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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 21.9.2022 

για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης C(2015) 7417 για την έγκριση του 

επιχειρησιακού προγράμματος «Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας – 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα για την Ελλάδα» για ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Θάλασσας και Αλιείας στην Ελλάδα  

  

  

CCI 2014GR14MFOP001 

(ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ) 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για 

την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2328/2003, (ΕΚ) 

αριθ. 861/2006, (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 και (ΕΚ) αριθ. 791/2007 και του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1, και ιδίως το άρθρο 20 

παράγραφος 1, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Με την εκτελεστική απόφαση C(2015) 7417 της Επιτροπής2, η Επιτροπή ενέκρινε το 

επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας – 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα για την Ελλάδα» για ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) στην Ελλάδα. Η εκτελεστική απόφαση C(2015) 7417 

τροποποιήθηκε ακολούθως με την εκτελεστική απόφαση C(2020) 6302 της 

Επιτροπής3. 

(2) Σύμφωνα με το άρθρο 86 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου4, όλα τα προγράμματα υπόκεινται σε 

                                                 
1 ΕΕ L 149 της 20.5.2014, σ. 1. 
2 Εκτελεστική απόφαση C(2015)7417 της Επιτροπής, της 23.10.2015, για την έγκριση του 

επιχειρησιακού προγράμματος «Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας – Επιχειρησιακό 

πρόγραμμα για την Ελλάδα» για ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας στην 

Ελλάδα. 
3 Εκτελεστική απόφαση C(2020)6302 της Επιτροπής, της 10.09.2020, για την τροποποίηση της 

εκτελεστικής απόφασης C(2015) 7417 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος «Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας – Επιχειρησιακό πρόγραμμα για την Ελλάδα» για ενίσχυση από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας στην Ελλάδα. 
4 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών 

διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το 

Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320). 
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διαδικασία αποδέσμευσης που θεσπίστηκε βάσει της αρχής ότι τα ποσά που 

συνδέονται με μια αποδέσμευση τα οποία δεν καλύπτονται από προχρηματοδότηση ή 

αίτηση πληρωμής εντός καθορισμένης περιόδου αποδεσμεύονται, 

συμπεριλαμβανομένων και των αιτήσεων πληρωμής οι οποίες είτε ολόκληρες είτε 

τμηματικώς υπόκεινται σε διακοπή της προθεσμίας πληρωμής ή σε ανάκληση 

πληρωμών. 

(3) Στις 20 Σεπτεμβρίου 2021, η Επιτροπή απέστειλε στην Ελλάδα επιστολή5 στην οποία 

περιέγραψε την πορεία των εργασιών για την αυτόματη αποδέσμευση και 

προειδοποίησε τις ελληνικές αρχές για τον κίνδυνο αυτόματης αποδέσμευσης των 

ετήσιων αναλήψεων υποχρεώσεων του προϋπολογισμού για τα έτη 2014-2018. Στην 

εν λόγω επιστολή, η Ελλάδα κλήθηκε επίσης να υποβάλει έως τις 31 Ιανουαρίου 2022 

στην Επιτροπή τυχόν σχετικά στοιχεία βάσει του άρθρου 87 του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1303/2013.  

(4) Στις 16 Φεβρουαρίου 2022, η Επιτροπή απέστειλε επιστολή6 με την οποία ενημέρωνε 

την Ελλάδα ότι είχε κινηθεί η διαδικασία του άρθρου 88 του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1303/2013. Το προς αποδέσμευση ποσό που ανακοινώθηκε ήταν 

1.943.145 EUR. Με την εν λόγω επιστολή, η Επιτροπή κάλεσε την Ελλάδα να 

αναφέρει εντός δύο μηνών εάν συμφωνεί με το προς αποδέσμευση ποσό. Η Ελλάδα 

δεν διατύπωσε αντιρρήσεις κατά τη διάρκεια της δίμηνης προθεσμίας. Σύμφωνα με το 

άρθρο 88 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, η Επιτροπή κάλεσε 

επίσης την Ελλάδα να υποβάλει έως τις 30 Ιουνίου 2022 αναθεωρημένο σχέδιο 

χρηματοδότησης που θα αποτυπώνει το μειωμένο ποσό της υποστήριξης. 

(5) Στις 30 Ιουνίου 2022, η Ελλάδα, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ανταλλαγής 

δεδομένων της Επιτροπής, υπέβαλε αίτηση τροποποίησης του επιχειρησιακού 

προγράμματος. Η αίτηση συνοδευόταν από αναθεωρημένο επιχειρησιακό πρόγραμμα, 

στο οποίο η Ελλάδα πρότεινε τροποποίηση των στοιχείων του επιχειρησιακού 

προγράμματος που αναφέρονται στο άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 

που αποτελεί αντικείμενο της εκτελεστικής απόφασης C(2015)7417. Η τροποποίηση 

του επιχειρησιακού προγράμματος αφορά κυρίως επικαιροποίηση του σχεδίου 

χρηματοδότησης ως αποτέλεσμα της αυτόματης αποδέσμευσης των ετήσιων 

αναλήψεων υποχρεώσεων του προϋπολογισμού για τα έτη 2014-2018 και την 

ανακατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο της προτεραιότητας 3 της Ένωσης. Η εν λόγω 

τροποποίηση συνεπάγεται, επίσης, την τροποποίηση του στόχου-πλαίσιο για την 

επίδοση για το έτος 2023 στο πλαίσιο της προτεραιότητας 3 και σε μεταβολή ως προς 

το ενδεικτικό ύψος στήριξης που θα πρέπει να χρησιμοποιείται για στόχους που 

αφορούν την κλιματική αλλαγή. 

(6) Σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, η 

αίτηση τροποποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος δικαιολογείται δεόντως για 

λόγους χρηστής διαχείρισης και προσδιορίζει τον αναμενόμενο αντίκτυπο των 

τροποποιήσεων του προγράμματος στην επίτευξη της ενωσιακής στρατηγικής για 

έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και στους ειδικούς στόχους που 

ορίζονται στο πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, 

τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014, τις οριζόντιες αρχές που αναφέρονται στα άρθρα 

5, 7 και 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και το σύμφωνο εταιρικής σχέσης με 

την Ελλάδα, που εγκρίθηκε με την εκτελεστική απόφαση C(2014)3542 της Επιτροπής, 

                                                 
5 Ares(2021)5732592 
6 Ares(2022)1135811 
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της 23ης Μαΐου 20147, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την εκτελεστική απόφαση 

C(2020)20688.  

(7) Σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, στις 

30 Ιουνίου 2022, η επιτροπή παρακολούθησης κλήθηκε να γνωμοδοτήσει με γραπτή 

διαδικασία σχετικά με την πρόταση τροποποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος. 

(8) Η Επιτροπή αξιολόγησε το αναθεωρημένο επιχειρησιακό πρόγραμμα και δεν 

διατύπωσε παρατηρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο 

δεύτερη περίοδος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013. 

(9) Συνεπώς, θα πρέπει να εγκριθεί το αναθεωρημένο επιχειρησιακό πρόγραμμα. 

(10) Συνεπώς, η εκτελεστική απόφαση C(2015)7417 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. 

(11) Η παρούσα απόφαση δεν αφορά τις κρατικές ενισχύσεις κατά την έννοια των 

άρθρων 107, 108 και 109 της Συνθήκης που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

άρθρου 42 της Συνθήκης, οι οποίες δεν έχουν εγκριθεί, 

 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:  

 

Άρθρο 1 

Η εκτελεστική απόφαση C(2015)7417 τροποποιείται ως εξής: 

1) το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Άρθρο 1 

Εγκρίνεται το επιχειρησιακό πρόγραμμα “Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 

– Επιχειρησιακό πρόγραμμα για την Ελλάδα” για ενίσχυση από το ΕΤΘΑ στην 

Ελλάδα, για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, 

που υποβλήθηκε στην τελική του έκδοση στις 20 Οκτωβρίου 2015, όπως 

τροποποιήθηκε τελευταία με το αναθεωρημένο επιχειρησιακό πρόγραμμα που 

υποβλήθηκε στην τελική του έκδοση στις 30 Ιουνίου 2022.» · 

 

2) το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

3) «Άρθρο 3 

 1) Η μέγιστη συνεισφορά από το ΕΤΘΑ για την περίοδο από το 2014 έως το 2020, η 

οποία εγκρίνεται με την παρούσα απόφαση για το επιχειρησιακό πρόγραμμα 

ανέρχεται σε 379 745 523 EUR σύμφωνα με την ακόλουθη κατανομή:  

α) 305 031 860 EUR διατίθενται για τη βιώσιμη ανάπτυξη της αλιείας, της 

υδατοκαλλιέργειας, περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και για μέτρα 

σχετικά με την εμπορία και τη μεταποίηση, όπως ορίζεται στα κεφάλαια I, II, 

III και IV του τίτλου V του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014, με εξαίρεση τα 

μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 67. 

                                                 
7 Εκτελεστική απόφαση C(2014)3542 της Επιτροπής, της 23.5.2014, για την έγκριση ορισμένων 

στοιχείων του συμφώνου εταιρικής σχέσης με την Ελλάδα. 
8 Εκτελεστική απόφαση C(2020)2068 της Επιτροπής, της 7.4.2020, για την τροποποίηση της 

εκτελεστικής απόφασης C(2014)3542 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του συμφώνου εταιρικής 

σχέσης με την Ελλάδα. 
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β) 34 280 189 EUR διατίθενται για τα μέτρα ελέγχου και εφαρμογής που 

αναφέρονται στο άρθρο 76 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014. 

γ) 27 210 000 EUR διατίθενται για τα μέτρα σχετικά με τη συλλογή δεδομένων 

που αναφέρεται στο άρθρο 77 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 508/2014. 

δ) 4 445 560 EUR διατίθενται για μέτρα σχετικά με την ολοκληρωμένη θαλάσσια 

πολιτική όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο VIII του Τίτλου V του κανονισμού 

(EΕ) αριθ. 508/2014. 

ε) 8 777 914 EUR διατίθενται για την τεχνική συνδρομή με πρωτοβουλία του 

κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 78 του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 508/2014. 

2) Η ετήσια κατανομή της μέγιστης συνεισφοράς του ΕΤΘΑ που αναφέρεται 

στην παράγραφο 1 και τα ποσοστά συγχρηματοδότησης ανά προτεραιότητα 

της Ένωσης, καθώς και ο προσδιορισμός των ποσών που σχετίζονται με το 

αποθεματικό επίδοσης που αναφέρεται στο άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1303/2013 καθορίζονται στο παράρτημα I και στο παράρτημα II της 

παρούσας απόφασης.»· 

4) το παράρτημα I αντικαθίσταται από το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα I 

της παρούσας απόφασης· 

5) το παράρτημα II αντικαθίσταται από το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα II 

της παρούσας απόφασης. 

Άρθρο 2 

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ελληνική Δημοκρατία. 

Βρυξέλλες, 21.9.2022 

 Για την Επιτροπή 

 Virginijus SINKEVIČIUS 

 Μέλος της Επιτροπής 

 

 


