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Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/1060 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 2021, για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής, 

το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και 

Υδατοκαλλιέργειας, και δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο 

Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη 

Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων1, 

και ιδίως το άρθρο 23 παράγραφος 4, 

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2021, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και 

Υδατοκαλλιέργειας2, και ιδίως το άρθρο 8, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Την 1η Νοεμβρίου 2021 η Ελλάδα υπέβαλε, μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής 

ανταλλαγής δεδομένων της Επιτροπής, το πρόγραμμα «Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, 

Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας — Πρόγραμμα για την Ελλάδα» για την παροχή 

στήριξης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας στην 

Ελλάδα (στο εξής: πρόγραμμα). 

(2) Σύμφωνα με το άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1139, για την επίτευξη του 

ειδικού στόχου του άρθρου 26 παράγραφος 1 στοιχείο α) του εν λόγω κανονισμού 

όσον αφορά την προαγωγή δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας, η στήριξη που 

χορηγείται μέσω του προγράμματος θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το πολυετές 

εθνικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας που καταρτίζεται 

από την Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης 

Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική3. 

                                                 
1 ΕΕ L 231 της 30.6.2021, σ. 159.  
2 Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 

2021, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας και την τροποποίηση του 

κανονισμού (ΕΕ) 2017/1004 (ΕΕ L 247 της 13.7.2021, σ. 1). 
3 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης 

Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών του 
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(3) Το πρόγραμμα καταρτίστηκε από την Ελλάδα σε συνεργασία με τους εταίρους που 

αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060. 

(4) Το πρόγραμμα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 22 

παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060 και στο άρθρο 8 παράγραφος 3 του 

κανονισμού (ΕΕ) 2021/1139. Έχει καταρτιστεί σύμφωνα με το υπόδειγμα που 

καθορίζεται στο παράρτημα V του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060. 

(5) Σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060, η Επιτροπή 

αξιολόγησε κατά πόσον πληρούνται οι οριζόντιοι αναγκαίοι πρόσφοροι όροι που 

προβλέπονται στο παράρτημα III του εν λόγω κανονισμού. 

(6) Σύμφωνα με το άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060, η Επιτροπή αξιολόγησε το 

πρόγραμμα και διατύπωσε παρατηρήσεις σύμφωνα με την παράγραφο 2 του εν λόγω 

άρθρου στις 27 Ιανουαρίου 2022. Η Ελλάδα διαβίβασε συμπληρωματικές 

πληροφορίες στις 15 Ιουλίου 2022, στις 15 Σεπτεμβρίου 2022, στις 14 Οκτωβρίου 

2022 και στις 27 Οκτωβρίου 2022 και υπέβαλε αναθεωρημένο πρόγραμμα στις 4 

Νοεμβρίου 2022.   

(7) Κατά την αξιολόγηση του προγράμματος, η Επιτροπή έλαβε υπόψη όλα τα σχετικά 

στοιχεία που απαριθμούνται στο άρθρο 8 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 

2021/1139. 

(8) Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το πρόγραμμα συμμορφώνεται με τους 

κανονισμούς (ΕΕ) 2021/1060 και (ΕΕ) 2021/1139 και συνάδει με τη συμφωνία 

εταιρικής σχέσης που κατάρτισε η Ελλάδα. 

(9) Σύμφωνα με το άρθρο 86 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κανονισμού 

(ΕΕ) 2021/1060, η παρούσα απόφαση συνιστά απόφαση χρηματοδότησης κατά την 

έννοια του άρθρου 110 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου4. Ωστόσο, είναι αναγκαίο να 

προσδιοριστούν στην παρούσα απόφαση τα στοιχεία που χρειάζονται για να 

αναληφθούν οι δημοσιονομικές δεσμεύσεις για το πρόγραμμα. 

(10)  Επομένως, το προτεινόμενο πρόγραμμα θα πρέπει να εγκριθεί, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:  

Άρθρο 1 

Εγκρίνεται το πρόγραμμα «Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας — 

Πρόγραμμα για την Ελλάδα » για την παροχή στήριξης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας στην Ελλάδα για την περίοδο από την 

1η Ιανουαρίου 2021 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027, που υποβλήθηκε στην τελική του έκδοση 

στις 4 Νοεμβρίου 2022. 

                                                                                                                                                         
Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση των κανονισμών του 

Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22). 
4 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης 

Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό 

προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) 

αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) 

αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και 

για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1). 
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Άρθρο 2 

1. Η συνολική συνεισφορά της Ένωσης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας 

και Υδατοκαλλιέργειας για το πρόγραμμα 2021EL14MFPR001 ορίζεται σε 

363 746 026 EUR. 

2. Η συνολική συνεισφορά της Ένωσης ανά έτος από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, 

Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας για το πρόγραμμα καθορίζεται στο παράρτημα.  

Άρθρο 3 

Για το πρόγραμμα που υπέβαλε η Ελλάδα πληρούνται όλοι οι αναγκαίοι πρόσφοροι όροι που 

καθορίζονται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060.  

Άρθρο 4 

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ελληνική Δημοκρατία. 

Βρυξέλλες, 30.11.2022 

 Για την Επιτροπή 

 Virginijus SINKEVIČIUS 

 Μέλος της Επιτροπής 

 

 


