ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019
[σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 50, παράγραφος 9 του
Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013]
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑΛΘ) 2014-2020
εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την υπ’ αριθ. C(2015)7417/23-102015 Απόφαση (CCI: 2014GR14MFOP001) με συνολική Δημόσια Δαπάνη
523.406.309 Ευρώ και τροποποιήθηκε για πρώτη φορά σύμφωνα με την υπ΄
αριθ. C(2018)8328/4-12-2018 Απόφαση με συνολική Δημόσια Δαπάνη
521.221.993 Ευρώ.
Κατά το έτος 2019 η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ) προχώρησε περαιτέρω
στην υλοποίηση του Προγράμματος, ενώ εγκρίθηκε και η 2η τροποποίηση του
ΕΠΑΛΘ με την υπ΄ αριθ. C(2019)7974/11-11-2019 Απόφαση με συνολική
Δημόσια Δαπάνη 522.888.660 Ευρώ. Η εν λόγω τροποποίηση έχει ως στόχο
αφενός να καλυφθεί η κοινοτική συνδρομή του μέτρου της «Οριστικής παύσης
αλιευτικών δραστηριοτήτων» και αφετέρου να υπάρχει διαθεσιμότητα πόρων
για την ενεργοποίηση των μέτρων της «Προσωρινής παύσης αλιευτικών
δραστηριοτήτων» και της «Αντικατάστασης ή εκσυγχρονισμού κύριων ή
βοηθητικών μηχανών».
Η συνολική ενεργοποίηση του ΕΠΑΛΘ από την αρχή της προγραμματικής
περιόδου μέχρι το τέλος του 2019 περιλαμβάνει 22 μέτρα, για τα οποία
εκδόθηκαν προσκλήσεις με συνολική Δημόσια Δαπάνη (ΔΔ) ύψους
440.226.932 Ευρώ που αντιστοιχούν στο 84,19% της συνολικής ΔΔ του
Προγράμματος. Ο συνολικός αριθμός των προσκλήσεων που
ενεργοποιήθηκαν ανήλθε σε 31 από τις οποίες οι 18 ήταν ανοικτές το 2019. Το
αντικείμενο των προσκλήσεων αφορούσε την καινοτομία στην αλιεία,
αλιευτικούς λιμένες, τόπους εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια για
έργα χωρίς προπαρασκευαστικές ενέργειες, έργα για την προστασία και
αποκατάσταση οικοσυστημάτων λιμνοθαλασσών στο πλαίσιο βιώσιμων
αλιευτικών δραστηριοτήτων, δράσεις που αποσκοπούν στη διατήρηση και
βελτίωση της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών για τη στήριξη βιώσιμων
αλιευτικών αποθεμάτων, συμπεριλαμβανομένης της επιστημονικής
προετοιμασίας και αξιολόγησής τους - Χωροκατακτητικά Ξένα Είδη, την
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προστιθέμενη αξία, την ποιότητα των προϊόντων και τη χρήση των
ανεπιθύμητων αλιευμάτων, την υγεία και ασφάλεια, την ενεργειακή απόδοση
και τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους,
συστήματα ενεργειακής απόδοσης, τη διερεύνηση της συμβολής των
εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους, την
καινοτομία στην υδατοκαλλιέργεια, τις παραγωγικές επενδύσεις στην
υδατοκαλλιέργεια, δράσεις για τη συμμόρφωση του εθνικού συστήματος
ελέγχου, παρακολούθησης και επιβολής με τους ενωσιακούς στόχους της
πολιτικής για τον έλεγχο της αλιείας, την εφαρμογή στρατηγικών τοπικής
ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων για παρεμβάσεις
δημοσίου χαρακτήρα, σχέδια παραγωγής και εμπορίας, μέτρα εμπορίας,
μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
Οι προσκλήσεις που παρέμειναν ενεργές μέσα στο 2019 αφορούσαν τα εξής
μέτρα:
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1:
- Μέτρο 6.1.18, Άρθρο 40 παρ. 1 (θ) «Προστασία και αποκατάσταση της
θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων και καθεστώτα
αντιστάθμισης στο πλαίσιο των βιώσιμων αλιευτικών δραστηριοτήτων (αρ.
40 του Καν. ΕΕ 508/2014 παράγραφος 1 στοιχεία β) - ζ) και θ) & αρ. 44 παρ.
6 Αλιεία εσωτερικών υδάτων Καν. ΕΕ 508/2014) - Δράση: Έργα για την
προστασία και αποκατάσταση οικοσυστημάτων λιμνοθαλασσών, στο
πλαίσιο βιώσιμων αλιευτικών δραστηριοτήτων» (25.000.000€ ΔΔ)
- Μέτρο 6.1.18, Άρθρο 40 παρ. 1 (θ) «Προστασία και αποκατάσταση της
θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων και καθεστώτα
αντιστάθμισης στο πλαίσιο των βιώσιμων αλιευτικών δραστηριοτήτων Δράση: συμμετοχή σε άλλες δράσεις που αποσκοπούν στη διατήρηση και
βελτίωση της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών για τη στήριξη βιώσιμων
αλιευτικών αποθεμάτων, συμπεριλαμβανομένης της επιστημονικής
προετοιμασίας και αξιολόγησής τους - Χωροκατακτητικά Ξένα Είδη»
(2.000.000€ ΔΔ)
- Μέτρο 6.1.16 Άρθρο 39 και Άρθρο 44, παρ. 3 «Καινοτομία που συνδέεται με
τη διατήρηση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων» (2.000.000€ ΔΔ)
- Μέτρο 3.1.22, Άρθρο 42 και Άρθρο 44, παρ. 1 (ε) «Προστιθέμενη αξία των
προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων» (4.336.000€ ΔΔ)
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- Μέτρο 3.1.8, Άρθρο 32 και Άρθρο 44, παρ. 1 (β) και Μέτρο 4.1.20 , Άρθρο
41, παρ. 1 (α) – (γ) και Άρθρο 44, παρ.1 (δ) «Υγεία και Ασφάλεια και
Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής» (1.675.000€
ΔΔ)
- Μέτρο 3.1.1 Άρθρο 26 και Άρθρο 44, παρ. 3 «Καινοτομία στην Αλιεία»
(4.000.000€ ΔΔ)
- Μέτρο 6.1.24 Άρθρο 43 παρ. 2 και Μέτρο 3.1.23 Άρθρο 43 παρ. 1 και 3 και
Άρθρο 44 παρ. 1 (στ) «Αλιευτικοί λιμένες, τρόπου εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες
και καταφύγια για έργα χωρίς προπαρασκευαστικές ενέργειες.
(36.000.000€ ΔΔ).
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2:
- Μέτρο 3.2.2, Άρθρο 48, παρ. 1 στοιχεία α) έως δ) και στ) «Παραγωγικές
Επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια» και μέτρο 4.2.4, Άρθρο 48, παρ. 1
στοιχείο ια) «Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια – Αύξηση της
ενεργειακής απόδοσης, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας»: 1613 / 5.7.2019,
τροποποιημένη με την 2511 /7.11.2019 Πρόσκληση «Παραγωγικές
Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια» (15.514.249 Ευρώ ΔΔ).
- Μέτρο 3.2.1, Άρθρο 47 «Καινοτομία»: 1214 / 10.8.2017
«Καινοτομία στην Υδατοκαλλιέργεια» (10.000.000 Ευρώ ΔΔ).

Πρόσκληση

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3:
- Μέτρο 6.6.1, Άρθρο 76, παρ. 2 α) – δ) και στ) – ιβ: Πρόσκληση 546/27.2.2019
(τροπ. 2403/29.10.2019 και 3198/20.12.2019) «Δράσεις για την
συμμόρφωση του εθνικού συστήματος ελέγχου, παρακολούθησης και
επιβολής, με τους στόχους της πολιτικής ελέγχου και επιβολής της Ένωσης»
(9.500.000 Ευρώ ΔΔ).
- Μέτρο 6.6.1, Άρθρο 76, παρ. 2 α) – δ) και στ) – ιβ: Πρόσκληση 546/27.2.2019
(τροπ. 3199/20.12.2019) «Δράσεις για την συμμόρφωση του εθνικού
συστήματος ελέγχου, παρακολούθησης και επιβολής, με τους στόχους της
πολιτικής ελέγχου και επιβολής της Ένωσης» (5.500.000 Ευρώ ΔΔ).
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4:
- Μέτρο 8.3.3, Άρθρο 63: Πρόσκληση «Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής
ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων για παρεμβάσεις
δημοσίου χαρακτήρα ΜΕΣΑΡΑ» (ΔΔ 1.113.000 Ευρώ)
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- Μέτρο 8.3.3, Άρθρο 63: Πρόσκληση «Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής
ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων για παρεμβάσεις
δημοσίου χαρακτήρα ΗΡΑΚΛΕΙΟ» (ΔΔ 610.153 Ευρώ)
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 5:
- Μέτρο 3.4.1, Άρθρο 66, «Σχέδια παραγωγής και εμπορίας»: Πρόσκληση
1610 / 5.7.2019 (ΔΔ 12.000.000 Ευρώ)
- Μέτρο 3.4.3, Άρθρο 68, «Μέτρα Εμπορίας»: Πρόσκληση 1611 / 5.7.2019
«Μέτρα Εμπορίας» (ΔΔ 12.000.000 Ευρώ)
- Μέτρο 3.4.4, Άρθρο 69, «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας»: Πρόσκληση 1612 / 5.7.2019 «Μεταποίηση προϊόντων
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» (ΔΔ 26.000.000 Ευρώ)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ:
- Μέτρο 0.7.1, Άρθρο 78: Πρόσκληση 1113/17.8.2016: «Τεχνική Βοήθεια
ΕΤΘΑ 2014-2020» (ΔΔ 6.000.000 Ευρώ)
- Μέτρο 0.7.1, Άρθρο 78: Πρόσκληση 1342/13.10.2016 (τροπ.
1759/9.11.2017): «Υποστήριξη της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας» (ΔΔ
5.000.000€)
Ο αριθμός των ενταγμένων πράξεων από την αρχή του προγράμματος μέχρι το
τέλος του 2019 ανήλθε συνολικά σε 1291, με συνολικό προϋπολογισμό ύψους
279.072.691,09 Ευρώ Δημόσια Δαπάνη, που αντιστοιχεί σε 53,37% του
προγράμματος. Από τις πράξεις αυτές, οι 760 έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Οι
συνολικές πληρωμές που αντιστοιχούν σε πιστοποιημένες δαπάνες ανήλθαν
σε 93.337.846 Ευρώ Δημόσια Δαπάνη που αντιστοιχούν σε ποσοστό 17,85%
της Δημόσιας Δαπάνης του ΕΠΑΛΘ.
Στο πλαίσιο των προσκλήσεων που εκδόθηκαν ή που είχαν ήδη εκδοθεί,
εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα κατά το 2019, 263 πράξεις εκ των
οποίων 24 αφορούσαν την προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και
χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων, 111 πράξεις την υγεία και ασφάλεια, 3
αφορούσαν την καινοτομία στην αλιεία, 6 αφορούσαν λιμένες, αλιευτικά
καταφύγια και ιχθυόσκαλες, 108 τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση των
αλιευτικών σκαφών, 10 την καινοτομία στην υδατοκαλλιέργεια και 1 πράξη
αφορούσε τη συμμόρφωση του εθνικού συστήματος ελέγχου,
παρακολούθησης και επιβολής, με τους στόχους της πολιτικής ελέγχου και
επιβολής της Ένωσης.
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Από τις 760 πράξεις που ολοκληρώθηκαν, (664) αφορούν αποσύρσεις σκαφών,
(19) τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης και μετριασμό της κλιματικής
αλλαγής, (18) την υγεία και ασφάλεια, (7) την προστιθέμενη αξία, ποιότητα
των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων, (14) τις
παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια, (1) την αγορά ελεγκτικών
μέσων, (33) πράξεις τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για τις ΟΤΔ, (3) τον
εκσυγχρονισμό και την επέκταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας και (1) έργο για
τη μελέτη και ανάπτυξη της Εθνικής Ενιαίας Ναυτιλιακής Θυρίδας.
Για την παρακολούθηση της πορείας του ΕΠΑΛΘ, τον Ιούλιο 2019
πραγματοποιήθηκε, στη Χίο, η 4η συνεδρίαση της Επιτροπής
Παρακολούθησης του Προγράμματος στην οποία παρέστησαν 23 μέλη (17 με
δικαίωμα ψήφου και 6 χωρίς) ενώ το Δεκέμβριο 2019 πραγματοποιήθηκε στην
Αθήνα η 4η ετήσια συνάντηση της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Στο πλαίσιο της υλοποίησης των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με την
πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD) και προκειμένου να εκχωρηθεί
μέρος της διαχείρισης της Προτεραιότητας 4 του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας, ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο 2019 η
διαδικασία ορισμού των 33 Ομάδων Τοπικής Δράσης ως Ενδιάμεσων Φορέων
του ΕΠΑΛΘ.
Στο πλαίσιο της υλοποίησης της στρατηγικής δημοσιότητας μέσα στο 2019
υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας:
-

-

-

Στην ιστοσελίδα www.alieia.gr αναρτήθηκαν οι προσκλήσεις, τα
κριτήρια επιλογής πράξεων, οι αποφάσεις έγκρισης των
αποτελεσμάτων
συγκριτικής
αξιολόγησης
των
αιτήσεων
χρηματοδότησης, το πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων, οι προσκλήσεις
για την ανάθεση έργων στο πλαίσιο υλοποίησης της Τεχνικής Βοήθειας,
ο κατάλογος συμβάσεων του 2018, η ετήσια έκθεση για την υλοποίηση
του Επιχειρησιακού Προγράμματος και ό, τι άλλο σχετικό κρίθηκε
σκόπιμο.
Στην ενιαία διαδικτυακή πύλη για τα ΕΔΕΤ www.espa.gr αναρτήθηκαν
οι προσκλήσεις για τα μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος και ο
κατάλογος των ενταγμένων πράξεων.
Στην ιστοσελίδα www.minagric.gr αναρτήθηκαν οι προσκλήσεις για τα
μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
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-

-

-

-

-

-

-

Στο πλαίσιο της 11ης έκθεσης ZOOTECHNIA 2019, της έκθεσης
FOODEXPO το Μάρτιο 2019 καθώς και της Διεθνούς Έκθεσης
Θεσσαλονίκης το Σεπτέμβριο του 2019, η Υπηρεσία μας συμμετείχε σε
ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο περίπτερο του ΥΠΑΑΤ με την παρουσία
εκπροσώπου, την ανάρτηση αφίσας και τη διάθεση ενημερωτικών
φυλλαδίων και προωθητικού υλικού.
Συμμετοχή στο συνέδριο της WWF για την 5η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη
των Θαλάσσιων Θηλαστικών και Θαλάσσιων Προστατευόμενων
Περιοχών, τον Απρίλιο 2019, με παρουσία εκπροσώπων, ανάρτηση
αφισών, διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων και προωθητικού υλικού.
Διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας (Ηράκλειο Κρήτης, 31.10.2019) με
θέμα: «Στήριξη της ανταγωνιστικότητας του αλιευτικού κλάδου μέσω
προγραμμάτων καινοτομίας- Χρηματοδότηση καινοτόμων δράσεων
από το ΕΠΑΛΘ στην αλιεία, υδατοκαλλιέργεια και μεταποίηση».
Υλοποιήθηκε η παραγωγή προωθητικού υλικού (power bank,
αδιάβροχες θήκες για κινητά τηλέφωνα και ημερολόγιο), το οποίο
διανεμήθηκε σε εκθέσεις, συνέδρια και σε κάθε ευκαιρία
Για κάθε σημαντική εξέλιξη στην υλοποίηση του Επιχειρησιακού
Προγράμματος δημοσιεύτηκαν σχετικά Δελτία Τύπου στην ιστοσελίδα
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Δόθηκαν απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα πολιτών που υποβλήθηκαν
για γενικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για την υλοποίηση του
Προγράμματος.
Ολοκληρώθηκε, με την επιμέλεια της ΕΥΣΕΚΤ, η υλοποίηση έργου
επέκτασης της ηλεκτρονικής εφαρμογής παραγωγής αφισών για τα
συγχρηματοδοτούμενα έργα ώστε να παράγει πλέον πρότυπα αφισών
και για το ΕΤΘΑ, αναδεικνύοντας πάντα μέσω των διαφορετικών
εικαστικών προσεγγίσεων, τον ιδιαίτερο χαρακτήρα κάθε ταμείου.
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