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ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π.ΑΛ.Θ. 2014-2020 
 

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Η υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 πραγματοποιείται 

από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ (ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Συνοπτική παρακολούθηση Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 (σε όρους Δημόσιας Δαπάνης) 

Ημερομηνία ενημέρωσης:   1/12/2020 

Ε.Π.ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 
2014-2020 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

(Ευρώ) 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 

(Ευρώ) 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ 

ΠΡΑΞΕΩΝ (Ευρώ) 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
ΠΛΗΡΩΜΩΝ (ΔΔΔ) 

(Ευρώ) 

Ποσοστό 
Απορρόφησης 

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

175.866.667 154.750,00 139.205.232 53.672.024 30,52% 

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

83.192.115 69.825.447 77.595.262 22.353.069 26,87% 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3: 
Προαγωγή της 
εφαρμογής της ΚΑλΠ 

92.088.225 81.343.490 87.257.564 15.209.358 16,52% 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4: 
Αύξηση της απασχόλησης 
και της εδαφικής συνοχής 

70.500.000 70.500.000 70.500.000 4.202.349 5,96% 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 5: 
Προαγωγή της εμπορίας 
και της μεταποίησης 

70.250.365 74.000.000 49.841.245 10.857.472 15,46% 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 6: 
Προαγωγή της 
εφαρμογής της 
Ολοκληρωμένης 
Θαλάσσιας Πολιτικής 

5.927.413 5.555.410 5.999.223 1.149.222 19,39% 

Τεχνική Βοήθεια 17.037.219 11.000.000 10.500.000 2.955.852 17,35% 

ΣΥΝΟΛΟ 514.862.004 466.974.347 440.898.526 110.399.346 21,44% 

  90,70% της 

Δημόσιας Δαπάνης 

85,63% της 

Δημόσιας Δαπάνης 

21,44% της 

Δημόσιας Δαπάνης 
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Συνοπτικά και μέχρι 1.12.2020, η ενεργοποίηση του Προγράμματος μέσω προσκλήσεων ανήλθε σε 

ποσοστό 90,70% της Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος (συμπεριλαμβανομένου του αποθεματικού 

επίδοσης). Όσον αφορά στις εντάξεις, η συνολική Δημόσια Δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε 

στο 85,63%, ενώ οι πληρωμές, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν και αφορούν σε πιστοποιημένες δαπάνες 

αντιστοιχούν στο 21,44% της Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος (βλ. συνοπτικά τον Πίνακα 1 με 

στοιχεία σε όρους Δημόσιας Δαπάνης και αναλυτικά τον Πίνακα 4 με στοιχεία σε όρους συνδρομής 

ΕΤΘΑ). 

 

Οι προσκλήσεις, οι οποίες έχουν εκδοθεί από την έναρξη υλοποίησης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος, αποτυπώνονται συγκεντρωτικά στον Πίνακα 2. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2:     Προσκλήσεις  Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014 – 2020 (Μέχρι 1.12.2020) 

ΠΕ Μέτρο Περιγραφή Έναρξη Λήξη 
Προϋπο-

λογισμός ΔΔ 
(€) 

Συνολικά 
ενεργο-

ποιημένοι 
πόροι ΔΔ (€) 

1 3.1.23 1114/17.8.2016:  
«Αλιευτικά καταφύγια- 
ιχθυόσκαλες (phasing)» 

1.9.2016 30.9.2016 9.000.000 

49.000.000 
 

1 3.1.23 996/22.6.2017 
(Παρατάσεις: 
4990/27.12.2018, 
1517/21.6.2019, 
3132/18.12.2019): 
«Αλιευτικοί λιμένες, τόποι 
εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες 
και καταφύγια για έργα 
χωρίς 
προπαρασκευαστικές 
ενέργειες» 

22.6.2017 31.12.2018  
Παράταση μέχρι: 
30.6.2019 
Παράταση μέχρι: 
31.12.2019 
Παράταση μέχρι: 
31.12.2020 

35.000.000 

1 3.1.23 997/22.6.2017 
(Παράταση: 
1659/27.10.2017): 
«Αλιευτικοί λιμένες, τόποι 
εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες 
και καταφύγια για έργα 
με προπαρασκευαστικές 
ενέργειες» 

22.6.2017 30.10.2017 
Παράταση μέχρι: 
28.2.2018 

5.000.000 

1 3.1.23 2841/30.7.2018: 
«Αλιευτικοί λιμένες, τόποι 
εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες 
και καταφύγια για έργα 
με προπαρασκευαστικές 
ενέργειες» 

30.7.2018 31.10.2018  5.000.000 
 

1 3.1.23 1428/25.6.2020: 
«Αλιευτικοί λιμένες, τόποι 
εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες 
και καταφύγια για έργα 
με προπαρασκευαστικές 
ενέργειες» 

10.07.2020 30.09.2020 3.199.085 
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1 6.1.24 996/22.6.2017 
(Παρατάσεις: 
4990/27.12.2018, 
1517/21.6.2019, 
3132/18.12.2019): 
«Αλιευτικοί λιμένες, τόποι 
εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες 
και καταφύγια για έργα 
χωρίς 
προπαρασκευαστικές 
ενέργειες» 

22.6.2017 31.12.2018  
Παράταση μέχρι: 
30.6.2019 
Παράταση μέχρι: 
31.12.2019 
Παράταση μέχρι: 
31.12.2020 

1.000.000 

1.000.000 

1 6.1.18 1609/9.12.2016: 
«Κατασκευή και 
επιστημονική 
παρακολούθηση 
υφάλων» (phasing)» 

10.12.2016 23.12.2016 1.500.000  

28.500.000 

1 6.1.18 
 

151/14.01.2019 
(Παρατάσεις: 
2680/20.11.2019, 
1342/15.6.2020) 
Δράση : Έργα για την 
προστασία και 
αποκατάσταση 
οικοσυστημάτων 
λιμνοθαλασσών, στο 
πλαίσιο βιώσιμων 
αλιευτικών 
δραστηριοτήτων 

8.02.2019 30.12.2019 
Παράταση μέχρι: 
30.6.2020 
Παράταση μέχρι: 
31.12.2020 
 

25.000.000 

1 6.1.18 1571/28.6.2019 
Δράση : συμμετοχή σε 
άλλες δράσεις που 
αποσκοπούν στη 
διατήρηση και βελτίωση 
της βιοποικιλότητας και 
των υπηρεσιών 
οικοσυστήματος, όπως η 
αποκατάσταση 
συγκεκριμένων 
θαλάσσιων και παράκτιων 
οικοτόπων για τη στήριξη 
βιώσιμων αλιευτικών 
αποθεμάτων, 
συμπεριλαμβανομένης 
της επιστημονικής 
προετοιμασίας και 
αξιολόγησής τους – 
Χωροκατακτητικά Ξένα 
Είδη 

15.7.2019 15.10.2019 2.000.000 

1 3.1.1 998/22.06.2017: 
«Καινοτομία στην αλιεία» 
(τροπ. με 1113/20.7.2017 
και 150/14.1.2019) 

30.8.2017 25.1.2019 4.000.000 

4.000.000 
1 3.1.1 1427/25.06.2020: «2η 

Πρόσκληση Καινοτομία 
στην αλιεία» 

25.07.2020 15.11.2020 1.500.000 

1 6.1.10 1710/7.11.2017 
Οριστική παύση 
αλιευτικών 

9.11.2017 4.12.2017 40.000.000 
40.000.000 
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δραστηριοτήτων 
1 3.1.8 1406/26.9.2017 

(Παρατάσεις: 
3345/8.12.2017, 
474/27.2.2018) 
Υγεία και Ασφάλεια 

10.10.2017 10.1.2018  
Παράταση μέχρι:  
28.2.2018 
Παράταση μέχρι: 
23.3.2018 

3.000.000 
 

3.000.000 
1 3.1.8 1616/5.7.2019 

(Παράταση: 
2508/7.11.2019) 
Υγεία και Ασφάλεια 

2.9.2019 15.11.2019 
Παράταση μέχρι: 
31.1.2020 

955.000 

1 4.1.20 1406/26.9.2017(Παρατάσ
εις: 3345/8.12.2017, 
474/27.2.2018) 
Ενεργειακή απόδοση 

10.10.2017 10.1.2018  
Παράταση μέχρι:  
28.2.2018 
Παράταση μέχρι: 
23.3.2018 

2.250.000 

2.250.000 
1 4.1.20 1616/5.7.2019 

(Παράταση: 
2508/7.11.2019) 
Ενεργειακή απόδοση 

2.9.2019 15.11.2019 
Παράταση μέχρι: 
31.1.2020 

720.000 

1 3.1.22 1403/26.9.2017 
(Παρατάσεις: 
3343/8.12.2017, 
475/23.3.2018) 
Προστιθέμενη αξία, 
ποιότητα των προϊόντων 
και χρήση των 
ανεπιθύμητων 
αλιευμάτων 

10.10.2017 10.1.2018 
Παράταση: 
28.2.2018 
Παράταση 
23.3.2018 

2.000.000 

5.000.000 

1 3.1.22 1615/5.7.2019 (Παράταση 
2509/7.11.2019) 
Προστιθέμενη αξία, 
ποιότητα των προϊόντων 
και χρήση των 
ανεπιθύμητων 
αλιευμάτων 

2.9.2019 15.11.2019 
Παράταση 
31.1.2020 

4.336.000 

1 6.1.16 3040/10.12.2019 
(Παράταση: 
1236/27.5.2020) 
«Καινοτομία που 
συνδέεται με τη 
διατήρηση των 
θαλάσσιων βιολογικών 
πόρων» 

19.1.2020 1.6.2020 
Παράταση μέχρι: 
30.6.2020 

2.000.000 

2.000.000 

1 3.1.9 1990/23.9.2020 
Προσωρινή παύση των 
αλιευτικών 
δραστηριοτήτων 

25.9.2020 15.10.2020 20.000.000 

20.000.000 

2 3.2.1 1214/10.8.2017 
«Καινοτομία στην 
υδατ/γεια» (τροπ. Με 
2046/6.10.2020) 

2.10.2017 30.10.2020 10.000.000 

10.000.000 

2 3.2.2 1405/26.9.2017 
(Παρατάσεις: 
3344/8.12.2017, 
373/23.2.2018) 
Παραγωγικές επενδύσεις 
στην υδατοκαλλιέργεια  

10.10.2017 10.1.2018  
Παράταση μέχρι:  
28.2.2018 
Παράταση μέχρι: 
23.3.2018 

53.742.114 

59.742.114 
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2 3.2.2 1613/5.7.2019 
(Παρατάσεις: 
2511/7.11.2019, 
275/28.1.2020) 
Παραγωγικές επενδύσεις 
στην υδατοκαλλιέργεια 

2.9.2019 15.11.2019 
Παράταση μέχρι: 
31.1.2020 
Παράταση μέχρι: 
28.2.2020 

18.430.916 

2 4.2.4 1405/26.9.2017 
(Παρατάσεις: 
3344/8.12.2017, 
373/23.2.2018) 
Παραγωγικές επενδύσεις 
στην υδατοκαλλιέργεια – 
Αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης 

10.10.2017 10.1.2018  
Παράταση μέχρι:  
28.2.2018 
Παράταση μέχρι: 
23.3.2018 

3.083.333 
 

83.333 
2 4.2.4 1613/5.7.2019 

(Παρατάσεις: 
2511/7.11.2019, 
275/28.1.2020) 
Παραγωγικές επενδύσεις 
στην υδατοκαλλιέργεια – 
Αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης 

2.9.2019 15.11.2019 
Παράταση μέχρι: 
31.1.2020 
Παράταση μέχρι: 
28.2.2020 

83.333 

3 6.6.2 1341/13.10.2016: 
«Συλλογή δεδομένων» 

15.10.2016 15.11.2016 19.177.775 19.177.775 

3 6.6.1 1386/25.09.2017 
Εκσυγχρονισμός και 
αγορά ελεγκτικών μέσων, 
συμπεριλαμβανομένων 
περιπολικών πλοίων, 
αεροσκαφών και 
ελικοπτέρων 

15.10.2017 15.6.2018 40.165.715 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

62.165.715 

3 6.6.1 1831/20.8.2020 
Εκσυγχρονισμός και 
αγορά ελεγκτικών μέσων, 
συμπεριλαμβανομένων 
περιπολικών πλοίων, 
αεροσκαφών και 
ελικοπτέρων 

10.9.2020 31.12.2020 4.000.000 

3 6.6.1 546/ 27.02.2019 
(Παράταση: 
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. 
(ΥΠΑΑΤ) 

15.3.2019 31.12.2019 
Παράταση: 
30.6.2020 

9.500.000 

3 6.6.1 547/27.02.2019 
(Παράταση 
3199/20.12.2019) 
Δράσεις για την 
συμμόρφωση του εθνικού 
συστήματος ελέγχου, 
παρακολούθησης και 
επιβολής, με τους στόχους 

15.3.2019 31.12.2019 
Παράταση: 
30.6.2020 

5.500.000 
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της πολιτικής ελέγχου και 
επιβολής της Ένωσης. 
(ΥΝΑΝΠ) 

3 6.6.1 10058/23.10.2020 
Αγορά και Εγκατάσταση 
Ηλεκτρονικών Συσκευών 
Διαβίβασης Δεδομένων 
ΣΔΕ(VMS)-ERS-AIS 

23.10.2020 30.12.2020 3.000.000 

4 8.3.1 1839/Β/14.6.2016  
«για την επιλογή 
στρατηγικών τοπικής 
Ανάπτυξης με 
πρωτοβουλία τοπικών 
κοινοτήτων» 

14.6.2016  
 
 

ΦΑΣΗ Α: 
20.7.2016  
 
ΦΑΣΗ Β: 
16.9.2016 

54.117.648 

70.500.000 

4 8.3.3 » » » » 
4 8.3.4 » » » » 
5 3.4.1 1610/5.7.2019 

Σχέδια παραγωγής και 
εμπορίας 

5.7.2019 31.12.2021 12.000.000 
12.000.000 

5 3.4.3 1611/5.7.2019 
Μέτρα εμπορίας 

5.7.2019 31.12.2021 12.000.000 12.000.000 

5 3.4.4 1404/26.09.2017 
(Παρατάσεις: 
3342/8.12.2017, 
448/27.2.2018) 
Μεταποίηση προϊόντων 
αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας 

23.10.2017 18.1.2018 
Παράταση: 
28.2.2018 
Παράταση 
23.3.2018 

50.000.000 

50.000.000 
5 3.4.4 1612/5.7.2019 

(Παρατάσεις: 
2510/7.11.2019, 
274/28.1.2020) 
Μεταποίηση προϊόντων 
αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας 

2.9.2019 15.11.2019 
Παράταση: 
31.1.2020 
Παράταση 
28.2.2020 

26.000.000 

6 6.8.1 1387/24.10.2016: 
«Προαγωγή της 
εφαρμογής της 
Ολοκληρωμένης 
Θαλάσσιας Πολιτικής» 

21.10.2016 31.1.2017 5.555.410 5.555.410 

7 0.7.1 1113/17.8.2017:  
«Τεχνική Βοήθεια ΕΤΘΑ 
2014-2020» 

17.8.2016 Έως εξαντλήσεως 
της ΔΔ 

6.000.000 

11.000.000 7 0.7.1 1342/13.10.2016 (τροπ. 
με 1759/9.11.2017): 
«Υποστήριξη της 
λειτουργίας της ΕΥΔ 
ΕΠΑΛΘ» 

13.10.2016 Έως εξαντλήσεως 
της ΔΔ 

5.000.000 

Συνολικός προϋπολογισμός προσκλήσεων:           466.974.347 € 

Συνολικός αριθμός προσκλήσεων:           33      

Συνολικός αριθμός ενεργοποιημένων μέτρων:              23 
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Κατά την περίοδο που μεσολάβησε από την προηγούμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης 

μέχρι την 1.12.2020 ενεργοποιήθηκαν επιπρόσθετα των ήδη ενεργοποιημένων τα εξής μέτρα/ δράσεις: 

- Μέτρο 6.1.16 «Καινοτομία που συνδέεται με τη διατήρηση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων» 

- Μέτρο 6.6.1 «Αγορά και Εγκατάσταση Ηλεκτρονικών Συσκευών Διαβίβασης Δεδομένων VMS-

ERS-AIS» (Από την «Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ» ως ΕΦ του ΕΠΑΛΘ). 

- Μέτρο 3.4.3 «Μέτρα εμπορίας» 

- Μέτρο 3.4.1 «Σχέδια παραγωγής και εμπορίας» 

- Μέτρο 3.1.9 «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής 

έκρηξης της Covid-19» 

 

Επίσης εκδόθηκαν νέες προσκλήσεις για τα ήδη ενεργοποιημένα μέτρα: 

- Μέτρο 3.1.23 «Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια για έργα με 

προπαρασκευαστικές ενέργειες» 

- Μέτρο 3.1.1 «Καινοτομία στην αλιεία» 

- Μέτρο 3.1.22 «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων 

αλιευμάτων» 

- Μέτρο 3.1.8 «Υγεία και Ασφάλεια» και Μέτρο 4.1.20 «Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της 

κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής 

απόδοσης, διερεύνησης της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του 

σχεδιασμού του κύτους» 

- Μέτρα 3.2.2 & 4.2.4 «Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια» 

- Μέτρο 3.4.4 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» 

- Μέτρο 6.6.1 «Εκσυγχρονισμός και αγορά ελεγκτικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων 

περιπολικών πλοίων, αεροσκαφών και ελικοπτέρων» 

 

Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται ανά μέτρο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας και 

σε όρους Δημόσιας Δαπάνης, οι ενταγμένες πράξεις και οι πληρωμές σε δικαιούχους (ΠΔΕ) καθώς και 

οι αντίστοιχες πιστοποιημένες δαπάνες (ΔΔΔ).  

ΠΙΝΑΚΑΣ 3:     Ενταγμένες Πράξεις και Πληρωμές  στο Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014 – 2020  
            (Μέχρι 1.12.2020) 

ΠΕ Μέτρο Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & 
Θάλασσας 2014-2020 

Δημόσια 
Δαπάνη 
ενταγμένων 
πράξεων (€) 

Δημόσια 
Δαπάνη 
Πληρωμών 
(ΠΔΕ) (€) 

Δημόσια 
Δαπάνη 
Πληρωμών 
(ΔΔΔ) (€) 

1 

Μέτρο 3.1.23  
Άρθρο 43 παράγραφοι 1 και 3 Αλιευτικοί λιμένες, 
τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια – 
Επενδύσεις για τη βελτίωση των υποδομών στους 
αλιευτικούς λιμένες, στις ιχθυόσκαλες, στους τόπους 
εκφόρτωσης και στα καταφύγια· κατασκευή 
καταφυγίων προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια 
των αλιέων [+ άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο στ) 

 

60.868.594 

 

11.903.300 9.275.583 
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Αλιεία εσωτερικών υδάτων] 

1 

Μέτρο 6.1.24 
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 

Μέτρο 6.1.18 
Άρθρο 40 παράγραφος 1 στοιχεία β)-ζ) και θ) 
Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας 
βιοποικιλότητας – Συμβολή στην καλύτερη διαχείριση 
ή διατήρηση, κατασκευή, τοποθέτηση ή 
εκσυγχρονισμός στατικών ή κινητών εγκαταστάσεων, 
προετοιμασία σχεδίων προστασίας και διαχείρισης 
σχετικά με τις περιοχές NATURA 2000 και τις περιοχές 
προστασίας του χώρου, διαχείριση, αποκατάσταση και 
παρακολούθηση των θαλάσσιων προστατευόμενων 
περιοχών, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών 
NATURA 2000, περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, 
συμμετοχή σε άλλες δράσεις που αποσκοπούν στη 
διατήρηση και τη βελτίωση της βιοποικιλότητας και 
των υπηρεσιών οικοσυστήματος (+ άρθρο 44 
παράγραφος 6 Αλιεία εσωτερικών υδάτων) 

4.138.700 1.183.669 757.348 

1 
Μέτρο 6.1.10 
Άρθρο 34 -  Οριστική παύση των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων 

40.676.194 40.676.866 40.676.004 

1 
3.1.8 
Άρθρο 32 και άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο β) - 
Υγεία και ασφάλεια 

5.517.440 2.444.011 2.394.048 

1 

4.1.20 
Άρθρο 41 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) και 
άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο δ) - Ενεργειακή 
απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής — 
επενδύσεις επί των σκαφών, ενεργειακή απόδοση και 
συστήματα ελέγχου, μελέτες 

- - - 

1 

3.1.22 
Άρθρο 42 και άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο ε) - 
Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και 
χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων 

4.479.442 429.008 429.008 

1 
3.1.9 
Άρθρο 33 παράγραφος1 στοιχείο δ) -Προσωρινή 
παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων-COVID 19 

19.080.778 - - 

1 
6.1.16 
Άρθρο 39 –Καινοτομία που συνδέεται με τη 
διατήρηση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων 

1.464.803 - - 

1 
3.1.1 
Άρθρο 26 και άρθρο 44 παράγραφος 3 – Καινοτομία 
στην αλιεία 

2.979.281 994.325 140.033 

2 3.2.1 
Άρθρο 47 – Καινοτομία στην Υδατοκαλλιέργεια 

10.439.485 3.672.968 915.436 

2 

3.2.2 
Άρθρο 48 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως δ) και στ) 
έως η) - Παραγωγικές επενδύσεις στην 
υδατοκαλλιέργεια 

67.155.777 21.578.692 21.437.633 

2 
4.2.4 
Άρθρο 48 παράγραφος 1 στοιχείο ια) - Παραγωγικές 
επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια – αύξηση της 

- - - 
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ενεργειακής απόδοσης 

3 Μέτρο 6.6.2  
Άρθρο 77 Συλλογή δεδομένων  

25.430.360 18.109.185 13.832.176 

3 
Μέτρο 6.6.1 
Άρθρο 76, παρ.2 ε) - Έλεγχος και επιβολή 

61.827.204 1.377.182 1.377.182 

4 

Μέτρα 8.3.1 
Άρθρο 62 παρ. 1 στοιχείο α) Στήριξη για 
προπαρασκευή 
Μέτρο 8.3.3.  
Άρθρο 63 Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης 
(συμπ. Οι δαπάνες λειτουργίας και ο συντονισμός) 
Μέτρο 8.3.4 
 Άρθρο 64 Δραστηριότητες συνεργασίας 

70.500.000 6.144.948 4.202.349 

5 
3.4.1 
Άρθρο 66- Μέτρα παραγωγής και εμπορίας 

834.785 - - 

5 
3.4.3 
Άρθρο 68- Μέτρα εμπορίας 

920.312 - - 

5 
3.4.4 
Άρθρο 69 - Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας 

48.086.148 10.857.472 10.857.472 

6 

Μέτρο  6.8.1 
Άρθρο 80 παράγραφος 1 στοιχείο α) Ολοκληρωμένη 
Θαλάσσια Εποπτεία 
 

5.999.223 1.149.222 1.149.222 

7 
Μέτρο 0.7.1 
Άρθρο 78 Τεχνική συνδρομή με πρωτοβουλία των 
κρατών μελών 

10.500.000 3.241.300 2.955.852 

 ΣΥΝΟΛΟ 
 
 440.898.526 
 

 
 123.762.148 
 

 
 110.399.346 
 

 

Στον ανωτέρω πίνακα, και αναφορικά με τα μέτρα 8.3.1, 8.3.3 και 8.3.4 της Προτεραιότητας 4, τα 

στοιχεία αφορούν στα συνολικά ποσά που έχουν δεσμευθεί μέσω της αριθ. 3206/12.12.2016 (ΦΕΚ 

4111/τΒ’/2016) Απόφασης Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων "Έγκριση προγραμμάτων 

τοπικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την επιλογή Στρατηγικών 

Τοπικής Ανάπτυξης του ΠΑΑ 2014-2020 & του ΕΠΑλΘ 2014-2020 και κατανομή πιστώσεων Δημόσιας 

Δαπάνης" και όχι σε εγκεκριμένες πράξεις από πλευράς Ομάδων Τοπικής Δράσης Αλιείας (ΟΤΔ Αλιείας). 

Στο κεφάλαιο 2 παρουσιάζονται συνοπτικά πληροφορίες σχετικά με τις προσκλήσεις και τις εντάξεις 

που πραγματοποιήθηκαν μέχρι 1.12.2020 συνολικά από τις ΟΤΔ/ΕΦ στην Προτεραιότητα 4. 
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Πίνακας 4: Υλοποίηση ΕΠΑΛΘ σε όρους συνδρομής ΕΤΘΑ  (ημερομηνία αναφοράς: 1/12/2020)  

ΠΕ Μέτρο ΕΤΘΑ (άρθρο 
κανονισμού ΕΤΘΑ) 

 Συνολική 
Δημόσια 

Δαπάνη (€)  

 Συνδρομή 
ΕΤΘΑ (€)  

 Συνδρομή ΕΤΘΑ σε 
Εντάξεις (€) 

 Συνδρομή ΕΤΘΑ σε 
Πληρωμές προς 

Δικαιούχους (ΠΔΕ) (€)  

 Συνδρομή ΕΤΘΑ σε 
Δελτία Δήλωσης 

Δαπανών (€)  

Αριθμός 
ενταγμένων 

έργων 
(εκροές) 

ΠΕ1 Σύνολο 175.866.667,00 119.025.000,00  94.234.876,00  79,17% 33.054.168,00  27,77%  30.085.017,00  25,28% 1746 

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

4.000.000,00  3.000.000,00 2.234.460,75 74,48% 745.744,00  24,86% 105.025,00  3,50% 11 

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

 200.000,00  150.000,00   -    0,00%  -    0,00% -    0,00% 0 

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

 333.333,33   250.000,00   -    0,00%  -    0,00%  -    0,00% 0 

  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] 

 500.000,00   375.000,00   -    0,00%  -    0,00%  -    0,00% 0 

  Άρθρο 29 παράγραφος 3 
Προώθηση του ανθρώπινου 
κεφαλαίου, της δημιουργίας 
θέσεων απασχόλησης και του 
κοινωνικού διαλόγου – 
Εκπαιδευόμενο σε αλιευτικό 
σκάφος παράκτιας αλιείας 

 166.666,67   125.000,00   -    0,00%  -    0,00%  -    0,00% 0 
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μικρής κλίμακας / κοινωνικός 
διάλογος [+άρθρο 44 
παράγραφος 1 στοιχείο α) 
Αλιεία εσωτερικών υδάτων] 

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

 633.333,33   475.000,00   -    0,00%  -    0,00%  -    0,00% 0 

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

 416.666,67   312.500,00   -    0,00%  -    0,00%  -    0,00% 0 

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

 3.000.000,00   2.250.000,00   4.138.079,96  183,91%  1.833.008,00  81,47%  1.795.536,00  79,80% 187 

  Άρθρο 33 Προσωρινή παύση 
αλιευτικών δραστηριοτήτων 

 2.000.000,00   1.000.000,00    0,00%  -    0,00%  -    0,00%   

  Άρθρο 33 Προσωρινή παύση 
αλιευτικών δραστηριοτήτων 
(ενίσχυση COVID-19) 

 20.000.000,00   15.000.000,00   14.310.583,50  95,40%  -       -      689 

  Άρθρο 34 Οριστική παύση 
αλιευτικών δραστηριοτήτων 

 48.500.000,00   24.250.000,00   20.338.097,00  83,87%  20.338.433,00  83,87%  20.338.002,00  83,87% 664 

  Άρθρο 35 Ταμεία 
αλληλοβοήθειας για δυσμενή 
καιρικά φαινόμενα και 
περιβαλλοντικά  συμβάντα 

 266.666,67   200.000,00   -    0,00%  -    0,00%  -    0,00% 0 

  Άρθρο 35 Ταμεία 
αλληλοβοήθειας για 
οικονομικές απώλειες εξαιτίας 
της πανδημίας COVID-19 

 -     -     -       -       -      0 

  Άρθρο 36 Στήριξη σε 
συστήματα κατανομής 
αλιευτικών δυνατοτήτων 

 -     -     -       -       -      0 
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  Άρθρο 37 Υποστήριξη για τον 
σχεδιασμό και την εφαρμογή 
των μέτρων διατήρησης 

 266.666,67   200.000,00   -    0,00%  -    0,00%  -    0,00% 0 

  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] 

 1.333.333,33   1.000.000,00   -    0,00%  -    0,00%  -    0,00% 0 

  Άρθρο 39 Καινοτομία που 
συνδέεται με τη διατήρηση 
των θαλάσσιων βιολογικών 
πόρων [+ άρθρο 44 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) 
Αλιεία εσωτερικών υδάτων] 

 2.000.000,00   1.500.000,00   1.098.602,50  73,24%  -    0,00%  -    0,00% 4 

  Άρθρο 40 παρ. 1 στοιχείο α) 
Θαλάσσια Βιοποικιλότητα - 
συλλογή απορριμμάτων 

 -     -     -       -       -      0 

  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 

 34.000.000,00   25.500.000,00   3.104.025,00  12,17%  887.752,00  3,48%  568.011,00  2,23% 9 
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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 40 παρ. 1 στοιχείο η) 
Θαλάσσια βιοποικιλότητα - 
ζημιές από θηλαστικά και 
πτηνά 

 -     -     -       -       -      0 

  Άρθρο 41 παράγραφος 1 
στοιχεία α), β) και γ) 
Ενεργειακή απόδοση και 
μετριασμός της κλιματικής 
αλλαγής – Επενδύσεις επί του 
σκάφους· ελέγχους 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] 

 2.250.000,00   1.687.500,00   -    0,00%  -    0,00%  -    0,00% 0 

  Άρθρο 41 παράγραφος 2 
Ενεργειακή απόδοση και 
μετριασμός της κλιματικής 
αλλαγής – Αντικατάσταση ή 
εκσυγχρονισμός των κύριων ή 
βοηθητικών κινητήρων [+ 
άρθρο 44 παράγραφος 1 

 1.000.000,00   500.000,00   -    0,00%  -    0,00%  -    0,00% 0 
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στοιχείο δ) Αλιεία εσωτερικών 
υδάτων] 

  Άρθρο 42 Προστιθέμενη αξία, 
ποιότητα των προϊόντων και 
χρήση των ανεπιθύμητων 
αλιευμάτων [+ άρθρο 44 
παράγραφος 1 στοιχείο ε) 
Αλιεία εσωτερικών υδάτων] 

5.000.000,00  3.750.000,00  3.359.581,44 
 

89,59% 321.756,00  8,58% 321.756,00  8,58% 158 

  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] 

49.000.000,00  36.750.000,00   45.651.445,50  124,22% 8.927.475,00  24,29% 6.956.687,00  18,93% 24 

  Άρθρο 43 παράγραφος 2 
Αλιευτικοί λιμένες, τόποι 
εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και 
καταφύγια – επενδύσεις για 
τη διευκόλυνση της 
συμμόρφωσης με την 
υποχρέωση εκφόρτωσης όλων 
των αλιευμάτων 

1.000.000,00  750.000,00  -    0,00% -    0,00% -    0,00% 0 

  Άρθρο 44 παρ. 4 στοιχείο α) 
Προσωρινή παύση αλιευτικών 
δραστηριοτήτων εσωτερικών 
υδάτων (ενίσχυση COVID-19) 

-    -    -      -      -      0 

ΠΕ2 Σύνολο    83.192.115,00     62.394.086,00     58.196.447,00  93,27%  18.938.745,00  30,35%  16.764.802,00  26,87% 179 

  Άρθρο 47 Καινοτομία 10.000.000,00  7.500.000,00  7.829.613,75  104,39% 2.754.726,00  36,73% 686.577,00  9,15% 25 
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  Άρθρο 48 παράγραφος 1 
στοιχεία α) έως δ) και στ) έως 
η) Παραγωγικές επενδύσεις 
στην υδατοκαλλιέργεια 

56.742.114,67  42.556.586,00  50.366.832,75  118,35% 16.184.019,00  38,03% 16.078.225,00  37,78% 154 

  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 

333.333,33  250.000,00  -    0,00% -    0,00% -    0,00% 0 

  Άρθρο 48 παράγραφος 1 
στοιχείο ια) Παραγωγικές 
επενδύσεις στην 
υδατοκαλλιέργεια – Αύξηση 
της ενεργειακής απόδοσης, 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

3.083.333,33  2.312.500,00   -    0,00% -    0,00% -    0,00% 0 

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

2.000.000,00  1.500.000,00  -    0,00% -    0,00% -    0,00% 0 

  Άρθρο 50 Προώθηση του 
ανθρώπινου κεφαλαίου και 
της δικτύωσης 

500.000,00  375.000,00  -    0,00% -    0,00% -    0,00% 0 

  Άρθρο 51 Αύξηση του 
δυναμικού των ζωνών 
υδατοκαλλιέργειας 

3.000.000,00  2.250.000,00  -    0,00% -    0,00% -    0,00% 0 

  Άρθρο 52 Ενθάρρυνση 
καινούριων 
υδατοκαλλιεργητών για 
βιώσιμες υδατοκαλλιέργειες 

100.000,00  75.000,00  -    0,00% -    0,00% -    0,00% 0 

  Άρθρο 53 Μετατροπή σε 
σύστημα οικολογικής 

500.000,00  375.000,00  -    0,00% -    0,00% -    0,00% 0 
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διαχείρισης και οικολογικού 
ελέγχου και βιολογική 
υδατοκαλλιέργεια 

  Άρθρο 54 Υδατοκαλλιέργεια 
που παρέχει περιβαλλοντικές 
υπηρεσίες 

500.000,00  375.000,00  -    0,00%                     -    0,00% -    0,00% 0 

  Άρθρο 55, παράγραφος 1 
στοιχείο α) Μέτρα για τη 
δημόσια υγεία 

1.716.666,67  1.287.500,00  -    0,00% -    0,00% -    0,00% 0 

  Άρθρο 55, παράγραφος 1 
στοιχείο β) COVID-19 
Χορήγηση κεφαλαίου κίνησης 
και παροχή αντιστάθμισης σε 
υδατοκαλλιεργητές. 

-    -    -      -      -      0 

  Άρθρο 56 Μέτρα για την υγεία 
και καλή διαβίωση των ζώων 

1.716.666,67  1.287.500,00  -    0,00% -    0,00% -    0,00% 0 

  Άρθρο 57 παρ.1 στοιχεία α)-δ) 
Ασφάλιση αποθεμάτων 
υδατοκαλλιέργειας 

3.000.000,00  2.250.000,00  -    0,00% -    0,00% -    0,00% 0 

  Άρθρο 57 παρ. 1 στοιχείο ε) 
Ασφάλιση αποθεμάτων 
υδατοκαλλιέργειας για κρίσεις 
στον τομέα της δημόσιας 
υγείας. 

 -     -     -      -          0 

ΠΕ3 Σύνολο  92.088.225,00   70.433.334,00   65.268.772,00  92,67%  15.451.375,00  21,94%  12.029.768,00  17,08% 9 

  Άρθρο 76 παρ. 2 στοιχεία α)-δ) 
και στ)-ιβ) Έλεγχος και 
επιβολή 

 19.627.541,11   17.664.787,00   7.404.484,00  41,92%  -    0,00%  -    0,00% 0 

  Άρθρο 76 παρ.2 στοιχείο ε) 
Έλεγχος και επιβολή 

 52.000.000,00   36.400.000,00   37.520.000,00  103,08%  964.027,00  2,65%  964.027,00  2,65% 8 

  Άρθρο 77 Συλλογή δεδομένων  20.460.683,75   16.368.547,00   20.344.288,17  124,29%  14.487.348,00  88,51%  11.065.741,00  67,60% 1 

ΠΕ4 Σύνολο  70.500.000,00   59.925.000,00   59.925.000,00  100,00%  5.223.206,00  8,72%  3.571.997,00  5,96% 33 

  Άρθρο 62 παράγραφος 1 
στοιχείο α) Στήριξη για 
προπαρασκευή 

 1.532.608,69   1.302.717,39   637.968,35  48,97% 631.029,00 48,44%  631.029,00  48,44% 33 
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  Άρθρο 63 Εφαρμογή 
στρατηγικών τοπικής 
ανάπτυξης 
(συμπεριλαμβάνονται οι 
δαπάνες λειτουργίας και ο 
συντονισμός) 

 53.641.304,35   45.595.108,70   46.259.857,74  101,46% 4.592.177,00  10,07%  2.940.968,00  6,45% 0 

  Άρθρο 64 Δραστηριότητες 
συνεργασίας 

 15.326.086,95   13.027.173,91   13.027.173,91  100,00%  -    0,00%  -    0,00% 0 

ΠΕ5 Σύνολο  70.250.365,00   52.687.774,00   37.380.934,00  70,95%  8.143.104,00  15,46%  8.143.104,00  15,46% 68 

  Άρθρο 66 Σχέδια παραγωγής 
και εμπορίας 

 10.125.182,67   7.593.887,00   626.088,75  8,24% -    0,00%  -    0,00% 1 

  Άρθρο 67 Ενισχύσεις στην 
αποθεματοποίηση 

 -     -     -      -    -      0 

  Άρθρο 67 Ενισχύσεις στην 
αποθεματοποίηση (COVID-19) 

-    -     -      -          0 

  Άρθρο 68 Μέτρα εμπορίας 10.125.182,67   7.593.887,00  690.234,00  9,09% -    0,00% -    0,00% 1 

  Άρθρο 69 παρ.1 Μεταποίηση 
προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας 

50.000.000,00  37.500.000,00  36.064.610,95  96,17% 8.143.104,00  21,71% 8.143.104,00  21,71% 66 

  Άρθρο 69 παρ. 3 Ενίσχυση 
τομέα μεταποίησης (COVID-
19) 

-     -    -      -          0 

ΠΕ6 Σύνολο 5.927.413,00  4.445.560,00  4.499.417,00  101,21% 861.917,00  19,39% 861.917,00  19,39% 3 

  Άρθρο 80 παράγραφος 1 
στοιχείο α) Ολοκληρωμένη 
Θαλάσσια Εποπτεία 

5.927.413,33  4.445.560,00  4.499.417,25  101,21% 861.917,00  19,39% 861.917,00  19,39% 3 

  Άρθρο 80 παράγραφος 1 
στοιχείο β) Προστασία του 
θαλάσσιου  περιβάλλοντος 

-    -    -      -          0 

  Άρθρο 80 παράγραφος 1 
στοιχείο γ) Γνώση του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος 

 -     -     -       -          0 

ΤΕ 78 - Τεχνική Βοήθεια  17.037.219,00   12.777.914,00   7.875.000,00  61,63%  2.430.975,00  19,02%  2.216.889,00  17,35% 6 

ΣΥΝΟΛΟ  514.862.004,00   381.688.668,00   327.380.446,00  85,77%  84.103.490,00  22,03%  73.673.494,00  19,30% 2044 
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2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

ΓΕΝΙΚΑ 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑΛΘ μετά την έγκριση του Προγράμματος από την ΕΕ, την 

εξειδίκευση και κωδικοποίηση των Μέτρων, σύμφωνα με τις προτεραιότητες, τους θεματικούς και 

ειδικούς στόχους που καθορίζονται από το θεσμικό πλαίσιο, έθεσε άμεσα την ανάγκη χρονικής 

ιεράρχησης των μέτρων για την ενεργοποίησή τους, με γνώμονα τις υποχρεώσεις της Χώρας, το 

επενδυτικό ενδιαφέρον, το κοινωνικό και συλλογικό συμφέρον, καθώς και το βαθμό ετοιμότητας όλων 

των φορέων σχετικά με την αποτελεσματική και απρόσκοπτη υλοποίησή τους. 

Συνολικά μέχρι σήμερα έχουν ενεργοποιηθεί μέσω προσκλήσεων 23 μέτρα από τα 43 του 

προγράμματος, με προϋπολογισμό που αντιστοιχεί στο 90,70 % της συνολικής ΔΔ του Προγράμματος. 

Η μέχρι σήμερα υλοποίηση καλύπτει μέτρα υψηλού ενδιαφέροντος των φορέων που έχουν μεγάλη 

σημασία για τη χώρα, ενώ συνεισφέρουν στην κάλυψη των υποχρεώσεών της στο πλαίσιο εφαρμογής 

της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής. Στα υπόλοιπα μέτρα, τα 

οποία δεν έχουν ενεργοποιηθεί, αντιστοιχεί μικρό ποσοστό από τη συνολική Δημόσια Δαπάνη του 

Προγράμματος και παραμένουν χαμηλά σε προτεραιότητα καθώς δεν έχει εκφραστεί μέχρι στιγμής 

ενδιαφέρον από τους φορείς. Οι σχετικοί πόροι προγραμματίζεται να κατανεμηθούν σε μέτρα, στα 

οποία εντοπίζεται σχετική ανάγκη ή/και παρουσιάζουν σταθερό ενδιαφέρον και απορρόφηση. Επίσης, 

σημειώνεται ότι κατά την αξιολόγηση / ένταξη πράξεων που αφορούν στις ανωτέρω προσκλήσεις η 

Υπηρεσία προβαίνει σε υπερδέσμευση (overbooking) πόρων προκειμένου να διασφαλιστεί η 

απορρόφηση του συνόλου του προϋπολογισμού. 

Πιο συγκεκριμένα, σε πρώτη φάση, ενεργοποιήθηκαν τα μέτρα που αφορούν τη συλλογή των 

αλιευτικών δεδομένων, την τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων, τις υποδομές 

(αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες, αλιευτικά καταφύγια, τεχνητοί ύφαλοι), τα μέτρα 

στην καινοτομία (αλιεία και υδατοκαλλιέργειες) καθώς και την τεχνική βοήθεια του Προγράμματος, για 

τα οποία εκδόθηκαν οι σχετικές Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων και αργότερα ενεργοποιήθηκε η 

δράση «έργα για την προστασία και αποκατάσταση οικοσυστημάτων λιμνοθαλασσών, στο πλαίσιο 

βιώσιμων αλιευτικών δραστηριοτήτων» του μέτρου. 

Ταυτόχρονα και όσον αφορά τις ιδιωτικές/παραγωγικές επενδύσεις, επελέγησαν προς ενεργοποίηση 

έξι (6) μέτρα του Προγράμματος και συγκεκριμένα τρία (3) μέτρα της Προτεραιότητας 1, «Προώθηση 

της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη χρήση πόρων, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και 

βασιζόμενης στη γνώση αλιείας», δύο (2) μέτρα της Προτεραιότητας 2, «Προώθηση της περιβαλλοντικά 

βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη χρήση πόρων, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη 
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γνώση υδατοκαλλιέργειας» και ένα (1) μέτρο της Προτεραιότητας 5, «Προαγωγή της εμπορίας και της 

μεταποίησης». Επίσης, στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 1 ενεργοποιήθηκε και το μέτρο της οριστικής 

παύσης αλιευτικών δραστηριοτήτων.  

Όσον αφορά τον έλεγχο και την επιτήρηση της αλιείας, ενεργοποιήθηκε το μέτρο του εκσυγχρονισμού 

και αγοράς ελεγκτικών μέσων (περιπολικά πλοία, αεροσκάφη και ελικόπτερα) ενώ για την κάλυψη της 

ανάγκης της ανταλλαγής δεδομένων στο πλαίσιο του CISE (Common Information Sharing Environment) 

ενεργοποιήθηκε το μέτρο για την προαγωγή της εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής. 

Επίσης ενεργοποιήθηκαν και οι «δράσεις για τη συμμόρφωση του εθνικού συστήματος ελέγχου, 

παρακολούθησης και επιβολής, με τους στόχους της πολιτικής ελέγχου και επιβολής της Ένωσης». 

Από την τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (1.7.2019) μέχρι την 1.12.2020, 

ενεργοποιήθηκαν επιπλέον μέσω προσκλήσεων το μέτρο 6.1.16 «Καινοτομία που συνδέεται με τη 

διατήρηση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων», το Μέτρο 6.6.1, δράση «Αγορά και Εγκατάσταση 

Ηλεκτρονικών Συσκευών Διαβίβασης Δεδομένων VMS-ERS-AIS» (Από την «Κοινωνία της Πληροφορίας 

ΑΕ» ως ΕΦ του ΕΠΑΛΘ), τα μέτρα 3.4.3 «Μέτρα εμπορίας» και 3.4.1 «Σχέδια παραγωγής και εμπορίας» 

και η δράση (δ) του μέτρου 3.1.9 «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της 

επιδημικής έκρηξης της Covid-19». 

Όσον αφορά στις εντάξεις, η συνολική Δημόσια Δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε στο 85,63%, 

ενώ οι πληρωμές, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν και αφορούν σε πιστοποιημένες δαπάνες 

αντιστοιχούν στο 21,44% της Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος. Σχετικά με την οικονομική 

επίδοση,  οι πληρωμές βάσει πιστοποιημένων δαπανών αντιπροσωπεύουν το 24,04% της συνολικής 

ΔΔ. Το εντοπιζόμενο χαμηλό ποσοστό πληρωμών συνδέεται άμεσα και αντικατοπτρίζει το χαμηλό 

ρυθμό υποβολής αιτημάτων πληρωμής από μέρους των δικαιούχων, παρόλες τις παροτρύνσεις της 

Υπηρεσίας μας και τις διευκολύνσεις που προβλέπονται στο θεσμικό πλαίσιο. Η πανδημία  Covid-19 

σαφώς και επηρεάζει τη συγκεκριμένη κατάσταση.  

2.1 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1: «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ 

ΧΡΗΣΗ ΠΟΡΩΝ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ» 

Στο πεδίο εφαρμογής του τομέα της «Αλιείας» έχουν ενεργοποιηθεί μέχρι σήμερα δέκα (10) μέτρα, τα 

οποία αφορούν, την «καινοτομία», την «υγεία και ασφάλεια», την «προστιθέμενη αξία, ποιότητα των 

προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων», τους «αλιευτικούς λιμένες, τους τόπους 

εκφόρτωσης, τις ιχθυόσκαλες και τα καταφύγια», την «ενεργειακή απόδοση και τον μετριασμό της 

κλιματικής αλλαγής», την «οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων», την «προστασία και 

αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας», τις «επενδύσεις για τη διευκόλυνση της 

συμμόρφωσης με την υποχρέωση εκφόρτωσης όλων των αλιευμάτων», καθώς και την «προσωρινή 

παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων». 
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Από την τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (1.7.2019) μέχρι την 1.12.2020, 

εκδόθηκαν Προσκλήσεις συνολικής ΔΔ ύψους 31.210.085€, εκδόθηκαν Αποφάσεις Ένταξης  συνολικής 

ΔΔ 52.213.906,88€, ενώ οι πληρωμές  στους δικαιούχους ανήλθαν σε 9.972.784€ ΔΔ και οι  

πιστοποιημένες δαπάνες σε 7.594.353€ ΔΔ. 

Συγκεκριμένα, εκδόθηκαν οι κάτωθι Προσκλήσεις και Αποφάσεις Ένταξης :  

 αρ. 1428/25.6.2020 Πρόσκληση για το Μέτρο 3.1.23 «Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, 

ιχθυόσκαλες και καταφύγια για έργα με προπαρασκευαστικές ενέργειες» με πρ/σμό 3.199.085€ 

ΔΔ και ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων την 30η.9.2020. 

 αρ. 1615/5.7.2019 2η Πρόσκληση για το  Μέτρο 3.1.22 .«Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των 

προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων» με πρ/σμό 1.336.000€ ΔΔ και 

ημερομηνία λήξης την 15η.11.2019 (τροποποιήθηκε με παράταση έως 31.01.2020 και πρ/σμό 

4.336.000 € ) 

 αρ. 1616/5.7.2019 2η Πρόσκληση για τα  Μέτρα 3.1.8 «Υγεία και ασφάλεια» & 4.1.20 

«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» με πρ/σμό, για το μέτρο 3.1.8, 

955.000€ ΔΔ και για το μέτρο 4.1.20, 720.000€ ΔΔ και ημερομηνία λήξης την 15η.11.2019 

(τροποποιήθηκε με παράταση έως 31.01.2020) 

 αρ. 3040/10.12.2019 Πρόσκληση για το Μέτρο 6.1.16 « καινοτομία που συνδέεται με τη 

διατήρηση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων» με πρ/σμό 2.000.000€ ΔΔ και ημερομηνία λήξης 

υποβολής προτάσεων την 1η.6.2020 (τροποποιήθηκε με παράταση έως 30.6.2020). 

 αρ. 1990/23.9.2020 Πρόσκληση για το Μέτρο 3.1.9 «Προσωρινή παύση των αλιευτικών 

δραστηριοτήτων» με πρ/σμό 20.000.000€ ΔΔ και ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων την 

15η.10.2020. 

 αρ. 1762/7.8.2020 Απ. Ένταξης «Μικρά λιμενικά έργα παραλίας (αλιευτικό καταφύγιο) Αγίας 

Άννας» συν ΔΔ 7.146.148,16 € 

 αρ. 1710/30.7.2020 Απ. Ένταξης «Αλιευτικό καταφύγιο Σκαλέτας» συν ΔΔ 4.718.418,65€. 

 αρ. 1010/9.4.2020 Απ. Ένταξης «Βελτίωση- εκσυγχρονισμός αλιευτικού καταφυγίου 

Κορωνησίας» συν ΔΔ 520.800 €. 

 αρ. 35/10.1.2020 Απ. Ένταξης «Έργα αποκατάστασης (Βελτίωσης) της θωράκισης με φυσικούς 

ογκόλιθους του υφιστάμενου προσήνεμου μόλου του αλιευτικού καταφυγίου στο Πίσω Λιβάδι 

Νήσου Πάρου» συν ΔΔ 1.735.000 €. 

 αρ. 3041/10.12.2019 Απ. Ένταξης «Κατασκευή- επέκταση αποβάθρας Λιμένα Λειψών» συν ΔΔ 

1.140.000 €. 
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 αρ. 2522/12.11.2019 Απ. Ένταξης «Λιμενικά έργα προστασίας αλιευτικού καταφυγίου Νάουσας 

Πάρου: συμπληρωματικά έργα επέκτασης του προσήνεμου βόρειου μώλου για τη βελτίωση 

των συνθηκών ελλιμενισμού» συν ΔΔ 1.680.000€. 

 αρ. 1224/26.5.2020 Απ. Ένταξης «Βελτίωση λειτουργικότητας αλιευτικού καταφυγίου Πετριών 

Εύβοιας» συν ΔΔ 148.500 €. 

 αρ. 1222/26.5.2020 Απ. Ένταξης «Βελτίωση και αναβάθμιση υποδομών αλιευτικού λιμένα 

Ηρακλείου» συν ΔΔ 1.470.915 €. 

 αρ. 1223/26.5.2020 Απ. Ένταξης «Βελτίωση λειτουργικότητας αλιευτικού καταφυγίου 

Αμαρύνθου Εύβοιας» συν ΔΔ 181.500 €. 

 αρ. 2638/30.11.2020 Απ. Ένταξης «Κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου στη θέση Άγιος 

Ερμόλαος Ατσικής Λήμνου» συν ΔΔ 4.098.645,11 €. 

 αρ. 1048/15.4.2020 Απ. Ένταξης «Παρακολούθηση και έλεγχος των χωροκατακτητικών ξενικών 

ειδών στην Ελλάδα με καινοτόμες τεχνικές υπό τις παρούσες και μελλοντικές κλιματικές 

συνθήκες» συν ΔΔ 462.603,66€. 

 αρ. 1049/15.4.2020 Απ. Ένταξης «Ανάπτυξη καινοτόμων μέτρων καταγραφής, χαρτογράφησης 

και περιορισμού των πληθυσμών των εισβολικών ειδών λαγοκέφαλου (Lagocephalus 

Sceleratus) και λεοντόψαρου (Pterois sp.) στις ελληνικές θάλασσες – LIONHARE» συν ΔΔ 

417.597,40€. 

 αρ. 1050/15.4.2020 Απ. Ένταξης  «Κύκλος ζωής, επιπτώσεις και διαχείριση του 

χωροκατακτητικού είδους Callinectes Sapidus (μπλε καβούρι)» συν ΔΔ 480.594.59€. 

 αρ. 1051/15.4.2020 Απ. Ένταξης  «Εξάπλωση του χωροκατακτητικού ξένου είδους (ΧΞΕ) 

Callinectes Sapidus (μπλε καβούρι) στις ελληνικές θάλασσες: πληθυσμιακή μελέτη, οικολογικές 

επιπτώσεις και διαχειριστικό σχέδιο ελέγχου και εμπορικής εκμετάλλευσης των πληθυσμών 

του» συν ΔΔ 364.046,40€. 

 αρ. 1052/15.4.2020 Απ. Ένταξης  «Ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών ελέγχου ξενικών ειδών 

ασκιδίων και λοιπών ειδών (μαλάκια, σπόγγοι) στις εγκαταστάσεις των μυδοκαλλιεργειών και 

μετριασμό των οικονομικών επιπτώσεων της εισβολής» συν ΔΔ 318.163,53€. 

 αρ. 1053/15.4.2020 Απ. Ένταξης  «Σχεδιασμός και πιλοτική εφαρμογή μεθόδων εμπορικής 

αξιοποίησης των χωροκατακτητικών ξένων ειδών με στόχο την συμβολή στον έλεγχο του 

πληθυσμού τους» συν ΔΔ 551.633,37€. 

 αρ. 1054/15.4.2020 Απ. Ένταξης  «Διερεύνηση της βιολογίας και της προοπτικής για οικονομική 

αξιοποίηση τεσσάρων ξενικών ειδών από τις ελληνικές θάλασσες» συν ΔΔ 475.750,95€. 

 αρ. 2631/27.11.2020 Απ. Ένταξης  «ENVIRO_NETS: Μείωση του αντικτύπου της αλιείας των 

μανωμένων διχτυών στο θαλάσσιο περιβάλλον» συν ΔΔ 211.170,65€. 
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 αρ. 2632/27.11.2020 Απ. Ένταξης  «Εναλλακτικός τρόπος αξιοποίησης των αλλόχθονων ιχθύων 

του γένους Lagocephalus. παραγωγή ιχθυάλευρου για χρήση στη διατροφή μεσογειακών 

εκτρεφόμενων ειδών θαλασσοκαλλιέργειας» συν ΔΔ 388.674,55€. 

 αρ. 2633/27.11.2020 Απ. Ένταξης  «GHOSTRAWL - Σχεδιασμός, κατασκευή και πειραματικός 

έλεγχος δυο (2) καινοτόμων διατάξεων (α) για τη μείωση της αφανούς αλιείας (ghost fishing) 

και (β) την αύξηση της επιλεκτικότητας της τράτας ως προς τα υπομεγέθη παρεμπίπτοντα 

αλιεύματα» συν ΔΔ 335.400,00€. 

 αρ. 2634/27.11.2020 Απ. Ένταξης  «Καινοτόμες δράσεις για την παρακολούθηση-ανάκαμψη-

υποβοήθηση της στρατολόγησης του επαπειλούμενου είδους (Πιννα) Pinna nobilis» συν ΔΔ 

529.558,13€. 

 αρ. 2048/6.10.2020 Απ. Ένταξης 133 Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της 2ης 

Πρόσκλησης «Υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο 

ΜΕΤΡO 3.1.22 «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων 

αλιευμάτων» συν ΔΔ 3.815.584,16€. 

 αρ. 2580/25.11.2020 Απ. Ένταξης 59 Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της 2ης 

Πρόσκλησης Υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στα 

ΜΕΤΡΑ 3.1.8 & 4.1.20 «Υγεία και Ασφάλεια και ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της 

κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής 

απόδοσης, διερεύνησης της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του 

σχεδιασμού του κύτους» συν ΔΔ 1.942.424,89€. 

 αρ. 2573/25.11.2020 Απ. Ένταξης 689 Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της 1ης 

Πρόσκλησης Υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη στη δράση (δ) του Μέτρου 

3.1.9 - «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής 

έκρηξης της Covid-19» συν ΔΔ 19.080.777,68€. 

 

2.2 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2: «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ 

ΧΡΗΣΗ ΠΟΡΩΝ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ 

ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ» 

Στο πεδίο εφαρμογής του τομέα της Υδατοκαλλιέργειας ενεργοποιήθηκαν μέχρι στιγμής τρία (3) μέτρα 

που αφορούν την καινοτομία, τις παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια και την αύξηση της 

ενεργειακής απόδοσης και μετατροπή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.  

Από την τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (1.7.2019) μέχρι την 1.12.2020, 

εκδόθηκαν Προσκλήσεις συνολικής ΔΔ 18.514.249 €, εκδόθηκαν Αποφάσεις Ένταξης  συνολικής ΔΔ 

25.844.721,11€ ενώ οι πληρωμές  στους δικαιούχους ανήλθαν σε 21.056.582€ ΔΔ και οι  

πιστοποιημένες δαπάνες σε 19.052.685€ ΔΔ. 

Συγκεκριμένα, εκδόθηκαν οι κάτωθι Προσκλήσεις και Αποφάσεις Ένταξης :  
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 αρ. 1613/5.7.2019 2η Πρόσκληση για τα  Μέτρα 3.2.2 «Παραγωγικές επενδύσεις στην 

υδατοκαλλιέργεια» & 4.2.4 «Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια - αύξηση της 

ενεργειακής απόδοσης, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» με πρ/σμό, για το μέτρο 3.2.2, 

12.430.916 € ΔΔ & για το μέτρο 4.2.4, 3.083.333€ ΔΔ  και ημερομηνία λήξης την 15η.11.2019 

(τροποποιήθηκε με παράταση έως 28.02.2020 & ανακατανομή πρ/σμού : για το μέτρο 3.2.2 

18.430.916 € ΔΔ & για το μέτρο 4.2.4 83.333 € ΔΔ). 

 αρ. 2208/23.10.2020 Απ. Ένταξης 40 Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της 2ης 

Πρόσκλησης «Υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στα 

ΜΕΤΡΑ 3.2.2 & 4.2.4 «Παραγωγικές επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια» συν ΔΔ 

25.844.721,11€. 

 

2.3 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3:    «ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΠ»  

Έχουν ενεργοποιηθεί και τα δύο (2) μέτρα της Προτεραιότητας 3. 

Από την τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (1.7.2019) μέχρι την 1.12.2020, 

εκδόθηκαν Προσκλήσεις συν ΔΔ 7.000.000 €, εκδόθηκαν Αποφάσεις Ένταξης  συν ΔΔ 12.027.204 €,  ενώ 

οι πληρωμές  στους δικαιούχους ανήλθαν σε 6.216.244€ ΔΔ και οι πιστοποιημένες δαπάνες σε 

6.247.548€ ΔΔ (το ποσό των πιστοποιημένων δαπανών είναι υψηλότερο από τις πληρωμές σε 

δικαιούχους διότι περιλαμβάνει δαπάνες που πληρώθηκαν στους δικαιούχους πριν την ημερομηνία της 

προηγούμενης Επιτροπής Παρακολούθησης και πιστοποιήθηκαν μετά από αυτή). 

Συγκεκριμένα, εκδόθηκαν οι κάτωθι Προσκλήσεις και Αποφάσεις Ένταξης: 

 Πρόσκληση αρ. 1831/20.8.2020 που αφορά εκσυγχρονισμό και αγορά ελεγκτικών μέσων, 

συμπεριλαμβανομένων περιπολικών πλοίων, αεροσκαφών και ελικοπτέρων με πρ/σμό 

4.000.000 € ΔΔ και ημερομηνία λήξης την 31η.12.2020  

 Πρόσκληση αρ. 10058/23.10.2020 από την Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ, που αφορά αγορά 

και εγκατάσταση Ηλεκτρονικών συσκευών διαβίβασης δεδομένων ΣΔΕ(VMS)-ERS-AIS με πρ/σμό 

3.000.000 € ΔΔ και ημερομηνία λήξης την 30η.12.2020. 

 αρ. 2163/16.10.2020 Απ. Ένταξης «Προμήθεια Δεκαπέντε (15) Μόνιμων/Σταθερών Ηλεκτρο-

οπτικών Συστημάτων και Δέκα (10) Ατομικών Φορητών» συν ΔΔ 3.800.000€. 

 αρ. 2959/27.11.2020 Απ. Ένταξης «Σύστημα Ελέγχου Αλιείας» συν ΔΔ 7.027.204€. 

 αρ. 2115/14.10.2020 Απ. Ένταξης «Επέκταση- Αναβάθμιση Κέντρου Παρακολούθησης Αλιείας 

(ΚΠΑ) και ένταξη νέων σύγχρονων τεχνολογιών» συν ΔΔ 1.200.000€. 
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2.4 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4:  «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ»  

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Προτεραιότητας, από την τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής 

Παρακολούθησης (1.7.2019) μέχρι την 1.12.2020, καταγράφηκε η εξής πρόοδος: 

- Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις στην έδρα της ΕΥΔ με όλες τις ΟΤΔ, σχετικά με τη διαδικασία 

αναμόρφωσης των Προγραμμάτων Τοπικής Στρατηγικής και την προσαρμογή των αρχικά 

υποβληθεισών τοπικών στρατηγικών στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό και ολοκληρώθηκε η 

αναμόρφωση τους. 

- Έως το τέλος του 2019 πραγματοποιήθηκαν όλες οι πληρωμές ύψους 742.387 € που αφορούσαν 

τα προπαρασκευαστικά έξοδα των ΟΤΔ. Επιπλέον, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία χορήγησης 1ης 

δόσης προχρηματοδότησης και η υποβολή Τεχνικών Δελτίων Υποέργου για την κάλυψη των 

λειτουργικών δαπανών των ΟΤΔ 

- Εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης, μέσω της γραπτής διαδικασίας, τα κριτήρια 

αξιολόγησης των έργων ιδιωτικού χαρακτήρα.  

- Εκδόθηκε το θεσμικό πλαίσιο για τις ιδιωτικές επενδύσεις ήτοι η αρ. 1538/26.6.2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 

2742/Β/3.7.2019) καθώς και η αρ. 3131/17.12.2019 ΥΑ (ΦΕΚ 5065/Β/31.12.2019) 

- Πραγματοποιήθηκε σε τρεις κύκλους η εκπαίδευση των στελεχών των ΟΤΔ-ΕΦ στο ΟΠΣ. 

- Η ΕΥΔ οργάνωσε στις 21.11.2019 συνάντηση εργασίας με τις ΟΤΔ-ΕΦ για θέματα απάτης. 

- Εκδόθηκαν 27 προσκλήσεις από 26 ΟΤΔ-ΕΦ για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα συνολικής ΔΔ 

15.428.034,64€ στο πλαίσιο των οποίων πραγματοποιήθηκαν 29 εντάξεις από 8 ΟΤΔ-ΕΦ συνολικής 

ΔΔ 5.810.346,59€. 

Οι πληρωμές στους δικαιούχους ανήλθαν σε 1.084.691€ ΔΔ και οι πιστοποιημένες δαπάνες σε 

2.621.666€ ΔΔ (το ποσό των πιστοποιημένων δαπανών είναι υψηλότερο από τις πληρωμές σε 

δικαιούχους διότι περιλαμβάνει δαπάνες που πληρώθηκαν στους δικαιούχους πριν την ημερομηνία της 

προηγούμενης Επιτροπής Παρακολούθησης και πιστοποιήθηκαν μετά από αυτή). 

 

 2.5 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 5:  «ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ» 

Από την τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (1.7.2019) μέχρι την 1.12.2020, 

εκδόθηκαν Προσκλήσεις συν ΔΔ 50.000.000 €, εκδόθηκαν Αποφάσεις Ένταξης συν ΔΔ 25.786.461,64€ 

ενώ οι πληρωμές  στους δικαιούχους και οι πιστοποιημένες δαπάνες ανήλθαν σε 7.881.293€ ΔΔ.  

Συγκεκριμένα, εκδόθηκαν οι κάτωθι Προσκλήσεις : 

 αρ. 1612/5.7.2019  2η Πρόσκληση για το Μέτρο 3.4.4 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και 

υδατοκαλλιέργειας»  με πρ/σμό 26.000.000€ ΔΔ και ημερομηνία λήξης την 15η.11.2019 

(τροποποιήθηκε με παράταση έως 28.02.2020)  

 αρ. 1610/05.07.2019 Πρόσκληση για το Μέτρο 3.4.1 «Σχέδια Παραγωγής και Εμπορίας» με 

πρ/σμό 12.000.000€ ΔΔ και ημερομηνία λήξης την 31η.12.2021. 
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 αρ. 1611/05.07.2019 Πρόσκληση για το Μέτρο 3.4.3 «Μέτρα Εμπορίας» με πρ/σμό 12.000.000€ 

ΔΔ και ημερομηνία λήξης την 31η.12.2021. 

 αρ. 2055/7.10.2020 Απ. Ένταξης 22 Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της 2ης 

Πρόσκλησης «Υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο 

ΜΕΤΡO 3.4.4 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» συν ΔΔ 24.031.364,58€. 

 αρ. 2486/18.11.2020 Απ. Ένταξης «Προώθηση και βελτίωση της αγοράς για τα προϊόντα αλιείας 

και υδατοκαλλιέργειας του Ν. Καβάλας, στην Ιταλία, Ισπανία, Βέλγιο, Γερμανία και Βουλγαρία» 

συν ΔΔ 920.312,50€. 

 αρ. 1020/5.5.2020 Απ. Ένταξης «Σχέδιο Παραγωγής και Εμπορίας (ΣΠΕ) της Ελληνικής 

Οργάνωσης Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛ.Ο.Π.Υ.)» συν ΔΔ 834.784,56€. 

 

2.6 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 6:  «ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» 

Στο πλαίσιο της εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής έχει ενεργοποιηθεί το μέτρο που 

αφορά την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Εποπτεία με την ένταξη τριών πράξεων. Από τον Ιούλιο του 2019 

έως και σήμερα δεν υπήρχε περαιτέρω εξέλιξη στην υλοποίηση του μέτρου. 

 

2.7  «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» 

Από την τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (1.7.2019) μέχρι την 1.12.2020 οι 

πληρωμές στους δικαιούχους ανήλθαν σε 1.226.143 Ευρώ ΔΔ και οι πιστοποιημένες δαπάνες σε 

1.567.254€ ΔΔ ενώ δεν έγιναν νέες εντάξεις δεδομένου ότι οι υφιστάμενες εντάξεις αφορούν σε έργα 

«ομπρέλες». 

Στο πλαίσιο των έργων αυτών έγιναν 46 αναθέσεις, συνολικής ΔΔ  448.517,04 € (χωρίς ΦΠΑ) που 

αφορούν σε τεχνική υποστήριξη, συμβουλευτικές υπηρεσίες, δημοσιότητα και κάλυψη λοιπών 

αναγκών της Υπηρεσίας.  

 

3. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Η ετήσια συνάντηση επανεξέτασης του ΕΠΑΛΘ, σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 7 του Καν (ΕΕ) 

1303/2013 και το άρθρο 114 του Κανονισμού (ΕΕ) 508/2014 εξετάζει την πρόοδο υλοποίησης του 

προγράμματος. Το 2019, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 9 Δεκεμβρίου 2019 ενώ το 

2020 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 2 Δεκεμβρίου 2020, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
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4. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ 2014-2020 

Μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί από την Ε. Επιτροπή οι εξής τροποποιήσεις του Προγράμματος: 

- 1η τροποποίηση: εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. C(2018) 8328/4.12.2018 Εκτελεστική Απόφαση. 

Σκοπός της τροποποίησης ήταν κυρίως η εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων για την 

υλοποίηση της προτεραιότητας 4, η προσθήκη της μεθόδου υπολογισμού της χορηγούμενης 

αντιστάθμισης-αποζημίωσης στους δικαιούχους του μέτρου της οριστικής παύσης των 

αλιευτικών δραστηριοτήτων καθώς και η τροποποίηση του πλαισίου επίδοσης. 

- 2η τροποποίηση: εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ.  C(2019)  7974/11.11.2019 Εκτελεστική Απόφαση. Η 

εν λόγω τροποποίηση αφορούσε τη μεταφορά πόρων από το μέτρο χρηματοδότησης 1.2 στο 

μέτρο 1.1. με στόχο την αύξηση του ποσού της συνολικής στήριξης (Δημόσια Δαπάνη) που 

αντιστοιχεί στο μέτρο χρηματοδότησης 1.1, προκειμένου: α) να καλυφθεί η κοινοτική συνδρομή 

του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών που πιστοποιήθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης του 

μέτρου 6.1.10 της «Οριστικής παύσης αλιευτικών δραστηριοτήτων» και β) να υπάρχει 

διαθεσιµότητα πόρων για την ενεργοποίηση των μέτρων της «Προσωρινής παύσης αλιευτικών 

δραστηριοτήτων» και της «Αντικατάστασης ή εκσυγχρονισμού κύριων ή βοηθητικών μηχανών». 

- 3η τροποποίηση: εγκρίθηκε από την Ε. Επιτροπή με την υπ’ αριθ. C(2020) 6302/10.9.2020 

Εκτελεστική της Απόφαση. Η εν λόγω τροποποίηση αφορούσε την υποβολή αναθεωρημένου 

σχεδίου χρηματοδότησης, βάσει της διαδικασίας του άρθρου 88 του Καν. (ΕΕ) 1303/2013 (ΚΚΔ) 

και σε συνέχεια της υπ’ αριθ. Ares(2020)2632344/19.5.2020 επιστολής της Ε. Επιτροπής. Το εν 

λόγω σχέδιο χρηματοδότησης αποτυπώνει το μειωμένο ποσό της στήριξης κατά 7.089.246 

Ευρώ που αντιστοιχεί στο ποσό προς αποδέσμευση με βάση τον κανόνα αυτόματης 

αποδέσμευσης Ν+3 για το έτος 2019. 

- 4η τροποποίηση: υποβλήθηκε στην Ε. Επιτροπή στις 27.11.2020 και εγκρίθηκε βάσει της  

απλουστευμένης διαδικασίας με την υπ’ αριθ. 7384977/7.12.2020  επιστολή της. Η εν λόγω 

τροποποίηση αφορά στην υποβολή αναθεωρημένου σχεδίου χρηματοδότησης (Πίνακας 8.2), το 

οποίο ανακατανέμει τους πόρους της Προτεραιότητας 1 του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 βάσει των 

αναγκών που έχουν προκύψει στο πλαίσιο της ενεργοποίησης του μέτρου 3.1.9 «Προσωρινή 

παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων» σύμφωνα με την παρ. 1 στοιχείο (δ) του άρθρου 33: 

«όταν η προσωρινή παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων πραγματοποιείται μεταξύ 1ης 

Φεβρουαρίου και 31ης Δεκεμβρίου 2020 ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της COVID-19, 

περιλαμβανομένων των σκαφών που αλιεύουν στο πλαίσιο συμφωνίας σύμπραξης βιώσιμης 

αλιείας». 
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5. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

Αφού αξιολογήθηκαν τα στοιχεία που απέστειλε η «Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ», σύμφωνα με το 

Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ), με σκοπό να εξεταστεί και να αξιολογηθεί η ικανότητά της να 

ασκήσει αποτελεσματικά αρμοδιότητες διαχείρισης, εκδόθηκε και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, η απόφαση 

ορισμού της ως Ενδιάμεσου Φορέα του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, προκειμένου να εκχωρηθεί μέρος της 

διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας. Στη συνέχεια ολοκληρώθηκε η 

διαδικασία εκχώρησης των σχετικών αρμοδιοτήτων και στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 

(ΟΠΣ).  

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, η ΚτΠ ΑΕ αναλαμβάνει αρμοδιότητες διαχείρισης για 

Πράξεις κρατικής ενίσχυσης του Μέτρου 6.6.1 «Έλεγχος κι Επιβολή» στο πλαίσιο του άρθρου 76, παρ. 2, 

β του Καν (ΕΕ) 508/2014 και συγκεκριμένα για τη δράση «Ανάπτυξη, αγορά και εγκατάσταση των 

απαραίτητων στοιχειών, περιλαμβανομένου υλικού και λογισμικού, για τη διασφάλιση της διαβίβασης 

δεδομένων από τους φορείς που ενέχονται στην αλιεία και στην εμπορία των προϊόντων αλιείας τόσο 

στις εθνικές όσο 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)» της 

Προτεραιότητας 3 «Προαγωγή της εφαρμογής της ΚΑλΠ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιείας 

και Θάλασσας 2014-2020»  

 

6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

Στο πρώτο τρίμηνο του 2021 προγραμματίζεται η ενεργοποίηση της δράσης 2 του μέτρου 3.2.11 

«Μέτρα για τη δημόσια υγεία ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19».  

Επίσης αναμένονται εντάξεις νέων έργων στο πλαίσιο των ήδη ενεργοποιημένων μέτρων, με τις οποίες 

προβλέπεται να δεσμευτεί το υπόλοιπο του προϋπολογισμού του ΕΠΑΛΘ που απομένει.  

7. ΈΓΚΡΙΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΈΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2019 

Σύμφωνα με το Άρθρο 25α «Έκτακτα μέτρα σχετικά με τη χρήση των ΕΔΕΤ για την αντιμετώπιση της 

επιδημικής έκρηξης της COVID-19» και συγκεκριμένα την παράγραφο 9  «η ετήσια έκθεση υλοποίησης 

του προγράμματος, που αναφέρεται στο άρθρο 50 παράγραφος 1, για το έτος 2019 υποβάλλεται έως 

τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 για όλα τα ΕΔΕΤ, κατά παρέκκλιση από τις προθεσμίες που ορίζονται στους 

ειδικούς κανόνες των Ταμείων».  

Κατόπιν τούτου, στις 30 Σεπτεμβρίου 2020, η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ υπέβαλε την Ετήσια Έκθεση υλοποίησης για 

το έτος 2019, όπως εγκρίθηκε από την επιτροπή παρακολούθησης. 
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Στις 6 Οκτωβρίου 2020, οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χαρακτήρισαν την ετήσια έκθεση 

υλοποίησης ως παραδεκτή. 

Στις 26 Οκτωβρίου 2020 απεστάλησαν συμπληρωματικές πληροφορίες από τη διαχειριστική αρχή και 

στις 12.11.2020 η ετήσια έκθεση έγινε αποδεκτή από την Ε. Επιτροπή.  

Στην Ετήσια Έκθεση αναφέρονται αναλυτικά τα δημοσιονομικά στοιχεία καθώς και στοιχεία για τους 

κοινούς και ειδικούς δείκτες του προγράμματος και την πρόοδο προς την επίτευξη των ποσοτικά 

προσδιορισμένων στόχων που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων. 

 
8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ Ν+3 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η ετήσια κατανομή της συνεισφοράς του ΕΤΘΑ, βάσει του οποίου 

υπολογίζονται οι ετήσιες υποχρεώσεις απορροφήσεων του Ε.Π.ΑΛΘ 2014-2020 για την κάλυψη του 

κανόνα Ν+3 (πίνακα 8.1 του ΕΠΑΛΘ 2014-2020).  

 

Ο κανόνας Ν+3 αναφέρεται στην αυτόματη αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε τμήματος 

των αναλήψεων υποχρεώσεων του προϋπολογισμού στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & 

Θάλασσας  2014-2020, το οποίο δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την καταβολή της αρχικής και ετήσιας 

προχρηματοδότησης και ενδιάμεσων πληρωμών έως τις 31 Δεκεμβρίου του τρίτου οικονομικού έτους 

μετά το έτος της δημοσιονομικής ανάληψης υποχρεώσεων στο πλαίσιο του επιχειρησιακού 

προγράμματος. 

Όσον αφορά το έτος 2019 η υποχρέωση απορρόφησης με βάση τους υπολογισμούς για την κάλυψη 

του κανόνα ν+3 ανερχόταν σε 40.689.338,88 € (συνεισφορά ΕΤΘΑ). Η εν λόγω υποχρέωση καλύφθηκε 

κατά 82,58%, ενώ το ποσό των 7.089.247,39 € αποδεσμεύτηκε, με συνέπεια να μειωθεί αντίστοιχα και 

η συνολική Κοινοτική Συνδρομή του ΕΠΑΛΘ (3η τροποποίηση ΕΠΑΛΘ). 

Αντίστοιχα, για το έτος 2020, η υποχρέωση απορρόφησης ανέρχεται σε 41.062.307,83 €. Μέχρι τις 

02/12/2020 η Αρχή Πιστοποίησης υπέβαλε στην Ε. Επιτροπή 5 αιτήματα πληρωμής (που αφορούν στον 

φετινό στόχο απορρόφησης) ύψους 14.792.400,16 € (συνεισφορά ΕΤΘΑ) τα οποία καλύπτουν τον 

στόχο απορρόφησης κατά 36,02%. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 15: Συνολική συνεισφορά του ΕΤΘΑ που προβλέπεται ετησίως (σε Ευρώ) 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Υποχρεώσεις 
ανάληψης από 
το Ε.ΤΘ.Α. (€) 

0 
 

107.260.319 
 

 
54.463.896 

 

 
55.346.644 

 

 
56.634.503 

 

 
57.021.756 

 

 
58.050.796 

 



 
 

 
 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας 
 (ΕΠΑΛΘ) 2014-2020  

εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή  
με την  υπ’ αριθ. C(2015)7417/23-10-2015 Απόφαση (CCI: 

2014GR14MFOP001) 

 
1η τροποποίηση: Εκτελεστική Απόφαση της Ε. Επιτροπής C(2018)8328/4.12.2018 

2η τροποποίηση: Εκτελεστική Απόφαση της Ε. Επιτροπής C(2019)7974/11.11.2019 

3η τροποποίηση: Εκτελεστική Απόφαση της Ε. Επιτροπής C(2020) 6302/10.9.2020 

4η τροποποίηση (απλουστευμένη διαδικασία): Ares (2020) 7384977/7.12.2020 
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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 
 

514.862.004 Ευρώ 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΜFF): 
 

381.688.668 Ευρώ 

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 133.173.336 Ευρώ 
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