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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 

[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)7417/23-10-

2015 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 και για δεύτερη φορά με την υπ΄αριθμ. C(2019)  

7974/11.11.2019  Απόφαση με συνολική Δημόσια Δαπάνη 522.888.660 Ευρώ. 

Κατά το έτος 2020 η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ) προχώρησε περαιτέρω 

στην υλοποίηση του Προγράμματος, ενώ εγκρίθηκε και η 3η  τροποποίησή του 

με την υπ΄ αριθ. C(2020) 6302/10-9-2020 Απόφαση με συνολική Δημόσια 

Δαπάνη 514.862.006 Ευρώ, η οποία αφορούσε την αποτύπωση του μειωμένου 

ποσού της στήριξης κατά 7.089.246 Ευρώ λόγω αυτόματης αποδέσμευσης με 

βάση τον κανόνα Ν+3 για το έτος 2019. Στη συνέχεια υποβλήθηκε και 

εγκρίθηκε στις 27.11.2020 η 4η τροποποίηση βάσει της  απλουστευμένης 

διαδικασίας. Η εν λόγω τροποποίηση αφορούσε την ανακατανομή πόρων στην 

Προτεραιότητα 1 του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 βάσει των αναγκών που είχαν 

προκύψει στο πλαίσιο της ενεργοποίησης του μέτρου 3.1.9 «Προσωρινή 

παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης 

COVID-19». 

Η συνολική ενεργοποίηση του ΕΠΑΛΘ από την αρχή της προγραμματικής 

περιόδου μέχρι το τέλος του 2020 περιλαμβάνει 23 μέτρα, για τα οποία 

εκδόθηκαν προσκλήσεις με συνολική Δημόσια Δαπάνη (ΔΔ) ύψους 

481.744.901,44 Ευρώ που αντιστοιχούν στο 93,57% της συνολικής ΔΔ του 

Προγράμματος. Ο συνολικός αριθμός των προσκλήσεων που 

ενεργοποιήθηκαν ανήλθε σε 61 από τις οποίες οι 42 ήταν ανοικτές το 2020. Το 

αντικείμενο των προσκλήσεων αφορούσε την καινοτομία στην αλιεία, την 

καινοτομία που συνδέεται με τη διατήρηση των θαλάσσιων βιολογικών 

πόρων, αλιευτικούς λιμένες, τόπους εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια, 

έργα για την προστασία και αποκατάσταση οικοσυστημάτων λιμνοθαλασσών 



στο πλαίσιο βιώσιμων αλιευτικών δραστηριοτήτων,  την 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 προσωρινή παύση αλιευτικών 

δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19, 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 2020 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 6.1.16 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) 

- 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» 

(1.500.000€ ΔΔ) 



- 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 με 

προπαρασκευαστικές ενέργειες. (3.199.085€ ΔΔ).  

- Μέτρο 3.1.9 Άρθρο 33 «Προσωρινή παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων ως 

συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19» (20.000.000€ ΔΔ) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2: 

- Μέτρο 3.2.2, Άρθρο 48, παρ. 1 στοιχεία α) έως δ) και στ) έως η) 

«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» 

(18.514.249 Ευρώ ΔΔ). 

- Μέτρο 3.2.1, Άρθρο 47 «Καινοτομία στην Υδατοκαλλιέργεια» (10.000.000 

Ευρώ ΔΔ). 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3: 

- Μέτρο 6.6.1, Άρθρο 76, παρ. 2 α) – δ) και στ) – ιβ «Έλεγχος και επιβολή» 

(15.000.000 Ευρώ ΔΔ). 

- Μέτρο 6.6.1, Άρθρο 76, παρ. 2 ε) «Έλεγχος και επιβολή» (7.000.000 Ευρώ 

ΔΔ). 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4: 

- Μέτρο 8.3.3, Άρθρο 63 «Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης» 

Προσκλήσεις για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα από τις ΟΤΔ (ΔΔ 

14.770.554,44 Ευρώ) 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 5: 

- Μέτρο 3.4.1, Άρθρο 66, «Σχέδια παραγωγής και εμπορίας» (ΔΔ 12.000.000 

Ευρώ) 

- Μέτρο 3.4.3, Άρθρο 68, «Μέτρα Εμπορίας» (ΔΔ 12.000.000 Ευρώ) 

- Μέτρο 3.4.4, Άρθρο 69, «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και 

υδατοκαλλιέργειας» (ΔΔ 26.000.000 Ευρώ) 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ: 

- Μέτρο 0.7.1, Άρθρο 78 «Τεχνική Βοήθεια» (ΔΔ 11.000.000 Ευρώ) 



Ο αριθμός των ενταγμένων πράξεων από την αρχή του προγράμματος μέχρι το 

τέλος του 2020 ανήλθε συνολικά σε 2339, με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 

394.582.536,90 Ευρώ Δημόσια Δαπάνη, που αντιστοιχεί σε 76,64% του 

προγράμματος. Από τις πράξεις αυτές, οι 981 έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Οι 

συνολικές πληρωμές ανήλθαν σε 129.989.728,87€ Ευρώ που αντιστοιχούν σε 

ποσοστό 25,25% της Δημόσιας Δαπάνης του ΕΠΑΛΘ.  

Στο πλαίσιο των προσκλήσεων που εκδόθηκαν ή που είχαν ήδη εκδοθεί, 

εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα κατά το 2020, 1047 πράξεις εκ 

των οποίων 133 αφορούσαν την προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων 

και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων, 51 πράξεις την υγεία και ασφάλεια,  

4 αφορούσαν την καινοτομία για τη διατήρηση τω θαλάσσιων βιολογικών 

πόρων, 8 αφορούσαν λιμένες, αλιευτικά καταφύγια και ιχθυόσκαλες, 54 τον 

εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση των αλιευτικών σκαφών, 7 την προστασία και 

αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, 689 την προσωρινή παύση 

αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-

19, 40 τις παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια, 2 πράξεις τον 

έλεγχο και επιβολή, 35 παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα για την εφαρμογή 

στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης από τις ΟΤΔ, 1 σχέδιο παραγωγής και 

εμπορίας, 1 μέτρα εμπορίας και 22 μεταποίηση προϊόντων αλιείας και 

υδατοκαλλιέργειας. 

Από τις 981 πράξεις που ολοκληρώθηκαν, (664) αφορούν αποσύρσεις 

σκαφών,  (69) τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης και μετριασμό της 

κλιματικής αλλαγής, (68) την υγεία και ασφάλεια, (19) την προστιθέμενη αξία, 

ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων, 78 

προσωρινής παύσης αλιευτικών δραστηριοτήτων λόγω Covid-19. (34) τις 

παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια, (1) την αγορά ελεγκτικών 

μέσων, (33) πράξεις τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για τις ΟΤΔ, (12) τον 

εκσυγχρονισμό και την επέκταση μονάδων μεταποίησης, (1) σχέδιο 

παραγωγής και εμπορίας, (1) έργο για τη μελέτη και ανάπτυξη της Εθνικής 

Ενιαίας Ναυτιλιακής Θυρίδας και (1) έργο το AIS.  

Για την παρακολούθηση της πορείας του ΕΠΑΛΘ, το Δεκέμβριο 2020  

πραγματοποιήθηκε, λόγω της ιδιαίτερης κατάστασης που έχει δημιουργηθεί 

με την πανδημία, αντί συνεδρίασης, γραπτή ενημέρωση της Επιτροπής 

Παρακολούθησης του Προγράμματος. Επίσης  ενώ το Δεκέμβριο 2020 

πραγματοποιήθηκε, μέσω τηλεδιάσκεψης, η 5η ετήσια συνάντηση της ΕΥΔ 

ΕΠΑΛΘ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 



Στο πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου 6.6.1 «Έλεγχος κι Επιβολή» και 

συγκεκριμένα για την «Αγορά και εγκατάσταση ηλεκτρονικών συσκευών 

διαβίβασης δεδομένων VMS,  ERS,  AIS» ανατέθηκαν αρμοδιότητες  

διαχείρισης του ανωτέρω μέτρου στην «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ΚτΠ 

Α.Ε.)» ως Ενδιάμεσου Φορέα του ΕΠΑΛΘ 2014-2020. 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της στρατηγικής δημοσιότητας, οι ενέργειες 

πληροφόρησης και επικοινωνίας που υλοποιήθηκαν μέσα στο 2020 ήταν 

περιορισμένες, λόγω την πανδημίας και είναι οι εξής: 

- 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 2019,  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. 

- Υλοποιήθηκε η παραγωγή προωθητικού υλικού του ΕΠΑΛΘ το οποίο 

διανεμήθηκε σε δικαιούχους και  φορείς. 

- Για κάθε σημαντική εξέλιξη στην υλοποίηση του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος δημοσιεύτηκαν σχετικά Δελτία Τύπου στην ιστοσελίδα 

του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

- Δόθηκαν απαντήσεις σε ερωτήματα πολιτών που υποβλήθηκαν για 

γενικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για την υλοποίηση του 

Προγράμματος. 

 

http://www.alieia.gr/
http://www.espa.gr/
http://www.minagric.gr/

