. Οικονομικών σε συνεργασία με το
δίκτυο Αποκεντρωμένων Μονάδων ΚΕ που συστήνεται στα άλλα Υπουργεία, αποτελεί το
συντονιστικό όργανο για τον έλεγχο των ΚΕ της χώρας. Με τη στήριξη της ΜΟΔ
εκπονούνται προγράμματα κατάρτισης σε θέματα ΚΕ για την ενημέρωση του προσωπικού
που ασχολείται με τη διαχείριση των κονδυλίων των ΕΔΕΤ ενώ θα συνεχιστεί και η διάχυση
πληροφοριών στις ΔΑ.
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 6: Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή της
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περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ένωσης σχετικά με την ΕΠΕ και τη ΣΠΕ (εκπληρώνεται)
Οι Οδηγίες 201/92/ΕΕ και 200/42/ΕΕ, έχουν ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο με τους νόμους
1650/86, 3010/2002, 4014/2011 και την ΚΥΑ 107017/.2006. Το Πρόγραμμα «Διαύγεια»
στοχεύει στην επίτευξη της μέγιστης δυνατής δημοσιότητας της κυβερνητικής πολιτικής και
της διοικητικής δραστηριότητας, τη διασφάλιση της διαφάνειας και την εμπέδωση της
υπευθυνότητας και της λογοδοσίας. Για την ηλεκτρονική διαχείριση της διαδικασίας
περιβαλλοντικής αδειοδότησης, προβλέπεται η δημιουργία Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού
Μητρώου πληροφοριών στο Υπ. Περιβάλλοντος.
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 7: Η ύπαρξη μιας αναγκαίας στατιστικής βάσης για τις
αξιολογήσεις εκτίμησης της αποτελεσματικότητας και της επίπτωσης των προγραμμάτων
(εκπληρώνεται μερικώς)
Το σύνολο των ρυθμίσεων για την παρακολούθηση των στατιστικών δεδομένων του ΕΣΠΑ
είναι υπό επεξεργασία και έχει συμπεριληφθεί σε ένα διακριτό έγγραφο εργασίας το οποίο
έχει δυναμικό χαρακτήρα και θα επικαιροποιείται κατά τη διάρκεια υλοποίησης των
προγραμμάτων. Επιπλέον, απαιτείται προσαρμογή των υφιστάμενων πληροφοριακών
συστημάτων στην ηλεκτρονική αποθήκευση και επεξεργασία των σωρευτικών δεδομένων για
τις πράξεις.

6.2 Περιγραφή των δράσεων προς ανάληψη, των αρμόδιων φορέων και του
χρονοδιαγράμματος εφαρμογής τους
6.2.1 Προβλεπόμενες δράσεις για την επίτευξη της εκπλήρωσης των εκ των προτέρων
αιρεσιμοτήτων ειδικά για το ΕΤΘΑ
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Εκ των προτέρων αιρεσιμότητα

Κριτήριο

Δράσεις προς ανάληψη

Προθεσμία

1 - Έχει υποβληθεί έκθεση αλιευτικής
ικανότητας σύμφωνα με το άρθρο 22
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1380/2013

1 - Η έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με
τις κοινές κατευθυντήριες γραμμές της
Επιτροπής

Αξιολόγηση
των
επιπέδων
αλιευτικής
ικανότητας του στόλου με χρήση των πλέον
πρόσφατων δεδομένων βάσει της υλοποίησης
του προγράμματος συλλογής δεδομένων 20132015.

31
2016

Μαϊ

1 - Έχει υποβληθεί έκθεση αλιευτικής
ικανότητας σύμφωνα με το άρθρο 22
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1380/2013

1 - Η έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με
τις κοινές κατευθυντήριες γραμμές της
Επιτροπής

Εισήγηση και εφαρμογή συγκεκριμένων
δράσεων για τα τμήματα του στόλου τα οποία
έχουν πλεονάζουσα αλιευτική ικανότητα (άρθρο
22(4) του Καν(ΕΕ) 1380/2013)

31
2016

Μαϊ

1 - Έχει υποβληθεί έκθεση αλιευτικής
ικανότητας σύμφωνα με το άρθρο 22
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1380/2013

1 - Η έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με
τις κοινές κατευθυντήριες γραμμές της
Επιτροπής

31
2016

Μαϊ

3 - Διοικητική ικανότητα: Υπάρχει
διαθέσιμη διοικητική ικανότητα ώστε να
επιτυγχάνεται
συμμόρφωση
με
τις
απαιτήσεις δεδομένων για τη διαχείριση της
αλιείας που καθορίζονται στο άρθρο 25 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και στο
άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
199/2008

1 - Περιγραφή της διοικητικής
ικανότητας για την κατάρτιση και
εφαρμογή πολυετούς προγράμματος
συλλογής δεδομένων, το οποίο θα
αξιολογήσει η ΕΤΟΕΑ και θα εγκρίνει η
Επιτροπή

Υποβολή της έκθεσης αλιευτικής ικανότητας
(2016) αναφορικά με τη σχέση μεταξύ
αλιευτικής
ικανότητας
και
αλιευτικών
δυνατοτήτων των τμημάτων του στόλου (για το
έτος 2015) με βάση τους διαθέσιμους
βιολογικούς και οικονομικούς δείκτες καθώς και
δείκτες χρήσης σκαφών ανά τμήμα του στόλου
(δεδομένα από το πρόγραμμα συλλογής
αλιευτικών δεδομένων)
Ολοκλήρωση της υλοποίησης του προγράμματος
συλλογής δεδομένων για το 2015

31
2015

Δεκ

1) Γενική Διεύθυνση
Βιώσιμης
Αλιείας–
Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης
και
Τροφίμων
2)
Εθνικός
ανταποκριτής για τα
αλιευτικά δεδομένα

3 - Διοικητική ικανότητα: Υπάρχει
διαθέσιμη διοικητική ικανότητα ώστε να
επιτυγχάνεται
συμμόρφωση
με
τις
απαιτήσεις δεδομένων για τη διαχείριση της

1 - Περιγραφή της διοικητικής
ικανότητας για την κατάρτιση και
εφαρμογή πολυετούς προγράμματος
συλλογής δεδομένων, το οποίο θα

Οργάνωση και παροχή προγράμματος εργασιών
με περιγραφή των επιμέρους ενεργειών

31
2015

Δεκ

1) Γενική Διεύθυνση
Βιώσιμης
Αλιείας–
Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης
και
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Αρμόδιοι φορείς για
την τήρηση
1) Γενική Διεύθυνση
Βιώσιμης
Αλιείας–
Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης
και
Τροφίμων
2)
Εθνικός
ανταποκριτής για τα
αλιευτικά δεδομένα
1) Γενική Διεύθυνση
Βιώσιμης
Αλιείας–
Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης
και
Τροφίμων
2)
Εθνικός
ανταποκριτής για τα
αλιευτικά δεδομένα
1) Γενική Διεύθυνση
Βιώσιμης
Αλιείας–
Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης
και
Τροφίμων
2)
Εθνικός
ανταποκριτής για τα
αλιευτικά δεδομένα
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αλιείας που καθορίζονται στο άρθρο 25 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και στο
άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
199/2008

αξιολογήσει η ΕΤΟΕΑ και θα εγκρίνει η
Επιτροπή

4 - Διοικητική ικανότητα: Υπάρχει
διαθέσιμη διοικητική ικανότητα ώστε να
επιτυγχάνεται συμμόρφωση με τις ανάγκες
της εφαρμογής ενωσιακού συστήματος
ελέγχου, επιθεώρησης και επιβολής όπως
προβλέπεται στο άρθρο 36 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και διευκρινίζεται
περαιτέρω στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1224/2009

1 - Περιγραφή της διοικητικής
ικανότητας για την κατάρτιση και
εφαρμογή
του
τμήματος
του
επιχειρησιακού προγράμματος που
αφορά τη χρηματοδότηση του εθνικού
προγράμματος ελέγχου για την περίοδο
2014-2020 όπως αναφέρεται στο άρθρο
18 παράγραφος 1 στοιχείο ιε)

Τροφίμων
2)
Εθνικός
ανταποκριτής για τα
αλιευτικά δεδομένα
Η υλοποίηση όσων περιγράφονται στο Σχέδιο
Δράσης (ΣΔ) που συμφωνήθηκε με την ΕΕ
(επισυνάπτεται ως παράρτημα), Η ΕΕ θα
αξιολογήσει την εκπλήρωση της αιρεσιμότητας
με βάση το λεπτομερές Σχέδιο Δράσης η
επικαιροποίηση
του
οποίου
είναι
σε
διαβούλευση.

31
2016

Δεκ

Γενική
Γραμματεία
Δημοσίων
Επενδύσεων - ΕΣΠΑ /
Ειδική
Υπηρεσία
Στρατηγικής,
Σχεδιασμού
και
Αξιολόγησης

6.2.2 Προβλεπόμενες δράσεις για την επίτευξη της εκπλήρωσης των γενικών εκ των προτέρων
αιρεσιμοτήτων
Γενικός όρος (4) Δημόσιες συμβάσεις
Οι ελληνικές αρχές υλοποιούν τις δράσεις που περιγράφονται λεπτομερώς στο Σχέδιο
Δράσης που συμφωνήθηκε την 26.11.2014 με την ΕΕ (στο εξής «ΣΔ(G4)») προκειμένου να
εκπληρώσουν την αιρεσιμότητα G4. Το ΣΔ(G4) επισυνάπτεται στην αγγλική γλώσσα στο
ΕΠ. Η ΕΕ θα αξιολογήσει την εκπλήρωση της αιρεσιμότητας G4 με βάση το ΣΔ(G4),
συνοπτικά οι δράσεις του οποίου είναι:
- Ενσωμάτωση των νέων ευρωπαϊκών οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις (ΔΣ).
- Δευτερογενής νομοθεσία ανάθεσης ΔΣ έργων, προμηθειών, υπηρεσιών (αρ.172
ν.4281/2014)
- Έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών / ερμηνευτικών εγκυκλίων για την ασφαλή και
ομοιόμορφη εφαρμογή της νομοθεσίας για τις ΔΣ και την αντιμετώπιση των συνηθέστερων
σφαλμάτων
- Έκδοση τυποποιημένων τευχών δημοπράτησης
- Λήψη μέτρων εφαρμογής του νέου συστήματος προδικαστικής προστασίας των
οικονομικών φορέων- Ολοκλήρωση δράσεων που αφορούν τη διαθεσιμότητα εργαλείων &
συστημάτων ΤΠ: ΕΣΗΔΗΣ, ΚΗΜΔΗΣ
- Υιοθέτηση εκπαιδευτικού προγράμματος για ΔΣ και υποστήριξη δικαιούχων όσον αφορά τη
νέα νομοθεσία.
Στην παρούσα φάση οι ελληνικές αρχές και οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΕ είναι σε
διαβούλευση για την επικαιροποίηση του σχετικού Σχεδίου Δράσης (ΣΔ(G4).

Γενικός όρος (7) Η ύπαρξη μιας αναγκαίας στατιστικής βάσης για τις αξιολογήσεις εκτίμησης
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της αποτελεσματικότητας και της επίπτωσης των προγραμμάτων.
Το σύνολο των ρυθμίσεων για την παρακολούθηση των στατιστικών δεδομένων είναι υπό
επεξεργασία και έχει συμπεριληφθεί σε ένα διακριτό έγγραφο εργασίας (Ενιαίο σύστημα
παρακολούθησης δεικτών ΕΣΠΑ 2014 – 2020), το οποίο θα έχει δυναμικό χαρακτήρα με
συνεχή επικαιροποίηση κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου. Στο έγγραφο αυτό,
θα αντιμετωπίζονται με ολοκληρωμένο τρόπο τα ζητήματα παρακολούθησης των δεικτών
όλων των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για όλα τα Ταμεία και τα Προγράμματα. Η
οριστικοποίηση του εγγράφου θα γίνει μετά την κατάρτιση και την έγκριση του νέου ΕΣΠΑ
και των Προγραμμάτων του και οι σχετικές ρυθμίσεις του Συστήματος Παρακολούθησης θα
ενσωματωθούν στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.
Επιπλέον, πρόκειται να αναληφθούν οι ακόλουθες δράσεις:
Προσαρμογή του υφιστάμενου Πληροφοριακού Συστήματος στις νέες
απαιτήσεις ηλεκτρονικής αποθήκευσης, επεξεργασίας και δημόσιας διάθεσης των
δεδομένων των πράξεων.
Ανάπτυξη μηχανισμού στατιστικής επικύρωσης και συνεργασίας της ΕΥΔ με
φορείς που μπορούν να παρέχουν σχετικά δεδομένα.
Αναβάθμιση του διαδικτυακού τόπου του προγράμματος αλιείας και σύνδεσή
του με τον διαδικτυακό τόπο του υπόλοιπου ΕΣΠΑ.
Ρυθμίσεις για τη δημοσιοποίηση των Ετήσιων Εκθέσεων προόδου των ΕΠ στις
ιστοσελίδες των ΕΥΔ & ΕΣΠΑ.
Περιγραφή μεθόδου ανάπτυξης υποσυστήματος δεικτών, σύμφωνα με το
αρ.125.3.a.i Καν. ΕΚ 1303/2013.
Ανάπτυξη πλαισίου συλλογής δεδομένων για τη διενέργεια αξιολογήσεων
επιπτώσεων.
Επισυνάπτεται σχέδιο δράσης ως παράρτημα.
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7. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
7.1 Πίνακας: Πλαίσιο επίδοσης
Προτεραιότητα της 1 - Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη
Ένωσης
χρήση των πόρων, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη
γνώση αλιείας
Δείκτης και μονάδα μέτρησης, κατά περίπτωση

Ορόσημο για
το 2018
Οικονομικός δείκτης
40.349.300,00
1.3 - Αριθ. έργων για την προστιθέμενη αξία, την
4,00
ποιότητα, τη χρήση ανεπιθύμητων αλιευμάτων και τους
αλιευτικούς λιμένες, τους τόπους εκφόρτωσης, τις
ιχθυόσκαλες και τα καταφύγια
1.5 - Aριθ. έργων για την οριστική παύση
500,00
1.6 - Aριθ. έργων για την προστασία και αποκατάσταση
1,00
της
θαλάσσιας
βιοποικιλότητας
και
των
οικοσυστημάτων

Στόχοι για το
2023
174.200.000,00
35,00

500,00
14,00

Προτεραιότητα της 2 - Προαγωγή της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη
Ένωσης
χρήση των πόρων, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη
γνώση υδατοκαλλιέργειας
Δείκτης και μονάδα μέτρησης, κατά περίπτωση

Ορόσημο για το
2018
Οικονομικός δείκτης
1.000.000,00
2.2 - Aριθ. έργων για τις παραγωγικές επενδύσεις
30,00
στην υδατοκαλλιέργεια
Προτεραιότητα της Ένωσης

3 - Προαγωγή της εφαρμογής της ΚΑλΠ

Δείκτης και μονάδα μέτρησης, κατά περίπτωση

Ορόσημο για το
2018
Οικονομικός δείκτης
10.000.000,00
3.1 - Aριθ. έργων για την εφαρμογή του ενωσιακού
5,00
συστήματος ελέγχου, επιθεωρήσεων και επιβολής
Προτεραιότητα της Ένωσης

Ορόσημο για το
2018
Οικονομικός δείκτης
1.000.000,00
4.1 - Αριθ. επιλεγμένων τοπικών αναπτυξιακών
8,00
στρατηγικών
4.2 - Aριθ. έργων για την προπαρασκευαστική
8,00
υποστήριξη
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Στόχοι για το
2023
92.088.225,00
16,00

4 - Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής

Δείκτης και μονάδα μέτρησης, κατά περίπτωση

Προτεραιότητα της Ένωσης

Στόχοι για το
2023
83.192.115,00
110,00

Στόχοι για το
2023
70.500.000,00
10,00
10,00

5 - Προαγωγή της εμπορίας και της μεταποίησης
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Δείκτης και μονάδα μέτρησης,
περίπτωση
Οικονομικός δείκτης
5.3 - Aριθ. έργων για τη μεταποίηση
Προτεραιότητα
Ένωσης

κατά Ορόσημο για το
2018
1.000.000,00
6,00

Στόχοι για το
2023
78.277.020,00
30,00

της 6 - Προαγωγή της εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας
Πολιτικής

Δείκτης και μονάδα μέτρησης, κατά περίπτωση

Ορόσημο για το
2018
Οικονομικός δείκτης
368.080,00
6.1 - Αριθ. έργων για την ολοκληρωμένη
1,00
θαλάσσια εποπτεία

Στόχοι για το
2023
5.927.414,00
2,00

7.2 Πίνακας: Αιτιολόγηση όσον αφορά την επιλογή των δεικτών εκροής που πρέπει να
συμπεριληφθούν στο πλαίσιο επιδόσεων
Προτεραιότητα της 1 - Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη
Ένωσης
χρήση των πόρων, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη
γνώση αλιείας
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Σκεπτικό στο οποίο βασίζεται η επιλογή
των δεικτών εκροής που περιλαμβάνονται
στο πλαίσιο επιδόσεων, και συγκεκριμένα
εξήγηση όσον αφορά το μερίδιο της
δημοσιονομικής
κατανομής
που
αντιπροσωπεύεται από τις ενέργειες από τις
οποίες θα προέλθουν οι εκροές, καθώς και
η μέθοδος που εφαρμόζεται για τον
υπολογισμό του μεριδίου, το οποίο πρέπει
να υπερβαίνει το ποσοστό 50% της
δημοσιονομικής κατανομής για την
προτεραιότητα

Η επιλογή των δεικτών εκροών της ΠΕ1
προκύπτει
από
τον
προγραμματισμό
εφαρμογής Μέτρων ιδιαίτερα σημαντικών για
την υλοποίηση της στρατηγικής του ΕΠ, όσον
αφορά τη διαχείριση του στόλου και των
αποθεμάτων.
Η χρηματοοικονομική κατανομή αντιστοιχεί το
51,95% της ΔΔ της ΠΕ1.
Η κατανομή του μεριδίου, έχει προκύψει ως
αποτέλεσμα της εξειδίκευσης της στρατηγικής
του ΕΠ, βάσει Ειδικών Στόχων και δεικτών
εκροών (καθορισμός στοχοθεσίας).

Δεδομένα ή αποδεικτικά στοιχεία που
χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της
τιμής των ορόσημων και των ποσοτικών
στόχων και της μεθόδου υπολογισμού (π.χ.
δεδομένα σχετικά με το μοναδιαίο κόστος,
τα κριτήρια αναφοράς, τον συνήθη ή τον
παρελθόντα ρυθμό υλοποίησης, τις
συμβουλές των εμπειρογνωμόνων και τα
συμπεράσματα
εκ
των
προτέρων
αξιολόγησης)

Δείκτης Επιδόσεων 1: Το ορόσημο του 2018 &
2023 (το οποίο για το συγκεκριμένο δείκτη
ταυτίζεται), αντιστοιχεί στον προγραμματικό
στόχο που έχει τεθεί και προκύπτει από
εκτίμηση διαθέσιμων στοιχείων καθώς και από
την εμπειρία υλοποίησης των αντίστοιχων
παρεμβάσεων κατά την προγραμματική
περίοδο 2007-2013 (από όπου αντλήθηκαν και
στοιχεία μοναδιαίου κόστους).
Όπως προβλέπεται στους Καν 1380/2013 &
508/2014, η υλοποίησή η μη του στόχου θα
εξαρτηθεί απόλυτα από τα συμπεράσματα της
ετήσιας έκθεσης για το στόλο και τα
αντίστοιχα σχέδια δράσης
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Δείκτης Επιδόσεων 2: Το ορόσημο για το 2018
προκύπτει από την εμπειρία υλοποίησης των
αντίστοιχων
παρεμβάσεων
κατά
την
προγραμματική περίοδο 2007-2013, από όπου
αντλήθηκαν και στοιχεία μοναδιαίου κόστους.
Παράλληλα, λήφθηκε υπόψη το Σχέδιο
Δράσεων Προτεραιότητας για το Δίκτυο
NATURA 2000 για την προγραμματική
περίοδο 2014-2020 (PAF).

Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον
οποίο εφαρμόστηκαν η μεθοδολογία και οι
μηχανισμοί που εξασφαλίζουν τη συνέπεια
κατά τη λειτουργία του πλαισίου επιδόσεων
σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας
εταιρικής σχέσης

Δείκτης Επιδόσεων 3: Το ορόσημο για το 2018
προκύπτει από την εμπειρία υλοποίησης των
αντίστοιχων παρεμβάσεων κατά την
Κατά τη διαδικασία σχεδιασμού των
Προγραμμάτων, η Εθνική Αρχή Συντονισμού
σε συνεργασία με τις ΔΑ των ΕΠ
διαμορφώνουν το σύστημα δεικτών του Π.Ε.
που συμπεριλαμβάνεται στα Προγρ. που θα
συγχρηματοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ,
το Τ.Σ, ενώ για τα Προγράμματα που
συγχρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ και το
ΕΤΘΑ, οι δείκτες προκύπτουν από τα
προτεινόμενα συστήματα δεικτών της Ε.Ε. Τα
ανωτέρω υποστηρίζονται και από τους εκ των
προτέρων αξιολογητές των Ε.Π.
Παράλληλα, στο πλαίσιο της γενικής εκ των
προτέρων αιρεσιμότητας 7, η ΕΑΣ με τη
συνεργασία των ΔΑ και των Αξιολογητών θα
διασφαλίσει τον ενιαίο και οριζόντιο
χαρακτήρα προσδιορισμού των κατάλληλων
δεικτών, όπου αυτό έχει εφαρμογή, και θα
μεριμνήσει ώστε να εφαρμόζονται ρυθμίσεις
για την έγκαιρη συλλογή και συγκέντρωση των
στατιστικών δεδομένων δεικτών για κάθε
Πρόγραμμα.
Τα
ανωτέρω
αποτελούν
αντικείμενο
διαβούλευσης με τις Διαχειριστικές Αρχές των
Προγραμμάτων και στο πλαίσιο του Δικτύου
Αξιολόγησης που προβλέπεται στο κεφ.2.1 του
νέο ΕΣΠΑ

Προτεραιότητα της 2 - Προαγωγή της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη
Ένωσης
χρήση των πόρων, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη
γνώση υδατοκαλλιέργειας
Σκεπτικό στο οποίο βασίζεται η επιλογή
των δεικτών εκροής που περιλαμβάνονται
στο πλαίσιο επιδόσεων, και συγκεκριμένα
εξήγηση όσον αφορά το μερίδιο της

EL

Η επιλογή του δείκτη εκροών της ΠΕ2
προκύπτει
από
τον
προγραμματισμό
εφαρμογής Μέτρου ιδιαίτερα σημαντικού για
την υλοποίηση της στρατηγικής του ΕΠ, όσον
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δημοσιονομικής
κατανομής
που
αντιπροσωπεύεται από τις ενέργειες από τις
οποίες θα προέλθουν οι εκροές, καθώς και
η μέθοδος που εφαρμόζεται για τον
υπολογισμό του μεριδίου, το οποίο πρέπει
να υπερβαίνει το ποσοστό 50% της
δημοσιονομικής κατανομής για την
προτεραιότητα

αφορά τη δημιουργία βιώσιμης οικονομικής
ανάπτυξης και δημιουργία απασχόλησης στον
κλάδο της υδατοκαλλιέργειας.
Η επιλογή έχει βασισθεί τόσο στις
διαπιστωμένες
ανάγκες
όπως
έχουν
καταγραφεί στη Swot Ανάλυση, καθώς και
στις προοπτικές που καταγράφονται στο
πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας.
Παράλληλα, συνάδει με τη στρατηγική του
Πολυετούς Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για
τις Υδατοκαλλιέργειες.
Η χρηματοοικονομική κατανομή αντιστοιχεί το
64,60% της ΠΕ2.
Η κατανομή του μεριδίου, έχει προκύψει ως
αποτέλεσμα της εξειδίκευσης της στρατηγικής
του ΕΠ, βάσει Ειδικών Στόχων και δεικτών
εκροών (καθορισμός στοχοθεσίας).

Δεδομένα ή αποδεικτικά στοιχεία που
χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της
τιμής των ορόσημων και των ποσοτικών
στόχων και της μεθόδου υπολογισμού (π.χ.
δεδομένα σχετικά με το μοναδιαίο κόστος,
τα κριτήρια αναφοράς, τον συνήθη ή τον
παρελθόντα ρυθμό υλοποίησης, τις
συμβουλές των εμπειρογνωμόνων και τα
συμπεράσματα
εκ
των
προτέρων
αξιολόγησης)
Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον
οποίο εφαρμόστηκαν η μεθοδολογία και οι
μηχανισμοί που εξασφαλίζουν τη συνέπεια
κατά τη λειτουργία του πλαισίου επιδόσεων
σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας
εταιρικής σχέσης

Δείκτης Επιδόσεων 1: Το ορόσημο του 2018
προκύπτει
από
την
εμπειρία
της
προγραμματικής περιόδου 2007-2013 (χρόνος
υλοποίησης, κόστος, κλπ). Η τιμή στόχος του
2023 προκύπτει από την εμπειρία υλοποίησης
των αντίστοιχων παρεμβάσεων κατά την
προγραμματική περίοδο 2007-2013, από όπου
αντλήθηκαν και στοιχεία μοναδιαίου κόστους.
Κατά τη διαδικασία σχεδιασμού των ΕΠ, η
Εθνική Αρχή Συντονισμού σε συνεργασία με
τις ΔΑ των ΕΠ διαμορφώνουν το σύστημα
δεικτών του Π.Ε. που συμπεριλαμβάνεται στα
ΕΠ που θα συγχρηματοδοτηθούν από το
ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το ΤΣ, ενώ για τα ΕΠ που
συγχρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ και το
ΕΤΘΑ, οι δείκτες προκύπτουν από τα
προτεινόμενα συστήματα δεικτών της ΕΕ. Τα
ανωτέρω υποστηρίζονται και από τους εκ των
προτέρων αξιολογητές των ΕΠ. Παράλληλα,
στο πλαίσιο της γενικής εκ των προτέρων
αιρεσιμότητας «Στατιστικά συστήματα και
δείκτες αποτελεσμάτων», η ΕΑΣ με τη
συνεργασία των ΔΑ και των Αξιολογητών θα
διασφαλίσει τον ενιαίο και οριζόντιο
χαρακτήρα προσδιορισμού των κατάλληλων
δεικτών, όπου αυτό έχει εφαρμογή, και θα
μεριμνήσει ώστε να εφαρμόζονται ρυθμίσεις
για την έγκαιρη συλλογή και συγκέντρωση των
στατιστικών δεδομένων δεικτών για κάθε ΕΠ.
Τα
ανωτέρω
αποτελούν
αντικείμενο
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διαβούλευσης με τις ΔΑ των ΕΠ και στο
πλαίσιο του Δικτύου Αξιολόγησης που
προβλέπεται στο κεφ.2.1 του ΕΣΠΑ.
Προτεραιότητα της Ένωσης

EL

3 - Προαγωγή της εφαρμογής της ΚΑλΠ

Σκεπτικό στο οποίο βασίζεται η επιλογή
των δεικτών εκροής που περιλαμβάνονται
στο πλαίσιο επιδόσεων, και συγκεκριμένα
εξήγηση όσον αφορά το μερίδιο της
δημοσιονομικής
κατανομής
που
αντιπροσωπεύεται από τις ενέργειες από τις
οποίες θα προέλθουν οι εκροές, καθώς και
η μέθοδος που εφαρμόζεται για τον
υπολογισμό του μεριδίου, το οποίο πρέπει
να υπερβαίνει το ποσοστό 50% της
δημοσιονομικής κατανομής για την
προτεραιότητα

Η επιλογή του δείκτη εκροών της ΠΕ3
προκύπτει
από
τον
προγραμματισμό
εφαρμογής Μέτρων ιδιαίτερα σημαντικών για
την υλοποίηση της στρατηγικής του ΕΠ, όσον
αφορά την αποτελεσματική εφαρμογή της
ΚΑλΠ.
Η χρηματοοικονομική κατανομή αντιστοιχεί το
56,47% της ΠΕ3.
Η κατανομή του μεριδίου, έχει προκύψει ως
αποτέλεσμα της εξειδίκευσης της στρατηγικής
του ΕΠ, βάσει Ειδικών Στόχων και δεικτών
εκροών (καθορισμός στοχοθεσίας).

Δεδομένα ή αποδεικτικά στοιχεία που
χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της
τιμής των ορόσημων και των ποσοτικών
στόχων και της μεθόδου υπολογισμού (π.χ.
δεδομένα σχετικά με το μοναδιαίο κόστος,
τα κριτήρια αναφοράς, τον συνήθη ή τον
παρελθόντα ρυθμό υλοποίησης, τις
συμβουλές των εμπειρογνωμόνων και τα
συμπεράσματα
εκ
των
προτέρων
αξιολόγησης)
Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον
οποίο εφαρμόστηκαν η μεθοδολογία και οι
μηχανισμοί που εξασφαλίζουν τη συνέπεια
κατά τη λειτουργία του πλαισίου επιδόσεων
σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας
εταιρικής σχέσης

Δείκτης Επιδόσεων 1: Το ορόσημο του 2018
προκύπτει από την ανάλυση ωριμότητας των
σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων.

Κατά τη διαδικασία σχεδιασμού των ΕΠ, η
Εθνική Αρχή Συντονισμού σε συνεργασία με
τις ΔΑ των ΕΠ διαμορφώνουν το σύστημα
δεικτών του Π.Ε. που συμπεριλαμβάνεται στα
ΕΠ που θα συγχρηματοδοτηθούν από το
ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το ΤΣ, ενώ για τα ΕΠ που
συγχρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ και το
ΕΤΘΑ, οι δείκτες προκύπτουν από τα
προτεινόμενα συστήματα δεικτών της ΕΕ. Τα
ανωτέρω υποστηρίζονται και από τους εκ των
προτέρων αξιολογητές των ΕΠ. Παράλληλα,
στο πλαίσιο της γενικής εκ των προτέρων
αιρεσιμότητας «Στατιστικά συστήματα και
δείκτες αποτελεσμάτων», η ΕΑΣ με τη
συνεργασία των ΔΑ και των Αξιολογητών θα
διασφαλίσει τον ενιαίο και οριζόντιο
χαρακτήρα προσδιορισμού των κατάλληλων
δεικτών, όπου αυτό έχει εφαρμογή, και θα
μεριμνήσει ώστε να εφαρμόζονται ρυθμίσεις
για την έγκαιρη συλλογή και συγκέντρωση των
στατιστικών δεδομένων δεικτών για κάθε ΕΠ.
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Τα
ανωτέρω
αποτελούν
αντικείμενο
διαβούλευσης με τις ΔΑ των ΕΠ και στο
πλαίσιο του Δικτύου Αξιολόγησης που
προβλέπεται στο κεφ.2.1 του ΕΣΠΑ.
Προτεραιότητα της Ένωσης

EL

4 - Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής

Σκεπτικό στο οποίο βασίζεται η επιλογή
των δεικτών εκροής που περιλαμβάνονται
στο πλαίσιο επιδόσεων, και συγκεκριμένα
εξήγηση όσον αφορά το μερίδιο της
δημοσιονομικής
κατανομής
που
αντιπροσωπεύεται από τις ενέργειες από τις
οποίες θα προέλθουν οι εκροές, καθώς και
η μέθοδος που εφαρμόζεται για τον
υπολογισμό του μεριδίου, το οποίο πρέπει
να υπερβαίνει το ποσοστό 50% της
δημοσιονομικής κατανομής για την
προτεραιότητα

Η επιλογή των δεικτών εκροών της ΠΕ4
προκύπτει
από
τον
προγραμματισμό
εφαρμογής των Μέτρων για την υλοποίηση της
στρατηγικής του ΕΠ, όσον αφορά την
ανάπτυξη περιοχών εξαρτώμενων από την
αλιεία, με έμφαση στη στήριξη της
απασχόλησης και τη διατήρηση της κοινωνικής
συνοχής.
Η χρηματοοικονομική κατανομή αντιστοιχεί
στο 60,08% της ΠΕ4.
Η κατανομή του μεριδίου, έχει προκύψει ως
αποτέλεσμα της εξειδίκευσης της στρατηγικής
του ΕΠ, βάσει Ειδικών Στόχων και δεικτών
εκροών (καθορισμός στοχοθεσίας).

Δεδομένα ή αποδεικτικά στοιχεία που
χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της
τιμής των ορόσημων και των ποσοτικών
στόχων και της μεθόδου υπολογισμού (π.χ.
δεδομένα σχετικά με το μοναδιαίο κόστος,
τα κριτήρια αναφοράς, τον συνήθη ή τον
παρελθόντα ρυθμό υλοποίησης, τις
συμβουλές των εμπειρογνωμόνων και τα
συμπεράσματα
εκ
των
προτέρων
αξιολόγησης)

Δείκτης Επιδόσεων 1: Το ορόσημο του 2018
προκύπτει από την ανάλυση ωριμότητας των
σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων, την εμπειρία
από την προγραμματική περίοδο 2007-2013,
όπου υλοποιήθηκαν τοπικές στρατηγικές από
ΟΤΔ Αλιείας καθώς και τη διεθνή εμπειρία
(κόστος προετοιμασίας τοπικών στρατηγικών).

Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον
οποίο εφαρμόστηκαν η μεθοδολογία και οι
μηχανισμοί που εξασφαλίζουν τη συνέπεια
κατά τη λειτουργία του πλαισίου επιδόσεων
σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας
εταιρικής σχέσης

Κατά τη διαδικασία σχεδιασμού των ΕΠ, η
Εθνική Αρχή Συντονισμού σε συνεργασία με
τις ΔΑ των ΕΠ διαμορφώνουν το σύστημα
δεικτών του Π.Ε. που συμπεριλαμβάνεται στα
ΕΠ που θα συγχρηματοδοτηθούν από το
ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το ΤΣ, ενώ για τα ΕΠ που
συγχρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ και το

Δείκτης Επιδόσεων 2: Το ορόσημο του 2018,
προκύπτει από την ανάλυση ωριμότητας των
σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων, αλλά και την
εμπειρία από την προγραμματική περίοδο
2007-2013. Η τιμή στόχος του 2023 προκύπτει
από το μέσο μοναδιαίο κόστος αντίστοιχων
παρεμβάσεων και την εμπειρία από την
προγραμματική περίοδο 2007-2013, όπου
υλοποιήθηκαν τοπικές στρατηγικές από ΟΤΔ
Αλιείας.
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ΕΤΘΑ, οι δείκτες προκύπτουν από τα
προτεινόμενα συστήματα δεικτών της ΕΕ. Τα
ανωτέρω υποστηρίζονται και από τους εκ των
προτέρων αξιολογητές των ΕΠ. Παράλληλα,
στο πλαίσιο της γενικής εκ των προτέρων
αιρεσιμότητας «Στατιστικά συστήματα και
δείκτες αποτελεσμάτων», η ΕΑΣ με τη
συνεργασία των ΔΑ και των Αξιολογητών θα
διασφαλίσει τον ενιαίο και οριζόντιο
χαρακτήρα προσδιορισμού των κατάλληλων
δεικτών, όπου αυτό έχει εφαρμογή, και θα
μεριμνήσει ώστε να εφαρμόζονται ρυθμίσεις
για την έγκαιρη συλλογή και συγκέντρωση των
στατιστικών δεδομένων δεικτών για κάθε ΕΠ.
Τα
ανωτέρω
αποτελούν
αντικείμενο
διαβούλευσης με τις ΔΑ των ΕΠ και στο
πλαίσιο του Δικτύου Αξιολόγησης που
προβλέπεται στο κεφ.2.1 του ΕΣΠΑ.
Προτεραιότητα της Ένωσης

EL

5 - Προαγωγή της εμπορίας και της μεταποίησης

Σκεπτικό στο οποίο βασίζεται η επιλογή
των δεικτών εκροής που περιλαμβάνονται
στο πλαίσιο επιδόσεων, και συγκεκριμένα
εξήγηση όσον αφορά το μερίδιο της
δημοσιονομικής
κατανομής
που
αντιπροσωπεύεται από τις ενέργειες από τις
οποίες θα προέλθουν οι εκροές, καθώς και
η μέθοδος που εφαρμόζεται για τον
υπολογισμό του μεριδίου, το οποίο πρέπει
να υπερβαίνει το ποσοστό 50% της
δημοσιονομικής κατανομής για την
προτεραιότητα

Η επιλογή των δεικτών εκροών της ΠΕ5
προκύπτει
από
τον
προγραμματισμό
εφαρμογής Μέτρου ιδιαίτερα σημαντικού για
την υλοποίηση της στρατηγικής του ΕΠ, όσον
αφορά τη μεταποίηση των αλιευτικών
προϊόντων.
Η χρηματοοικονομική κατανομή αντιστοιχεί το
63,88% της ΠΕ5.
Η κατανομή του μεριδίου, έχει προκύψει ως
αποτέλεσμα της εξειδίκευσης της στρατηγικής
του ΕΠ, βάσει Ειδικών Στόχων και δεικτών
εκροών (καθορισμός στοχοθεσίας).

Δεδομένα ή αποδεικτικά στοιχεία που
χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της
τιμής των ορόσημων και των ποσοτικών
στόχων και της μεθόδου υπολογισμού (π.χ.
δεδομένα σχετικά με το μοναδιαίο κόστος,
τα κριτήρια αναφοράς, τον συνήθη ή τον
παρελθόντα ρυθμό υλοποίησης, τις
συμβουλές των εμπειρογνωμόνων και τα
συμπεράσματα
εκ
των
προτέρων
αξιολόγησης)
Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον
οποίο εφαρμόστηκαν η μεθοδολογία και οι
μηχανισμοί που εξασφαλίζουν τη συνέπεια
κατά τη λειτουργία του πλαισίου επιδόσεων
σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας

Δείκτης Επιδόσεων 1: Το ορόσημο του 2018
προκύπτει από την ανάλυση ωριμότητας των
σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων, αλλά και την
εμπειρία από την προγραμματική περίοδο
2007-2013. Η τιμή στόχος του 2023 προκύπτει
από το μέσο μοναδιαίο κόστος αντίστοιχων
παρεμβάσεων (μεταποίησης και εμπορίας) και
την εμπειρία από την προγραμματική περίοδο
2007-2013.
Κατά τη διαδικασία σχεδιασμού των ΕΠ, η
Εθνική Αρχή Συντονισμού σε συνεργασία με
τις ΔΑ των ΕΠ διαμορφώνουν το σύστημα
δεικτών του Π.Ε. που συμπεριλαμβάνεται στα
ΕΠ που θα συγχρηματοδοτηθούν από το
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εταιρικής σχέσης

ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το ΤΣ, ενώ για τα ΕΠ που
συγχρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ και το
ΕΤΘΑ, οι δείκτες προκύπτουν από τα
προτεινόμενα συστήματα δεικτών της ΕΕ. Τα
ανωτέρω υποστηρίζονται και από τους εκ των
προτέρων αξιολογητές των ΕΠ. Παράλληλα,
στο πλαίσιο της γενικής εκ των προτέρων
αιρεσιμότητας «Στατιστικά συστήματα και
δείκτες αποτελεσμάτων», η ΕΑΣ με τη
συνεργασία των ΔΑ και των Αξιολογητών θα
διασφαλίσει τον ενιαίο και οριζόντιο
χαρακτήρα προσδιορισμού των κατάλληλων
δεικτών, όπου αυτό έχει εφαρμογή, και θα
μεριμνήσει ώστε να εφαρμόζονται ρυθμίσεις
για την έγκαιρη συλλογή και συγκέντρωση των
στατιστικών δεδομένων δεικτών για κάθε ΕΠ.
Τα
ανωτέρω
αποτελούν
αντικείμενο
διαβούλευσης με τις ΔΑ των ΕΠ και στο
πλαίσιο του Δικτύου Αξιολόγησης που
προβλέπεται στο κεφ.2.1 του ΕΣΠΑ.

Προτεραιότητα
Ένωσης

της 6 - Προαγωγή της εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας
Πολιτικής

Σκεπτικό στο οποίο βασίζεται η επιλογή
των δεικτών εκροής που περιλαμβάνονται
στο πλαίσιο επιδόσεων, και συγκεκριμένα
εξήγηση όσον αφορά το μερίδιο της
δημοσιονομικής
κατανομής
που
αντιπροσωπεύεται από τις ενέργειες από τις
οποίες θα προέλθουν οι εκροές, καθώς και
η μέθοδος που εφαρμόζεται για τον
υπολογισμό του μεριδίου, το οποίο πρέπει
να υπερβαίνει το ποσοστό 50% της
δημοσιονομικής κατανομής για την
προτεραιότητα
Δεδομένα ή αποδεικτικά στοιχεία που
χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της
τιμής των ορόσημων και των ποσοτικών
στόχων και της μεθόδου υπολογισμού (π.χ.
δεδομένα σχετικά με το μοναδιαίο κόστος,
τα κριτήρια αναφοράς, τον συνήθη ή τον
παρελθόντα ρυθμό υλοποίησης, τις
συμβουλές των εμπειρογνωμόνων και τα
συμπεράσματα
εκ
των
προτέρων
αξιολόγησης)
Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον
οποίο εφαρμόστηκαν η μεθοδολογία και οι
μηχανισμοί που εξασφαλίζουν τη συνέπεια
κατά τη λειτουργία του πλαισίου επιδόσεων
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Η επιλογή των δεικτών εκροών της ΠΕ6
προκύπτει
από
τον
προγραμματισμό
εφαρμογής παρεμβάσεων για την υλοποίηση
της στρατηγικής του ΕΠ, όσον αφορά την
Ολοκληρωμένη θαλάσσια επιτήρηση.
Η χρηματοοικονομική κατανομή αντιστοιχεί το
100 % της ΠΕ6.
Η κατανομή του μεριδίου, έχει προκύψει ως
αποτέλεσμα της εξειδίκευσης της στρατηγικής
του ΕΠ, βάσει Ειδικών Στόχων και δεικτών
εκροών (καθορισμός στοχοθεσίας).
Δείκτης Επιδόσεων 1: Το ορόσημο του 2018
προκύπτει από την ανάλυση ωριμότητας των
σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων. Εκτιμάται, ότι η
τιμή θα επιτευχθεί βάσει ισοδύναμου φυσικής
υλοποίησης
(αθροιστικά
για
τις
2
προγραμματιζόμενες παρεμβάσεις).

Κατά τη διαδικασία σχεδιασμού των ΕΠ, η
Εθνική Αρχή Συντονισμού σε συνεργασία με
τις ΔΑ των ΕΠ διαμορφώνουν το σύστημα
δεικτών του Π.Ε. που συμπεριλαμβάνεται στα
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σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας ΕΠ που θα συγχρηματοδοτηθούν από το
εταιρικής σχέσης
ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το ΤΣ, ενώ για τα ΕΠ που
συγχρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ και το
ΕΤΘΑ, οι δείκτες προκύπτουν από τα
προτεινόμενα συστήματα δεικτών της ΕΕ. Τα
ανωτέρω υποστηρίζονται και από τους εκ των
προτέρων αξιολογητές των ΕΠ. Παράλληλα,
στο πλαίσιο της γενικής εκ των προτέρων
αιρεσιμότητας «Στατιστικά συστήματα και
δείκτες αποτελεσμάτων», η ΕΑΣ με τη
συνεργασία των ΔΑ και των Αξιολογητών θα
διασφαλίσει τον ενιαίο και οριζόντιο
χαρακτήρα προσδιορισμού των κατάλληλων
δεικτών, όπου αυτό έχει εφαρμογή, και θα
μεριμνήσει ώστε να εφαρμόζονται ρυθμίσεις
για την έγκαιρη συλλογή και συγκέντρωση των
στατιστικών δεδομένων δεικτών για κάθε ΕΠ.
Τα
ανωτέρω
αποτελούν
αντικείμενο
διαβούλευσης με τις ΔΑ των ΕΠ και στο
πλαίσιο του Δικτύου Αξιολόγησης που
προβλέπεται στο κεφ.2.1 του ΕΣΠΑ.
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8. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
8.1 Συνολική συνεισφορά του ΕΤΘΑ που προβλέπεται ετησίως (σε ευρώ)
Έτος
Κύρια κατανομή ΕΤΘΑ
Αποθεματικό επίδοσης ΕΤΘΑ
2014
0,00
0,00
2015
100.824.699,00
6.435.620,00
2016
51.196.062,00
3.267.834,00
2017
52.025.845,00
3.320.799,00
2018
53.236.433,00
3.398.070,00
2019
53.600.451,00
3.421.305,00
2020
54.567.749,00
3.483.047,00
Σύνολο
365.451.239,00
23.326.675,00
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8.2 Η συνεισφορά του ΕΤΘΑ και το ποσοστό συγχρηματοδότησης για τις προτεραιότητες της Ένωσης, την τεχνική συνδρομή και τη
λοιπή στήριξη (σε ευρώ)
Συνολική στήριξη
Προτεραιότητα της Ένωσης

Μέτρο στο πλαίσιο της προτεραιότητας της Ένωσης

1 - Προώθηση της περιβαλλοντικά
βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη
χρήση των πόρων, καινοτόμου,
ανταγωνιστικής και βασιζόμενης
στη γνώση αλιείας
1 - Προώθηση της περιβαλλοντικά
βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη
χρήση των πόρων, καινοτόμου,
ανταγωνιστικής και βασιζόμενης
στη γνώση αλιείας
2 - Προαγωγή της περιβαλλοντικά
βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη
χρήση των πόρων, καινοτόμου,
ανταγωνιστικής και βασιζόμενης
στη γνώση υδατοκαλλιέργειας
3 - Προαγωγή της εφαρμογής της
ΚΑλΠ

1 - Άρθρο 33, άρθρο 34 και άρθρο 41 παράγραφος 2
(άρθρο 13 παράγραφος 2 του ΕΤΘΑ)

3 - Προαγωγή της εφαρμογής της
ΚΑλΠ

3 - Προαγωγή της εφαρμογής της
ΚΑλΠ

4 - Αύξηση της απασχόλησης και
της εδαφικής συνοχής
5 - Προαγωγή της εμπορίας και της
μεταποίησης
5 - Προαγωγή της εμπορίας και της
μεταποίησης
5 - Προαγωγή της εμπορίας και της
μεταποίησης
6 - Προαγωγή της εφαρμογής της
Ολοκληρωμένης
Θαλάσσιας
Πολιτικής
7 - Τεχνική βοήθεια
Σύνολο
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Κύρια κατανομή (συνολική
χρηματοδότηση μείον το
αποθεματικό επίδοσης)
Στήριξη από
Εθνική
το ΕΤΘΑ
συμμετοχή

Αποθεματικό επίδοσης

Συνεισφορά ΕΤΘΑ
(συμπεριλαμβανομένου
του αποθεματικού
επίδοσης)
a
23.250.000,00

Εθνική συμμετοχή
(συμπεριλαμβανομένου
του αποθεματικού
επίδοσης)
b
23.250.000,00

Ποσοστό
συγχρηματοδότησης
ΕΤΘΑ
c = a / (a + b) * 100
50,00%

d=a–f
21.793.366,00

e=b–g
21.793.366,00

f
1.456.634,00

g = b * (f / a)
1.456.634,00

2 - Δημοσιονομική κατανομή για το υπόλοιπο της
προτεραιότητας 1 της Ένωσης 1 (άρθρο 13 παράγραφος 2
του ΕΤΘΑ)

95.775.000,00

31.925.000,00

75,00%

89.760.330,00

29.920.110,00

6.014.670,00

2.004.890,00

-

62.394.086,00

20.798.029,00

75,00%

58.475.737,00

19.491.913,00

3.918.349,00

1.306.116,00

6,28%

1 - βελτίωση και παροχή επιστημονικής γνώσης και
συλλογή και διαχείριση δεδομένων (άρθρο13 παράγραφος
4 του ΕΤΘΑ)
2 - στήριξη της παρακολούθησης, του ελέγχου και της
επιβολής, ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας και της
αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης δίχως
αύξηση της διοικητικής επιβάρυνσης [άρθρο 76
παράγραφος 2 στοιχεία α) έως δ) και στ) έως ιβ)] (άρθρο13
παράγραφος 3 του ΕΤΘΑ)
3 - στήριξη της παρακολούθησης, του ελέγχου και της
επιβολής, ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας και της
αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης δίχως
αύξηση της διοικητικής επιβάρυνσης [άρθρο 76
παράγραφος 2 στοιχείο ε)] (άρθρο 13 παράγραφος 3 του
ΕΤΘΑ)
-

16.368.547,00

4.092.137,00

80,00%

15.342.220,00

3.835.555,00

1.026.327,00

256.582,00

6,28%

17.664.787,00

1.962.754,00

90,00%

16.557.205,00

1.839.689,00

1.107.582,00

123.065,00

36.400.000,00

15.600.000,00

70,00%

34.114.080,00

14.620.320,00

2.285.920,00

979.680,00

59.925.000,00

10.575.000,00

85,00%

56.169.990,00

9.912.351,00

3.755.010,00

662.649,00

6,27%

1 - Ενίσχυση στην αποθεματοποίηση (άρθρο 67) (άρθρο 13
παράγραφος 6 του ΕΤΘΑ)
2 - Αντιστάθμιση για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές
(άρθρο 70) (άρθρο 13 παράγραφος 5 του ΕΤΘΑ)
3 - Δημοσιονομική κατανομή για το υπόλοιπο της
προτεραιότητας 5 της Ένωσης 1 (άρθρο 13 παράγραφος 2
του ΕΤΘΑ)
-

4.277.020,00

0,00

100,00%

4.277.020,00

0,00

0,00

0,00

5,83%

55.500.000,00

18.500.000,00

75,00%

52.016.820,00

17.338.940,00

3.483.180,00

1.161.060,00

4.445.560,00

1.481.854,00

75,00%

4.166.557,00

1.388.853,00

279.003,00

93.001,00

6,28%

12.777.914,00
388.777.914,00

4.259.305,00
132.444.079,00

75,00%

12.777.914,00
365.451.239,00

4.259.305,00
124.400.402,00

0,00
23.326.675,00

0,00
8.043.677,00

0,00%
6,00%

-
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Αποθεματικό
επίδοσης
ΕΤΘΑ

Εθνική
συμμετοχή

Ποσό του
αποθεματικού
επίδοσης ως
ποσοστό της
συνολικής
στήριξης της
Ένωσης
h = f / a * 100
6,28%
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8.3 Συνεισφορά του ΕΤΘΑ στους θεματικούς στόχους των ταμείων ESI
Θεματικός στόχος
Συνεισφορά ΕΤΘΑ
(σε ευρώ)
03 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων
176.071.106,00
επιχειρήσεων και του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του τομέα
της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ)
04 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών
5.000.000,00
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
06 - Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της
133.128.894,00
αποδοτικότητας των πόρων
08 - Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και
61.800.000,00
στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού
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9. ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΑΡΧΕΣ
9.1 Περιγραφή των δράσεων ώστε να ληφθούν υπόψη οι αρχές που προβλέπονται στα
άρθρα 5*, 7 και 8 του ΚΚΔ

9.1.1 Προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και καταπολέμηση των διακρίσεων
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 θα διασφαλίζει την
προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και την ενσωμάτωση της διάστασης
του φύλου κατά τη διάρκεια των διάφορων σταδίων υλοποίησής του.
Τα μέτρα που προβλέπονται για την αποτροπή διακρίσεων στα διάφορα στάδια
προετοιμασίας και εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας
2014-2020 περιλαμβάνουν:
 Την ενεργό συμμετοχή σε δημόσια διαβούλευση, περιφερειακές και τομεακές
αναπτυξιακές ημερίδες, εθνικά συνέδρια αρμόδιων δημόσιων φορέων και οικείων
κοινωνικών οργανώσεων
 Την ισόρροπη, κατά το δυνατόν, συμμετοχή ανδρών και γυναικών στην Επιτροπή
Παρακολούθησης του ΕΠ και την εκπροσώπηση σε αυτή δημόσιων αρχών που είναι
αρμόδιες για θέματα ισότητας (Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων)
 Τη λήψη κατάλληλων μέτρων για τη δημοσιοποίηση του ΕΠ και των ειδικότερων
δράσεων που περιλαμβάνονται σε αυτό, ώστε να διασφαλίζεται η κατά το δυνατό
ευρύτερη δυνατότητα πρόσβασης στην κοινοτική συγχρηματοδότηση.
 Την παρακολούθηση και τη σχετική ενημέρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης του
ΕΠ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέσω της ετήσιας έκθεσης, όσον αφορά τα μέτρα
που έχουν ληφθεί σε σχέση με την παροχή ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο του ΕΠ.
 Τη χρήση εξειδικευμένων κριτηρίων για την τήρηση της αρχής της ισότητας μεταξύ
ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης, καθώς και για την ενίσχυση της
προσβασιμότητας, κατά τη διαδικασία επιλογής, υλοποίησης και αξιολόγησης
πράξεων για συγχρηματοδότηση, ανάλογα με το φυσικό αντικείμενο των
παρεμβάσεων.
Σε επίπεδο υλοποίησης του ΕΠ για την διασφάλιση της αρχής της μη διάκρισης, θα
επιδιώκεται η ισότιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, στην κατάρτιση και τη δια βίου
μάθηση, η προώθηση της κοινωνικής ένταξης και η καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω,
φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου
προσανατολισμού.
Σε ό,τι αφορά την προώθηση της ισότητας των φύλων, στο πλαίσιο του ΕΠ και σε πλήρη
εναρμόνιση με τα προβλεπόμενα στο κανονιστικό πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου
2014-2020 καθώς και τις στρατηγικές προτεραιότητες πολιτικής της Γενικής Γραμματείας
Ισότητας επιδιώκεται η διασφάλιση της προώθησης της ισότητας μεταξύ ανδρών και
γυναικών, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των αλιευτικών
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επαγγελμάτων που οδηγούν στην περιορισμένη παρουσία των γυναικών.

9.1.2 Βιώσιμη ανάπτυξη
Η αρχή της Βιώσιμης Ανάπτυξης κατέχει σημαντικό ρόλο στο σχεδιασμό του ΕΠ Αλιείας &
Θάλασσας 2014 - 2020, συμβάλλοντας στην επίτευξη των εθνικών στόχων και δεσμεύσεων
στους τομείς της προστασίας του περιβάλλοντος και των πόρων, της εξοικονόμησης
ενέργειας, της μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και της προσαρμογής στην
κλιματική αλλαγή. Παράλληλα, με τον τρόπο αυτό συνεισφέρει και στην επίτευξη των
στόχων της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020».
Δεδομένου ότι η ενσωμάτωση των αρχών της αειφορίας στην κατάρτιση των Προγραμμάτων
αποτελεί επιταγή, εφαρμόζεται η Οδηγία 2001/42 σχετικά με την Εκτίμηση των
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ορισμένων Σχεδίων και Προγραμμάτων, όπως έχει
εναρμονιστεί στο εθνικό δίκαιο καθώς αποτελεί ένα σημαντικό μέσο για την ενσωμάτωση
της περιβαλλοντικής διάστασης στην κατάρτιση και την υλοποίηση των Προγραμμάτων της
προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020 και στην αναζήτηση αειφόρων λύσεων.
Συνοπτικά, ο στόχος της εφαρμογής της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ)
κατά την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, είναι αφενός η εκ των προτέρων
εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από την εφαρμογή του Προγράμματος, και
αφετέρου η ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στη διαδικασία προγραμματισμού.
Στο πλαίσιο της κατάρτισης των Προγραμμάτων 2014 – 2020, η Στρατηγική Περιβαλλοντική
Εκτίμηση αποτελεί μια διαδικασία «παράλληλη και συμπληρωματική» με την εκπόνηση των
Προγραμμάτων και την εκ των προτέρων αξιολόγηση.
Συνεπώς η ενσωμάτωση της αρχής της βιώσιμης ανάπτυξης έχει ληφθεί υπόψη κατά το
σχεδιασμό του ΕΠ και συγκεκριμένα:
 Κατά την κατάρτιση του ΕΠ, η ΣΜΠΕ εκπονείται παράλληλα με στόχο το συνεχή
εμπλουτισμό του Προγράμματος και την πρόταση επανορθωτικών δράσεων μέχρι την
τελική υποβολή και έγκρισή του.
 Κατά τη διαβούλευση της ΣΜΠΕ με τις περιβαλλοντικές αρχές της Χώρας για την
τήρηση της.
 Κατά την εξειδίκευση των κριτηρίων επιλογής των πράξεων σε σχέση με τη
συμμόρφωση στη ΣΜΠΕ του ΕΠ ανά Μέτρο (όπου απαιτείται).

9.2 Ενδεικτικό ποσό της στήριξης που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τους στόχους
της κλιματικής αλλαγής

EL

123

EL

Μέτρα ΕΤΘΑ που συμβάλλουν στους στόχους της κλιματικής αλλαγής
01 - Άρθρο 37 Υποστήριξη για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των μέτρων διατήρησης
02 - Άρθρο 38 Μείωση των επιπτώσεων της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον και
προσαρμογή της αλιείας στην προστασία των ειδών [+ άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο γ)
Αλιεία εσωτερικών υδάτων]
03 - Άρθρο 39 Καινοτομία που συνδέεται με τη διατήρηση των θαλάσσιων βιολογικών
πόρων [+ άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο γ) Αλιεία εσωτερικών υδάτων]
05 - Άρθρο 43 παράγραφος 2 Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και
καταφύγια – επενδύσεις για τη διευκόλυνση της συμμόρφωσης με την υποχρέωση
εκφόρτωσης όλων των αλιευμάτων
01 - 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)
01 - Άρθρο 34 Οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων
01 - Άρθρο 27 Συμβουλευτικές υπηρεσίες (+ άρθρο 44 παράγραφος 3 Αλιεία εσωτερικών
υδάτων)
02 - Άρθρο 30 Διαφοροποίηση και νέες μορφές εισοδήματος (+ άρθρο 44 παράγραφος 4
Αλιεία εσωτερικών υδάτων)
03 - Άρθρο 31 Στήριξη για την εκκίνηση επιχειρηματικής δραστηριότητας σε νέους αλιείς (+
άρθρο 44 παράγραφος 2 Αλιεία εσωτερικών υδάτων)
04 - Άρθρο 32 Υγεία και ασφάλεια [+ άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο β) Αλιεία
εσωτερικών υδάτων]
05 - Άρθρο 33 Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων
06 - Άρθρο 35 Ταμεία αλληλοβοήθειας για δυσμενή καιρικά φαινόμενα και περιβαλλοντικά
συμβάντα
08 - Άρθρο 42 Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων
αλιευμάτων [+ άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο ε) Αλιεία εσωτερικών υδάτων]
09 - 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]
01 - Άρθρο 26 Καινοτομία (+ άρθρο 44 παράγραφος 3 Αλιεία εσωτερικών υδάτων)
02 - Άρθρο 28 Συμπράξεις μεταξύ επιστημόνων και αλιέων (+ άρθρο 44 παράγραφος 3
Αλιεία εσωτερικών υδάτων)
03 - Άρθρο 41 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της
κλιματικής αλλαγής – Επενδύσεις επί του σκάφους· έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής
απόδοσης· διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του
σχεδιασμού του κύτους [+ άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο δ) Αλιεία εσωτερικών υδάτων]
04 - Άρθρο 41 παράγραφος 2 Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής
– Αντικατάσταση ή εκσυγχρονισμός των κύριων ή βοηθητικών κινητήρων [+ άρθρο 44
παράγραφος 1 στοιχείο δ) Αλιεία εσωτερικών υδάτων]
01 - Άρθρο 29 παράγραφοι 1και 2 Προώθηση του ανθρώπινου κεφαλαίου, της δημιουργίας
θέσεων απασχόλησης και του κοινωνικού διαλόγου – Κατάρτιση, δικτύωση, κοινωνικός
διάλογος· στήριξη στους συζύγους και στους συντρόφους συμβίωσης [+ άρθρο 44
παράγραφος 1 στοιχείο α) Αλιεία εσωτερικών υδάτων]
02 - Άρθρο 29 παράγραφος 3 Προώθηση του ανθρώπινου κεφαλαίου, της δημιουργίας
θέσεων απασχόλησης και του κοινωνικού διαλόγου – Εκπαιδευόμενο σε αλιευτικό σκάφος
παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας / κοινωνικός διάλογος [+ άρθρο 44 παράγραφος 1
στοιχείο α) Αλιεία εσωτερικών υδάτων]
01 - Άρθρο 47 Καινοτομία

EL

124

Συντελεστής
%
0,00
40,00
40,00
0,00
40,00

100,00
0,00

0,00
0,00
40,00
40,00
0,00
40,00

100,00

100,00

EL

02 - Άρθρο 49 Υπηρεσίες διαχείρισης, ανακούφισης και παροχής συμβουλών για
εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας
01 - Άρθρο 48 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως δ) και στ) έως η) Παραγωγικές επενδύσεις
στην υδατοκαλλιέργεια
02 - Άρθρο 52 Ενθάρρυνση καινούριων υδατοκαλλιεργητών για βιώσιμες υδατοκαλλιέργειες
01 - Άρθρο 48 παράγραφος 1 στοιχείο ια) Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια –
Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
02 - Άρθρο 48 παράγραφος 1 στοιχεία ε), θ) και ι) Παραγωγικές επενδύσεις στην
υδατοκαλλιέργεια – Αποδοτικότητα των πόρων, μείωση της χρήσης νερού και χημικών
προϊόντων, συστήματα ανακύκλωσης του νερού που μειώνουν στο ελάχιστο τη χρήση του
03 - Άρθρο 51 Αύξηση του δυναμικού των ζωνών υδατοκαλλιέργειας
04 - Άρθρο 53 Μετατροπή σε σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου
και βιολογική υδατοκαλλιέργεια
01 - Άρθρο 54 Υδατοκαλλιέργεια που παρέχει περιβαλλοντικές υπηρεσίες
02 - Άρθρο 55 Μέτρα για τη δημόσια υγεία
03 - Άρθρο 56 Μέτρα για την υγεία και καλή διαβίωση των ζώων
04 - Άρθρο 57 Ασφάλιση αποθεμάτων υδατοκαλλιέργειας
01 - Άρθρο 50 Προώθηση του ανθρώπινου κεφαλαίου και της δικτύωσης
01 - Άρθρο 77 Συλλογή δεδομένων
01 - Άρθρο 76 Έλεγχος και επιβολή
01 - Άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο α) Στήριξη για προπαρασκευή
02 - Άρθρο 63 Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης (συμπ. οι δαπάνες λειτουργίας
και ο συντονισμός)
03 - Άρθρο 64 Δραστηριότητες συνεργασίας
01 - Άρθρο 66 Σχέδια παραγωγής και εμπορίας
02 - Άρθρο 67 Ενισχύσεις στην αποθεματοποίηση
03 - Άρθρο 68 Μέτρα εμπορίας
01 - Άρθρο 69 Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
01 - Άρθρο 80 παράγραφος 1 στοιχείο α) Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Εποπτεία
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40,00
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Η ενδεικτική συνεισφορά του Μερίδιο των συνολικών πιστώσεων ΕΤΘΑ στο
ΕΤΘΑ (ευρώ)
επιχειρησιακό πρόγραμμα (%)
74.965.724,00
19,28%
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10. ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Στόχοι και σκοπός του σχεδίου αξιολόγησης
Σύμφωνα με το άρθρο 56 του Καν ΕΕ 1303/2013, η διαχειριστική αρχή διασφαλίζει ότι
πραγματοποιούνται αξιολογήσεις, συμπεριλαμβανομένων των αξιολογήσεων για την
εκτίμηση της αποτελεσματικότητας, της απόδοσης και των επιπτώσεων του Προγράμματος
βάσει ενός Σχεδίου Αξιολόγησης και ότι κάθε αξιολόγηση υπόκειται σε κατάλληλη
παρακολούθηση.
Το Σχέδιο Αξιολόγησης θα :
- διασφαλίζει ότι οι εμπλεκόμενοι φορείς μοιράζονται μια κοινή αντίληψη του ρόλου που
αναλαμβάνουν όσον αφορά στην αξιολόγηση της εφαρμογής του προγράμματος καθ’ όλη τη
διάρκεια της υλοποίησής του,
- διασφαλίζει ότι προβλέπονται οι κατάλληλοι πόροι που απαιτούνται για την επιτυχή
παράδοση των διαφόρων αξιολογήσεων, και
- ενισχύει την ικανότητα μεταξύ των διαφόρων φορέων, στο πλαίσιο προώθησης μίας
ισχυρότερης «κουλτούρας αξιολόγησης».
Στόχος του Σχεδίου Αξιολόγησης είναι να αποτελέσει το έγγραφο αναφοράς για το σύνολο
των ενεργειών που πρέπει να αναληφθούν, ώστε να διασφαλισθεί η ανταπόκριση του
Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας στις απαιτήσεις που θέτει το Κοινό Πλαίσιο
Παρακολούθησης και Αξιολόγησης για την έγκαιρη συγκέντρωση αξιόπιστων και έγκυρων
δεδομένων για την κατάρτιση των ετήσιων εκθέσεων υλοποίησης των ετών 2017 και 2019,
καθώς και της εκ των υστέρων αξιολόγησης.
Το Σχέδιο Αξιολόγησης περιλαμβάνει τον προγραμματισμό και ανάλυση των ακόλουθων
ενεργειών:






καταγραφή των αναγκών
προσδιορισμός των ρόλων των εμπλεκόμενων φορέων
παροχή έγκαιρης και έγκυρης πληροφόρησης
ανάπτυξη εργαλείων και μεθόδων
εξοικείωση των εμπλεκομένων με τα θέματα αξιολόγησης.

Το Σχέδιο Αξιολόγησης παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες προς τους εμπλεκόμενους φορείς
εντοπίζοντας τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν, καθορίζοντας τους τύπους των
ενεργειών, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των παρεμβάσεων, αποσαφηνίζοντας το ρόλο των
φορέων εφαρμογής και εξωτερικών συνεργατών και θέτοντας τα θεμέλια και το σκελετό για

EL

126

EL

την ανάπτυξη της διαδικασίας αξιολόγησης.

Διακυβέρνηση και συντονισμός
Αρμόδια υπηρεσία για την αξιολόγηση του Προγράμματος είναι η Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΥΔ), η οποία έχει
και την ευθύνη για το σχεδιασμό του Σχεδίου Αξιολόγησης και τη συμβατότητά του με το
Σύστημα Παρακολούθησης και Αξιολόγησης. Έχει επίσης την ευθύνη για την
πραγματοποίηση και συντονισμό όλων των ενδιάμεσων αξιολογήσεων και την εκπόνηση όταν απαιτείται- εμπειρογνωμοσυνών. Παράλληλα είναι υπεύθυνη για την σύνταξη και
αποστολή στην ΕΕ των ετήσιων εκθέσεων υλοποίησης του Προγράμματος καθώς επίσης και
για την διάχυση των αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων στους κοινωνικούς και οικονομικούς
εταίρους και το ευρύ κοινό.
Στο έργο της αξιολόγησης συνεπικουρούν και οι ακόλουθοι φορείς:
 Οι Ενδιάμεσοι Φορείς Υλοποίησης-Διαχείρισης (ΕΦΔ) με αρμοδιότητα την
παρακολούθηση των μέτρων και την τήρηση των απαραίτητων δεδομένων με τα
οποία ενημερώνουν την ΕΥΔ κυρίως μέσω του πληροφοριακού συστήματος και
περιοδικών εκθέσεων προόδου.
 Ο φορέας Πληρωμών για την έγκαιρη παροχή των στοιχείων που είναι απαραίτητα
κυρίως για τον υπολογισμό των οικονομικών δεικτών.
 Η Επιτροπή Παρακολούθησης η οποία ενημερώνεται και παρακολουθεί την
εφαρμογή του Προγράμματος, εγκρίνει την ετήσια έκθεση πριν αποσταλεί στην ΕΕ,
εξετάζει τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων και διατυπώνει
τυχόν σχόλια και συστάσεις στην ΕΥΔ.
Η ΕΥΔ συντονίζει τους ανωτέρω φορείς και λαμβάνει μέριμνα για τον καθορισμό του ρόλου
τους και της συνεισφοράς τους στο έργο της αξιολόγησης, μέσω της δημιουργίας και
λειτουργίας μιας Άτυπης Ομάδας Αξιολόγησης στην οποία θα μετέχουν στελέχη της ΕΥΔ,
των ΕΦΔ, του φορέα Πληρωμών και εφόσον κριθεί σκόπιμο εκπρόσωποι άλλων Ταμείων,
της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας.

Θέματα και δραστηριότητες αξιολόγησης
Το άρθρο 107 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 προβλέπει τη δημιουργία κοινού
συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης με στόχο τη μέτρηση της επίδοσης του
ΕΤΘΑ. Το εν λόγω σύστημα θα συμβάλει ειδικότερα στο να αναδεικνύονται η πρόοδος και οι
επιδόσεις της κοινής αλιευτικής πολιτικής και της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής της
Ένωσης, να αξιολογούνται η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα και η συνάφεια των
πράξεων του ΕΤΘΑ, να καθορίζεται καλύτερα η στοχευμένη ενίσχυση για την κοινή
αλιευτική πολιτική και την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική, να ενισχύεται μια κοινή
διαδικασία εκμάθησης σχετικά με την παρακολούθηση και την αξιολόγηση, και να
χορηγούνται έγκυρες και τεκμηριωμένες αξιολογήσεις των πράξεων του ΕΤΘΑ που
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τροφοδοτούν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
Το κοινό σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία:
α)
μια λογική παρέμβασης που αναδεικνύει τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ
προτεραιοτήτων, τομέων επικέντρωσης και μέτρων,
β)

τη σειρά κοινών δεικτών,

γ)

τα σχετικά σωρευτικά δεδομένα για τις πράξεις που επιλέγονται για χρηματοδότηση.

δ)

την ετήσια έκθεση για την εφαρμογή του επιχειρησιακού προγράμματος,

ε)

το σχέδιο αξιολόγησης,

στ) τις εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολογήσεις και όλες τις άλλες αξιολογητικές
εργασίες που συνδέονται με το πρόγραμμα,
ζ)
την επανεξέταση της επίδοσης που αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 1 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

Τα πλέον σημαντικά θέματα για την αξιολόγηση του Προγράμματος είναι:
- Η παρακολούθηση των μεταβολών του αλιευτικού στόλου και της αλιευτικής παραγωγής.
- Η παρακολούθηση της παραγωγής των υδατοκαλλιεργειών, και των συναφών
δραστηριοτήτων μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
- Η βελτίωση των υποδομών αλιείας.
- Τα αποτελέσματα/επιπτώσεις του Προγράμματος ως προς τη διατήρηση και δημιουργία
θέσεων απασχόλησης στον τομέα της αλιείας.
- Τα αποτελέσματα/επιπτώσεις του Προγράμματος ως προς την τοπική ανάπτυξη στο πλαίσιο
της εφαρμογής τοπικών προγραμμάτων αειφόρου ανάπτυξης αλιευτικών περιοχών.
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- Τα αποτελέσματα/επιπτώσεις του Προγράμματος σε οριζόντιους τομείς όπως το
περιβάλλον, η μείωση και η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, η ενίσχυση της
καινοτομίας, η προώθηση της ισότητας των δύο φύλων.

Συνοπτικά οι εργασίες αξιολόγησης θα εστιάσουν στην παρατήρηση των αναπτυξιακών
τάσεων και των αλλαγών του πλαισίου στο οποίο παρεμβαίνει το Πρόγραμμα σε σχέση με τις
τιμές βάσης (όπου υπάρχουν), εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των
επιπτώσεων του Προγράμματος με βάση τους δείκτες αποτελέσματος (όπου είναι δυνατόν),
παρακολούθηση της προόδου του Προγράμματος σε σχέση με τους δείκτες εκροών, εκτίμηση
της συνεισφοράς του Προγράμματος στην επίτευξη των στόχων της ΚΑλΠ, της
Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής και της Στρατηγική 2020, και εκτίμηση της χρήσης
των πόρων της τεχνικής βοήθειας.

Στρατηγική όσον αφορά τα δεδομένα και τις πληροφορίες
Για τη δημιουργία και ανάπτυξη ενός συστήματος συλλογής δεδομένων υλοποίησης του
Προγράμματος προκειμένου αυτά να αξιοποιηθούν για την παρακολούθηση και αξιολόγηση
του Προγράμματος απαιτείται καταρχήν μία εκτίμηση των αναγκών σε δεδομένα ανά είδος /
κατηγορία δείκτη λαμβάνοντας υπόψη την εκ των προτέρων αξιολόγηση, την υπάρχουσα
τεχνογνωσία και τα αποτελέσματα μελετών όπου κρίνεται αναγκαίο.
Ένα από τα βασικά βήματα για τη λειτουργία του συστήματος συλλογής δεδομένων θα είναι
η ενημέρωση και η παροχή κατευθυντήριων οδηγιών προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς,
έτσι ώστε στο θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των μέτρων να προβλεφθούν τα απαραίτητα
στοιχεία που θα συλλέγονται και θα καταχωρούνται για τις ανάγκες παρακολούθησης και
αξιολόγησης του Προγράμματος.
Προβλέπεται να αξιοποιηθεί το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) το οποίο και
θα αναβαθμιστεί. Στο νέο ΟΠΣΑ προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης τυποποιημένων
αναφορών ως προς τους δείκτες εκροών, αποτελέσματος και την πορεία των πληρωμών.
Λόγω της παραμετρικής φύσης του συστήματος και στο πλαίσιο της συντήρησής του, θα
υπάρχει η δυνατότητα εμπλουτισμού των πληροφοριών που καταχωρούνται εφόσον προκύψει
σχετική ανάγκη.

Χρονοδιάγραμμα
Ενδεικτικά ανά έτος περιγράφονται οι ενέργειες για την εκτέλεση των καθηκόντων
παρακολούθησης και αξιολόγησης του Προγράμματος:
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Έτος 2015





Καθορισμός του ρόλου των εμπλεκόμενων φορέων
Σύσταση Άτυπης Ομάδας Αξιολόγησης
Μέριμνα για την συλλογή δεδομένων από άλλες πηγές
Σχεδιασμός επικοινωνιακής στρατηγικής για την διάχυση των αποτελεσμάτων από
την εφαρμογή του Προγράμματος και των αξιολογήσεων αυτού
 Κατάρτιση προδιαγραφών στην περίπτωση χρήσης εξωτερικών αξιολογητών
Έτος 2016
 Κατάρτιση ετήσιας έκθεσης
 Προετοιμασία και εκτέλεση διαγωνισμού στην περίπτωση πρόσληψης εξωτερικού
αξιολογητή
Έτος 2017
 Κατάρτιση ετήσιας έκθεσης
 Διάχυση των αποτελεσμάτων της έκθεσης
 Προετοιμασία για την διεξαγωγή διαγωνισμών στην περίπτωση που διαπιστωθεί
ανάγκη για εξειδικευμένες μελέτες
Έτος 2018
 Επανεξέταση του πλαισίου Παρακολούθησης και Αξιολόγησης και ταυτοποίηση νέων
αναγκών αξιολόγησης
 Κατάρτιση ετήσιας έκθεσης
Έτος 2019
 Αξιολόγηση της συνεισφοράς του Προγράμματος στους στόχους της ΚΑλΠ, της
Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολίτικης και της Στρατηγικής 2020
 Κατάρτιση ετήσιας έκθεσης
 Διάχυση των αποτελεσμάτων της έκθεσης
Έτος 2020
 Κατάρτιση ετήσιας έκθεσης
 Διάχυση των αποτελεσμάτων της έκθεσης
 Προετοιμασία για τη διεξαγωγή διαγωνισμού για την εκπόνηση της εκ των υστέρων
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αξιολόγησης του Προγράμματος
Έτη 2021-2024
 Κατάρτιση ετήσιων εκθέσεων
 Κατάρτιση έκθεσης εκ των υστέρων αξιολόγησης του προγράμματος
 Αξιολόγηση της επικοινωνιακής στρατηγικής της διάχυσης των αποτελεσμάτων της
αξιολόγησης
 Κατάρτιση τελικής έκθεσης υλοποίησης του Προγράμματος

Ειδικές απαιτήσεις για την αξιολόγηση της ΤΑΠΤΚ
Η Άτυπη Ομάδα Αξιολόγησης στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της θα ενημερώνει με
γραπτές οδηγίες τις Ομάδες Τοπικής Δράσης για τη μεθοδολογία και τεχνικές που θα
εφαρμόζουν για την παρακολούθηση και αυτοαξιολόγηση των δράσεων που υλοποιούν. Οι
τελευταίες θα είναι υποχρεωμένες να ενημερώνουν σε περιοδική βάση την Ομάδα για την
πορεία υλοποίησης και θα λαμβάνουν σχετικές συστάσεις και καθοδήγηση.

Επικοινωνία
Για τη διάχυση των αποτελεσμάτων και των συστάσεων της αξιολόγησης θα καταρτιστεί ένα
σχέδιο επικοινωνιακής στρατηγικής από τη ΕΥΔ και το οποίο θα περιλαμβάνει το σύνολο
των μέτρων πληροφόρησης και δημοσιότητας που θα χρησιμοποιηθούν για την πληρέστερη
δυνατή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ομάδων-στόχου σχετικά με τα αποτελέσματα
και τις επιπτώσεις των αναπτυξιακών παρεμβάσεων του Προγράμματος.
Το σχέδιο επικοινωνιακής στρατηγικής θα περιλαμβάνει:
 τους αρμόδιους φορείς για την εκτέλεση των ενεργειών επικοινωνίας,
 τις ομάδες στόχου της επικοινωνίας ανάλογα με το ρόλο και την εμπλοκή τους στον
προγραμματισμό, εφαρμογή και αξιολόγηση του Προγράμματος,
 το είδος των πληροφοριών,
 τα επικοινωνιακά εργαλεία με βάση τις ομάδες στόχου και τις ανάγκες πληροφόρησης
(βασικό εργαλείο με αποδέκτες όλες τις ομάδες στόχου θα είναι η αναβαθμισμένη
ιστοσελίδα του Προγράμματος).

Πόροι
Το Σχέδιο Αξιολόγησης απαιτεί τόσο διοικητικούς (ανθρώπινο δυναμικό), όσο και
οικονομικούς πόρους. Η περιγραφή των απαιτούμενων πόρων θα εξειδικευθεί σε
μεταγενέστερο χρόνο με την περαιτέρω αναλυτικότερη καταγραφή των αναγκών και
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λεπτομερή καταγραφή των ενεργειών παρακολούθησης και αξιολόγησης όπως επίσης και με
την ακριβή διάγνωση των αναγκών για δράσεις απόκτησης ικανοτήτων ιδιαίτερα για τους
ΕΦΔ, συμπεριλαμβανομένων των Ομάδων Τοπικής Δράσης.
Οι απαιτούμενοι οικονομικοί πόροι θα καλυφθούν από το μέτρο της τεχνικής βοήθειας.
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11. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
11.1 Προσδιορισμός των αρχών και των ενδιάμεσων φορέων
Αρχή/φορέας

Όνομα αρχής/φορέα

Διαχειριστική αρχή ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ
Αρχή
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΧΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
πιστοποίησης
ΚΑΙ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Αρχή ελέγχου
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
(ΕΔΕΛ)
Ενδιάμεσος
ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ
φορέας της
διαχειριστικής
αρχής

Ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο
infoalieia@mou.gr
spa@mnec.gr

gddde@mof-glk.gr
infoalieia@mou.gr

11.2 Περιγραφή των διαδικασιών παρακολούθησης και αξιολόγησης
Το κοινό σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 107 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία:
α)
μια παρεμβατική λογική που θα αναδεικνύει τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ
προτεραιοτήτων, ειδικών στόχων και μέτρων όπως προβλέπει το άρθρο 18 και το άρθρο 116
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014,
β)
τη σειρά κοινών δεικτών που αναφέρονται στο άρθρο 109 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
508/2014,
γ)
τα σχετικά σωρευτικά δεδομένα για τις πράξεις που επιλέγονται για χρηματοδότηση,
όπως προβλέπεται στο άρθρο 97 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014,
δ)
την ετήσια έκθεση για την εφαρμογή του επιχειρησιακού προγράμματος, όπως
προβλέπεται στο άρθρο 114 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 σε συνδυασμό με το άρθρο
50 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013,
ε)
το σχέδιο αξιολόγησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 115 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
508/2014 σε συνδυασμό με το άρθρο 56 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013,
στ)
τις εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολογήσεις και όλες τις άλλες
αξιολογητικές εργασίες που συνδέονται με το πρόγραμμα ΕΤΘΑ, όπως προβλέπεται στα
άρθρα 115, 116 και 117 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 σε συνδυασμό με τα άρθρα 55,
56 και 57 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, και
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ζ)
την επανεξέταση της επίδοσης που αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 1 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.
Βασικές προϋποθέσεις για την παρακολούθηση αποτελούν η ύπαρξη κατάλληλων και
αξιόπιστων στοιχείων με έμφαση στη συστηματική συλλογή στοιχείων σε επίπεδο έργου,
Μέτρου και Επιχειρησιακού Προγράμματος και η άμεση τροφοδότηση του συστήματος με τα
αναγκαία δεδομένα για την παρακολούθηση και αξιολόγηση.
Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) προορίζεται να υποστηρίζει
μηχανογραφικά τις αρμοδιότητες που σχετίζονται με τη Διαχείριση του Προγράμματος
Αλιείας & Θάλασσας (ΕΠΑΛΘ), για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, σε συμφωνία
με το αντίστοιχο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) και το εθνικό και κοινοτικό
θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο. Συγκεκριμένα θα υποστηρίζει:
 Τις διαχειριστικές αρμοδιότητες της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής, όπως αυτές
κατανέμονται στις Μονάδες του οργανογράμματός της.
 Τις σχετικές με τα Προγράμματα διαχειριστικές αρμοδιότητες, οι οποίες εκχωρούνται
σε άλλες Αρχές ή Ενδιάμεσους Φορείς.
 Τις αρμοδιότητες της Αρχής Πιστοποίησης για τη διενέργεια των δηλώσεων δαπανών
προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 Τις αρμοδιότητες των ελεγκτικών οργάνων, εθνικών και κοινοτικών, καθώς και τις
σχετικές ελεγκτικές αρμοδιότητες των αρχών και φορέων πιστοποίησης.
 Τις αρμοδιότητες της Διαχειριστικής Αρχής ή άλλων φορέων, που σχετίζονται με τις
επαληθεύσεις, επιτόπιες ή διοικητικές, των δαπανών των Προγραμμάτων.
 Τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία των Επιτροπών Παρακολούθησης των
Προγραμμάτων.

11.3 Γενική σύνθεση της επιτροπής παρακολούθησης
Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Καν. (ΕΕ) 1303/2013 συστήνεται επιτροπή παρακολούθησης
για κάθε Πρόγραμμα, με αποστολή την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και της
ποιότητας υλοποίησης του ΕΠ. Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ συστήνεται εντός 3
μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης από την Επιτροπή της απόφασης έγκρισης του ΕΠ.
Η σύνθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης ορίζεται με βάση σχετική εισήγηση της ΔΑ,
λαμβάνοντας υπόψη την οργάνωση της εταιρικής σχέσης στο πλαίσιο του αναπτυξιακού
προγραμματισμού περιόδου 2014-2020 για τον τομέα αλιείας (αρ. 118/15-01-2013 έγγραφο
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων).
Στην Επιτροπή Παρακολούθησης θα συμμετέχουν:
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•

Δημόσιες αρχές και εποπτευόμενοι φορείς

•

Περιφερειακές αρχές

•

Τοπικοί αναπτυξιακοί φορείς

•

Αντιπροσωπευτικοί κοινωνικοί και οικονομικοί φορείς

•

Περιβαλλοντικοί φορείς

•

Εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα.

Στη σύνθεση της επιτροπής παρακολούθησης θα διασφαλίζεται, κατά το δυνατόν, η ισόρροπη
συμμετοχή ανδρών και γυναικών.
Κατά τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης μπορούν να προσκληθούν μη μόνιμα
μέλη π.χ. ειδικοί επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες σε οικονομικά, τεχνικά, κοινωνικά,
επιστημονικά και λοιπά θέματα ανάλογα με την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης.
Τη γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής Παρακολούθησης αναλαμβάνει η διαχειριστική
αρχή του ΕΠ, η οποία επιφορτίζεται με την προετοιμασία της σχετικής τεκμηρίωσης για τη
διεξαγωγή των συνεδριάσεων καθώς και της ημερήσιας διάταξης και των πρακτικών που
τηρούνται.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης λειτουργεί με βάση εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, ο
οποίος καθορίζεται σε συνεργασία με τη ΔΑ του ΕΠ, ώστε να διασφαλίζεται η εκπλήρωση
των καθηκόντων της στο πλαίσιο των απαιτήσεων των σχετικών Κανονισμών. Ο εσωτερικός
κανονισμός εγκρίνεται στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης.

11.4 Σύντομη περιγραφή των μέτρων ενημέρωσης και δημοσιότητας που θα
εφαρμοστούν σύμφωνα με το άρθρο 120
Σύμφωνα με το άρθρο 119 του κανονισμού (ΕΕ) 508/2014 η Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ
είναι αρμόδια για την παροχή πληροφοριών που αφορούν το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και
τις πράξεις του προς κάθε ενδιαφερόμενο (Επιτροπή, πολίτες, δικαιούχοι, κλπ.) και την
εξασφάλιση της σχετικής δημοσιότητας.
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Ο προϋπολογισμός που θα διατεθεί για την υλοποίηση των μέτρων πληροφόρησης και
δημοσιότητας του ΕΠ, περιλαμβάνεται στη χρηματοδότηση του Μέτρου της Τεχνικής
Βοήθειας.
Τα μέτρα Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του ΕΠ απευθύνονται στους δυνητικούς
Δικαιούχους και το ευρύ κοινό. Οι βασικοί στόχοι είναι:
 Η διασφάλιση της διαφάνειας κατά την πορεία υλοποίησης των έργων που
εντάσσονται στο ΕΠ.
 Η πληροφόρηση του κοινού σχετικά με το ρόλο που έχουν τόσο η Ε.Ε, όσο και οι
αρμόδιες αρχές στο ΕΠ, καθώς και για τα αποτελέσματα από την υλοποίηση του.
Οι δύο αυτοί στόχοι εξειδικεύονται ως εξής:
 Διασφάλιση της αποτελεσματικής επικοινωνίας με όλους του Δικαιούχους και
δυνητικούς Δικαιούχους συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αντιμετωπίζουν
δυσκολίες πρόσβασης στην πληροφόρηση, σχετικά με το περιεχόμενο του ΕΠ και τις
ευκαιρίες που προσφέρονται μέσα από αυτό.
 Πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των Δικαιούχων σχετικά με τις υποχρεώσεις τους
κατά τη διάρκεια υλοποίησης των έργων.
 Ευαισθητοποίηση του κοινού, ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο, σχετικά με τα οφέλη που
θα αποκομίσουν από την υλοποίηση του ΕΠ.
 Διασφάλιση της εύκολης πρόσβασης του κοινού στις πηγές πληροφόρησης σχετικά με
τη διαχείριση και υλοποίηση του ΕΠ.
 Διασφάλιση της κατάλληλης και αξιόπιστης διάχυσης των πληροφοριών σχετικά με
την πορεία υλοποίησης του ΕΠ.
Οι ομάδες στόχου στις οποίες απευθύνονται τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας
περιλαμβάνουν:
 τους δικαιούχους και δυνητικούς δικαιούχους,
 τις εμπλεκόμενες τοπικές αρχές και άλλες δημόσιες αρχές,
 τους εμπλεκόμενους οικονομικούς εταίρους, ιδιαίτερα τις ΜΜΕ και τις
επαγγελματικές οργανώσεις,
 τους εμπλεκόμενους κοινωνικούς εταίρους, τους μη κυβερνητικούς οργανισμούς
(ιδιαίτερα τους οργανισμούς για την προώθηση της ισότητας των δύο φύλων και
οργανισμούς που εργάζονται για την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος) και
τις εθελοντικές οργανώσεις,
 τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και
 το ευρύ κοινό.
Κατά τη φάση υλοποίησης θα εξειδικευθούν τόσο οι ενέργειες επικοινωνίας όσο και η
στρατηγική των μέσων, ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες για πληροφόρηση και
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δημοσιότητα και τα επιθυμητά επικοινωνιακά αποτελέσματα.
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12. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ
12.1 Φορείς υλοποίησης του συστήματος ελέγχου, επιθεώρησης και επιβολής
Όνομα αρχής/φορέα
Κεντρική Υπηρεσία καθώς και οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας &
Ανάπτυξης
Κλιμάκια ελέγχου που λειτουργούν στις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσω της Γενικής Δ/νσης Βιώσιμης Αλιείας
και των Δ/νσεών της. Στην εν λόγω Γενική Δνση υπάγεται και η Ενιαία Αρχή Ελέγχου.
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ( Δ/νση Ελέγχου Αλιείας και οι κατά
τόπους Λιμενικές Αρχές )
12.2 Σύντομη περιγραφή των διαθέσιμων ανθρώπινων και χρηματοοικονομικών πόρων
για τον έλεγχο, την επιθεώρηση και την επιβολή στον τομέα της αλιείας
1. Σύμφωνα με το ισχύον σύστημα ελέγχου , ο κύριος όγκος του ελέγχου της αλιείας
διενεργείται από τις Λιμενικές Αρχές και ως εκ τούτου , το ανθρώπινο δυναμικό το οποίο
απασχολείται στον έλεγχο της αλιείας είναι εν δυνάμει και κατά περίπτωση όλο το
προσωπικό του Α.Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ, δηλαδή περίπου 7.300 άτομα.
Ειδικότερα όμως, το προσωπικό με κύρια απασχόληση την διενέργεια ελέγχων και
επιθεωρήσεων στα αλιευτικά σκάφη είναι περίπου:
(α) τριακόσιοι (300) βαθμοφόροι του Α.Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ, που υπηρετούν σε όλες τις
Λιμενικές Αρχές της και διενεργούν κυρίως ελέγχους στα λιμάνια και στα σημεία
εκφόρτωσης των αλιευμάτων (επιθεωρητές ξηράς)
(β) χίλιοι εκατό (1.100) βαθμοφόροι του Α.Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ , που υπηρετούν ως κυβερνήτες
και μέλη πληρώματος στα εναέρια και πλωτά περιπολικά σκάφη του Α.Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ σε
όλες τις Λιμενικές Αρχές της χώρας και διενεργούν κυρίως ελέγχους στη θάλασσα με
παράλληλη απασχόληση και σε άλλα καθήκοντα του Λ.Σ..
(γ) Από τους προαναφερθέντες έχουν ορισθεί εκατό τριάντα πέντε (135) ως ευρωπαϊκοί
επιθεωρητές και εξήντα έξι (66) ως επιθεωρητές της ICCAT.

Όπως προαναφέρθηκε, στον έλεγχο χρησιμοποιούνται στελέχη της Γενικής Δ/νσης Αλιείας
(έλεγχος και έγκριση της εισαγωγής αλιευτικών προϊόντων από τρίτες χώρες) ,στελέχη των
Υπηρεσιών Αλιείας Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, καθώς και στελεχιακό δυναμικό
των ελεγκτικών αρχών του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης.
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2.Η νέα προτεινόμενη δομή των ελεγκτικών μηχανισμών του ΥπΑΑΤ θέτει τη συστηματική,
ορθολογική και αυτοδύναμη διενέργεια ελέγχων από το στελεχιακό δυναμικό της Γενικής
Δ/νσης Αλιείας , των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Αλιείας του ΥπΑΑΤ και των
Υπηρεσιών Αλιείας των Περιφερειακών Ενοτήτων ,στους χώρους εκφόρτωσης και στις
επιχειρήσεις εμπορίας, μεταποίησης ,εισαγωγής ,εξαγωγής προϊόντων του τομέα αλιείας ,
που θα συμπληρώσουν τον αριθμό των στελεχών του ΥΝΑΝΠ.

3.Βέβαια θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο σημερινός αριθμός των στελεχών δεν είναι επαρκής
για να καλύψει τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που επιβάλλει η Ε. Επιτροπή και οι
Περιφερειακές Οργανώσεις για τον έλεγχο και σε συνδυασμό με μείωση του αριθμού των
εργαζομένων στην δημόσια διοίκηση και τη μείωση των δημοσίων δαπανών, δυσχεραίνεται
η αποτελεσματικότητα του ελέγχου.
Η αξιοποίηση του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού έχει ιδιαίτερη σημασία δεδομένης της
σύνδεσης της αποτελεσματικότητας των ελέγχων με την εξασφάλιση απρόσκοπτης
χρηματοδότησης του ΕΠΑΛΘ .

4. α) Οι δαπάνες ελέγχου ( επιτόπιων και διοικητικών ) που σχετίζονται με τα λειτουργικά
έξοδα των υπηρεσιών ελέγχου ( μισθοδοσία, λειτουργικά και συντήρηση πλωτών , εναέριων
και χερσαίων μέσων ελέγχου , μετακινήσεις ,διοικητικά , δικαστικά έξοδα κλπ ) καλύπτονται
από τους προϋπολογισμούς των αρμόδιων Υπουργείων στα οποία ανήκουν οι ελεγκτικές
Αρχές .
Συνέπεια της οικονομικής κρίσης παρατηρείται μείωση στη έγκριση των δημόσιων δαπανών
με επιπτώσεις στην απρόσκοπτη συνέχιση προγραμμάτων ελέγχου .
β) Οσον αφορά τις δαπάνες υφιστάμενων και υπό υλοποίηση υποδομών , συστημάτων και
εξοπλισμών ελέγχου για τις ανάγκες και εκπλήρωση υποχρεώσεων υπηρεσιών των αρμόδιων
Υπουργείων (ΥΝΑΝΠ, ΥπΑΑΤ) ,αλιέων καθώς και εμπορικών επιχειρήσεων , η Ε.
Επιτροπή έχει συγχρηματοδοτήσει τα εθνικά προγράμματα των προηγούμενων ετών.
Τα συστήματα αυτά θα πρέπει να αναβαθμίζονται –συμπληρώνονται συνεχώς στο πλαίσιο
βελτίωσης του ελεγκτικού μηχανισμού του τομέα αλιείας
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12.3 Κύριος διαθέσιμος εξοπλισμός, ιδίως αριθμός σκαφών, αεροσκαφών και
ελικοπτέρων
1. Ο συστηματικός έλεγχος των αλιευτικών δραστηριοτήτων κυρίως στις θαλάσσιες περιοχές
απαιτεί μέσα και εξειδικευμένο προσωπικό . Αυτές οι απαιτήσεις σήμερα καλύπτονται από
τα μέσα που διαθέτουν οι υπηρεσίες του ΥΝΑΝΠ (πλωτά, χερσαία, εναέρια ) καθώς και από
τον ειδικό εξοπλισμό του ίδιου Υπουργείου που έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ε.Επιτροπή
.
Στο πλαίσιο της χρήσης της σύγχρονης τεχνολογίας για την επιθεώρηση και τον έλεγχο των
αλιευτικών δραστηριοτήτων καθώς και της ιχνηλασιμότητας των προϊόντων του τομέα
αλιείας , η Ελλάδα έχει αναπτύξει :
α) το Σύστημα Δορυφορικής Παρακολούθησης των Αλιευτικών Σκαφών και την λειτουργία
του Κέντρου Παρακολούθησης Αλιείας (ΚΠΑ) στη Δ/νση Ελέγχου Αλιείας του ΥΝΑΝΠ,
για τον αυτόματο εντοπισμό των σκαφών και την αναγνώρισή τους από το ΚΠΑ, μέσω της
διαβίβασης του στίγματος σε τακτά διαστήματα. Την τρέχουσα περίοδο υλοποιείται η
αναβάθμισή του συστήματος για τη πλήρη ανταπόκριση και συνεργασία με τα συστήματα της
Ε. Επιτροπής και
β) το Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης της Αλιείας (ΟΣΠΑ) , λειτουργεί υπό τη
Γενική Δ/νση Αλιείας του ΥπΑΑΤ (πλήρης παραγωγική λειτουργία εντός του 2014). Το
ΟΣΠΑ είναι το σύστημα ηλεκτρονικής καταγραφής των δεδομένων της αλιευτικής
δραστηριότητας αλιευτικών σκαφών της χώρας ,με μήκος ≥των 12 μέτρων καθώς και α/κ
σκαφών με άδεια αλίευσης μεγάλων πελαγικών ειδών και διεθνών υδάτων και διαβίβασης
αυτών των δεδομένων στην Ε. Επιτροπή ή την ανταλλαγή δεδομένων με άλλα Κράτη Μέλη ή
συστήματα Τρίτων Χωρών . Περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων , το μητρώο παραβάσεων ,των
μορίων ,την καταγραφή των επιθεωρήσεων και το σύστημα επικύρωσης των δεδομένων
σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διατάξεων του κανονισμού για το κοινοτικό σύστημα
ελέγχου αλιείας.

2. Η Δ/νση Πληροφορικής του ΥπΑΑΤ, στους χώρους της οποίας έχουν εγκατασταθεί οι
υποδομές του ΟΣΠΑ , υποστηρίζει λειτουργικά και τεχνικά το σύστημα μέσω των υποδομών
,των συστημάτων και του προσωπικού της.

3. Τα δύο προαναφερόμενα συστήματα ΚΠΑ & ΟΣΠΑ διαλειτουργούν για την εξασφάλιση
των διασταυρούμενων ελέγχων και την ανίχνευση των αποκλίσεων μεταξύ των δεδομένων
και των πιθανών παρατυπιών.
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4. Επίσης στη Ελλάδα σήμερα είναι σε εξέλιξη η συγχρηματοδότηση της προμήθειας και
της εγκατάστασης του εξοπλισμού -συσκευών δορυφορικής παρακολούθησης(VMS) και
ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων(ERS) στα υπόχρεα αλιευτικά σκάφη.

12.4 Κατάλογος επιλεγμένων ειδών πράξεων

EL

Τύπος πράξης
a - Αγορά, εγκατάσταση και/ή ανάπτυξη
τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων
υλικού εξοπλισμού και λογισμικού
ηλεκτρονικών υπολογιστών, συστημάτων
εντοπισμού σκαφών (VDS), συστημάτων
τηλεόρασης κλειστού κυκλώματος
(CCTV), και δικτύων ΤΠ τα οποία
καθιστούν δυνατή τη συλλογή,
διαχείριση, επικύρωση, ανάλυση,
διαχείριση κινδύνου, παρουσίαση (μέσω
ιστοσελίδων που σχετίζονται με τον
έλεγχο) και ανταλλαγή δεδομένων
σχετικών με την αλιεία και την ανάπτυξη
σχετικών μεθόδων δειγματοληψίας,
καθώς και διασύνδεση με διατομεακά
συστήματα ανταλλαγής δεδομένων

Περιγραφή
Σχεδιασμός, ανάπτυξη, προμήθεια, εγκατάσταση,
αναβάθμιση, επέκταση, εφαρμογή και
υποστήριξη συστημάτων πληροφορικής, δικτύων
και τηλεπικοινωνιών, περιλαμβανομένου
υποδομών χώρων εγκατάστασης εξοπλισμού,
πλάνο προστασίας κινδύνων, υλικού
(HARDWARE), λογισμικού (SOFTWARE), και
υποστηρικτικών - συμβουλευτικών υπηρεσιών,
για τη διαβίβαση δεδομένων από τις επιχειρήσεις
του τομέα αλιείας που περιλαμβάνουν τα
συστήματα ηλεκτρονικής καταγραφής και
αναφοράς πληροφοριών (ERS), παρακολούθησης
σκαφών (VMS), αυτόματου εντοπισμού (AIS),
συστημάτων εντοπισμού σκαφών (VDS),
συστημάτων τηλεόρασης κλειστού κυκλώματος
(CCTV) και λοιπά συστήματα διασταύρωσης και
επικύρωσης, καθώς και εφαρμογής του
συστήματος πιστοποίησης αλιευμάτων όπως
προβλέπεται στον Καν.(ΕΕ) (ΕΚ) 1005/2008.

b - Ανάπτυξη, αγορά και εγκατάσταση
των απαραίτητων στοιχείων,
περιλαμβανομένου υλικού και
λογισμικού, 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, περιλαμβανομένων των
απαραίτητων στοιχείων συστημάτων
ηλεκτρονικής καταγραφής και αναφοράς
πληροφοριών (ERS), συστημάτων
παρακολούθησης σκαφών (VMS-ΣΠΣ)
και συστημάτων αυτόματου εντοπισμού
(AIS)

Σχεδιασμός, ανάπτυξη, προμήθεια, εγκατάσταση,
αναβάθμιση, εφαρμογή και υποστήριξη
συστημάτων πληροφορικής, δικτύων και
τηλεπικοινωνιών, περιλαμβανομένου υποδομών
χώρων εγκατάστασης εξοπλισμού, υλικού
(HARDWARE), λογισμικού (SOFTWARE), και
υποστηρικτικών - συμβουλευτικών υπηρεσιών
ενδεικτικά για : • διαλειτουργικότητα των
συστημάτων και την ανταλλαγή δεδομένων
μεταξύ ΚΜ ,ΕΕ και την ανάλυσή τους. • ανάλυση
και διαχείριση κινδύνων – πρόβλεψης
παραβατικότητας. • αποτελεσματική εφαρμογή
της ΠΛΑ Αλιείας καθώς και για την ανταλλαγή
δεδομένων με άλλα συστήματα , άλλωνΚΜ ,
Τρίτων Χωρών και της ΕΕ. • για την εφαρμογή
παρακολούθησης και ελέγχου των υποχρεωτικών
εκφορτώσεων, των μέτρων διατήρησης και
διαχείρισης που εφαρμόζονται σε συγκεκριμένες
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Περιγραφή
περιοχές, της παρακολούθησης αλιευτικής
προσπάθειας σε πραγματικό χρόνο με συνδυασμό
σε επίπεδο χρήστη των δεδομένων VMS – ERS,
της παρακολούθησης και του ελέγχου για τις
αλιευτικές δραστηριότητες με ειδικές απαιτήσεις,
της ηλεκτρονική παρακολούθησης της εξέλιξης
των παραβάσεων και των επιβαλλόμενων
κυρώσεων καθώς και των λοιπών υποχρεώσεων
που απαιτούνται από την ενωσιακή νομοθεσία
και από τις Περιφερειακές Οργανώσεις
Διαχείρισης Αλιείας.

c - Ανάπτυξη, αγορά και εγκατάσταση
των απαραίτητων στοιχείων,
περιλαμβανομένου του υλικού και του
λογισμικού, για τη διασφάλιση της
ιχνηλασιμότητας των προϊόντων αλιείας
και υδατοκαλλιέργειας όπως αναφέρεται
στο άρθρο 58 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1224/2009

Σχεδιασμός, ανάπτυξη, προμήθεια, εγκατάσταση,
και υποστήριξη συστημάτων ιχνηλασιμότητας
συμπεριλαμβανομένου υποδομών, υλικού
(HARDWARE), λογισμικού (SOFTWARE) και
υποστηρικτικών - συμβουλευτικών υπηρεσιών.
Τα συστήματα ιχνηλασιμότητας που
αναπτύσσονται από τις επιχειρήσεις αφορούν α)
την Εσωτερική ιχνηλασιμότητα”, η οποία
αναφέρεται σε ένα ενδο-εταιρικό ή τοπικό
σύστημα και β)την “Εξωτερική (αλυσιδωτή)
ιχνηλασιμότητα”, σύστημα που λειτουργεί
ανάμεσα σε εταιρίες και χώρες , συνδέεται με την
ύπαρξη της εσωτερικής ιχνηλασιμότητας σε κάθε
στάδιο της αλυσίδας. Ανάπτυξη ολοκληρωμένου
συστήματος απεικόνισης, χαρτογράφησης και
ταυτοποίησης μονάδων και εγκαταστάσεων
υδατοκαλλιεργειών(προέλευσης αναλυτικά με
σύστημα GIS και χαρτογραφημένους κλωβούς,
παραγωγής, επεξεργασίας, συσκευασίας,
διαμετακόμισης και εμπορίας).

e - Εκσυγχρονισμός και αγορά
περιπολικών πλοίων, αεροσκαφών και
ελικοπτέρων με την προϋπόθεση ότι
τουλάχιστον το 60 % της συνολικής
περιόδου χρήσης σε ετήσια βάση
χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της
αλιείας

Προμήθεια ταχύπλοων Περιπολικών σκαφών.
Αναβάθμιση εξοπλισμού θαλάσσιας επιτήρησης
περιπολικών σκαφών Α.Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ. και
συγκεκριμένα των μόνιμων συστημάτων των
θερμικών καμερών. Προμήθεια φορητών
θερμικών καμερών επιτήρησης /εξοπλισμός
περιπολικών σκαφών Α.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
Προμήθεια περιπολικών οχημάτων με επίπεδη
καρότσα τύπου pick-up.
Αναβάθμιση/Αντικατάσταση του υφιστάμενου
εξοπλισμού εναέριας επιτήρησης των τριών (03)
αεροπλάνων REIMS F-406 της Μ.Α.Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ καθώς και των δύο (02) εκ των έξι (06)
ελικοπτέρων τύπου AS365N3 της Μ.E.Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. Εκσυγχρονισμός, μέσω της προμήθειας
υλικών - ανταλλακτικών, των υφιστάμενων
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Περιγραφή
περιπολικών σκαφών του Α.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
Λόγω των αυξημένων αναγκών επιτήρησης της
αλιείας στην χώρα μας, (εξ αιτίας της μεγάλης
ακτογραμμής και των πολυάριθμων νησιών), και
των συχνών βλαβών των ήδη υπαρχόντων
περιπολικών σκαφών, υπάρχει μεγάλη ανάγκη
απόκτησης νέων σκαφών. Το έργο είναι
απαραίτητο, για την καλύτερη εκτέλεση
περιπολιών αστυνόμευσης-επιτήρησης της
αλιείας, καθόσον ο υφιστάμενος αριθμός των
σκαφών δεν κρίνεται επαρκής. Επιπλέον
αναμένεται να καλύψουν επιχειρησιακές ανάγκες
για την βελτίωση των ελέγχων αλιείας και θα
διατεθούν κυρίως σε ΛιμενικέςΑρχές όπου
παρουσιάζεται έντονη αλιευτική δραστηριότητα.
Τα εν λόγω πλωτά μέσα πρόκειται να
χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο της αλιευτικής
δραστηριότητας σε ποσοστό 60% , που σημαίνει
ότι καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους θα
εξυπηρετούν τις ανάγκες του ελέγχου και
επιτήρησης της θαλάσσιας αλιευτικής
δραστηριότητας εξαιρουμένου του χρονικού
διαστήματος που είναι απαραίτητο για την
συντήρησή τους το οποίο κατ’ εκτίμηση δεν
υπερβαίνει τις 30 ημέρες.

f - Αγορά άλλων ελεγκτικών μέσων,
συμπεριλαμβανομένων των συσκευών
για τον υπολογισμό της ισχύος του
κινητήρα και του εξοπλισμού ζύγισης

Συσκευές για τον υπολογισμό της ισχύος του
κινητήρα, εξοπλισμού ζύγισης, αναγνώρισης
barcode, λήψης δεδομένων (π.χ. κάμερα,
φωτογραφική μηχανή, δημοσιογραφικό
κασετόφωνο, «έξυπνα τηλέφωνα», και λοιπά
πολυμέσα). Προμήθεια μικροϋπολογιστών
(tαblet).

g - Ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων
ελέγχου και παρακολούθησης και
εφαρμογή πιλοτικών προγραμμάτων για
τον έλεγχο της αλιείας,
συμπεριλαμβανομένων της ανάλυσης του
γενετικού υλικού (DNA) των ιχθύων και
της δημιουργίας ιστότοπων συναφών με
τον έλεγχο

Ανάπτυξη πιλοτικής εφαρμογής υψηλής
ανάλυσης δεδομένων που σχετίζονται με τον
έλεγχο αλιείας, με σκοπό την βέλτιστη
αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων για πρόληψη
και αντιμετώπιση παραβατικών φαινομένων.
Προμήθεια εξοπλισμού υψηλής επεξεργασίας
μεγάλου όγκου δεδομένων, όπως ανάπτυξη
συστημάτων για τη διασταύρωση και επικύρωση
των δεδομένων. Σχεδιασμός, ανάπτυξη,
εγκατάσταση, εφαρμογή και παρακολούθηση
καινοτόμων και πιλοτικών προγραμμάτων που
αφορούν στο σχεδιασμό, στη μεθοδολογία, την
προσέγγιση, την εφαρμογή και την αξιοποίηση
της ελεγκτικής διαδικασίας,της χρήσης των
συστημάτων, του εξοπλισμού κλπ. Ανάπτυξη
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Περιγραφή
καινοτόμων συστημάτων ελέγχου και
παρακολούθηση και εφαρμογή πιλοτικών
προγραμμάτων για τον έλεγχο της αλιείας,
συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης του
γενετικού υλικού (DNA) των ιχθύων και της
δημιουργίας ιστότοπων συναφών με τον έλεγχο.

h - Προγράμματα κατάρτισης και
ανταλλαγής, και ανάμεσα στα κράτη
μέλη, προσωπικού επιφορτισμένου με
την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την
επιτήρηση αλιευτικών δραστηριοτήτων

Διοργάνωση ολοκληρωμένων προγραμμάτων
κατάρτισης, προσωπικού ελεγκτικών αρχών και
λοιπών εμπλεκόμενων υπηρεσιών και δομών που
είναι επιφορτισμένοι με την ελεγκτική
διαδικασία. Επίσης υλοποίηση προγραμμάτων
ανταλλαγής προσωπικού ελεγκτικών αρχών
ανάμεσα στα κράτη μέλη . Οι ενέργειες θα
περιλαμβάνουν το κόστος συμμετοχής των
εκπαιδευομένων, διοργάνωσης, των εκπαιδευτών,
του υλικού εκπαίδευσης, το κόστος διεξαγωγής
πρακτικής άσκησης, και λοιπές ανάγκες
διοργάνωσης, ανταλλαγής. Ανάπτυξη ειδικής
δυναμικής ψηφιακής πλατφόρμας εκπαίδευσης
και χρήσης νέων τεχνολογιών. Έξοδα ταξιδίου
και διαμονής για συμμετοχή σε συνεδριάσεις της
Επιτροπής και της ΕΥΕΑ.

i - Ανάλυση κόστους/οφέλους,
αξιολόγηση δαπανών και λογιστικών
ελέγχων που πραγματοποιούνται από τις
αρμόδιες αρχές κατά τη διενέργεια
δραστηριοτήτων παρακολούθησης,
ελέγχου και επιτήρησης

Η ανάλυση κόστους/οφέλους, η αξιολόγηση
δαπανών και λογιστικών ελέγχων που
πραγματοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές κατά
τη διενέργεια δραστηριοτήτων παρακολούθησης,
ελέγχου και επιτήρησης, η παροχή
υποστηρικτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών
φυσικών ή νομικών προσώπων, εξειδικευμένων
στα οικονομικά ή/και νομικά, ή/καιλογιστικά
ή/και στις ελεγκτικές διαδικασίες, με εμπειρία
στον αλιευτικό τομέα.

j - Πρωτοβουλίες,
συμπεριλαμβανομένων σεμιναρίων και
εργαλείων μέσων μαζικής ενημέρωσης,
που έχουν ως στόχο την
ευαισθητοποίηση τόσο των αλιέων, όσο
και των άλλων παραγόντων του κλάδου,
όπως οι επιθεωρητές, οι εισαγγελείς και
οι δικαστές, καθώς και του κοινού,
σχετικά με την ανάγκη καταπολέμησης
της παράνομης, λαθραίας και άναρχης
αλιείας και για την εφαρμογή των
κανόνων της ΚΑλΠ

Η διοργάνωση ημερίδων, συναντήσεων για την
ευαισθητοποίηση διοίκησης ,δικαστικών
λειτουργών ,κοινού για τη καταπολέμηση της
ΠΛΑ Αλιείας. Οι ενέργειες συμπεριλαμβάνουν το
κόστους διοργάνωσης (αίθουσα, εξοπλισμός,
έξοδα φιλοξενίας κλπ), των εισηγητών, του
υλικού (έντυπο και ηλεκτρονικό), και λοιπές
ανάγκες διοργάνωσης (αναλώσιμα, υλικά
γραφείου κλπ). Επίσης, η προβολή στα μέσα
μαζικής ενημέρωσης (έντυπα και ηλεκτρονικά)
καθώς και η προβολή με χρήση των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης, της ιστοσελίδα, των
τηλεπικοινωνιών (πχ. στοχευμένη πληροφόρηση
με sms κλπ).
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Τύπος πράξης

Περιγραφή

k - Λειτουργικές δαπάνες κατά την
εφαρμογή ενισχυμένου ελέγχου για
αποθέματα που υπόκεινται σε ειδικά
προγράμματα ελέγχου και επιθεώρησης
που εφαρμόζονται σύμφωνα προς το
άρθρο 95 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1224/2009 και για τον έλεγχο του
συντονισμού σύμφωνα προς το άρθρο 15
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 768/2005 του
Συμβουλίου
l - Προγράμματα τα οποία συνδέονται με
την εφαρμογή σχεδίου δράσης που
καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 102
παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1224/2009, συμπεριλαμβανομένων
των λειτουργικών δαπανών που
προκύπτουν

Δαπάνες για την εφαρμογή ενισχυμένου ελέγχου
για τα αποθέματα που υπόκεινται σε ειδικά
προγράμματα ελέγχου και επιθεώρησης που
εφαρμόζονται σύμφωνα προς το άρθρο 95 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και για τον
έλεγχο του συντονισμού σύμφωνα προς το άρθρο
15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 768/2005 του
Συμβουλίου.
Προγράμματα που συνδέονται με την εφαρμογή
σχεδίου δράσης που καθορίζεται σύμφωνα με το
άρθρο 102 παράγραφος 4 του κανονισμού
(ΕΚ)αριθ. 1224/2009, συμπεριλαμβανομένων των
λειτουργικών δαπανών που προκύπτουν.

12.5 Σύνδεσμος με τις προτεραιότητες που ορίζονται από την Επιτροπή
Σχεδιασμός, εγκατάσταση, και υποστήριξη συστημάτων πληροφορικής, δικτύων και
τηλεπικοινωνιών, περιλαμβανομένου υποδομών χώρων εγκατάστασης εξοπλισμού, πλάνο
προστασίας κινδύνων, HARDWARE, SOFTWARE και υποστηρικτικών - συμβουλευτικών
υπηρεσιών, για τη διαβίβαση δεδομένων από τις επιχειρήσεις του τομέα αλιείας που
περιλαμβάνουν τα συστήματα ηλεκτρονικής καταγραφής και αναφοράς πληροφοριών (ERS),
παρακολούθησης σκαφών (VMS), αυτόματου εντοπισμού (AIS), συστημάτων εντοπισμού
σκαφών (VDS), συστημάτων τηλεόρασης κλειστού κυκλώματος (CCTV) και λοιπά
συστήματα διασταύρωσης και επικύρωσης, καθώς και εφαρμογής του συστήματος
πιστοποίησης αλιευμάτων όπως προβλέπεται στον Καν.(ΕΕ) 1005/2008.
Σχεδιασμός, ανάπτυξη, προμήθεια, εγκατάσταση, αναβάθμιση, εφαρμογή και υποστήριξη
συστημάτων πληροφορικής, δικτύων και τηλεπικοινωνιών, περιλαμβανομένου υποδομών
χώρων εγκατάστασης εξοπλισμού, υλικού (HARDWARE), λογισμικού (SOFTWARE), και
υποστηρικτικών - συμβουλευτικών υπηρεσιών.
Σχεδιασμός, ανάπτυξη, προμήθεια, εγκατάσταση, και υποστήριξη συστημάτων
ιχνηλασιμότητας συμπεριλαμβανομένου υποδομών, υλικού (HARDWARE), λογισμικού
(SOFTWARE) και υποστηρικτικών - συμβουλευτικών υπηρεσιών
Προμήθεια ταχύπλοων Περιπολικών σκαφών. Αναβάθμιση εξοπλισμού θαλάσσιας
επιτήρησης περιπολικών σκαφών. Προμήθεια φορητών θερμικών καμερών επιτήρησης
/εξοπλισμός περιπολικών σκαφών. Προμήθεια περιπολικών οχημάτων.
Αναβάθμιση/Αντικατάσταση του υφιστάμενου εξοπλισμού εναέριας επιτήρησης.
Συσκευές για τον υπολογισμό της ισχύος του κινητήρα, Συσκευές εξοπλισμού ζύγισης,
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αναγνώρισης barcode, λήψης δεδομένων (π.χ. κάμερα, φωτογραφική μηχανή,
δημοσιογραφικό κασετόφωνο, «έξυπνα τηλέφωνα», και λοιπά πολυμέσα). Προμήθεια
μικροϋπολογιστών (tαblet).
Ανάπτυξη πιλοτικής εφαρμογής υψηλής ανάλυσης δεδομένων που σχετίζονται με τον έλεγχο
αλιείας. Προμήθεια εξοπλισμού υψηλής επεξεργασίας μεγάλου όγκου δεδομένων.
Σχεδιασμός, εφαρμογή και παρακολούθηση καινοτόμων και πιλοτικών προγραμμάτων που
αφορούν στο σχεδιασμό, στη μεθοδολογία, την προσέγγιση, την εφαρμογή και την
αξιοποίηση της ελεγκτικής διαδικασίας,της χρήσης των συστημάτων και του εξοπλισμού.

Ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων ελέγχου και παρακολούθηση και εφαρμογή πιλοτικών
προγραμμάτων για τον έλεγχο της αλιείας.
Διοργάνωση ολοκληρωμένων προγραμμάτων κατάρτισης, προσωπικού ελεγκτικών αρχών και
λοιπών εμπλεκόμενων υπηρεσιών και δομών που είναι επιφορτισμένοι με την ελεγκτική
διαδικασία.
Η ανάλυση κόστους/οφέλους, η αξιολόγηση δαπανών και λογιστικών ελέγχων που
πραγματοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές κατά τη διενέργεια δραστηριοτήτων
παρακολούθησης, ελέγχου και επιτήρησης, η παροχή υποστηρικτικών και συμβουλευτικών
υπηρεσιών φυσικών ή νομικών προσώπων.
Η διοργάνωση ημερίδων, συναντήσεων για την ευαισθητοποίηση διοίκησης ,δικαστικών
λειτουργών ,κοινού για τη καταπολέμηση της ΠΛΑ Αλιείας.
Δαπάνες για την εφαρμογή ενισχυμένου ελέγχου για τα αποθέματα που υπόκεινται σε ειδικά
προγράμματα ελέγχου και επιθεώρησης που εφαρμόζονται σύμφωνα προς το άρθρο 95 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και για τον έλεγχο του συντονισμού σύμφωνα προς το
άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 768/2005 του Συμβουλίου.
Προγράμματα που συνδέονται με την εφαρμογή σχεδίου δράσης που καθορίζεται σύμφωνα
με το άρθρο 102 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ)αριθ. 1224/2009.
Η σύνδεση των ανωτέρω με τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί από την Απόφαση
20014/464/ΕΕ αποτυπώνεται στο παράρτημα.
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13. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
13.1 Γενική περιγραφή των δραστηριοτήτων συλλογής δεδομένων που προβλέπονται για
την περίοδο 2014-2020
1.Δράσεις

Μέρος Α: Περίοδος 2014-2016
Η Ελλάδα θα εφαρμόσει το Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων 2014-2016
σε εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) 199/2008 και των αποφάσεων της Ε.Επιτροπής C(2013)
5243/13.8.2014[1] και C(2013) 556830.8.2013[2].
Μέρος Β: Περίοδος 2016-2020
Για την περίοδο 2016-2020, οι δράσεις θα αφορούν στη συλλογή βιολογικών, τεχνικών,
περιβαλλοντικών και κοινωνικό-οικονομικών δεδομένων, απαραίτητων για τη διαχείριση της
αλιείας. Αυτά αφορούν την εμπορική και ερασιτεχνική αλιεία, τον τομέα της
υδατοκαλλιέργειας και μεταποιητικής βιομηχανίας αλιευτικών προϊόντων και συμβάλλουν
στην αξιολόγηση:
α) της κατάστασης των θαλάσσιων βιολογικών πόρων που υφίστανται εκμετάλλευση,
β) του επιπέδου αλίευσης και των επιπτώσεων που έχουν οι αλιευτικές δραστηριότητες στους
θαλάσσιους βιολογικούς πόρους και στα θαλάσσια οικοσυστήματα, και
γ) των κοινωνικοοικονομικών επιδόσεων των κλάδων της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και
της μεταποίησης.
Πιθανή τροποποίηση του παρόντος κεφαλαίου θα γίνει, σε περίπτωση αναθεώρησης του
κανονισμού-πλαισίου της συλλογής δεδομένων, ώστε να ανταποκρίνεται ανάλογα.
Ειδικότερα, για την αξιολόγηση της κατάστασης των θαλάσσιων βιολογικών πόρων που
υφίστανται εκμετάλλευση προβλέπονται οι ακόλουθες δραστηριότητες:
 Συλλογή βιολογικών δεδομένων που αφορούν σε εξειδικευμένες αλιευτικές
δραστηριότητες (métier) του επαγγελματικού αλιευτικού στόλου
Η δράση περιλαμβάνει συλλογή στοιχείων για την εκτίμηση της ποσοτικής σύνθεσης, της
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κατανομής μήκους των αλιευμάτων που εκφορτώνονται και των απορρίψεων. Τα δεδομένα
θα συλλέγονται για τα métier που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα. Η συλλογή στοιχείων θα
γίνει με δειγματοληψία επί των αλιευτικών σκαφών και στο λιμάνι/αγορά. Θα ακολουθείται
το σχέδιο της Probability Sample Survey, και όταν δεν είναι δυνατή η τυχαία επιλογή των
σκαφών θα ακολουθείται το σχέδιο της Non-Probability Sample Survey.. Η ανάλυση και η
εκτίμηση των μεταβλητών θα γίνει με μεθοδολογίες που προτείνονται από την επιστημονική
κοινότητα.
 Συλλογή βιολογικών δεδομένων που αφορούν στο απόθεμα
Η δράση περιλαμβάνει συλλογή στοιχείων για την εκτίμηση των μεταβλητών που αφορούν
σε ατομικές πληροφορίες για την ηλικία, το μήκος, το βάρος, το φύλο, την ωριμότητα και
γονιμότητα συγκεκριμένων αποθεμάτων. Το μέγεθος και ο αριθμός των δειγμάτων θα
καθοριστούν βάσει μεθοδολογιών που θα προταθούν από επιστημονικούς φορείς ή από το
αναθεωρημένο Πλαίσιο Συλλογής Δεδομένων. Η συλλογή των στοιχείων θα προέρχεται από
τις δειγματοληψίες επί των αλιευτικών σκαφών και στο λιμάνι/αγορά. Για τα διαμοιραζόμενα
αποθέματα θα συνεχιστεί η έρευνα για πιθανή επιβεβαίωση.
 Συλλογή βιολογικών δεδομένων για το χέλι
Προβλέπεται η συνέχιση της συλλογής στοιχείων για τον προσδιορισμό των μεταβλητών που
αφορούν στις εκφορτώσεις της αλιείας του χελιού και καθώς και εκείνων που αφορούν στο
απόθεμα του χελιού (μήκος, βάρος, ηλικία, φύλο, ωριμότητα του χελιού). Θα περιληφθούν
επίσης τυχόν τροποποιήσεις/ προσθήκες σύμφωνα με αναθεωρημένο Πλαίσιο Συλλογής
Δεδομένων.
 Συλλογή δεδομένων από την ερασιτεχνική αλιεία
Στις υποχρεώσεις καταγραφής ειδών της ερασιτεχνικής αλιείας για τη χώρα μας
περιλαμβάνονται το χέλι, ο ερυθρός τόνος και τα ελασμοβράγχια. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει
ερασιτεχνική αλιεία για τον ερυθρό τόνο και το χέλι, σύμφωνα με αποτελέσματα πιλοτικών
μελετών. Για τον ερυθρό τόνο η χώρα έχει επιτύχει εξαίρεση, ενώ για το χέλι αναμένεται να
ζητηθεί. Για τα ελασμοβράγχια θα πραγματοποιηθεί πιλοτική μελέτη. Η ίδια διαδικασία θα
ακολουθηθεί και για άλλα είδη, σύμφωνα με αναθεωρημένο Πλαίσιο Συλλογής Δεδομένων.
 Συλλογή τεχνικών δεδομένων από την εμπορική αλιεία
Η συλλογή στοιχείων για τον υπολογισμό των μεταβλητών α) της χωρητικότητας β) της
αλιευτικής προσπάθειας, γ) των εκφορτώσεων θα συνεχιστεί με αντίστοιχη ενημέρωση της
βάσης Δεδομένων. Επισημαίνεται ότι η χωρητικότητα συλλέγεται διεξοδικά ενώ για την
αλιευτική προσπάθεια και τις εκφορτώσεις πραγματοποιείται δειγματοληψία.
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 Επιστημονικές έρευνες στη θάλασσα
Οι επιστημονικές έρευνες MEDITS και MEDIAS θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται. Οι
δειγματοληψίες θα γίνονται με τη χρήση πρωτοκόλλων, των μεθοδολογιών και του
αλιευτικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τους αντίστοιχους οδηγούς μεθοδολογίας.
Με στόχο την αξιολόγηση του επιπέδου αλίευσης και των επιπτώσεων που έχουν οι
αλιευτικές δραστηριότητες στους θαλάσσιους βιολογικούς πόρους και στα θαλάσσια
οικοσυστήματα, θα συνεχίσει η συλλογή περιβαλλοντικών δεδομένων για τον υπολογισμό
των περιβαλλοντικών δεικτών και θα ενσωματωθούν τυχόν αλλαγές ή προσθήκες σύμφωνα
με αναθεωρημένο Πλαίσιο Συλλογής Δεδομένων. Η συλλογή των δεδομένων και η εκτίμηση
των δεικτών θα είναι σύμφωνες με τις μεθοδολογίες του Πλαισίου Συλλογής Δεδομένων.
Με στόχο την αξιολόγηση των κοινωνικοοικονομικών επιδόσεων των κλάδων της αλιείας,
της υδατοκαλλιέργειας και της μεταποίησης προβλέπονται τα εξής:
Η συλλογή των κοινωνικοοικονομικών δεδομένων για το κλάδο της αλιείας θα
πραγματοποιείται από δίκτυο ανταποκριτών, με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου, σε
δείγμα του Μητρώου Αλιευτικών Σκαφών. Οι μεταβλητές που θα συγκεντρώνονται αφορούν
στα έσοδα και στις δαπάνες των αλιευτικών σκαφών. Θα συλλεχτούν στοιχεία που αφορούν
την αξία του φυσικού κεφαλαίου και τις επενδύσεις σε φυσικό κεφάλαιο και θα εκτιμηθεί η
χρηματοοικονομική θέση των αλιευτικών σκαφών. Με βάση την ιδιαίτερη σημασία του
κλάδου στις τοπικές οικονομίες, ενδιαφέρον έχουν επίσης τα κοινωνικοοικονομικά στοιχεία
που αφορούν την απασχόληση στην αλιεία.
Η συλλογή των κοινωνικοοικονομικών δεδομένων για το κλάδο της μεταποίησης αλιευμάτων
θα γίνεται με χρήση ερωτηματολογίων, με επισκέψεις, με on-site συνεντεύξεις και
διασταύρωση των στοιχείων από δημόσιους φορείς και υπηρεσίες. Θα ακολουθεί
επεξεργασία των δεδομένων με σκοπό την διαπίστωση της παραγωγικής δυναμικότητας και
το μερίδιο κάθε επιχείρησης στον κλάδο καθώς και των οικονομικών παραμέτρων των
επιχειρήσεων με την εξαγωγή οικονομικών δεικτών.
Η πλειονότητα των επιχειρήσεων μεταποίησης αλιευμάτων στην Ελλάδα παρουσιάζει
τουλάχιστον μια επιπλέον παράλληλη οικονομική δραστηριότητα με αποτέλεσμα η διάκριση
και ταξινόμηση τους με βάση την κύρια δραστηριότητα να παρουσιάζει δυσκολίες, ζήτημα
που αναδείχθηκε και στην DCF Revision–part 4, STEFC-14-07. Το ζήτημα θα
αντιμετωπιστεί, με εξαγωγή αριθμοδεικτών απόδοσης όλου του κλάδου από την επεξεργασία
των ισολογισμών των Α.Ε. και Ε.Π.Ε. με παράλληλη κοινωνικοοικονομική ανάλυση
αποκλειστικά της δραστηριότητας μεταποίησης.
Για την αξιολόγηση των κοινωνικό-οικονομικών επιδόσεων του κλάδου της
υδατοκαλλιέργειας το εθνικό πρόγραμμα θα καλύψει τις απαιτήσεις του αναθεωρημένου
Πλαισίου Συλλογής Δεδομένων.
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2.Κύριες κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών








Έξοδα προσωπικού
Έξοδα κίνησης και επιδόματα θαλάσσης
Διαρκή αγαθά
Αναλώσιμα, εφόδια και δαπάνες πληροφορικής
Δαπάνες σκαφών
Δαπάνες υπεργολαβίας στα πλαίσια δημοσίων συμβάσεων
Συμμετοχή και διοργάνωση επιλέξιμων συναντήσεων

13.2 Περιγραφή των μεθόδων αποθήκευσης δεδομένων, διαχείρισης των δεδομένων και
χρήσης των δεδομένων
Για τις ανάγκες του Εθνικού προγράμματος συλλογής αλιευτικών δεδομένων έχει
κατασκευαστεί ολοκληρωμένη τράπεζα (ακρωνύμιο: IMAS-Fish) για την καταχώρηση,
ποιοτικό έλεγχο, στατιστική ανάλυση και αναζήτηση των δεδομένων αυτών, η οποία
αναφέρεται σε όλες τις δράσεις του προγράμματος. Η ανάπτυξη του IMAS-Fish ξεκίνησε το
2003 και δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στο σχεδιασμό του συστήματος, ώστε να ικανοποιήσει
τις απαιτήσεις του ισχύοντος κανονισμού για τη συλλογή αλιευτικών δεδομένων . Οι βάσεις
δεδομένων που είχαν αναπτυχθεί σε προγενέστερες της έναρξης του προγράμματος περιόδους
ομογενοποιήθηκαν, σχεδιάστηκαν νέες δομές, κατασκευάστηκε κοινό σύστημα
κωδικοποίησης, και συνδέθηκαν με άλλες πηγές συλλογής αλιευτικών δεδομένων από τον
Ελλαδικό χώρο (Στατιστική Υπηρεσία, ΕΤΑΝΑΛ, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων) και από χώρες της ΕΕ. Επί πλέον έγινε πρόβλεψη σύνδεσης με γεωγραφικά
συστήματα πληροφοριών (GIS).
Μετά το 2008 το σύστημα ενημερώθηκε για να ταιριάζει με τη νέα δομή και τις απαιτήσεις
του DCF. Αυτό περιλαμβάνει την ενημέρωση της δομής της βάσης δεδομένων, την
ενημέρωση των υποδειγμάτων εισαγωγής δεδομένων ή τη δημιουργία νέων, όπου υπήρχε
ανάγκη, και την ενημέρωση του εργαλείου αναζήτησης που υποστηρίζει τη διαδικασία
εξαγωγής δεδομένων και αποστολής στις προσκλήσεις που υπάρχουν από την ΕΕ. Το
στατιστικό πακέτο COST συνδέθηκε με τη βάση δεδομένων IMAS-Fish και
κατασκευάστηκαν οι απαιτούμενες διαδικασίες εισαγωγής και ενημέρωσης. Η πλατφόρμα
του συστήματος βασίζεται σε ένα διακομιστή βάσεων δεδομένων και εφαρμογών ORACLE.
Η εφαρμογή υλοποιείται σε JAVA (για να υποστηρίξει τη στατιστική ανάλυση και εξαγωγή
δεδομένων) και σε μορφές ORACLE (υποστήριξη, εισαγωγή δεδομένων, πρόσβαση
ασφαλείας).
Και τα δύο ιδρύματα, το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝΑΛΕ), που βρίσκεται στην
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Καβάλα και το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων
(ΙΘΑΒΙΠΕΥ) του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών που βρίσκεται στην Αθήνα και
το Ηράκλειο, τα οποία εμπλέκονται στην συλλογή αλιευτικών δεδομένων χρησιμοποιούν
την πλατφόρμα IMAS-Fish για την εισαγωγή δεδομένων, τη στατιστική ανάλυση και
εξαγωγή δεδομένων. Η πρόσβαση και η διαχείριση των δεδομένων γίνεται μέσω του
διαδικτύου αφού ο χρήστης έχει προμηθευτεί κωδικό πρόσβασης. Ένα σύστημα ασφαλείας
διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των δεδομένων και υποστηρίζει το επίπεδο πρόσβασης για
τους τελικούς χρήστες. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εισαγωγής δεδομένων, ένα
σύστημα ελέγχου της ποιότητας έχει εφαρμοστεί για τη διασφάλιση της ορθότητας των
εισαγόμενων στοιχείων (π.χ. έλεγχοι ελάχιστης-μέγιστης τιμής μήκους ανά είδος, σταδίων
ωριμότητας, γεωγραφικών συντεταγμένων) Παράλληλα, μια σειρά παραμετρικών πινάκων
(σύστημα κωδικοποίησης) εξασφαλίζει την ακεραιότητα των εισαγόμενων πληροφοριών (πχ:
κατάλογος ειδών, αλιευτικών λιμένων, τύπος του βυθού, εργαλεία.
Τα αποτελέσματα από την στατιστική ανάλυση και η εξαγωγή στατιστικών δεδομένων
μπορεί να γίνει σε μορφή ASCII, Excel ή αρχεία HTML. Ένα ιδιαίτερο στοιχείο της
εφαρμογής, που ονομάζεται "προηγμένα ερωτήματα" υποστηρίζει την έξοδο σε μια κοινή
μορφή ανταλλαγής που απαιτείται από τις προσκλήσεις δεδομένων της Επιτροπής ή από
οργανισμούς της ΕΕ για τη διεθνή εκτίμηση των αποθεμάτων. Στη σημερινή της μορφή, η
τράπεζα αλιευτικών δεδομένων περιέχει το σύνολο των πληροφοριών που έχουν συλλεγεί
από τις δράσεις του Εθνικού Προγράμματος από 2002-2013.

13.3 Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο μπορεί να επιτευχθεί χρηστή δημοσιονομική
και διοικητική διαχείριση όσον αφορά τη συλλογή δεδομένων
1. Ως εθνικός ανταποκριτής έχει οριστεί μόνιμος υπάλληλος της Διεύθυνσης Θαλάσσιας
Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ), έργο του
οποίου είναι ο συντονισμός, σε εθνικό επίπεδο, επιστημονικών και τεχνικών θεμάτων
που σχετίζονται με το πρόγραμμα . Επίσης έχει την ευθύνη της άμεσης επικοινωνίας
με την Ε Επιτροπή και τα ερευνητικά ιδρύματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα
συλλογής δεδομένων.
2. Η δομή διαχείρισης που ακολουθείται για το Εθνικού Πρόγραμμα συλλογής
δεδομένων είναι σύμφωνη με το υπόδειγμα 2. Αποκλειστικός δικαιούχος για την
υλοποίηση του εθνικού προγράμματος είναι ο δημόσιος φορέας «Γενική Διεύθυνση
Αλιείας του ΥΠ.Α.Α.Τ». Η εκτέλεση του προγράμματος έχει ανατεθεί στο Ινστιτούτο
Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝ.ΑΛ.Ε) του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού
«ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) το οποίο δρα ως επιστημονικός συντονιστής του
προγράμματος και υποχρεούται να συμπράττει με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων
Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε).
3. Οι ετήσιες εκθέσεις που περιγράφουν την εφαρμογή του Εθνικού προγράμματος
συλλογής αλιευτικών δεδομένων ετοιμάζονται από το προσωπικό των Ινστιτούτων
που έχουν την ευθύνη εκτέλεσης του προγράμματος. Ορίζονται άτομα υπεύθυνα για
την προετοιμασία της κάθε ενότητας και την παροχή των απαιτούμενων
πληροφοριών. Η ευθύνη συντονισμού των εργασιών για την προετοιμασία της
τελικής έκθεσης, με όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες ανήκει στο ΙΝ.ΑΛ.Ε.
4. Στις περιφερειακές συναντήσεις συντονισμού συμμετέχει ο Εθνικός ανταποκριτής και
άτομα από το προσωπικό των Ινστιτούτων που εκτελούν το πρόγραμμα και έχουν την
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ευθύνη των δράσεων.
5. Στις επιστημονικές συναντήσεις, ανάλογα με το θέμα τους (βιολογικά,
κοινωνικοοικονομικά ή τεχνικά δεδομένα), συμμετέχουν άτομα από το προσωπικό
των Ινστιτούτων που εκτελούν το πρόγραμμα, τα οποία ασχολούνται με την συλλογή
και επεξεργασία των αντίστοιχων δεδομένων.
6. Το ανθρώπινο δυναμικό που εμπλέκεται στο Εθνικό πρόγραμμα συλλογής δεδομένων
περιλαμβάνει προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας καθώς και το προσωπικό
των Ινστιτούτων που εκτελούν το πρόγραμμα. Το προσωπικό αυτό είναι
επιστημονικά καταρτισμένο και έμπειρο και υπάρχει άμεση επικοινωνία και
συνεργασία μεταξύ τους. Αναφορικά με τους τεχνικούς πόρους, τα Ινστιτούτα που
εκτελούν το πρόγραμμα διαθέτουν όλους τους απαραίτητους εργαστηριακούς χώρους
καθώς και τον εξοπλισμό που απαιτείται για την επεξεργασία των δειγμάτων και την
εκτίμηση των παραμέτρων. Οι δραστηριότητες του προγράμματος συλλογής
δεδομένων που ανατίθενται σε άλλους επιστημονικούς φορείς αφορούν στη συλλογή
βιολογικών δεδομένων για το χέλι. Για τη διεξαγωγή των επιστημονικών ερευνών στη
θάλασσα γίνεται μίσθωση επαγγελματικών σκαφών με δημόσιο διαγωνισμό και με
βάση την καλύτερη οικονομική προσφορά. Σε ότι αφορά την συλλογή των στοιχείων
υδατοκαλλιέργειας γίνεται δημόσιος διαγωνισμός προκειμένου το έργο να ανατεθεί σε
ιδιώτη. Εξετάζεται το ενδεχόμενο της υλοποίησης του έργου από αρμόδιο Ινστιτούτο
του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, όπως έχει γίνει με τα κοινωνικο-οικονομικά στοιχεία της
αλιείας.
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14. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
14.1 Περιγραφή της προβλεπόμενης χρήσης των χρηματοδοτικών μέσων
Τα χρηματοδοτικά μέσα αποτελούν ουσιαστικά μια μορφή ανακυκλούμενης χρηματοδότησης που
μοχλεύει επιπλέον πόρους, και διευκολύνει την πρόσβαση τελικών δικαιούχων σε χρηματοδοτικά
προϊόντα που ήδη διατίθενται στην αγορά ή δημιουργούνται χάριν αυτής της χρηματοδότησης.
Σύμφωνα με άρθρο 37, του Καν.(ΕΕ)1303/2013, τα χρηματοδοτικά μέσα παρέχουν στήριξη προς τις
επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, με στόχο τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, την παροχή
κεφαλαίων εκκίνησης, δηλαδή, κεφάλαια σποράς και κεφάλαια έναρξης επιχείρησης, κεφάλαια
επέκτασης, κεφάλαια για την ενίσχυση των γενικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης, ή της υλοποίησης
νέων έργων, της διείσδυσης σε νέες αγορές ή της ανάπτυξης νέων αγαθών/υπηρεσιών από υφιστάμενες
επιχειρήσεις, με την επιφύλαξη των εφαρμοστέων κανόνων της Ένωσης περί κρατικών ενισχύσεων και,
σύμφωνα με τους ειδικούς κανόνες για κάθε Ταμείο. Η στήριξη μπορεί να περιλαμβάνει επενδύσεις τόσο
σε υλικά όσο και σε άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία, καθώς και κεφάλαια κίνησης εντός των ορίων των
ισχυόντων κανόνων της Ένωσης περί κρατικών ενισχύσεων και με στόχο την προσέλκυση κεφαλαίων του
ιδιωτικού τομέα για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Τα χρηματοδοτικά μέσα μπορούν επίσης να
συνδυάζονται με επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις επιτοκίου και επιδοτήσεις προμηθειών εγγύησης.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις δράσεις
της 5ης ενωσιακής προτεραιότητας με τίτλο «ενίσχυση της εμπορίας και της μεταποίησης». Η καταγραφή
που ακολουθεί είναι ενδεικτική καθώς η χρήση και το περιεχόμενό τους δεν έχει στη φάση αυτή
οριστικοποιηθεί:
 Δάνεια με χαμηλές εξασφαλίσεις: Τα δάνεια επιμερισμού ρίσκου αποτελούν χρηματοδοτικά
εργαλεία που επιτρέπουν σε τελικούς δικαιούχους να αποκτήσουν πρόσβαση σε τραπεζικό
δανεισμό με καλύτερους όρους σε ότι αφορά το κόστος (χαμηλά επιτόκια). Συνήθως η κρατική ή
κοινοτική ενίσχυση επιμερίζεται το ποσό του δανείου με τον ενδιάμεσο φορέα (τράπεζα) ώστε να
δοθεί κίνητρο για την χρηματοδότηση δικαιούχων που σε αντίθετη περίπτωση δεν θα πληρούσαν
τα τραπεζικά κριτήρια.
 Εγγυήσεις: Οι Εγγυήσεις αποτελούν επίσης εργαλεία που επιτρέπουν την πρόσβαση δικαιούχων σε
τραπεζικά προϊόντα με καλύτερους όρους κυρίως σε ότι αφορά τις απαιτούμενες εξασφαλίσεις. Οι
εγγυήσεις αποτελούν εργαλεία υψηλής μόχλευσης και έχουν εφαρμογή σε όλους τους τομείς και
σε όλα τα τραπεζικά προϊόντα. Μπορούν να υλοποιούνται με την άμεση εγγύηση όλων των
δανείων που παρέχει ο χρηματοδοτικός οργανισμός (ή αντίστοιχα των άλλων προϊόντων) ή ως
εγγύησης μέρους ενός χαρτοφυλακίου.
 Τα κεφάλαια συν-επένδυσης ως χρηματοδοτικά εργαλεία, επιτρέπουν πολλές φορές την δημιουργία
επενδυτικών ταμείων που με την σειρά τους ενισχύουν την κεφαλαιακή βάση επιχειρήσεων στην
οποία και συμμετέχουν ως εταίροι. Τα εργαλεία αυτά στοχεύουν κυρίως σε επιχειρήσεις σε τομείς
της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών.
Για την αποτελεσματική αξιοποίηση των παραπάνω εργαλείων απαιτείται η ύπαρξη ειδικών δομών που
να εξειδικεύονται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση τους, αλλά και αντίστοιχων δομών που να μπορούν
να λειτουργήσουν ως ενδιάμεσοι φορείς στη σχέση των μικρών επιχειρήσεων με το χρηματοπιστωτικό
σύστημα ώστε να υπάρχουν κίνητρα και από τις δύο πλευρές για την αξιοποίηση τους. Οι δομές αυτές
μπορεί να λειτουργούν με την μορφή κρατικών φορέων, αμιγώς ιδιωτικών ή συμπράξεις ιδιωτικού και
δημόσιου τομέα.
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Στην παρούσα φάση δεν έχει γίνει επιλογή συγκεκριμένων μέτρων του ΕΤΘΑ των οποίων η υλοποίηση
να προβλέπεται μέσω χρηματοδοτικών μέσων, και ως εκ τούτου δεν μπορεί να γίνει πρόβλεψη για
συγκεκριμένα, έστω και ενδεικτικά, ποσά κοινοτικής συνδρομής που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν
μέσω των χρηματοδοτικών αυτών μέσων. Εξάλλου και σύμφωνα με το άρθρο 69 του Κανονισμού ΕΤΘΑ,
η χρήση των χρηματοδοτικών μέσων για τη στήριξη επενδύσεων για τη μεταποίηση προϊόντων αλιείας
και υδατοκαλλιέργειας είναι υποχρεωτική μόνο στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι επιχείρηση εκτός
ΜΜΕ.

14.2 Επιλογή των μέτρων ΕΤΘΑ των οποίων η υλοποίηση έχει προβλεφθεί μέσω των
χρηματοδοτικών μέσων
Μέτρο ΕΤΘΑ
01 - Άρθρο 37 Υποστήριξη για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των μέτρων διατήρησης
02 - Άρθρο 38 Μείωση των επιπτώσεων της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον και προσαρμογή της
αλιείας στην προστασία των ειδών [+ άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο γ) Αλιεία εσωτερικών
υδάτων]
03 - Άρθρο 39 Καινοτομία που συνδέεται με τη διατήρηση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων [+
άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο γ) Αλιεία εσωτερικών υδάτων]
05 - Άρθρο 43 παράγραφος 2 Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια –
επενδύσεις για τη διευκόλυνση της συμμόρφωσης με την υποχρέωση εκφόρτωσης όλων των
αλιευμάτων
01 - 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)
01 - Άρθρο 34 Οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων
01 - Άρθρο 27 Συμβουλευτικές υπηρεσίες (+ άρθρο 44 παράγραφος 3 Αλιεία εσωτερικών υδάτων)
02 - Άρθρο 30 Διαφοροποίηση και νέες μορφές εισοδήματος (+ άρθρο 44 παράγραφος 4 Αλιεία
εσωτερικών υδάτων)
03 - Άρθρο 31 Στήριξη για την εκκίνηση επιχειρηματικής δραστηριότητας σε νέους αλιείς (+ άρθρο
44 παράγραφος 2 Αλιεία εσωτερικών υδάτων)
04 - Άρθρο 32 Υγεία και ασφάλεια [+ άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο β) Αλιεία εσωτερικών
υδάτων]
05 - Άρθρο 33 Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων
06 - Άρθρο 35 Ταμεία αλληλοβοήθειας για δυσμενή καιρικά φαινόμενα και περιβαλλοντικά
συμβάντα
08 - Άρθρο 42 Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων
αλιευμάτων [+ άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο ε) Αλιεία εσωτερικών υδάτων]
09 - 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]
01 - Άρθρο 26 Καινοτομία (+ άρθρο 44 παράγραφος 3 Αλιεία εσωτερικών υδάτων)
02 - Άρθρο 28 Συμπράξεις μεταξύ επιστημόνων και αλιέων (+ άρθρο 44 παράγραφος 3 Αλιεία
εσωτερικών υδάτων)
03 - Άρθρο 41 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της
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κλιματικής αλλαγής – Επενδύσεις επί του σκάφους· έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης·
διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους
[+ άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο δ) Αλιεία εσωτερικών υδάτων]
04 - Άρθρο 41 παράγραφος 2 Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής –
Αντικατάσταση ή εκσυγχρονισμός των κύριων ή βοηθητικών κινητήρων [+ άρθρο 44 παράγραφος 1
στοιχείο δ) Αλιεία εσωτερικών υδάτων]
01 - Άρθρο 29 παράγραφοι 1και 2 Προώθηση του ανθρώπινου κεφαλαίου, της δημιουργίας θέσεων
απασχόλησης και του κοινωνικού διαλόγου – Κατάρτιση, δικτύωση, κοινωνικός διάλογος· στήριξη
στους συζύγους και στους συντρόφους συμβίωσης [+ άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο α) Αλιεία
εσωτερικών υδάτων]
02 - Άρθρο 29 παράγραφος 3 Προώθηση του ανθρώπινου κεφαλαίου, της δημιουργίας θέσεων
απασχόλησης και του κοινωνικού διαλόγου – Εκπαιδευόμενο σε αλιευτικό σκάφος παράκτιας αλιείας
μικρής κλίμακας / κοινωνικός διάλογος [+ άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο α) Αλιεία εσωτερικών
υδάτων]
01 - Άρθρο 47 Καινοτομία
02 - Άρθρο 49 Υπηρεσίες διαχείρισης, ανακούφισης και παροχής συμβουλών για εκμεταλλεύσεις
υδατοκαλλιέργειας
01 - Άρθρο 48 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως δ) και στ) έως η) Παραγωγικές επενδύσεις στην
υδατοκαλλιέργεια
02 - Άρθρο 52 Ενθάρρυνση καινούριων υδατοκαλλιεργητών για βιώσιμες υδατοκαλλιέργειες
01 - Άρθρο 48 παράγραφος 1 στοιχείο ια) Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια – Αύξηση
της ενεργειακής απόδοσης, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
02 - Άρθρο 48 παράγραφος 1 στοιχεία ε), θ) και ι) Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια –
Αποδοτικότητα των πόρων, μείωση της χρήσης νερού και χημικών προϊόντων, συστήματα
ανακύκλωσης του νερού που μειώνουν στο ελάχιστο τη χρήση του
03 - Άρθρο 51 Αύξηση του δυναμικού των ζωνών υδατοκαλλιέργειας
04 - Άρθρο 53 Μετατροπή σε σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου και
βιολογική υδατοκαλλιέργεια
01 - Άρθρο 54 Υδατοκαλλιέργεια που παρέχει περιβαλλοντικές υπηρεσίες
02 - Άρθρο 55 Μέτρα για τη δημόσια υγεία
03 - Άρθρο 56 Μέτρα για την υγεία και καλή διαβίωση των ζώων
04 - Άρθρο 57 Ασφάλιση αποθεμάτων υδατοκαλλιέργειας
01 - Άρθρο 50 Προώθηση του ανθρώπινου κεφαλαίου και της δικτύωσης
01 - Άρθρο 77 Συλλογή δεδομένων
01 - Άρθρο 76 Έλεγχος και επιβολή
01 - Άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο α) Στήριξη για προπαρασκευή
02 - Άρθρο 63 Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης (συμπ. οι δαπάνες λειτουργίας και ο
συντονισμός)
03 - Άρθρο 64 Δραστηριότητες συνεργασίας
01 - Άρθρο 66 Σχέδια παραγωγής και εμπορίας
02 - Άρθρο 67 Ενισχύσεις στην αποθεματοποίηση
03 - Άρθρο 68 Μέτρα εμπορίας
 01 - Άρθρο 69 Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
01 - Άρθρο 80 παράγραφος 1 στοιχείο α) Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Εποπτεία
14.3 Ενδεικτικά ποσά που προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν μέσω των χρηματοδοτικών μέσων
Συνολικό ποσό ΕΤΘΑ για την περίοδο 2014-2020 (σε ευρώ) 0,00
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ΈΓΓΡΑΦΑ
Τίτλος εγγράφου
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Τύπος εγγράφου

Ημερομηνία εγγράφου

Τοπικό στοιχείο αναφοράς
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Στοιχείο αναφοράς της Επιτροπής

Αρχεία

Ημερομηνία αποστολής

Εστάλη από
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ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΊΑΣ ΕΠΙΚΎΡΩΣΗΣ
Σοβαρότητα

Κωδικός

Μήνυμα

Πληροφορίες

Η έκδοση του προγράμματος έχει επικυρωθεί.

Προειδοποίηση 2.14

Η συνολική στήριξη της Ένωσης (κύρια+βάσει επιδόσεων) ανά έτος στον πίνακα 8.1 θα πρέπει να ισούται με τη συνολική στήριξη της Ένωσης για το Πρόγραμμα/Ταμείο/Έτος στην τελευταία συμφωνία

Προειδοποίηση 2.14

εταιρικής σχέσης που απεστάλη στην Επιτροπή. Έτος: "2014", σύνολο προγράμματος: "0,00", σύνολο συμφωνίας εταιρικής σχέσης: "53.289.776,00"
Η συνολική στήριξη της Ένωσης (κύρια+βάσει επιδόσεων) ανά έτος στον πίνακα 8.1 θα πρέπει να ισούται με τη συνολική στήριξη της Ένωσης για το Πρόγραμμα/Ταμείο/Έτος στην τελευταία συμφωνία
εταιρικής σχέσης που απεστάλη στην Επιτροπή. Έτος: "2015", σύνολο προγράμματος: "107.260.319,00", σύνολο συμφωνίας εταιρικής σχέσης: "53.970.543,00"

Προειδοποίηση 2.24.5

Το ποσοστό συγχρηματοδότησης ΕΤΘΑ για μια εγγραφή στον πίνακα 8.2 δεν είναι έγκυρο. Προτεραιότητα της Ένωσης: "Προαγωγή της εφαρμογής της ΚΑλΠ", Μέτρο: "στήριξη της παρακολούθησης, του
ελέγχου και της επιβολής, ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης δίχως αύξηση της διοικητικής επιβάρυνσης [άρθρο 76 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως δ) και
στ) έως ιβ)] (άρθρο13 παράγραφος 3 του ΕΤΘΑ)", Πραγματικό ποσοστό: "90,000000509488172767031794762268", Ελάχιστο ποσοστό: "89.999", Μέγιστο ποσοστό: "90"

EL

157

EL

