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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το παρόν Πρόσθετο Έγγραφο Πληροφόρησης συνοδεύει το ΠΑλΥΘ 2021-2027 και παρέχει την αποτύπωση του 
επιλεγμένου πλαισίου δεικτών ανά Ειδικό Στόχο, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία ανά επιλεγμένο δείκτη που 
περιγράφουν τον τρόπο συμπλήρωσης του, τη μονάδα μέτρησης του, τις πηγές αναζήτησης σχετικών δεδομένων και 
λοιπές πληροφορίες κατά περίπτωση.  

Τα βασικά στοιχεία των κοινών δεικτών (δελτία ταυτότητας δεικτών) που χρησιμοποιούνται στο Πρόγραμμα αντλούνται 
από το έγγραφο: FAMENET_CT5.1_Working_paper_EMFAF_MEF_2021-2027_FINAL_MARCH 2022. 

Στο παρόν έγγραφο, για τις ανάγκες υπολογισμού των τιμών των δεικτών, λαμβάνεται υπόψη η εκδήλωση 
ενδιαφέροντος, η εμπειρία από την υλοποίηση της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου, ο σχετιζόμενος εκτιμώμενος 
προϋπολογισμός και οι κατηγορίες πράξης (type of operations), όπως αυτές έχουν περιληφθεί στο έγγραφο 
FAMENET_CT5.1_Working_paper_EMFAF_MEF_2021-2027_FINAL_MARCH 2022, ώστε να διασφαλίζεται η 
επιλεξιμότητα των σχετικών δαπανών. 

 

1 ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

1.1 Κριτήρια Καθορισμού των Δεικτών του ΠΑλΥΘ 2021-2027 

Οι δείκτες του Προγράμματος καθορίστηκαν στην ακόλουθη βάση: 

 Όλοι οι δείκτες του Προγράμματος είναι κοινοί δείκτες. Οι προτεινόμενοι από τον Κανονισμό καλύπτουν τις 
ανάγκες του ΠΑλΥΘ 2021-2027 (επιλέγονται 17 από τους 22 δείκτες). 

 Οι δείκτες που έχουν επιλεγεί, εφόσον προκύπτουν από τους κοινούς δείκτες του Κανονισμού 1139/2021 
εκπληρώνουν τα κριτήρια RACER. 

 Οι δείκτες είναι μετρήσιμοι και αντιστοιχούν στην πλειοψηφία των δράσεων του Προγράμματος, καλύπτοντας 
το σύνολο των Ειδικών Στόχων. Για όλους τους δείκτες υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα υπολογισμού. 

 Οι παραδοχές που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των ορόσημων 2024 (για δείκτες εκροών) και των 
στόχων του 2029 (για δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων) βασίζονται στις εκτιμώμενες ανάγκες του τομέα και 
στον προγραμματισμό δράσεων από εμπλεκόμενους φορείς. 

 Εκτιμώνται οι παράγοντες που δύναται να επηρεάσουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων, κατά την 
ποσοτικοποίηση των δεικτών, ιδίως τα θέματα ωρίμανσης των πράξεων και τυχόν περιορισμών που τίθενται 
από το Ενωσιακό ή το εθνικό κανονιστικό πλαίσιο. 

 

1.2 Διασφάλιση ποιότητας δεδομένων 

Η διαμόρφωση του συστήματος δεικτών των Προγραμμάτων της ΠΠ 2021-2027 και η επιλογή των δεικτών εκροών και 
αποτελεσμάτων κάθε Προγράμματος βασίστηκε στη λογικής της παρέμβασης και την υιοθέτηση συγκεκριμένων 
κριτηρίων που αντικατοπτρίζουν την καταλληλόλητα των δεικτών (κριτήρια RACER). 

Οι βασικοί δείκτες του Προγράμματος είναι δείκτες αποτελέσματος. Η επιλογή τους πραγματοποιήθηκε με τρόπο ώστε 
η αναμενόμενη αλλαγή που αποτυπώνεται στο αποτέλεσμα να  μετράται με έναν ή περισσότερους δείκτες 
αποτελεσμάτων, ανά Ειδικό Στόχο.   

Οι δείκτες εκροών αποτυπώνουν κατάλληλα τις Πράξεις που θα χρηματοδοτηθούν στο Πρόγραμμα. 

Συνολικά, οι δείκτες του Προγράμματος είναι: 

1. Συναφείς (Relevant). Συνδέονται στενά με τους επιδιωκόμενους στόχους. 

2. Αποδεκτοί (Accepted). Αποτυπώνονται στο ΤΔΠ και αξιολογούνται-ελέγχονται από τη Διαχειριστική Αρχή 

3. Αξιόπιστοι (Credible). Είναι σαφείς, συγκεκριμένοι στην ερμηνεία καθώς διέπονται από το έγγραφο 
FAMENET_CT5.1_Working_paper_EMFAF_MEF_2021-2027_FINAL_MARCH 2022 
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4. Εύκολοι (Easy). Είναι εύκολοι στην παρακολούθηση καθώς αντλούνται από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό 
Σύστημα 

5. Ισχυροί (Robust). Είναι ισχυροί καθώς έχουν προταθεί ως κοινοί δείκτες στον οικείο Κανονισμό. 

Το Πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει ειδικούς δείκτες, γεγονός που ενισχύει την ποιότητα του Συστήματος Δεικτών του 
ΠΑλΥΘ 2021-2027. 

 

1.3 Πλαίσιο Δεικτών του ΠΑλΥΘ 2021-2027 

1.3.1 Αποτύπωση δεικτών ανά Ειδικό Στόχο  

Προκειμένου να συμβάλουν στη μέτρηση της συνολικής απόδοσης των κονδυλίων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 του 
ΚΚΔ, οι δείκτες κάθε Προγράμματος πρέπει να καλύπτουν την πλειονότητα των δράσεων και του προϋπολογισμού. Το 
Πρόγραμμα έχει επιλέξει μικρό αριθμό δεικτών (12 δείκτες αποτελέσματος και 1 εκροής), ενώ έχει γίνει η επιλογή 
συγκεκριμένοι δείκτες να χρησιμοποιούνται σε περισσότερους του ενός Ειδικούς Στόχους. 

Στο Πρόγραμμα έχουν επιλεγεί οι δείκτες εκροής και αποτελέσματος που αποτυπώνονται στους Πίνακες Ι & ΙΙ που 
ακολουθούν, ενώ στον Πίνακα ΙΙΙ και IV αποτυπώνεται η συσχέτιση των δεικτών αποτελέσματος και εκροών με τη λογική 
της παρέμβασης του ΠΑλΥΘ 2021-2027 και η τροφοδότηση των δεικτών από Ειδικούς Στόχους. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι : ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ 

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ 

ΚΟΙΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ CO01 Αριθμός πράξεων 

Ο Δείκτης CO01 - είναι ο μοναδικός δείκτης εκροών του Προγράμματος, κοινός για όλους τους ειδικούς στόχους 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/1139 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Ιουλίου 2021, για το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1004, Παράρτημα Ι) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ : ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ 

ΚΟΙΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ CR01 Νέα παραγωγική ικανότητα 

ΚΟΙΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ CR03 Επιχειρήσεις που έχουν δημιουργηθεί  

ΚΟΙΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ CR05.1 Χωρητικότητα των σκαφών που αποσύρονται  

ΚΟΙΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ CR05.2 Χωρητικότητα των σκαφών που αποσύρονται 

ΚΟΙΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ CR07 Θέσεις που διατηρούνται 

ΚΟΙΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ CR08 Πρόσωπα που επωφελούνται 

ΚΟΙΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ CR09.1 
Ζώνη που καλύπτεται από πράξεις που συμβάλλουν στην καλή 
περιβαλλοντική κατάσταση, την προστασία, τη διατήρηση και την 
αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων 

ΚΟΙΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ CR10 Δράσεις που συμβάλλουν στην καλή περιβαλλοντική κατάσταση 

ΚΟΙΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ CR12 
Αποτελεσματικότητα του συστήματος για "συλλογή, διαχείριση και χρήση 
δεδομένων" 

ΚΟΙΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ CR13 Δραστηριότητες συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών 

ΚΟΙΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ CR14 Υλοποίηση καινοτομιών  

ΚΟΙΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ CR15 Μέσα ελέγχου που τοποθετούνται ή εκσυγχρονίζονται 
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ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ 

ΚΟΙΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ CR16 
Οντότητες που επωφελούνται από δραστηριότητες προώθησης και 
ενημέρωσης  

ΚΟΙΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ CR17   
Οντότητες για τη βελτίωση της αποδοτικής χρήσης των πόρων στον τομέα 
της παραγωγής και/ή της μεταποίησης 

ΚΟΙΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ CR18.2 Κατανάλωση ενέργειας που οδηγεί στη μείωση εκπομπών CO2 

ΚΟΙΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ CR19 Δράσεις για τη βελτίωση της ικανότητας διακυβέρνησης 

ΚΟΙΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ CR21 Βάσεις δεδομένων και γνωμοδοτήσεις 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ : ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Προτεραιότητα  Ειδικός στόχος  ID [5] Δείκτης [255] 

1. Προώθηση της βιώσιμης αλιείας και 
της αποκατάστασης και διατήρησης των 
υδρόβιων βιολογικών πόρων 

1.1. Ενίσχυση των οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμων 
αλιευτικών δραστηριοτήτων  

CR07 Θέσεις που διατηρούνται 

CR08 Πρόσωπα που επωφελούνται 

CR10 
Δράσεις που συμβάλλουν στην καλή περιβαλλοντική 
κατάσταση 

CR14 Υλοποίηση καινοτομιών  

1.2. Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και μείωση των εκπομπών CO2 
μέσω της αντικατάστασης ή του εκσυγχρονισμού κινητήρων αλιευτικών 
σκαφών 

CR08 Πρόσωπα που επωφελούνται 

CR18.2 Κατανάλωση ενέργειας που οδηγεί στη μείωση εκπομπών CO2 

1.3. Προώθηση της προσαρμογής της αλιευτικής ικανότητας στις αλιευτικές 
δυνατότητες σε περιπτώσεις οριστικής παύσης των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων και συμβολή στην επίτευξη δίκαιου βιοτικού επιπέδου σε 
περιπτώσεις προσωρινής παύσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων 

CR05.1 Χωρητικότητα των σκαφών που αποσύρονται GT 

CR05.2 Χωρητικότητα των σκαφών που αποσύρονται KW 

CR08 Πρόσωπα που επωφελούνται 

1.4. Προώθηση του αποτελεσματικού ελέγχου και της επιβολής των 
κανόνων της αλιείας, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της ΠΛΑ 
αλιείας, καθώς και αξιόπιστων δεδομένων για τη λήψη αποφάσεων που 
βασίζονται στη γνώση 

CR12 
Αποτελεσματικότητα του συστήματος για "συλλογή, διαχείριση 
και χρήση δεδομένων" 

CR15 Μέσα ελέγχου που τοποθετούνται ή εκσυγχρονίζονται 

CR19 Δράσεις για τη βελτίωση της ικανότητας διακυβέρνησης 

CR21 Βάσεις δεδομένων και γνωμοδοτήσεις 

1.6. Συμβολή στην προστασία και στην αποκατάσταση της υδρόβιας 
βιοποικιλότητας και των υδρόβιων οικοσυστημάτων 

CR09.1 

Ζώνη που καλύπτεται από πράξεις που συμβάλλουν στην καλή 
περιβαλλοντική κατάσταση, την προστασία, τη διατήρηση και 
την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των 
οικοσυστημάτων 

CR10 
Δράσεις που συμβάλλουν στην καλή περιβαλλοντική 
κατάσταση 

2. Προώθηση δραστηριοτήτων βιώσιμης 
υδατοκαλλιέργειας και μεταποίησης και 
εμπορίας προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας και, κατά συνέπεια, η 
συμβολή στην επισιτιστική ασφάλεια 
στην Ένωση 

2.1. Προώθηση βιώσιμων δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας, ιδίως 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας, και 
παράλληλη διασφάλιση ότι οι δραστηριότητες είναι περιβαλλοντικά 
βιώσιμες σε μακροπρόθεσμο επίπεδο  

CR01 Νέα παραγωγική ικανότητα 

CR07 Θέσεις που διατηρούνται 

CR14 Υλοποίηση καινοτομιών  

 CR 17  Οντότητες για τη βελτίωση της αποδοτικής χρήσης των πόρων 
στον τομέα της παραγωγής και/ή της μεταποίησης 
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Προτεραιότητα  Ειδικός στόχος  ID [5] Δείκτης [255] 

  
2.2. Προώθηση της εμπορίας, της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας 
των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, καθώς και της μεταποίησης 
των εν λόγω προϊόντων 

CR07 Θέσεις που διατηρούνται 

CR14 Υλοποίηση καινοτομιών  

CR16 Οντότητες που επωφελούνται από δραστηριότητες προώθησης 
και ενημέρωσης  

3. Ενθάρρυνση μιας βιώσιμης γαλάζιας 
οικονομίας σε παράκτιες και νησιωτικές 
περιοχές καθώς και σε περιοχές 
εσωτερικών υδάτων, και προώθηση της 
ανάπτυξης κοινοτήτων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας  

3.1. Ενθάρρυνση μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας σε παράκτιες και 
νησιωτικές περιοχές καθώς και σε περιοχές εσωτερικών υδάτων, και 
προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης κοινοτήτων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας  

CR03 Επιχειρήσεις που έχουν δημιουργηθεί 

CR08 Πρόσωπα που επωφελούνται 

CR13 
Δραστηριότητες συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων 
μερών 

4. Ενίσχυση της διεθνούς διακυβέρνησης 
των ωκεανών και δημιουργία 
προϋποθέσεων για την εξασφάλιση 
ασφαλών, προστατευμένων και 
καθαρών θαλασσών και ωκεανών που 
υπόκεινται σε βιώσιμη διαχείριση 

4.1. Ενίσχυση της βιώσιμης διαχείρισης των θαλασσών και των ωκεανών 
μέσω της προώθησης των γνώσεων για τη θάλασσα, της θαλάσσιας 
επιτήρησης ή της συνεργασίας στα καθήκοντα ακτοφυλακής  

CR19 Δράσεις για τη βελτίωση της ικανότητας διακυβέρνησης 

CR21 Βάσεις δεδομένων και γνωμοδοτήσεις 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙV : ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ 

ID [5] Δείκτης [255] Ειδικός στόχος στον οποίο συμμετέχει 

CR01 Νέα παραγωγική ικανότητα 
2.1. Προώθηση βιώσιμων δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας, ιδίως ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του 
κλάδου της υδατοκαλλιέργειας, και παράλληλη διασφάλιση ότι οι δραστηριότητες είναι περιβαλλοντικά 
βιώσιμες σε μακροπρόθεσμο επίπεδο 

CR03 Επιχειρήσεις που έχουν δημιουργηθεί 
3.1. Ενθάρρυνση μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας σε παράκτιες και νησιωτικές περιοχές καθώς και σε 
περιοχές εσωτερικών υδάτων, και προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης κοινοτήτων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας 

CR05.1 
CR05.2 

Χωρητικότητα των σκαφών που αποσύρονται  
1.3. Προώθηση της προσαρμογής της αλιευτικής ικανότητας στις αλιευτικές δυνατότητες σε περιπτώσεις 
οριστικής παύσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων και συμβολή στην επίτευξη δίκαιου βιοτικού επιπέδου σε 
περιπτώσεις προσωρινής παύσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων 

CR07 Θέσεις που διατηρούνται 

1.1. Ενίσχυση των οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμων αλιευτικών δραστηριοτήτων 

1.2. Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και μείωση των εκπομπών CO2 μέσω της αντικατάστασης ή του 
εκσυγχρονισμού κινητήρων αλιευτικών σκαφών 
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ID [5] Δείκτης [255] Ειδικός στόχος στον οποίο συμμετέχει 

2.2. Προώθηση της εμπορίας, της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας, καθώς και της μεταποίησης των εν λόγω προϊόντων 

CR08 Πρόσωπα που επωφελούνται 

1.1. Ενίσχυση των οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμων αλιευτικών δραστηριοτήτων 

1.2. Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και μείωση των εκπομπών CO2 μέσω της αντικατάστασης ή του 
εκσυγχρονισμού κινητήρων αλιευτικών σκαφών 

1.3. Προώθηση της προσαρμογής της αλιευτικής ικανότητας στις αλιευτικές δυνατότητες σε περιπτώσεις 
οριστικής παύσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων και συμβολή στην επίτευξη δίκαιου βιοτικού επιπέδου σε 
περιπτώσεις προσωρινής παύσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων 

3.1. Ενθάρρυνση μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας σε παράκτιες και νησιωτικές περιοχές καθώς και σε 
περιοχές εσωτερικών υδάτων, και προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης κοινοτήτων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας 

CR09.1 
Ζώνη που καλύπτεται από πράξεις που συμβάλλουν στην καλή 
περιβαλλοντική κατάσταση, την προστασία, τη διατήρηση και την 
αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων 

1.6. Συμβολή στην προστασία και στην αποκατάσταση της υδρόβιας βιοποικιλότητας και των υδρόβιων 
οικοσυστημάτων 

CR10 Δράσεις που συμβάλλουν στην καλή περιβαλλοντική κατάσταση 

1.1. Ενίσχυση των οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμων αλιευτικών δραστηριοτήτων 

1.6. Συμβολή στην προστασία και στην αποκατάσταση της υδρόβιας βιοποικιλότητας και των υδρόβιων 
οικοσυστημάτων 

CR12 Αποτελεσματικότητα του συστήματος για "συλλογή, διαχείριση και 
χρήση δεδομένων" 

1.4. Προώθηση του αποτελεσματικού ελέγχου και της επιβολής των κανόνων της αλιείας, 
συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της ΠΛΑ αλιείας, καθώς και αξιόπιστων δεδομένων για τη λήψη 
αποφάσεων που βασίζονται στη γνώση 

CR13 Δραστηριότητες συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών 
3.1. Ενθάρρυνση μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας σε παράκτιες και νησιωτικές περιοχές καθώς και σε 
περιοχές εσωτερικών υδάτων, και προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης κοινοτήτων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας 

CR14 Υλοποίηση καινοτομιών  

1.1. Ενίσχυση των οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμων αλιευτικών δραστηριοτήτων 

2.1. Προώθηση βιώσιμων δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας, ιδίως ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του 
κλάδου της υδατοκαλλιέργειας, και παράλληλη διασφάλιση ότι οι δραστηριότητες είναι περιβαλλοντικά 
βιώσιμες σε μακροπρόθεσμο επίπεδο 

2.2. Προώθηση της εμπορίας, της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας, καθώς και της μεταποίησης των εν λόγω προϊόντων 
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ID [5] Δείκτης [255] Ειδικός στόχος στον οποίο συμμετέχει 

CR15 Μέσα ελέγχου που τοποθετούνται ή εκσυγχρονίζονται 
1.4. Προώθηση του αποτελεσματικού ελέγχου και της επιβολής των κανόνων της αλιείας, 
συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της ΠΛΑ αλιείας, καθώς και αξιόπιστων δεδομένων για τη λήψη 
αποφάσεων που βασίζονται στη γνώση 

CR16 Οντότητες που επωφελούνται από δραστηριότητες προώθησης και 
ενημέρωσης  

2.2. Προώθηση της εμπορίας, της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας, καθώς και της μεταποίησης των εν λόγω προϊόντων 

CR17 Οντότητες για τη βελτίωση της αποδοτικής χρήσης των πόρων στον 
τομέα της παραγωγής και/ή της μεταποίησης 

2.1. Προώθηση βιώσιμων δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας, ιδίως ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του 
κλάδου της υδατοκαλλιέργειας, και παράλληλη διασφάλιση ότι οι δραστηριότητες είναι περιβαλλοντικά 
βιώσιμες σε μακροπρόθεσμο επίπεδο 

CR18.1 Κατανάλωση ενέργειας που οδηγεί στη μείωση εκπομπών CO2 
1.2. Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και μείωση των εκπομπών CO2 μέσω της αντικατάστασης ή του 
εκσυγχρονισμού κινητήρων αλιευτικών σκαφών 

CR19 Δράσεις για τη βελτίωση της ικανότητας διακυβέρνησης 

1.4. Προώθηση του αποτελεσματικού ελέγχου και της επιβολής των κανόνων της αλιείας, 
συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της ΠΛΑ αλιείας, καθώς και αξιόπιστων δεδομένων για τη λήψη 
αποφάσεων που βασίζονται στη γνώση 

4.1. Ενίσχυση της βιώσιμης διαχείρισης των θαλασσών και των ωκεανών μέσω της προώθησης των γνώσεων για 
τη θάλασσα, της θαλάσσιας επιτήρησης ή της συνεργασίας στα καθήκοντα ακτοφυλακής 

CR21 Βάσεις δεδομένων και γνωμοδοτήσεις 

1.4. Προώθηση του αποτελεσματικού ελέγχου και της επιβολής των κανόνων της αλιείας, 
συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της ΠΛΑ αλιείας, καθώς και αξιόπιστων δεδομένων για τη λήψη 
αποφάσεων που βασίζονται στη γνώση 

4.1. Ενίσχυση της βιώσιμης διαχείρισης των θαλασσών και των ωκεανών μέσω της προώθησης των γνώσεων για 
τη θάλασσα, της θαλάσσιας επιτήρησης ή της συνεργασίας στα καθήκοντα ακτοφυλακής 
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2 ΕΝΟΤΗΤΑ 2. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΟΡΟΣΗΜΩΝ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥΣ 
ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΥΠΟΨΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥΣ  

 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1η. Προώθηση της βιώσιμης αλιείας και της αποκατάστασης και διατήρησης 
των υδρόβιων βιολογικών πόρων 

2.1 Ειδικός Στόχος 1.1. Ενίσχυση των οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμων 
αλιευτικών δραστηριοτήτων  

2.1.1 ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

2.1.1.1 CR08 Πρόσωπα που επωφελούνται (ορισμός: Persons directly benefiting from an activity with 
EMFAF support, for example training, installation of new equipment, provision of improved 
services, temporary cessation etc.) 

Ο δείκτης CR08-Πρόσωπα που επωφελούνται έχει μεγάλη συνάφεια με τον Ειδικό Στόχο, καθώς τροφοδοτείται από 
δράσεις που έχουν τη μεγαλύτερη χρηματοδοτική βαρύτητα. Η βασική δράση από την οποία τροφοδοτείται, με 
ποσοστό 60,35% (επί του Π/Υ), σχετίζεται με: 

 Επένδυση σε φυσική υποδομή σε υφιστάμενους αλιευτικούς λιμένες (Investment in physical 
infrastructure at existing fishing ports) 

Τροφοδοτείται επίσης από τη δράσεις για: 

 Πρώτη απόκτηση αλιευτικού σκάφους (First acquisition of a fishing vessel) 

 Άλλες δραστηριότητες διαφοροποίησης των επιχειρήσεων που δεν περιλαμβάνουν αλιεία, 
υδατοκαλλιέργεια ή καινοτομία (Other business-diversification operations not involving fisheries, 
aquaculture, or innovation) 

 Ανάπτυξη καινοτομίας προϊόντος (Development of product innovation) 

 Ανάπτυξη καινοτομίας διαδικασίας (Development of process innovation ) 

 Πιλοτικά Έργα (Pilot projects) 

 Επένδυση σε εξοπλισμό παραγωγής επί του σκάφους (Investment in on-board production equipment) 

 Επένδυση στο σκάφος για τη βελτίωση της πλοήγησης ή του ελέγχου κινητήρα (Investment on board to 
improve navigation or engine control) 

 Χρήση ανεπιθύμητων αλιευμάτων (Use of unwanted catches) 

 Επενδύσεις σε ποιότητα τροφίμων, υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων (Food quality and hygiene safety) 

 Επενδύσεις σε εξοπλισμό για ασφάλεια (Investments in safety equipment) 

 Επενδύσεις σε βελτίωση συνθηκών εργασίας (Investments in working conditions) 

Τιμή βάσης: 0 

Τιμή στόχος (2029): 545 

Τρόπος Υπολογισμού:  

α.     Για τη βασική κατηγορία δράσης που σχετίζεται με το 60,35% του Π/Υ που διατίθεται στον Ειδικό Στόχο 
καθορίζεται το μέγεθος του εκάστοτε έργου και οι εκτιμώμενες διαθέσιμες θέσεις σε αλιείς. Ως ωφελούμενος 
ορίζεται ο αλιέας που ελλιμενίζει σκάφος. Καθορίζεται επίσης το σύνολο των ωφελούμενων από συνοδά έργα ή 
παροχή υπηρεσιών για τους εργαζόμενους στις εγκαταστάσεις των λιμένων και καταφυγίων που 
επεκτείνονται/εκσυγχρονίζονται.  
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β.     Από τις υπόλοιπες κατηγορίες δράσης, η πλέον βαρύνουσα είναι η δράση που σχετίζεται με την πρώτη 
απόκτηση σκάφους, και ο αριθμός των ωφελούμενων εκτιμάται στη βάση του διαθέσιμου προϋπολογισμού και 
του ενδιαφέροντος που εκδηλώθηκε σε προηγούμενες περιόδους και κατά τη διαβούλευση του προγράμματος. Ο 
αριθμός αυτός προστίθεται στους ωφελούμενους της δράσης: Επένδυση σε φυσική υποδομή σε υφιστάμενους 
αλιευτικούς λιμένες. 

Μονάδα μέτρησης: Αριθμός προσώπων 

Πηγή στοιχείων: Εκθέσεις Διαχειριστικής Αρχής, Τεχνικά Δελτία Πράξεων-Δικαιούχοι 

 

2.1.1.2 CR07 Θέσεις που διατηρούνται [ορισμός: Retention of staff due to EMFAF investment 
(employed or selfemployed for pay, profit or family gain)]  

Ο δείκτης CR07- Θέσεις που διατηρούνται έχει μεγάλη συνάφεια με τον Ειδικό Στόχο, καθώς τροφοδοτείται από 
δράσεις που αφορούν τόσο στις επενδύσεις επί  των σκαφών για τη διατήρηση της παραγωγής και τη βελτίωση της 
παραγωγικής διαδικασίας, όσο και σε επενδύσεις για την ανάπτυξη καινοτομίας προϊόντων, τη χρήση των 
ανεπιθύμητων αλιευμάτων, αλλά και εναλλακτικών δραστηριοτήτων εκτός της αλιείας. 

Τιμή βάσης: 0 

Τιμή στόχος (2029): 440 

Τρόπος Υπολογισμού:  

Καθορίζεται ο αριθμός των ωφελούμενων επιχειρήσεων στις δράσεις που περιλαμβάνει ο ειδικός στόχος και 
αφορούν στο συγκεκριμένο δείκτη, και υπολογίζονται, με βάση τα στοιχεία για την απασχόληση του κλάδου 
(Έκθεση Στόλου 2019) και τον υπολογισμό σχετικού δείκτη για το μέσο όρο εργαζομένων ανά επιχείρηση, οι θέσεις 
εργασίας που θα διατηρηθούν σε κάθε επιχείρηση-δικαιούχο. 

Μονάδα μέτρησης: Αριθμός προσώπων 

Πηγή στοιχείων: Εκθέσεις Διαχειριστικής Αρχής, Τεχνικά Δελτία Πράξεων-Δικαιούχοι 

 

2.1.1.3 CR14 Υλοποίηση καινοτομιών (ορισμός: Number of innovations, which are implemented or 
tested for new products, services, processes or business models) 

Η βασική δράση από την οποία τροφοδοτείται ο δείκτης CR14-Υλοποίηση καινοτομιών σχετίζεται με την ανάπτυξη 
της καινοτομίας στην αλιεία και την υλοποίηση πιλοτικών έργων. Αναφέρεται στην:  

 Ανάπτυξη καινοτομίας προϊόντος (Development of product innovation) 

 Ανάπτυξη καινοτομίας διαδικασίας  (Development of process innovation) 

 Πιλοτικά Έργα (Pilot Projects) 

Δεν σχετίζεται με εισαγωγή τεχνολογίας στα σκάφη ή στα αλιευτικά εργαλεία.  

Για την ποσοτικοποίηση του δείκτη, λαμβάνεται υπόψη η εμπειρία της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, από 
την χρηματοδότηση υφιστάμενων έργων που οριοθετούν και τις ανάγκες καινοτομίας του τομέα της αλιείας. 

Τιμή βάσης: 0 

Τιμή στόχος (2029): 20 

Τρόπος Υπολογισμού:  

Για κάθε δράση εκτιμάται το ύψος της δαπάνης σε καινοτομία με βάση την πρακτική που έχει εφαρμοστεί στις 
Προσκλήσεις του ΕΠΑΛΘ για την καινοτομία. Το μέσο μοναδιαίο κόστος έχει προκύψει από στοιχεία υλοποίησης 
της τρέχουσας περιόδου. Η διατιθέμενη δημόσια δαπάνη οριοθετεί και τον αριθμό των καινοτομιών που 
αναμένεται να αναπτυχθoύν κατά την περίοδο 2021-2027.  
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Κατηγορία δαπάνης που συμμετέχει στην ποσοτικοποίηση του Δείκτη Τιμή Στόχος (2029) 

Ανάπτυξη καινοτομίας προϊόντος  

20 Ανάπτυξη καινοτομίας διαδικασίας   

Πιλοτικά Έργα 

Μονάδα μέτρησης: Αριθμός καινοτομιών 

Πηγή στοιχείων: Εκθέσεις Διαχειριστικής Αρχής, Τεχνικά Δελτία Πράξεων-Δικαιούχοι 

 

2.1.1.4 CR10 Δράσεις που συμβάλλουν στην καλή περιβαλλοντική κατάσταση [ορισμός: Actions 
protecting, conserving and restoring biodiversity and ecosystems that CANNOT be expressed in 
terms of area (being a point action or intangible)] 

Οι βασικές δράσεις που τροφοδοτούν το δείκτη CR10 - Δράσεις που συμβάλλουν στην καλή περιβαλλοντική 
κατάσταση, αφορούν σε:  

 Επενδύσεις σε φυσική υποδομή σε τόπους εκφόρτωσης (δύο δράσεις που αφορούν στην επίτευξη της 
καλής περιβαλλοντικής κατάστασης (GES), με τη δημιουργία ειδικών χώρων για τη συλλογή 
απορριμμάτων, και στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας) 

 Ανάπτυξη καινοτομίας στη χρήση περισσότερο επιλεκτικών αλιευτικών εργαλείων και τα οποία μπορούν 
επίσης να συμβάλουν στην ενεργειακή απόδοση και στη μείωση του αποτυπώματος του άνθρακα  

 Πιλοτικές εφαρμογές 
 Εισαγωγή καινοτομιών και στοχευμένες επενδύσεις σε πιο επιλεκτικά εργαλεία 
 Επενδύσεις σε εξοπλισμό για την προστασία των εργαλείων και των αλιευμάτων από προστατευόμενα 

θηλαστικά και πτηνά 

Τιμή βάσης: 0 

Τιμή στόχος (2029): 6 

Τρόπος Υπολογισμού:  

Κάθε μία από τις ανωτέρω κατηγορίες καταμετράται ως μοναδιαία δράση ενώ στην περίπτωση των επενδύσεων 
σε τόπους εκφόρτωσης μετρούνται δύο δράσεις. 

Μονάδα μέτρησης: Αριθμός δράσεων 

Πηγή στοιχείων: Εκθέσεις Διαχειριστικής Αρχής, Τεχνικά Δελτία Πράξεων-Δικαιούχοι 

 

2.1.2 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ 

2.1.2.1 CO01 Αριθμός πράξεων 

Ο μοναδικός δείκτης εκροής του Ειδικού Στόχου είναι ο CO01-Αριθμός πράξεων. 

Τιμή βάσης: 0 

Τιμή στόχος (2029): 342 

Ορόσημο (2024): 11 

Τρόπος Υπολογισμού:  

Η ποσοτικοποίηση του δείκτη πραγματοποιείται από το άθροισμα του αριθμού πράξεων για κάθε κατηγορία 
δράσης. Με βάση την εμπειρία της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου για το ενδιαφέρον που διαμορφώθηκε 
σχετικά με τις χρηματοδοτήσεις, καθώς και από τη Διαβούλευση του ΠΑλΥΘ 2021-2027, σε συνδυασμό με την 
κατανομή του Προϋπολογισμού, τις υποχρεώσεις και τις προτεραιότητες της χώρας, καθορίζεται η τιμή στόχος του 
δείκτη για το 2029. Η τιμή για το 2024 διαμορφώνεται με βάση τις εκτιμήσεις για την πορεία ένταξης των πράξεων. 
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Κατηγορία δαπάνης που συμμετέχει στην ποσοτικοποίηση του Δείκτη Τιμή Στόχος 2029 

Επένδυση σε φυσική υποδομή σε τόπους εκφόρτωσης 22 

Άλλες δραστηριότητες διαφοροποίησης των επιχειρήσεων που δεν 
περιλαμβάνουν αλιεία, υδατοκαλλιέργεια ή καινοτομία 70 

Ανάπτυξη καινοτομίας προϊόντος 

20 Ανάπτυξη καινοτομίας διαδικασίας 

Πιλοτικά Έργα 

Πρώτη απόκτηση σκάφους 30 

Επιλεκτικότητα εργαλείων για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στους 
οικοτόπους 

200 

Επένδυση σε εξοπλισμό παραγωγής επί του σκάφους 

Επένδυση στο πλοίο για τη βελτίωση της πλοήγησης ή του ελέγχου κινητήρα 

Επιλεκτικότητα εργαλείων για μείωση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων 

Επιλεκτικότητα εργαλείων σε σχέση με απειλούμενα  και προστατευόμενα είδη 

Χρήση ανεπιθύμητων αλιευμάτων 

Επένδυση σε ποιότητα τροφίμων, υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων 

Επένδυση σε ασφάλεια 

Επένδυση σε συνθήκες εργασίας 

Μονάδα μέτρησης: Αριθμός πράξεων 

Πηγή στοιχείων: Εκθέσεις Διαχειριστικής Αρχής, Τεχνικά Δελτία Πράξεων-Δικαιούχοι 

 

2.2 Ειδικός Στόχος 1.2. Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και μείωση των εκπομπών CO2 
μέσω της αντικατάστασης ή του εκσυγχρονισμού κινητήρων αλιευτικών σκαφών 

2.2.1 ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

2.2.1.1 CR08 Πρόσωπα που επωφελούνται (ορισμός: Persons directly benefiting from an activity with 
EMFAF support, for example training, installation of new equipment, provision of improved 
services, temporary cessation etc.) 

Ο δείκτης CR08-Πρόσωπα που επωφελούνται τροφοδοτείται από τις ακόλουθες δράσεις: 

 Επένδυση σε μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και σε ενεργειακή αποδοτικότητα (Investment in 
reduction of energy use and energy efficiency) 

Τιμή βάσης: 0 

Τιμή στόχος (2029): 180 

Τρόπος Υπολογισμού:  

Καθορίζεται ο αριθμός των αλιέων που θα προβούν σε επενδύσεις για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και 
την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας. Η εκτίμηση γίνεται με βάση το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί κατά 
την τρέχουσα και προηγούμενη προγραμματική περίοδο, καθώς και τη διαβούλευση του ΠΑλΥΘ 2021-2027. 

Μονάδα μέτρησης: Αριθμός προσώπων 

Πηγή στοιχείων: Εκθέσεις Διαχειριστικής Αρχής, Τεχνικά Δελτία Πράξεων-Δικαιούχοι 
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2.2.1.2 CR18.2 Κατανάλωση ενέργειας που οδηγεί στη μείωση εκπομπών CO2 [ορισμός: Engine 
modernisation and replacements, and other measures to reduce fuel consumption. CO2 
emissions are estimated based on the characteristics of the engine:  18.2: energy consumption 
of new or modernised engines in fishing vessels (expressed in litres of fuel per hour of operation 
according to the specification of the manufacturer)] 

Ο δείκτης CR18.2-Κατανάλωση ενέργειας που οδηγεί στη μείωση εκπομπών CO2, τροφοδοτείται από την ακόλουθη 
δράση: 

 Επένδυση σε μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και σε ενεργειακή αποδοτικότητα (Investment in 
reduction of energy use and energy efficiency) 

Τιμή βάσης: 0 

Τιμή στόχος (2029): 5.8  

Τρόπος Υπολογισμού:  

Καθορίζονται τα τμήματα του στόλου στα οποία θα εφαρμοστεί η συγκεκριμένη δράση, στη βάση του διαθέσιμου 
προϋπολογισμού, και υπολογίζονται συντελεστές βαρύτητας για τη συνεισφορά σε εκπομπές CO2 κάθε τύπου 
σκάφους,  που προκύπτουν από: 

- Τις αρχικές καταναλώσεις ανά τύπο σκάφους, 

- Τα ποσοστά συμμετοχής κάθε τύπου σκάφους στο σύνολο του στόλου, 

Η επιδιωκόμενη μείωση υπολογίζεται στη συνέχεια εφαρμόζοντας τους συντελεστές βαρύτητας και αθροίζοντας 
τις επιμέρους συμμετοχές στην επίτευξη του στόχου  κάθε τμήματος του στόλου.  

Η τιμή στόχος ενδέχεται να μεταβληθεί καθώς οι δράσεις αντικατάστασης ή εκσυγχρονισμού των κινητήρων θα 
ενεργοποιηθούν μόνο εφόσον δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις (οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν 
υφίστανται), δηλαδή θα εφαρμοστούν σε τμήμα στόλου που θα προσδιοριστεί σχετικά.  

Μονάδα μέτρησης: λίτρα/ώρα 

Πηγή στοιχείων: Εκθέσεις Διαχειριστικής Αρχής, Τεχνικά Δελτία Πράξεων-Δικαιούχοι-ΓΔΑ 

 

2.2.2 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ 

2.2.2.1 CO01 Αριθμός πράξεων 

Ο μοναδικός δείκτης εκροής του Ειδικού Στόχου είναι ο CO01-Αριθμός πράξεων. 

Τιμή βάσης: 0 

Τιμή στόχος (2029): 180 

Ορόσημο (2024): 0 

Τρόπος Υπολογισμού:  

Η ποσοτικοποίηση του δείκτη πραγματοποιείται από το άθροισμα του αριθμού πράξεων για κάθε κατηγορία 
δράσης. Με βάση την εμπειρία της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου για το ενδιαφέρον που διαμορφώθηκε 
σχετικά με τις χρηματοδοτήσεις, αλλά και το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε κατά τη διαβούλευση του ΠΑλΥΘ 2021-
2027, καθορίζεται η τιμή στόχος του δείκτη για το 2029. Η τιμή για το 2024 διαμορφώνεται με βάση τις εκτιμήσεις 
για την πορεία ένταξης των πράξεων. 

 

Κατηγορία δαπάνης που συμμετέχει στην ποσοτικοποίηση του Δείκτη Τιμή Στόχος 2029 

Επένδυση σε μείωση της κατανάλωσης  ενέργειας και σε ενεργειακή 
αποδοτικότητα  

180 

Μονάδα μέτρησης: Αριθμός πράξεων 

Πηγή στοιχείων: Εκθέσεις Διαχειριστικής Αρχής, Τεχνικά Δελτία Πράξεων-Δικαιούχοι-ΓΔΑ. 
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2.3 Ειδικός Στόχος 1.3. Προώθηση της προσαρμογής της αλιευτικής ικανότητας στις 
αλιευτικές δυνατότητες σε περιπτώσεις οριστικής παύσης των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων και συμβολή στην επίτευξη δίκαιου βιοτικού επιπέδου σε περιπτώσεις 
προσωρινής παύσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων 

2.3.1 ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

2.3.1.1 CR 05.1 και CR05.2 - Χωρητικότητα των σκαφών που αποσύρονται (GT και kW) 

Η βασική δράση από την οποία τροφοδοτείται ο δείκτης CR05 είναι:  

 Οριστική παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων (Permanent cessation of fishing activities) 

Η χρηματοδοτική βαρύτητα της ανωτέρω κατηγορίας δράσης είναι της τάξης του 25%. 

Τιμή βάσης: 0 

Τιμή στόχος (2029): CR05.1: 357 GT, CR05.2: 2.058 KW 

Τρόπος Υπολογισμού:  

Η ποσοτικοποίηση του δείκτη πραγματοποιείται από τη μέση χωρητικότητα (GT) και τη μέση ισχύ (KW) των 
κινητήρων των σκαφών που προγραμματίζεται να αποσυρθούν Μονάδα μέτρησης: CR05.1: GT, CR05.2: KW 

Πηγή στοιχείων: Εκθέσεις Διαχειριστικής Αρχής, Τεχνικά Δελτία Πράξεων-ΓΔΑ. 

 

2.3.1.2 CR08 Πρόσωπα που επωφελούνται (ορισμός: Persons directly benefiting from an activity with 
EMFAF support, for example training, installation of new equipment, provision of improved 
services, temporary cessation etc.) 

Ο δείκτης CR08-Πρόσωπα που επωφελούνται τροφοδοτείται από τις ακόλουθες δράσεις: 

 Προσωρινή παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων (Temporary cessation of fishing activities) 

Η χρηματοδοτική βαρύτητα της ανωτέρω κατηγορίας δράσης είναι της τάξης του 75%. 

Τιμή βάσης: 0 

Τιμή στόχος (2029): 500 

Τρόπος Υπολογισμού:  

Η ποσοτικοποίηση του δείκτη πραγματοποιείται από τα χαρακτηριστικά των σκαφών που προγραμματίζεται να 
συμμετέχουν στη δράση, στη βάση εφαρμογής σχεδίων διαχείρισης. 

Μονάδα μέτρησης: Αριθμός προσώπων 

Πηγή στοιχείων: Εκθέσεις Διαχειριστικής Αρχής, Τεχνικά Δελτία Πράξεων-Δικαιούχοι-ΓΔΑ. 

 

2.3.2 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ 

2.3.2.1 CO01 Αριθμός πράξεων 

Ο μοναδικός δείκτης εκροής του Ειδικού Στόχου είναι ο CO01-Αριθμός πράξεων. 

Τιμή βάσης: 0 

Τιμή στόχος (2029): 570 

Ορόσημο (2024): 0 

Τρόπος Υπολογισμού:  
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Η ποσοτικοποίηση του δείκτη πραγματοποιείται από το άθροισμα του αριθμού πράξεων για κάθε κατηγορία 
δράσης. Με βάση τον Προγραμματισμό της ΓΔΑ για την εφαρμογή σχεδίων διαχείρισης και την οριστική παύση 
καθορίζεται η τιμή στόχος του δείκτη για το 2029. Η τιμή για το 2024 διαμορφώνεται με βάση τις εκτιμήσεις για 
την πορεία ένταξης των πράξεων 

Κατηγορία δαπάνης που συμμετέχει στην ποσοτικοποίηση του Δείκτη Τιμή Στόχος 2029 

Οριστική παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων  
570 

Προσωρινή παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων  

Μονάδα μέτρησης: Αριθμός πράξεων 

Πηγή στοιχείων: Εκθέσεις Διαχειριστικής Αρχής, Τεχνικά Δελτία Πράξεων- Δικαιούχοι-ΓΔΑ 

 

2.4 Ειδικός Στόχος 1.4. Προώθηση του αποτελεσματικού ελέγχου και της επιβολής των 
κανόνων της αλιείας, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της ΠΛΑ αλιείας, 
καθώς και αξιόπιστων δεδομένων για τη λήψη αποφάσεων που βασίζονται στη γνώση 

2.4.1 ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

2.4.1.1 CR12 Αποτελεσματικότητα του συστήματος για «συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων» 
(ορισμός: Ability of state authorities, agencies and related bodies to meet the requirements of 
the regulations relating to data collection (Regulation (EU) 2017/1004 and related legislation). 
The quality of the national data collection programme responses is assessed by STECF. The 
assessment of the improvement made and the selection of the value is done by the MA and/or 
the national correspondent) 

Η βασική δράση από την οποία τροφοδοτείται ο δείκτης CR12- Αποτελεσματικότητα του συστήματος για «συλλογή, 
διαχείριση και χρήση δεδομένων» σχετίζεται με δράσεις που θα υλοποιήσει η Γενική Δ/νση Αλιείας (ΓΔΑ) του Υπ. 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) για τη συλλογή δεδομένων.  Η σχετιζόμενη δράση είναι:  

 Συλλογή Δεδομένων (Data collection) 

Η χρηματοδοτική βαρύτητα της ανωτέρω κατηγορίας δράσης είναι της τάξης του 19,53%. 

Τιμή βάσης: 2-Μέσο 

Έτος Αναφοράς: 2020, πηγή: ΓΔΑ (DCF-Εθνικός Ανταποκριτής) 

Τιμή στόχος (2029): 3-Υψηλό 

Τρόπος Υπολογισμού:  

Η εκτίμηση του δείκτη πραγματοποιείται στη βάση των αξιολογήσεων του Εθνικού Ανταποκριτή (DCF National 
Correspondent-ΓΔΑ) και των γνωμοδοτήσεων του STEFC. 

 

2.4.1.2 CR19 Δράσεις για τη βελτίωση της ικανότητας διακυβέρνησης (ορισμός: Actions can be any 
planned and systematic activities increasing institutional capacity and governance for example 
related to training, joint exercises, operational support, IT systems, investment in other 
equipment and hardware etc.) 

Η βασική δράση από την οποία τροφοδοτείται ο δείκτης CR19- Δράσεις για τη βελτίωση της ικανότητας 
διακυβέρνησης σχετίζεται με δράσεις που θα υλοποιήσει πρωτίστως η ΓΔΑ και το Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής.  Η σχετιζόμενη δράση είναι:  

 Επενδύσεις για έλεγχο και επιβολή των κανόνων αλιείας για δημόσιους φορείς (Investments for control 
and enforcement for public authorities) 

Η χρηματοδοτική βαρύτητα της ανωτέρω κατηγορίας δράσης είναι της τάξης του 57,41%. 

Τιμή βάσης: 0 
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Τιμή στόχος (2029): 18 

Τρόπος Υπολογισμού:  

Η ποσοτικοποίηση του δείκτη πραγματοποιείται από το άθροισμα του αριθμού των δράσεων που προβλέπεται να 
υλοποιήσει η Γενική Δ/νση Αλιείας (ΓΔΑ) του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) και οι Υπηρεσίες του 
Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΝΠ) στην προγραμματική περίοδο 2021-2027. Σε συνδυασμό του 
προγραμματισμού της ΓΔΑ και του Υπουργείου καθώς και των υποχρεώσεων και προτεραιοτήτων της χώρας, 
καθορίζεται η τιμή στόχος του δείκτη για το 2029.   

Φορέας Εκτιμώμενο Πλήθος Δράσεων 

ΓΔΑ 6 

Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 12 

Μονάδα μέτρησης: Αριθμός δράσεων 

Πηγή στοιχείων: Εκθέσεις Διαχειριστικής Αρχής, Τεχνικά Δελτία Πράξεων-ΓΔΑ-ΥπΝΝΠ. 

 

2.4.1.3 CR15 Μέσα ελέγχου που τοποθετούνται ή εκσυγχρονίζονται (ορισμός: Number of new control 
means installed, as specified in the EMFAF regulation Article 22.2.a, b and c) 

Η βασική δράση από την οποία τροφοδοτείται ο δείκτης CR15 - Μέσα ελέγχου που τοποθετούνται ή 
εκσυγχρονίζονται σχετίζεται με τη δράση:  

 Βελτίωση του ελέγχου και της επιβολής των κανόνων της αλιείας, μέσω της γνώσης και της ανάπτυξης 
και εφαρμογής αποτελεσματικών και καινοτόμων τεχνολογιών ελέγχου 

Τιμή βάσης: 0 

Έτος Αναφοράς: 2021 

Τιμή στόχος (2029): 11.500 

Τρόπος Υπολογισμού:  

Η εκτίμηση του δείκτη γίνεται στη βάση των διαφορετικών υποχρεώσεων που αφορούν κάθε τμήμα του στόλου 
και θα προσδιοριστούν με την οριστικοποίηση του νέου Κανονισμού Ελέγχου, θεωρώντας ότι οι υποχρεώσεις που 
θα προκύψουν θα καλυφθούν από το πρόγραμμα. Ο υπολογισμός της τιμής στόχου έχει γίνει στη βάση της 
παραδοχής ότι οι προβλέψεις του κανονισμού θα αφορούν το μικρότερο πιθανό αριθμό σκαφών και περιορισμένο 
αριθμό μέσων.   

Μονάδα μέτρησης: Αριθμός μέσων 

Πηγή στοιχείων: Εκθέσεις Διαχειριστικής Αρχής, Τεχνικά Δελτία Πράξεων-Δικαιούχοι-ΓΔΑ. 

 

2.4.1.4 CR21 Βάσεις δεδομένων και γνωμοδοτήσεις [ορισμός: datasets made available in a “ready to 
use” form via a website or a similar data depository. Such datasets should comply with state-
of-the-art quality criteria, include metadata, and be in a non-proprietary format.  advice made 
available in a coherent, final and “standalone” form responding to a request to an institution  
market intelligence (studies/reports/monthly highlights).  can include scientific/ professional 
publications.] 

Η βασική δράση από την οποία τροφοδοτείται ο δείκτης CR21 είναι: 

 Συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων (data collection) 

και αφορά συγκεκριμένα στα αλιευτικά δεδομένα.  

Τιμή βάσης: 0 

Έτος Αναφοράς: 2021 
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Τιμή στόχος (2029): 6 

Τρόπος Υπολογισμού:  Υπολογίζεται μία βάση δεδομένων ανά έτος. 

Μονάδα μέτρησης: Αριθμός  

Πηγή στοιχείων: Εκθέσεις Διαχειριστικής Αρχής, Τεχνικά Δελτία Πράξεων-Δικαιούχοι-ΓΔΑ, Αξιολόγηση θεμάτων 
μετάδοσης δεδομένων της STEFC. 

 

2.4.2 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ 

2.4.2.1 CO01 Αριθμός πράξεων 

Ο μοναδικός δείκτης εκροής του Ειδικού Στόχου είναι ο CO01-Αριθμός πράξεων. 

Τιμή βάσης: 0 

Τιμή στόχος (2029): 12 

Ορόσημο (2024): 4 

Τρόπος Υπολογισμού:  

Η ποσοτικοποίηση του δείκτη πραγματοποιείται από το άθροισμα του αριθμού πράξεων για κάθε κατηγορία 
δράσης. Με βάση την τον προγραμματισμό των αρμοδίων φορέων (ΓΔΑ-ΥΝΝΠ) καθορίζεται η τιμή στόχος του 
δείκτη για το 2029. Η τιμή για το 2024 διαμορφώνεται με βάση τις εκτιμήσεις για την πορεία ένταξης των πράξεων. 

 

Φορέας Τιμή Στόχος 2029 

ΓΔΑ 3 

Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 9 

Μονάδα μέτρησης: Αριθμός πράξεων 

Πηγή στοιχείων: Εκθέσεις Διαχειριστικής Αρχής, Τεχνικά Δελτία Πράξεων- ΓΔΑ-ΥπΝΝΠ. 

 

2.5 Ειδικός Στόχος 1.6  Συμβολή στην προστασία και στην αποκατάσταση της υδρόβιας 
βιοποικιλότητας και των υδρόβιων οικοσυστημάτων 

2.5.1 ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

2.5.1.1 CR09 Ζώνη που καλύπτεται από πράξεις που συμβάλλουν στην καλή περιβαλλοντική 
κατάσταση, την προστασία, τη διατήρηση και την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των 
οικοσυστημάτων 

Ο δείκτης CR09 έχει μεγάλη συνάφεια με τον Ειδικό Στόχο, καθώς τροφοδοτείται από δράσεις που έχουν τη 
μεγαλύτερη χρηματοδοτική βαρύτητα. Η βασική δράση από την οποία τροφοδοτείται, με ποσοστό 75,14% (επί του 
Π/Υ), σχετίζεται με: 

 Συγκεκριμένες επενδύσεις για τη βελτίωση των υδρόβιων οικοτόπων και της βιοποικιλότητας (Specific 
investments for improving aquatic habitats and biodiversity) 

Τροφοδοτείται επίσης από δράσεις παρακολούθησης και αξιολόγησης, συλλογής δεδομένων, και δράσεις 
ενίσχυσης του δικτύου θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών κατ' εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής για τις 
προστατευόμενες περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης της αποτελεσματικής διαχείρισης των 
MPA/FRAs, της υλοποίησης δράσεων ευαισθητοποίησης και της δημιουργίας περιοχών για την 
προστασία/διατήρηση της αλιείας 

Τιμή βάσης: 0 

Τιμή στόχος (2029): 3.084 τ.χλμ 
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Τρόπος Υπολογισμού:  

Έχει αναγνωριστεί η ανάγκη παρέμβασης σε περιοχές όπως: τα υδάτινα οικοσυστήματα Ν/Δ Αιτωλοακαρνανίας και 
οι λιμνοθάλασσες της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας - Θράκης. Οι ευρύτερες δράσεις ευαισθητοποίησης αφορούν 
στο σύνολο της έκτασης των προστατευόμενων περιοχών, και συνεπώς καθορίζεται αναλόγως ο δείκτης. 

 

Περιοχή παρέμβασης Έκταση σε τ.χλμ. 

Υδατικά οικοσυστήματα Ν/Δ Αιτωλοακαρνανίας 200 

Λιμνοθάλασσες ΠΑΜΘ 30 

Δράσεις Ευαισθητοποίησης 3.084 

Μονάδα μέτρησης: τετραγωνικά χιλιόμετρα 

Πηγή στοιχείων: Εκθέσεις Διαχειριστικής Αρχής, Τεχνικά Δελτία Πράξεων-Δικαιούχοι 

 

2.5.1.2 CR10 Δράσεις που συμβάλλουν στην καλή περιβαλλοντική κατάσταση [ορισμός: Actions 
protecting, conserving and restoring biodiversity and ecosystems that CANNOT be expressed in 
terms of area (being a point action or intangible)] 

Οι βασικές δράσεις που τροφοδοτούν το δείκτη CR10-Δράσεις που συμβάλλουν στην καλή περιβαλλοντική 
κατάσταση, αφορούν στην: 

 Ανάπτυξη και εφαρμογή μέτρων για την προστασία και την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και 
των οικοσυστημάτων και την προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής 

 Εκπόνηση σχεδίων διαχείρισης, παρακολούθηση και εφαρμογή αυτών  

 Συλλογή θαλάσσιων απορριμμάτων 

 Επένδυση στη γνώση, προσέλκυση νέων για ενασχόληση στον αλιευτικό τομέα και 
ενημέρωση/ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για σημαντικά θέματα του τομέα  

Τιμή βάσης: 0 

Τιμή στόχος (2029): 13 

Τρόπος Υπολογισμού:  

Για τον υπολογισμό του δείκτη έχουν υπολογιστεί συγκεκριμένα 9 δράσεις που αφορούν τις λιμνοθάλασσες καθώς 
και 4 δράσεις που αφορούν σε συγκεκριμένα μέτρα του Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας (PAF). 

Μονάδα μέτρησης: Αριθμός δράσεων 

Πηγή στοιχείων: Εκθέσεις Διαχειριστικής Αρχής, Τεχνικά Δελτία Πράξεων-Δικαιούχοι 

 

2.5.2 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ 

2.5.2.1 CO 01 Αριθμός πράξεων 

Ο μοναδικός δείκτης εκροής του Ειδικού Στόχου είναι ο CO 01-Αριθμός πράξεων. 

Τιμή βάσης: 0 

Τιμή στόχος (2029): 19 

Ορόσημο (2024): 5 

Τρόπος Υπολογισμού:  

Η ποσοτικοποίηση του δείκτη πραγματοποιείται από το άθροισμα του αριθμού πράξεων για κάθε κατηγορία 
δράσης. Με βάση την εμπειρία της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου για το ενδιαφέρον που διαμορφώθηκε 
σχετικά με τις χρηματοδοτήσεις από τους αρμόδιους φορείς κατά τη φάση της διαβούλευση του ΠΑλΥΘ 2021-2027, 
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σε συνδυασμό με τις υποχρεώσεις και τις προτεραιότητες της χώρας, καθορίζεται η τιμή στόχος του δείκτη για το 
2029. Η τιμή για το 2024 διαμορφώνεται με βάση τις εκτιμήσεις για την πορεία ένταξης των πράξεων. 

Μονάδα μέτρησης: Αριθμός πράξεων 

Πηγή στοιχείων: Εκθέσεις Διαχειριστικής Αρχής, Τεχνικά Δελτία Πράξεων-Δικαιούχοι. 
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ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2η. Προώθηση δραστηριοτήτων βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας και 
μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και, κατά συνέπεια, η 
συμβολή στην επισιτιστική ασφάλεια στην Ένωση 

2.6 Ειδικός Στόχος 2.1. Προώθηση βιώσιμων δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας, ιδίως 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας, και παράλληλη 
διασφάλιση ότι οι δραστηριότητες είναι περιβαλλοντικά βιώσιμες σε μακροπρόθεσμο 
επίπεδο 

2.6.1 ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

2.6.1.1 CR01 Νέα παραγωγική ικανότητα (ορισμός: Increase in the maximum potential for production 
or processing of fish, calculated in product weight per year (aquaculture and processing) 
respective to customs of the exact product (for example, with or without shell) 

Η βασική δράση από την οποία τροφοδοτείται ο δείκτης είναι: 

 Παραγωγική επένδυση για βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια (Productive investments for sustainable 
aquaculture) 

με χρηματοδοτική βαρύτητα επί του Ειδικού Στόχου 44,32%. Ο δείκτης σχετίζεται και με την τιθέμενη στοχοθεσία 
του Πολυετούς Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Ανάπτυξη των Υδατοκαλλιεργειών. 

Τιμή βάσης: 0 

Τιμή στόχος (2029): 20.000 tn/έτος 

Τρόπος Υπολογισμού:  

Για τον υπολογισμό λαμβάνεται υπόψη η ενίσχυση που πρέπει να διατεθεί ώστε το πρόγραμμα να συμβάλλει με 
την υφιστάμενη χρηματοδοτική κατανομή στους ετήσιους στόχους που καθορίζονται στο Πολυετές Εθνικό 
Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη των Υδατοκαλλιεργειών, σε συνδυασμό με την υλοποίηση θεσμικού 
χαρακτήρα παρεμβάσεων. Ειδικότερα με βάση την εμπειρία της υφιστάμενης προγραμματικής περιόδου, 
διαπιστώνεται η μέση αύξηση της παραγωγικότητας/ανά επιχείρηση, για τη συνολική περίοδο. Με βάση τον 
διατιθέμενο προϋπολογισμό και το μέσο κόστος επένδυσης  καθορίζεται ο δυνητικός αριθμός δικαιούχων  και η 
αναμενόμενη αύξηση, ως συνεισφορά του Προγράμματος. 

Μονάδα μέτρησης: tn/έτος 

Πηγή στοιχείων: Εκθέσεις Διαχειριστικής Αρχής, Τεχνικά Δελτία Πράξεων-Δικαιούχοι. 

 

2.6.1.2 CR07 Θέσεις που διατηρούνται (ορισμός: Retention of staff due to EMFAF investment 
(employed or selfemployed for pay, profit or family gain)  

Ο δείκτης CR07- Θέσεις που διατηρούνται έχει μεγάλη συνάφεια με τον Ειδικό Στόχο, καθώς τροφοδοτείται από 
δράσεις που αφορούν τόσο στις παραγωγικές επενδύσεις για βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια, καθώς και σε δράσεις 
για την ανάπτυξη καινοτομίας προϊόντων και διαδικασιών και πιλοτικά έργα.  

Τιμή βάσης: 0 

Τιμή στόχος (2029): 1.200 

Τρόπος Υπολογισμού:  

Καθορίζεται ο αριθμός των ωφελούμενων επιχειρήσεων στις δράσεις που περιλαμβάνει ο ειδικός στόχος και 
αφορούν στο συγκεκριμένο δείκτη, και υπολογίζονται, με βάση τα στοιχεία για την απασχόληση του κλάδου 
(ΕΛΣΤΑΤ 2019) και τον υπολογισμό σχετικού δείκτη για το μέσο όρο εργαζομένων ανά επιχείρηση, οι θέσεις 
εργασίας που θα διατηρηθούν σε κάθε επιχείρηση-δικαιούχο. 

Μονάδα μέτρησης: Αριθμός προσώπων 

Πηγή στοιχείων: Εκθέσεις Διαχειριστικής Αρχής, Τεχνικά Δελτία Πράξεων-Δικαιούχοι 
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2.6.1.3 CR14 Υλοποίηση καινοτομιών (ορισμός: Number of innovations, which are implemented or 
tested for new products, services, processes or business models) 

Η βασική δράση από την οποία τροφοδοτείται ο δείκτης CR14-Υλοποίηση καινοτομιών σχετίζεται με την ανάπτυξη 
της καινοτομίας στην υδατοκαλλιέργεια και την υλοποίηση πιλοτικών έργων. Αναφέρεται στην:  

 Ανάπτυξη καινοτομίας προϊόντος (Development of product innovation) 

 Ανάπτυξη καινοτομίας διαδικασίας  (Development of process innovation) 

 Πιλοτικά Έργα (Pilot Projects) 

Δεν σχετίζεται με εισαγωγή τεχνολογίας στις μονάδες υδατοκαλλιέργειας.   

Για την ποσοτικοποίηση του δείκτη, λαμβάνεται υπόψη η εμπειρία της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, από 
την χρηματοδότηση υφιστάμενων έργων που οριοθετούν και τις ανάγκες καινοτομίας του τομέα της 
υδατοκαλλιέργειας. 

Τιμή βάσης: 0 

Τιμή στόχος (2029): 25 

Τρόπος Υπολογισμού:  

Για κάθε δράση εκτιμάται το ύψος της δαπάνης σε καινοτομία με βάση την πρακτική που έχει εφαρμοστεί στις 
Προσκλήσεις του ΕΠΑΛΘ για την καινοτομία. Η διατιθέμενη δημόσια δαπάνη οριοθετεί και τον αριθμό των 
καινοτομιών που αναμένεται να αναπτυχθεί κατά την περίοδο 2021-2027.  

Κατηγορία δαπάνης που συμμετέχει στην ποσοτικοποίηση του Δείκτη Τιμή Στόχος (2029) 

Ανάπτυξη καινοτομίας προϊόντος  

25 Ανάπτυξη καινοτομίας διαδικασίας   

Πιλοτικά Έργα 

Μονάδα μέτρησης: Αριθμός καινοτομιών 

Πηγή στοιχείων: Εκθέσεις Διαχειριστικής Αρχής, Τεχνικά Δελτία Πράξεων-Δικαιούχοι 

 

2.6.1.4 CR17 Οντότητες για τη βελτίωση της αποδοτικής χρήσης των πόρων στον τομέα της 
παραγωγής και/ή της μεταποίησης (ορισμός: Number of sole operators or companies 
introducing resource-saving technologies and processes including conversion to renewable 
energy or increasing efficiency through reduced water use, insulation, or reuse of material 
previously considered waste)  

Η βασική δράση από την οποία τροφοδοτείται ο δείκτης CR17- Οντότητες για τη βελτίωση της αποδοτικής χρήσης 
των πόρων στον τομέα της παραγωγής και/ή της μεταποίησης σχετίζεται με:  

 Επένδυση σε μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και ενεργειακής απόδοσης (Investment in reduction of 
energy use and energy efficiency) 

 Επένδυση σε συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Investment in renewable energy systems) 

 Περιβαλλοντικές υπηρεσίες (Environmental services) 

 Χρήση και ποιότητα νερού στην υδατοκαλλιέργεια (Water usage and quality in aquaculture) 

 Μείωση και πρόληψη της μόλυνσης/ρύπανσης (Reduction and prevention of pollution/contamination) 

Για την ποσοτικοποίηση του δείκτη, λαμβάνεται υπόψη η εμπειρία της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου από 
την χρηματοδότηση σχετικών έργων που οριοθετούν και τα μοναδιαία κόστη. 

Τιμή βάσης: 0 

Τιμή στόχος (2029): 10 
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Τρόπος Υπολογισμού:  

Για κάθε δράση εκτιμάται το ύψος της επένδυσης σε μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, σε ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, σε συστήματα διαχείρισης νερού και αποβλήτων. Αξιοποιείται η εμπειρία συναφών επενδύσεων που το 
ΕΠΑΛΘ έχει χρηματοδοτήσει, σε συνδυασμό με τρέχουσες τιμές ηλεκτρομηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού. Η 
διατιθέμενη δημόσια δαπάνη οριοθετεί και τον αριθμό των οντοτήτων που αναμένεται να χρηματοδοτηθούν και 
να βελτιώσουν την αποδοτική χρήση των πόρων στον τομέα της παραγωγής  (υδατοκαλλιέργεια) κατά την περίοδο 
2021-2027.  

Κατηγορία δαπάνης που συμμετέχει στην ποσοτικοποίηση του Δείκτη Τιμή Στόχος (2029) 

Επένδυση σε μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και ενεργειακής απόδοσης  

10 

Επένδυση σε συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας  

Περιβαλλοντικές υπηρεσίες 

Χρήση και ποιότητα νερού στην υδατοκαλλιέργεια  

Μείωση και πρόληψη της μόλυνσης/ρύπανσης  

Μονάδα μέτρησης: Αριθμός οντοτήτων 

Πηγή στοιχείων: Εκθέσεις Διαχειριστικής Αρχής, Τεχνικά Δελτία Πράξεων-Δικαιούχοι 

2.6.2 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ 

2.6.2.1 CO 01 Αριθμός πράξεων 

Ο μοναδικός δείκτης εκροής του Ειδικού Στόχου είναι ο CO 01-Αριθμός πράξεων. 

Τιμή βάσης: 0 

Τιμή στόχος (2029): 85 

Ορόσημο (2024): 0 

Τρόπος Υπολογισμού:  

Η ποσοτικοποίηση του δείκτη πραγματοποιείται από το άθροισμα του αριθμού πράξεων για κάθε κατηγορία 
δράσης. Με βάση την εμπειρία της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου για το ενδιαφέρον που διαμορφώθηκε 
σχετικά με τις χρηματοδοτήσεις, σε συνδυασμό με την κατανομή του Προϋπολογισμού και τις υποχρεώσεις και τις 
προτεραιότητες της χώρας, καθορίζεται η τιμή στόχος του δείκτη για το 2029. Η τιμή για το 2024 διαμορφώνεται 
με βάση τις εκτιμήσεις για την πορεία ένταξης των πράξεων. 

Κατηγορία δαπάνης που συμμετέχει στην ποσοτικοποίηση του Δείκτη Τιμή Στόχος 2029 

Παραγωγική επένδυση για βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια 50 

Ανάπτυξη καινοτομίας προϊόντος  

25 Ανάπτυξη καινοτομίας διαδικασίας   

Πιλοτικά Έργα 

Επένδυση σε μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και ενεργειακής απόδοσης  

10 

Επένδυση σε συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας  

Περιβαλλοντικές υπηρεσίες 

Χρήση και ποιότητα νερού στην υδατοκαλλιέργεια  

Μείωση και πρόληψη της μόλυνσης/ρύπανσης  

Μονάδα μέτρησης: Αριθμός πράξεων 

Πηγή στοιχείων: Εκθέσεις Διαχειριστικής Αρχής, Τεχνικά Δελτία Πράξεων-Δικαιούχοι  
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2.7 Ειδικός Στόχος 2.2. Προώθηση της εμπορίας, της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας 
των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, καθώς και της μεταποίησης των εν λόγω 
προϊόντων 

2.7.1 ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

2.7.1.1 CR07 Θέσεις που διατηρούνται (ορισμός: Retention of staff due to EMFAF investment 
(employed or selfemployed for pay, profit or family gain)  

Ο δείκτης CR07- Θέσεις που διατηρούνται έχει μεγάλη συνάφεια με τον Ειδικό Στόχο, καθώς τροφοδοτείται από 
δράσεις που αφορούν τόσο στις παραγωγικές επενδύσεις στη μεταποίηση, καθώς και σε δράσεις καινοτομίας, και 
επενδύσεις σε προώθηση.  

Τιμή βάσης: 0 

Τιμή στόχος (2029): 530 

Τρόπος Υπολογισμού:  

Καθορίζεται ο αριθμός των ωφελούμενων επιχειρήσεων στις δράσεις που περιλαμβάνει ο ειδικός στόχος και 
αφορούν στο συγκεκριμένο δείκτη, και υπολογίζονται, με βάση τα στοιχεία για την απασχόληση του κλάδου 
(ΕΛΣΤΑΤ 2019) και τον υπολογισμό σχετικού δείκτη για το μέσο όρο εργαζομένων ανά επιχείρηση, οι θέσεις 
εργασίας που θα διατηρηθούν σε κάθε επιχείρηση-δικαιούχο. 

Μονάδα μέτρησης: Αριθμός προσώπων 

Πηγή στοιχείων: Εκθέσεις Διαχειριστικής Αρχής, Τεχνικά Δελτία Πράξεων-Δικαιούχοι 

 

2.7.1.2 CR14 Υλοποίηση καινοτομιών (ορισμός: Number of innovations, which are implemented or 
tested for new products, services, processes or business models) 

Η βασική δράση από την οποία τροφοδοτείται ο δείκτης CR14-Υλοποίηση καινοτομιών σχετίζεται με την ανάπτυξη 
της καινοτομίας στην μεταποίηση και εμπορία και την υλοποίηση πιλοτικών έργων. Αναφέρεται στην:  

 Ανάπτυξη καινοτομίας προϊόντος (Development of product innovation) 

 Ανάπτυξη καινοτομίας διαδικασίας  (Development of process innovation) 

 Πιλοτικά Έργα (Pilot Projects) 

Δεν σχετίζεται με εισαγωγή τεχνολογίας στις επιχειρήσεις.  

Για την ποσοτικοποίηση του δείκτη, λαμβάνεται υπόψη η εμπειρία της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, από 
την χρηματοδότηση υφιστάμενων έργων που οριοθετούν κυρίως τις ανάγκες του τομέα της μεταποίησης και του 
τομέα της εμπορίας. 

Τιμή βάσης: 0 

Τιμή στόχος (2029): 5 

Τρόπος Υπολογισμού:  

Για κάθε δράση εκτιμάται το ύψος της δαπάνης σε καινοτομία με βάση την πρακτική που έχει εφαρμοστεί στις 
Προσκλήσεις του ΕΠΑΛΘ για την καινοτομία και το εκδηλωμένο ενδιαφέρον για τον τομέα της μεταποίησης 

Κατηγορία δαπάνης που συμμετέχει στην ποσοτικοποίηση του Δείκτη Τιμή Στόχος (2029) 

Ανάπτυξη καινοτομίας προϊόντος  

5 Ανάπτυξη καινοτομίας διαδικασίας   

Πιλοτικά Έργα 

Μονάδα μέτρησης: Αριθμός καινοτομιών 

Πηγή στοιχείων: Εκθέσεις Διαχειριστικής Αρχής, Τεχνικά Δελτία Πράξεων-Δικαιούχοι 
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2.7.1.3 CR16 Οντότητες που επωφελούνται από δραστηριότητες προώθησης και ενημέρωσης 
[ορισμός: number of entities (e.g. fisheries/processing companies, NGOs) as well as companies 
of any kind that are not grant beneficiaries but which benefit directly from promotion- and 
information-related operations implemented by the grant beneficiary. Ιt differs from “persons 
benefitting” in that it does not include any individual persons unless they are sole operators] 

Η βασική δράση από την οποία τροφοδοτείται ο δείκτης CR16 σχετίζεται με την εμπορία και την προώθηση 
προϊόντων αλιείας & υδατοκαλλιέργειας. Αναφέρεται στην:  

 Επένδυση σε δραστηριότητες μάρκετινγκ για την υποστήριξη της επιχειρηματικής ανάπτυξης 
(Investment in marketing activities to support business development) 

 Ευαισθητοποίηση, επικοινωνία στο ευρύτερο κοινό (Awareness raising, communication to the wider 
public) 

 Ανάπτυξη καινοτομίας μάρκετινγκ (Development of marketing innovation) 

Για την ποσοτικοποίηση του δείκτη, λαμβάνονται υπόψη οι εκπεφρασμένες ανάγκες του τομέα της προώθησης και 
ενημέρωσης. 

Τιμή βάσης: 0 

Τιμή στόχος (2029): 5 

Τρόπος Υπολογισμού:  

Για κάθε κατηγορία εκτιμάται ο προγραμματισμός σχετικών δράσεων προώθησης και ενημέρωσης από αρμόδιους 
φορείς. 

Κατηγορία δαπάνης που συμμετέχει στην ποσοτικοποίηση του Δείκτη Τιμή Στόχος (2029) 

Επένδυση σε δραστηριότητες μάρκετινγκ για την υποστήριξη της 
επιχειρηματικής ανάπτυξης  

5 
Ευαισθητοποίηση, επικοινωνία στο ευρύτερο κοινό  

Ανάπτυξη καινοτομίας μάρκετινγκ  

Μονάδα μέτρησης: Αριθμός οντοτήτων 

Πηγή στοιχείων: Εκθέσεις Διαχειριστικής Αρχής, Τεχνικά Δελτία Πράξεων-Δικαιούχοι. 

 

2.7.2 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ 

2.7.2.1 CO 01 Αριθμός πράξεων 

Ο μοναδικός δείκτης εκροής του Ειδικού Στόχου είναι ο CO 01-Αριθμός πράξεων. 

Τιμή βάσης: 0 

Τιμή στόχος (2029): 42 

Ορόσημο (2024):  2 

Τρόπος Υπολογισμού:  

Η ποσοτικοποίηση του δείκτη πραγματοποιείται από το άθροισμα του αριθμού πράξεων για κάθε κατηγορία 
δράσης. Με βάση την εμπειρία της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου για το ενδιαφέρον που διαμορφώθηκε 
σχετικά με τις χρηματοδοτήσεις και τη διαβούλευση του ΠΑλΥΘ 2021-2027 καθορίζεται η τιμή στόχος του δείκτη 
για το 2029. Η τιμή για το 2024 διαμορφώνεται με βάση τις εκτιμήσεις για την πορεία ένταξης των πράξεων. 

 

Κατηγορία δαπάνης που συμμετέχει στην ποσοτικοποίηση του Δείκτη Τιμή Στόχος 2029 

Δράσεις Καινοτομίας  5 
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Επένδυση στη μεταποίηση 30 

Προετοιμασία και υλοποίηση σχεδίων παραγωγής και μάρκετινγκ από 
οργανώσεις παραγωγών 

2 

Επένδυση σε δραστηριότητες μάρκετινγκ για την υποστήριξη της 
επιχειρηματικής ανάπτυξης 

5 

Μονάδα μέτρησης: Αριθμός πράξεων 

Πηγή στοιχείων: Εκθέσεις Διαχειριστικής Αρχής, Τεχνικά Δελτία Πράξεων-Δικαιούχοι 
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ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3η. Ενθάρρυνση μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας σε παράκτιες και 
νησιωτικές περιοχές καθώς και σε περιοχές εσωτερικών υδάτων, και προώθηση της 
ανάπτυξης κοινοτήτων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 

2.8 Ειδικός Στόχος 3.1. Ενθάρρυνση μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας σε παράκτιες και 
νησιωτικές περιοχές καθώς και σε περιοχές εσωτερικών υδάτων, και προώθηση της 
βιώσιμης ανάπτυξης κοινοτήτων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 

2.8.1 ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

2.8.1.1 CR03 Επιχειρήσεις που έχουν δημιουργηθεί (Number of businesses created based on formal 
registration of these businesses in the appropriate registry of the MS) 

Ο δείκτης CR03 συνδέεται με τον εκτιμώμενο αριθμό επιχειρήσεων που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο των ΤΑΠΤΚ. 
Ο δείκτης σχετίζεται με την δράση ενίσχυσης της τοπικής επιχειρηματικότητας. 

Τιμή βάσης: 0 

Τιμή στόχος (2029): 70 

Τρόπος Υπολογισμού:  

Με βάση την εμπειρία της ΕΥΔ σχετικά με τη δυναμική που αναπτύσσεται σε κάθε τοπικό σύστημα καθορίζεται το 
μοναδιαίο κόστος για τη συνολική επένδυση-υποστήριξη στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων. 

Κατηγορία δαπάνης που συμμετέχει στην ποσοτικοποίηση του Δείκτη Τιμή Στόχος (2029) 

Ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας 70 

Μονάδα μέτρησης: Αριθμός οντοτήτων 

Πηγή στοιχείων: Εκθέσεις Διαχειριστικής Αρχής, Τεχνικά Δελτία Πράξεων- Τοπικά Προγράμματα Ανάπτυξης-ΟΤΔ. 

 

2.8.1.2 CR08 Πρόσωπα που επωφελούνται (ορισμός: Persons directly benefiting from an activity with 
EMFAF support, for example training, installation of new equipment, provision of improved 
services, temporary cessation etc.) 

Ο δείκτης CR08-Πρόσωπα που επωφελούνται έχει μεγάλη συνάφεια με τον Ειδικό Στόχο, καθώς αναφέρεται στον 
τοπικό πληθυσμό ο οποίος θα επωφεληθεί από την υλοποίηση των Προγραμμάτων των ΟΤΔ. Με βάση την 
δυναμική που έχει αναπτυχθεί κατά την τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο, και την εμπειρία υλοποίησης των 
υφιστάμενων Τοπικών Προγραμμάτων Ανάπτυξης, ποσοτικοποιείται ο δείκτης. 

Τιμή βάσης: 0 

Τιμή στόχος (2029): 11.000 

Τρόπος Υπολογισμού:  

Με βάση την εμπειρία της ΕΥΔ σχετικά με τη δυναμική που αναπτύσσεται, ως συνέπεια υλοποίησης των τοπικών 
προγραμμάτων ανάπτυξης σε κάθε αλιευτική περιοχή παρέμβασης και λαμβάνοντας υπόψη τον εκτιμώμενο 
αριθμό των Τοπικών Στρατηγικών που θα εγκριθούν, τον εκτιμώμενο αριθμό δημοσίων και ιδιωτικών έργων που 
θα υλοποιηθούν καθώς και έναν μέσο αριθμό ωφελούμενων ανά έργο, αθροίζεται ο συνολικός ωφελούμενος 
πληθυσμός.   

Δράση που συμμετέχει στην ποσοτικοποίηση 
του Δείκτη 

Εκτιμώμενο πλήθος τοπικών 
προγραμμάτων  

Τιμή Στόχος (2029) 

Τοπικά Προγράμματα Ανάπτυξης 

 

20 11.000 

Μονάδα μέτρησης: Αριθμός προσώπων 
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Πηγή στοιχείων: Εκθέσεις Διαχειριστικής Αρχής, Τεχνικά Δελτία Πράξεων-Τοπικά Προγράμματα Ανάπτυξης-ΟΤΔ. 

 

2.8.1.3 CR13 Δραστηριότητες συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών (Number of new 
sustainable cooperation activities implemented that involve more than one 
partner/entity/institution (includes businesses, FLAGs, NGOs, POs, APOs, IBOs, training and 
governmental organisations)) 

Με βάση την εμπειρία της ΕΥΔ σχετικά με τη δυναμική που αναπτύσσεται σε κάθε τοπικό σύστημα καθορίζεται ο 
αριθμός των διατοπικών ή διακρατικών συνεργασιών που εκτιμάται ότι θα υλοποιηθούν από τις ΟΤΔ.  Ο δείκτης 
CR13 συνδέεται με τον εκτιμώμενο αριθμό συνεργασιών που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των ΤΑΠΤΟΚ. 

Τιμή βάσης: 0 

Τιμή στόχος (2029): 10 

Τρόπος Υπολογισμού:  

Λαμβάνοντας υπόψη τον εκτιμώμενο αριθμό των Τοπικών Στρατηγικών που θα εγκριθούν καθορίζεται ο αριθμός 
των διατοπικών ή διακρατικών συνεργασιών που εκτιμάται ότι θα υλοποιηθούν από τις ΟΤΔ.   

Δράση που συμμετέχει στην ποσοτικοποίηση του Δείκτη Τιμή Στόχος (2029) 

Ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας 10 

Μονάδα μέτρησης: Αριθμός οντοτήτων 

Πηγή στοιχείων: Εκθέσεις Διαχειριστικής Αρχής, Τεχνικά Δελτία Πράξεων-Τοπικά Προγράμματα Ανάπτυξης-ΟΤΔ. 

 

2.8.2 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ 

2.8.2.1 CO01 Αριθμός πράξεων 

Ο μοναδικός δείκτης εκροής του Ειδικού Στόχου είναι ο CO01-Αριθμός πράξεων. 

Τιμή βάσης: 0 

Τιμή στόχος (2029):  310 

Ορόσημο (2024):  0 

Τρόπος Υπολογισμού:  

Η ποσοτικοποίηση του δείκτη πραγματοποιείται από το άθροισμα του αριθμού πράξεων για κάθε Τοπικό 
Πρόγραμμα Ανάπτυξης για το 2029. Ορίζεται ως Πράξη το κάθε διακριτό έργο (δημόσιο ή ιδιωτικό) που εντάσσεται 
στο Πρόγραμμα. Η τιμή για το 2024 διαμορφώνεται με βάση τις εκτιμήσεις για την πορεία ένταξης των πράξεων. 

Δράση που συμμετέχει στην ποσοτικοποίηση του Δείκτη Τιμή Στόχος 2029 

Δημόσια Έργα 100 

Σχέδια Συνεργασίας 10 

Νέες επιχειρήσεις 
200 

Υφιστάμενες επιχειρήσεις που εκσυγχρονίζονται 

Μονάδα μέτρησης: Αριθμός πράξεων 

Πηγή στοιχείων: Εκθέσεις Διαχειριστικής Αρχής, Τεχνικά Δελτία Πράξεων-Τοπικά Προγράμματα Ανάπτυξης-ΟΤΔ. 
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ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4η. Ενίσχυση της διεθνούς διακυβέρνησης των ωκεανών και δημιουργία 
προϋποθέσεων για την εξασφάλιση ασφαλών, προστατευμένων και καθαρών θαλασσών και 
ωκεανών που υπόκεινται σε βιώσιμη διαχείριση 

2.9 Ειδικός Στόχος 4.1. Ενίσχυση της βιώσιμης διαχείρισης των θαλασσών και των ωκεανών 
μέσω της προώθησης των γνώσεων για τη θάλασσα, της θαλάσσιας επιτήρησης ή της 
συνεργασίας στα καθήκοντα ακτοφυλακής 

2.9.1 ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

2.9.1.1 CR19 Δράσεις για τη βελτίωση της ικανότητας διακυβέρνησης (ορισμός: Actions can be any 
planned and systematic activities increasing institutional capacity and governance for example 
related to training, joint exercises, operational support, IT systems, investment in other 
equipment and hardware etc.) 

Η βασική δράση από την οποία τροφοδοτείται ο δείκτης CR19- Δράσεις για τη βελτίωση της ικανότητας 
διακυβέρνησης σχετίζεται με δράσεις που θα υλοποιήσει το Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.  

Τιμή βάσης: 0 

Τιμή στόχος (2029): 7 

Τρόπος Υπολογισμού:  

Η ποσοτικοποίηση του δείκτη πραγματοποιείται από το άθροισμα του αριθμού των δράσεων που προβλέπεται να 
υλοποιήσει το Υπ. Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής στην προγραμματική περίοδο 2021-2027. Σε συνδυασμό του 
προγραμματισμού του Υπουργείου και των υποχρεώσεων και προτεραιοτήτων της χώρας, καθορίζεται η τιμή 
στόχος του δείκτη για το 2029.   

Μονάδα μέτρησης: Αριθμός δράσεων 

Πηγή στοιχείων: Εκθέσεις Διαχειριστικής Αρχής, Τεχνικά Δελτία Πράξεων-ΥπΝΝΠ. 

 

2.9.1.2 CR21 Βάσεις δεδομένων και γνωμοδοτήσεις  (ορισμός: datasets made available in a “ready to 
use” form via a website or a similar data depository. Such datasets should comply with state-
of-the-art quality criteria, include metadata, and be in a nonproprietary format.  advice made 
available in a coherent, final and “standalone” form responding to a request to an institution  
market intelligence (studies/reports/monthly highlights).  can include scientific/ professional 
publications.) 

 

Η βασική δράση από την οποία τροφοδοτείται ο δείκτης CR21 είναι η δημιουργία μητρώων δεδομένων της 
Θαλάσσιας Οικονομίας με στόχο τη δικτύωση των εμπλεκόμενων μερών, και συγκεκριμένα, το Εθνικό Μητρώο 
Φορέων Θαλάσσιας Οικονομίας, με τα σχετικά υπομητρώα του. 

- Υπομητρώο «Ερευνητικών Φορέων» 

- Υπομητρώο «Εκπροσώπων Επιχειρηματικότητας» 

- Υπομητρώο «Φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών 

- Υπομητρώο «Δημόσιων Φορέων» 

- Πλατφόρμα Ενιαίας Παρακολούθησης και Τεκμηρίωσης Δεδομένων Θαλάσσιας Πολιτικής 

Τιμή βάσης: 0 

Έτος Αναφοράς: 2021 

Τιμή στόχος (2029): 5 

Τρόπος Υπολογισμού:  Υπολογίζεται ανά υπομητρώο/ πλατφόρμα.  



Μεθοδολογικό Έγγραφο Πλαισίου Επίδοσης ΠΑλΥΘ 2021-2027 32 

 

Μονάδα μέτρησης: Αριθμός  

Πηγή στοιχείων: Εκθέσεις Διαχειριστικής Αρχής, Τεχνικά Δελτία Πράξεων-Δικαιούχοι- Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής 

 

2.9.2 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ 

2.9.2.1 CO01 Αριθμός πράξεων 

Ο μοναδικός δείκτης εκροής του Ειδικού Στόχου είναι ο CO01-Αριθμός πράξεων. 

Τιμή βάσης: 0 

Τιμή στόχος (2029):  4 

Ορόσημο (2024):  2 

Τρόπος Υπολογισμού:  

Η ποσοτικοποίηση του δείκτη πραγματοποιείται από το άθροισμα του αριθμού πράξεων για κάθε κατηγορία 
δράσης. Με βάση τις ανάγκες του Υπ. Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής για την ένταξη έργων, σε συνδυασμό με 
την κατανομή του Προϋπολογισμού και τις υποχρεώσεις και τις προτεραιότητες της χώρας, καθορίζεται η τιμή 
στόχος του δείκτη για το 2029.  O δείκτης σχετίζεται με δράσεις που υποστηρίζουν την κοινή χρήση γνώσεων και 
την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων (εξοπλισμός και λογισμικό). Η τιμή για το 2024 διαμορφώνεται με βάση 
τις εκτιμήσεις για την πορεία ένταξης των πράξεων.  

Μονάδα μέτρησης: Αριθμός πράξεων 

Πηγή στοιχείων: Εκθέσεις Διαχειριστικής Αρχής, Τεχνικά Δελτία Πράξεων- Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 

 

 

 
  



Μεθοδολογικό Έγγραφο Πλαισίου Επίδοσης ΠΑλΥΘ 2021-2027 33 

 

Τεχνική Βοήθεια 

2.10 Τεχνική Βοήθεια 

2.10.1 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ 

2.10.1.1 CO01 Αριθμός πράξεων 

Ο μοναδικός δείκτης εκροής του Ειδικού Στόχου είναι ο CO01-Αριθμός πράξεων. 

Τιμή βάσης: 0 

Τιμή στόχος (2029):  6 

Τρόπος Υπολογισμού:  

Η ποσοτικοποίηση του δείκτη πραγματοποιείται από το άθροισμα του αριθμού πράξεων για κάθε κατηγορία 
δράσης. 

Δράση που συμμετέχει στην ποσοτικοποίηση του Δείκτη Τιμή Στόχος 2029 

Δημοσιότητα/Εκδηλώσεις 

6 
Διοίκηση 

Τεχνική Υποστήριξη 

Αξιολόγηση 

Η τιμή αφορά σε Πράξεις «ομπρέλα» με τις οποίες κλειδώνουν οι αντίστοιχες αναθέσεις, σύμφωνα και με την 
πρακτική της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου.  

Μονάδα μέτρησης: Αριθμός πράξεων 

Πηγή στοιχείων: Εκθέσεις Διαχειριστικής Αρχής, Τεχνικά Δελτία Πράξεων. 
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3 ΕΝΟΤΗΤΑ 3. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΠΑλΥΘ 2021-2027 
Στο Πλαίσιο Επίδοσης του ΠΑλΥΘ 2021-2027 έχουν ενταχθεί όλοι οι δείκτες αποτελέσματος και εκροής, όπως προβλέπεται από τον ΚΚΔ. Η στοχοθεσία τους απεικονίζεται 
συγκεντρωτικά στους Πίνακες που ακολουθούν. Παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων είναι οι ακόλουθοι: 

 Καθυστερήσεις ολοκλήρωσης των φάσεων των διαγωνισμών ανάθεσης των δημόσιων έργων. 

 Διασφάλιση απαιτούμενων αδειοδοτήσεων για ιδιωτικά έργα και δημόσια έργα με περιβαλλοντική διάσταση. 

 Προβλήματα κατά την υποβολή και υλοποίηση λόγω αδύναμων αναδόχων (κυρίως ιδιωτών). 

 

3.1 Δείκτες αποτελέσματος 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ V. Πλαίσιο Επίδοσης-Δείκτες Αποτελέσματος 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος  ID [5] Δείκτης [255] Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάσης ή 

αναφοράς 

Έτος 
αναφοράς 

Στόχος 
(2029) 

Πηγή δεδομένων 
[200] 

Παρατηρήσεις [200] 

1. Προώθηση της 
βιώσιμης αλιείας και 
της αποκατάστασης 
και διατήρησης των 
υδρόβιων 
βιολογικών πόρων 

1.1. Ενίσχυση των οικονομικά, 
κοινωνικά και περιβαλλοντικά 
βιώσιμων αλιευτικών 
δραστηριοτήτων 

CR07 Θέσεις που 
διατηρούνται 

Άτομα 0 2021 440 Εκθέσεις 
Διαχειριστικής 
Αρχής, Τεχνικά 

Δελτία Πράξεων 

Η τιμή βάσης του δείκτη τίθεται 0 
σύμφωνα με το Δελτίο 
Ταυτότητας του Δείκτη που 
περιλαμβάνεται στο 
FAMENET_CT5.1_Working_paper
_EMFAF_MEF_2021-
2027_FINAL_MARCH 2022 

1. Προώθηση της 
βιώσιμης αλιείας και 
της αποκατάστασης 
και διατήρησης των 
υδρόβιων 
βιολογικών πόρων 

1.1. Ενίσχυση των οικονομικά, 
κοινωνικά και περιβαλλοντικά 
βιώσιμων αλιευτικών 
δραστηριοτήτων 

CR08 Πρόσωπα που 
επωφελούνται 

Άτομα 0  2021 545 Εκθέσεις 
Διαχειριστικής 
Αρχής, Τεχνικά 

Δελτία Πράξεων-
Δικαιούχοι 

Η τιμή βάσης του δείκτη τίθεται 0 
σύμφωνα με το Δελτίο 
Ταυτότητας του Δείκτη που 
περιλαμβάνεται στο 
FAMENET_CT5.1_Working_paper
_EMFAF_MEF_2021-
2027_FINAL_MARCH 2022 
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Προτεραιότητα Ειδικός στόχος  ID [5] Δείκτης [255] Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάσης ή 

αναφοράς 

Έτος 
αναφοράς 

Στόχος 
(2029) 

Πηγή δεδομένων 
[200] 

Παρατηρήσεις [200] 

1. Προώθηση της 
βιώσιμης αλιείας και 
της αποκατάστασης 
και διατήρησης των 
υδρόβιων 
βιολογικών πόρων 

1.1. Ενίσχυση των οικονομικά, 
κοινωνικά και περιβαλλοντικά 
βιώσιμων αλιευτικών 
δραστηριοτήτων 

CR10 Δράσεις που 
συμβάλλον στην 
καλή 
περιβαλλοντική 
κατάσταση 

Δράσεις 0 2021 6 Εκθέσεις 
Διαχειριστικής 
Αρχής, Τεχνικά 

Δελτία Πράξεων-
Δικαιούχοι 

Η τιμή βάσης του δείκτη τίθεται 0 
σύμφωνα με το Δελτίο 
Ταυτότητας του Δείκτη που 
περιλαμβάνεται στο 
FAMENET_CT5.1_Working_paper
_EMFAF_MEF_2021-
2027_FINAL_MARCH 2022 

1. Προώθηση της 
βιώσιμης αλιείας και 
της αποκατάστασης 
και διατήρησης των 
υδρόβιων 
βιολογικών πόρων 

1.1. Ενίσχυση των οικονομικά, 
κοινωνικά και περιβαλλοντικά 
βιώσιμων αλιευτικών 
δραστηριοτήτων  

CR14 Υλοποίηση 
καινοτομιών  

Αριθμός νέων 
προϊόντων, 
υπηρεσιών, 

διαδικασιών, 
επιχειρηματικών 

μοντέλων ή 
μεθόδων 

0   20 Εκθέσεις 
Διαχειριστικής 
Αρχής, Τεχνικά 

Δελτία Πράξεων-
Δικαιούχοι 

Η τιμή βάσης του δείκτη τίθεται 0 
σύμφωνα με το Δελτίο Ταυτότητας 
του Δείκτη που περιλαμβάνεται 
στο 
FAMENET_CT5.1_Working_paper
_EMFAF_MEF_2021-
2027_FINAL_MARCH 2022 

1. Προώθηση της 
βιώσιμης αλιείας και 
της αποκατάστασης 
και διατήρησης των 
υδρόβιων 
βιολογικών πόρων 

1.2. Αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης και μείωση των 
εκπομπών CO2 μέσω της 
αντικατάστασης ή του 
εκσυγχρονισμού κινητήρων 
αλιευτικών σκαφών 

CR08 Πρόσωπα που 
επωφελούνται 

Άτομα 0  2021 180 Εκθέσεις 
Διαχειριστικής 
Αρχής, Τεχνικά 

Δελτία Πράξεων-
Δικαιούχοι-ΓΔΑ 

Η τιμή βάσης του δείκτη τίθεται 0 
σύμφωνα με το Δελτίο 
Ταυτότητας του Δείκτη που 
περιλαμβάνεται στο 
FAMENET_CT5.1_Working_paper
_EMFAF_MEF_2021-
2027_FINAL_MARCH 2022 

1. Προώθηση της 
βιώσιμης αλιείας και 
της αποκατάστασης 
και διατήρησης των 
υδρόβιων 
βιολογικών πόρων 

1.2. Αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης και μείωση των 
εκπομπών CO2 μέσω της 
αντικατάστασης ή του 
εκσυγχρονισμού κινητήρων 
αλιευτικών σκαφών 

CR18.2 Κατανάλωση 
ενέργειας που 
οδηγεί στη μείωση 
εκπομπών CO2 

Litres/h 0 2021 5.8 Εκθέσεις 
Διαχειριστικής 
Αρχής, Τεχνικά 

Δελτία Πράξεων-
Δικαιούχοι-ΓΔΑ 

Η τιμή βάσης του δείκτη τίθεται 0 
σύμφωνα με το Δελτίο 
Ταυτότητας του Δείκτη που 
περιλαμβάνεται στο 
FAMENET_CT5.1_Working_paper
_EMFAF_MEF_2021-
2027_FINAL_MARCH 2022 
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Προτεραιότητα Ειδικός στόχος  ID [5] Δείκτης [255] Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάσης ή 

αναφοράς 

Έτος 
αναφοράς 

Στόχος 
(2029) 

Πηγή δεδομένων 
[200] 

Παρατηρήσεις [200] 

1. Προώθηση της 
βιώσιμης αλιείας και 
της αποκατάστασης 
και διατήρησης των 
υδρόβιων 
βιολογικών πόρων 

1.3. Προώθηση της προσαρμογής 
της αλιευτικής ικανότητας στις 
αλιευτικές δυνατότητες σε 
περιπτώσεις οριστικής παύσης των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων και 
συμβολή στην επίτευξη δίκαιου 
βιοτικού επιπέδου σε περιπτώσεις 
προσωρινής παύσης των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων 

CR05.1 Χωρητικότητα των 
σκαφών που 
αποσύρονται  

GT 0  2021 357 Εκθέσεις 
Διαχειριστικής 
Αρχής, Τεχνικά 

Δελτία Πράξεων-
Δικαιούχοι-ΓΔΑ 

Η τιμή βάσης του δείκτη τίθεται 0 
σύμφωνα με το Δελτίο 
Ταυτότητας του Δείκτη που 
περιλαμβάνεται στο 
FAMENET_CT5.1_Working_paper
_EMFAF_MEF_2021-
2027_FINAL_MARCH 2022 

1. Προώθηση της 
βιώσιμης αλιείας και 
της αποκατάστασης 
και διατήρησης των 
υδρόβιων 
βιολογικών πόρων 

1.3. Προώθηση της προσαρμογής 
της αλιευτικής ικανότητας στις 
αλιευτικές δυνατότητες σε 
περιπτώσεις οριστικής παύσης των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων και 
συμβολή στην επίτευξη δίκαιου 
βιοτικού επιπέδου σε περιπτώσεις 
προσωρινής παύσης των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων 

CR05.2 Χωρητικότητα των 
σκαφών που 
αποσύρονται 

KW 0   2.058 Εκθέσεις 
Διαχειριστικής 
Αρχής, Τεχνικά 

Δελτία Πράξεων-
Δικαιούχοι-ΓΔΑ 

Η τιμή βάσης του δείκτη τίθεται 0 
σύμφωνα με το Δελτίο 
Ταυτότητας του Δείκτη που 
περιλαμβάνεται στο 
FAMENET_CT5.1_Working_paper
_EMFAF_MEF_2021-
2027_FINAL_MARCH 2022 

1. Προώθηση της 
βιώσιμης αλιείας και 
της αποκατάστασης 
και διατήρησης των 
υδρόβιων 
βιολογικών πόρων 

1.3. Προώθηση της προσαρμογής 
της αλιευτικής ικανότητας στις 
αλιευτικές δυνατότητες σε 
περιπτώσεις οριστικής παύσης των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων και 
συμβολή στην επίτευξη δίκαιου 
βιοτικού επιπέδου σε περιπτώσεις 
προσωρινής παύσης των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων 

CR08 Πρόσωπα που 
επωφελούνται 

Άτομα 0   570 Εκθέσεις 
Διαχειριστικής 
Αρχής, Τεχνικά 

Δελτία Πράξεων-
Δικαιούχοι-ΓΔΑ 

Η τιμή βάσης του δείκτη τίθεται 0 
σύμφωνα με το Δελτίο 
Ταυτότητας του Δείκτη που 
περιλαμβάνεται στο 
FAMENET_CT5.1_Working_paper
_EMFAF_MEF_2021-
2027_FINAL_MARCH 2022 

1. Προώθηση της 
βιώσιμης αλιείας και 
της αποκατάστασης 
και διατήρησης των 
υδρόβιων 
βιολογικών πόρων 

1.4. Προώθηση του 
αποτελεσματικού ελέγχου και της 
επιβολής των κανόνων της αλιείας, 
συμπεριλαμβανομένης της 
καταπολέμησης της ΠΛΑ αλιείας, 
καθώς και αξιόπιστων δεδομένων 
για τη λήψη αποφάσεων που 
βασίζονται στη γνώση 

CR12 Αποτελεσματικότητα 
του συστήματος για 
"συλλογή, 
διαχείριση και 
χρήση δεδομένων" 

3=υψηλή, 
2=μεσαία, 
1=χαμηλή 

2-μεσαία 2020 3-
Υψηλό 

ΓΔΑ (DCF-Εθνικός 
Ανταποκριτής) 
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Προτεραιότητα Ειδικός στόχος  ID [5] Δείκτης [255] Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάσης ή 

αναφοράς 

Έτος 
αναφοράς 

Στόχος 
(2029) 

Πηγή δεδομένων 
[200] 

Παρατηρήσεις [200] 

1. Προώθηση της 
βιώσιμης αλιείας και 
της αποκατάστασης 
και διατήρησης των 
υδρόβιων 
βιολογικών πόρων 

1.4. Προώθηση του 
αποτελεσματικού ελέγχου και της 
επιβολής των κανόνων της αλιείας, 
συμπεριλαμβανομένης της 
καταπολέμησης της ΠΛΑ αλιείας, 
καθώς και αξιόπιστων δεδομένων 
για τη λήψη αποφάσεων που 
βασίζονται στη γνώση 

CR15 Μέσα ελέγχου που 
τοποθετούνται ή 
εκσυγχρονίζονται 

Άριθμός μέσων 0 2021 11.500 Εκθέσεις 
Διαχειριστικής 
Αρχής, Τεχνικά 

Δελτία Πράξεων-
Δικαιούχοι 

Η τιμή βάσης του δείκτη τίθεται 0 
σύμφωνα με το Δελτίο 
Ταυτότητας του Δείκτη που 
περιλαμβάνεται στο 
FAMENET_CT5.1_Working_paper
_EMFAF_MEF_2021-
2027_FINAL_MARCH 2022 

1. Προώθηση της 
βιώσιμης αλιείας και 
της αποκατάστασης 
και διατήρησης των 
υδρόβιων 
βιολογικών πόρων 

1.4. Προώθηση του 
αποτελεσματικού ελέγχου και της 
επιβολής των κανόνων της αλιείας, 
συμπεριλαμβανομένης της 
καταπολέμησης της ΠΛΑ αλιείας, 
καθώς και αξιόπιστων δεδομένων 
για τη λήψη αποφάσεων που 
βασίζονται στη γνώση 

CR19 Δράσεις για τη 
βελτίωση της 
ικανότητας 
διακυβέρνησης 

Αριθμός 
δράσεων 

0  2021 18 Εκθέσεις 
Διαχειριστικής 
Αρχής, Τεχνικά 

Δελτία Πράξεων-
ΓΔΑ-ΥπΝΝΠ 

Η τιμή βάσης του δείκτη τίθεται 0 
σύμφωνα με το Δελτίο 
Ταυτότητας του Δείκτη που 
περιλαμβάνεται στο 
FAMENET_CT5.1_Working_paper
_EMFAF_MEF_2021-
2027_FINAL_MARCH 2022 

1. Προώθηση της 
βιώσιμης αλιείας και 
της αποκατάστασης 
και διατήρησης των 
υδρόβιων 
βιολογικών πόρων 

1.4. Προώθηση του 
αποτελεσματικού ελέγχου και της 
επιβολής των κανόνων της αλιείας, 
συμπεριλαμβανομένης της 
καταπολέμησης της ΠΛΑ αλιείας, 
καθώς και αξιόπιστων δεδομένων 
για τη λήψη αποφάσεων που 
βασίζονται στη γνώση 

CR21 Βάσεις δεδομένων 
και 
γνωμοδοτήσεις 

Αριθμός 0 2021 6 Εκθέσεις 
Διαχειριστικής 
Αρχής, Τεχνικά 

Δελτία Πράξεων-
Δικαιούχοι-ΓΔΑ, 

Αξιολόγηση 
θεμάτων 

μετάδοσης 
δεδομένων της 

STEFC 

Η τιμή βάσης του δείκτη τίθεται 0 
σύμφωνα με το Δελτίο 
Ταυτότητας του Δείκτη που 
περιλαμβάνεται στο 
FAMENET_CT5.1_Working_paper
_EMFAF_MEF_2021-
2027_FINAL_MARCH 2022 

1. Προώθηση της 
βιώσιμης αλιείας και 
της αποκατάστασης 
και διατήρησης των 
υδρόβιων 
βιολογικών πόρων 

1.6. Συμβολή στην προστασία και 
στην αποκατάσταση της υδρόβιας 
βιοποικιλότητας και των υδρόβιων 
οικοσυστημάτων 

CR09.1 Ζώνη που 
καλύπτεται από 
πράξεις που 
συμβάλλουν στην 
καλή 
περιβαλλοντική 
κατάσταση, την 
προστασία, τη 
διατήρηση και την 
αποκατάσταση της 

Τετραγωνικά 
χιλιόμετρα 

0  2021 3.084 Εκθέσεις 
Διαχειριστικής 
Αρχής, Τεχνικά 

Δελτία Πράξεων-
Δικαιούχοι 

Η τιμή βάσης του δείκτη τίθεται 0 
σύμφωνα με το Δελτίο 
Ταυτότητας του Δείκτη που 
περιλαμβάνεται στο 
FAMENET_CT5.1_Working_paper
_EMFAF_MEF_2021-
2027_FINAL_MARCH 2022 
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Προτεραιότητα Ειδικός στόχος  ID [5] Δείκτης [255] Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάσης ή 

αναφοράς 

Έτος 
αναφοράς 

Στόχος 
(2029) 

Πηγή δεδομένων 
[200] 

Παρατηρήσεις [200] 

βιοπικιλότητα ςκαι 
των οικοσστηα΄των 

1. Προώθηση της 
βιώσιμης αλιείας και 
της αποκατάστασης 
και διατήρησης των 
υδρόβιων 
βιολογικών πόρων 

1.6. Συμβολή στην προστασία και 
στην αποκατάσταση της υδρόβιας 
βιοποικιλότητας και των υδρόβιων 
οικοσυστημάτων 

CR10 Δράσεις που 
συμβάλλουν στην 
καλή 
περιβαλλοντική 
κατάσταση 

Άριθμός 
Δράσεων 

0 2021 13 Εκθέσεις 
Διαχειριστικής 
Αρχής, Τεχνικά 

Δελτία Πράξεων-
Δικαιούχοι 

Η τιμή βάσης του δείκτη τίθεται 0 
σύμφωνα με το Δελτίο 
Ταυτότητας του Δείκτη που 
περιλαμβάνεται στο 
FAMENET_CT5.1_Working_paper
_EMFAF_MEF_2021-
2027_FINAL_MARCH 2022 

2. Προώθηση 
δραστηριοτήτων 
βιώσιμης 
υδατοκαλλιέργειας 
και μεταποίησης και 
εμπορίας προϊόντων 
αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας 
και, κατά συνέπεια, 
η συμβολή στην 
επισιτιστική 
ασφάλεια στην 
Ένωση 

2.1. Προώθηση βιώσιμων 
δραστηριοτήτων 
υδατοκαλλιέργειας, ιδίως ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας του 
κλάδου της υδατοκαλλιέργειας, και 
παράλληλη διασφάλιση ότι οι 
δραστηριότητες είναι 
περιβαλλοντικά βιώσιμες σε 
μακροπρόθεσμο επίπεδο 

CR01 Νέα παραγωγική 
ικανότητα 

Τόνοι/έτος 0  2021 20.000 Εκθέσεις 
Διαχειριστικής 
Αρχής, Τεχνικά 

Δελτία Πράξεων-
Δικαιούχοι 

Η τιμή βάσης του δείκτη τίθεται 0 
σύμφωνα με το Δελτίο 
Ταυτότητας του Δείκτη που 
περιλαμβάνεται στο 
FAMENET_CT5.1_Working_paper
_EMFAF_MEF_2021-
2027_FINAL_MARCH 2022 

2. Προώθηση 
δραστηριοτήτων 
βιώσιμης 
υδατοκαλλιέργειας 
και μεταποίησης και 
εμπορίας προϊόντων 
αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας 
και, κατά συνέπεια, 
η συμβολή στην 
επισιτιστική 
ασφάλεια στην 
Ένωση 

2.1. Προώθηση βιώσιμων 
δραστηριοτήτων 
υδατοκαλλιέργειας, ιδίως ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας του 
κλάδου της υδατοκαλλιέργειας, και 
παράλληλη διασφάλιση ότι οι 
δραστηριότητες είναι 
περιβαλλοντικά βιώσιμες σε 
μακροπρόθεσμο επίπεδο 

CR07 Θέσεις που 
διατηρούνται 

Άτομα 

 

0 2021 1.200  
Εκθέσεις 

Διαχειριστικής 
Αρχής, Τεχνικά 

Δελτία Πράξεων-
Δικαιούχοι 

Η τιμή βάσης του δείκτη τίθεται 0 
σύμφωνα με το Δελτίο 
Ταυτότητας του Δείκτη που 
περιλαμβάνεται στο 
FAMENET_CT5.1_Working_paper
_EMFAF_MEF_2021-
2027_FINAL_MARCH 2022 
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Προτεραιότητα Ειδικός στόχος  ID [5] Δείκτης [255] Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάσης ή 

αναφοράς 

Έτος 
αναφοράς 

Στόχος 
(2029) 

Πηγή δεδομένων 
[200] 

Παρατηρήσεις [200] 

2. Προώθηση 
δραστηριοτήτων 
βιώσιμης 
υδατοκαλλιέργειας 
και μεταποίησης και 
εμπορίας προϊόντων 
αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας 
και, κατά συνέπεια, 
η συμβολή στην 
επισιτιστική 
ασφάλεια στην 
Ένωση 

2.1. Προώθηση βιώσιμων 
δραστηριοτήτων 
υδατοκαλλιέργειας, ιδίως ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας του 
κλάδου της υδατοκαλλιέργειας, και 
παράλληλη διασφάλιση ότι οι 
δραστηριότητες είναι 
περιβαλλοντικά βιώσιμες σε 
μακροπρόθεσμο επίπεδο 

CR14 Υλοποίηση 
καινοτομιών  

Αριθμός νέων 
προϊόντων, 
υπηρεσιών, 

διαδικασιών, 
επιχειρηματικών 

μοντέλων ή 
μεθόδων 

0  2021 25 Εκθέσεις 
Διαχειριστικής 
Αρχής, Τεχνικά 

Δελτία Πράξεων-
Δικαιούχοι 

Η τιμή βάσης του δείκτη τίθεται 0 
σύμφωνα με το Δελτίο 
Ταυτότητας του Δείκτη που 
περιλαμβάνεται στο 
FAMENET_CT5.1_Working_paper
_EMFAF_MEF_2021-
2027_FINAL_MARCH 2022 

2. Προώθηση 
δραστηριοτήτων 
βιώσιμης 
υδατοκαλλιέργειας 
και μεταποίησης και 
εμπορίας προϊόντων 
αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας 
και, κατά συνέπεια, 
η συμβολή στην 
επισιτιστική 
ασφάλεια στην 
Ένωση 

2.1. Προώθηση βιώσιμων 
δραστηριοτήτων 
υδατοκαλλιέργειας, ιδίως ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας του 
κλάδου της υδατοκαλλιέργειας, και 
παράλληλη διασφάλιση ότι οι 
δραστηριότητες είναι 
περιβαλλοντικά βιώσιμες σε 
μακροπρόθεσμο επίπεδο 

CR17 Οντότητες για τη 
βελτίωση της 
αποδοτικής χρήσης 
των πόρων στον 
τομέα της 
παραγωγής και/ή 
της μεταποίησης 

Αριθμός 
οντοτήτων 

0  2021 10  Εκθέσεις 
Διαχειριστικής 
Αρχής, Τεχνικά 

Δελτία Πράξεων-
Δικαιούχοι 

Η τιμή βάσης του δείκτη τίθεται 0 
σύμφωνα με το Δελτίο 
Ταυτότητας του Δείκτη που 
περιλαμβάνεται στο 
FAMENET_CT5.1_Working_paper
_EMFAF_MEF_2021-
2027_FINAL_MARCH 2022 

2. Προώθηση 
δραστηριοτήτων 
βιώσιμης 
υδατοκαλλιέργειας 
και μεταποίησης και 
εμπορίας προϊόντων 
αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας 
και, κατά συνέπεια, 
η συμβολή στην 
επισιτιστική 

2.2. Προώθηση της εμπορίας, της 
ποιότητας και της προστιθέμενης 
αξίας των προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας, καθώς και της 
μεταποίησης των εν λόγω 
προϊόντων 

CR07 
 
Θέσεις που 
διατηρούνται 

Αριθμός 0 2021 530 Εκθέσεις 
Διαχειριστικής 
Αρχής, Τεχνικά 

Δελτία Πράξεων-
Δικαιούχοι 

Η τιμή βάσης του δείκτη τίθεται 0 
σύμφωνα με το Δελτίο 
Ταυτότητας του Δείκτη που 
περιλαμβάνεται στο 
FAMENET_CT5.1_Working_paper
_EMFAF_MEF_2021-
2027_FINAL_MARCH 2022 
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Προτεραιότητα Ειδικός στόχος  ID [5] Δείκτης [255] Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάσης ή 

αναφοράς 

Έτος 
αναφοράς 

Στόχος 
(2029) 

Πηγή δεδομένων 
[200] 

Παρατηρήσεις [200] 

ασφάλεια στην 
Ένωση 

2. Προώθηση 
δραστηριοτήτων 
βιώσιμης 
υδατοκαλλιέργειας 
και μεταποίησης και 
εμπορίας προϊόντων 
αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας 
και, κατά συνέπεια, 
η συμβολή στην 
επισιτιστική 
ασφάλεια στην 
Ένωση 

2.2. Προώθηση της εμπορίας, της 
ποιότητας και της προστιθέμενης 
αξίας των προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας, καθώς και της 
μεταποίησης των εν λόγω 
προϊόντων 

CR14 Υλοποίηση 
καινοτομιών  

Αριθμός νέων 
προϊόντων, 
υπηρεσιών, 

διαδικασιών, 
επιχειρηματικών 

μοντέλων ή 
μεθόδων 

0  2021 5  Εκθέσεις 
Διαχειριστικής 
Αρχής, Τεχνικά 

Δελτία Πράξεων-
Δικαιούχοι 

Η τιμή βάσης του δείκτη τίθεται 0 
σύμφωνα με το Δελτίο 
Ταυτότητας του Δείκτη που 
περιλαμβάνεται στο 
FAMENET_CT5.1_Working_paper
_EMFAF_MEF_2021-
2027_FINAL_MARCH 2022 

2. Προώθηση 
δραστηριοτήτων 
βιώσιμης 
υδατοκαλλιέργειας 
και μεταποίησης και 
εμπορίας προϊόντων 
αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας 
και, κατά συνέπεια, 
η συμβολή στην 
επισιτιστική 
ασφάλεια στην 
Ένωση 

2.2. Προώθηση της εμπορίας, της 
ποιότητας και της προστιθέμενης 
αξίας των προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας, καθώς και της 
μεταποίησης των εν λόγω 
προϊόντων 

CR16 Οντότητες που 
επωφελούνται από 
δραστηριότητες 
προώθησης και 
ενημέρωσης 

Αριθμός 
οντοτήτων 

0  2021 5  Εκθέσεις 
Διαχειριστικής 
Αρχής, Τεχνικά 

Δελτία Πράξεων-
Δικαιούχοι 

Η τιμή βάσης του δείκτη τίθεται 0 
σύμφωνα με το Δελτίο 
Ταυτότητας του Δείκτη που 
περιλαμβάνεται στο 
FAMENET_CT5.1_Working_paper
_EMFAF_MEF_2021-
2027_FINAL_MARCH 2022 

3. Ενθάρρυνση μιας 
βιώσιμης γαλάζιας 
οικονομίας σε 
παράκτιες και 
νησιωτικές περιοχές 
καθώς και σε 
περιοχές εσωτερικών 
υδάτων, και 

3.1. Ενθάρρυνση μιας βιώσιμης 
γαλάζιας οικονομίας σε παράκτιες 
και νησιωτικές περιοχές καθώς και 
σε περιοχές εσωτερικών υδάτων, 
και προώθηση της βιώσιμης 
ανάπτυξης κοινοτήτων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας 

CR03 Επιχειρήσεις που 
έχουν δημιουργηθεί 

Αριθμός 
οντοτήτων 

0  2021 70  Εκθέσεις 
Διαχειριστικής 
Αρχής, Τεχνικά 

Δελτία Πράξεων-
Δικαιούχοι-

Τοπικά 
Προγράμματα 
Δράσης-ΟΤΔ 

Η τιμή βάσης του δείκτη τίθεται 0 
σύμφωνα με το Δελτίο 
Ταυτότητας του Δείκτη που 
περιλαμβάνεται στο 
FAMENET_CT5.1_Working_paper
_EMFAF_MEF_2021-
2027_FINAL_MARCH 2022 
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Προτεραιότητα Ειδικός στόχος  ID [5] Δείκτης [255] Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάσης ή 

αναφοράς 

Έτος 
αναφοράς 

Στόχος 
(2029) 

Πηγή δεδομένων 
[200] 

Παρατηρήσεις [200] 

προώθηση της 
ανάπτυξης 
κοινοτήτων αλιείας 
και 
υδατοκαλλιέργειας  

3. Ενθάρρυνση μιας 
βιώσιμης γαλάζιας 
οικονομίας σε 
παράκτιες και 
νησιωτικές περιοχές 
καθώς και σε 
περιοχές εσωτερικών 
υδάτων, και 
προώθηση της 
ανάπτυξης 
κοινοτήτων αλιείας 
και 
υδατοκαλλιέργειας  

3.1. Ενθάρρυνση μιας βιώσιμης 
γαλάζιας οικονομίας σε παράκτιες 
και νησιωτικές περιοχές καθώς και 
σε περιοχές εσωτερικών υδάτων, 
και προώθηση της βιώσιμης 
ανάπτυξης κοινοτήτων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας 

CR08 Πρόσωπα που 
επωφελούνται 

Αριθμός 
προσώπων 

0  2021 11.000  Εκθέσεις 
Διαχειριστικής 
Αρχής, Τεχνικά 

Δελτία Πράξεων-
Δικαιούχοι-

Τοπικά 
Προγράμματα 
Δράσης-ΟΤΔ 

Η τιμή βάσης του δείκτη τίθεται 0 
σύμφωνα με το Δελτίο 
Ταυτότητας του Δείκτη που 
περιλαμβάνεται στο 
FAMENET_CT5.1_Working_paper
_EMFAF_MEF_2021-
2027_FINAL_MARCH 2022 

3. Ενθάρρυνση μιας 
βιώσιμης γαλάζιας 
οικονομίας σε 
παράκτιες και 
νησιωτικές περιοχές 
καθώς και σε 
περιοχές εσωτερικών 
υδάτων, και 
προώθηση της 
ανάπτυξης 
κοινοτήτων αλιείας 
και 
υδατοκαλλιέργειας  

3.1. Ενθάρρυνση μιας βιώσιμης 
γαλάζιας οικονομίας σε παράκτιες 
και νησιωτικές περιοχές καθώς και 
σε περιοχές εσωτερικών υδάτων, 
και προώθηση της βιώσιμης 
ανάπτυξης κοινοτήτων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας 

CR13 Δραστηριότητες 
συνεργασίας μεταξύ 
των 
ενδιαφερόμενων 
μερών 

Αριθμός 
δράσεων 

0  2021 10 Εκθέσεις 
Διαχειριστικής 
Αρχής, Τεχνικά 

Δελτία Πράξεων-
Δικαιούχοι-

Τοπικά 
Προγράμματα 
Δράσης-ΟΤΔ  

Η τιμή βάσης του δείκτη τίθεται 0 
σύμφωνα με το Δελτίο 
Ταυτότητας του Δείκτη που 
περιλαμβάνεται στο 
FAMENET_CT5.1_Working_paper
_EMFAF_MEF_2021-
2027_FINAL_MARCH 2022 
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Προτεραιότητα Ειδικός στόχος  ID [5] Δείκτης [255] Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάσης ή 

αναφοράς 

Έτος 
αναφοράς 

Στόχος 
(2029) 

Πηγή δεδομένων 
[200] 

Παρατηρήσεις [200] 

4. Ενίσχυση της 
διεθνούς 
διακυβέρνησης των 
ωκεανών και 
δημιουργία 
προϋποθέσεων για 
την εξασφάλιση 
ασφαλών, 
προστατευμένων και 
καθαρών θαλασσών 
και ωκεανών που 
υπόκεινται σε 
βιώσιμη διαχείριση 

4.1. Ενίσχυση της βιώσιμης 
διαχείρισης των θαλασσών και των 
ωκεανών μέσω της προώθησης των 
γνώσεων για τη θάλασσα, της 
θαλάσσιας επιτήρησης ή της 
συνεργασίας στα καθήκοντα 
ακτοφυλακής 

CR19 Δράσεις για τη 
βελτίωση της 
ικανότητας 
διακυβέρνησης 

Αριθμός 
δράσεων 

0  2021 7 Εκθέσεις 
Διαχειριστικής 
Αρχής, Τεχνικά 

Δελτία Πράξεων-
Δικαιούχοι-

ΥπΝΝΠ  

Η τιμή βάσης του δείκτη τίθεται 0 
σύμφωνα με το Δελτίο 
Ταυτότητας του Δείκτη που 
περιλαμβάνεται στο 
FAMENET_CT5.1_Working_paper
_EMFAF_MEF_2021-
2027_FINAL_MARCH 2022 

4. Ενίσχυση της 
διεθνούς 
διακυβέρνησης των 
ωκεανών και 
δημιουργία 
προϋποθέσεων για 
την εξασφάλιση 
ασφαλών, 
προστατευμένων και 
καθαρών θαλασσών 
και ωκεανών που 
υπόκεινται σε 
βιώσιμη διαχείριση 

4.1. Ενίσχυση της βιώσιμης 
διαχείρισης των θαλασσών και των 
ωκεανών μέσω της προώθησης των 
γνώσεων για τη θάλασσα, της 
θαλάσσιας επιτήρησης ή της 
συνεργασίας στα καθήκοντα 
ακτοφυλακής 

CR21 Βάσεις δεδομένων 
και γνωμοδοτήσεις 

Άριθμός 0 2021 5 Εκθέσεις 
Διαχειριστικής 
Αρχής, Τεχνικά 

Δελτία Πράξεων-
Δικαιούχοι- Υπ. 
Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής 
Πολιτικής 

Η τιμή βάσης του δείκτη τίθεται 0 
σύμφωνα με το Δελτίο 
Ταυτότητας του Δείκτη που 
περιλαμβάνεται στο 
FAMENET_CT5.1_Working_paper
_EMFAF_MEF_2021-
2027_FINAL_MARCH 2022 
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3.2 Δείκτες Εκροής 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ VΙ. Πλαίσιο Επίδοσης-Δείκτες Εκροής 

Προτεραιότητα Ειδικός στόχος  ID [5] Δείκτης [255] Μονάδα 
μέτρησης 

Έτος 
αναφοράς 

Ορόσημο 
(2024) 

Στόχος 
(2029) 

Πηγή δεδομένων 
[200] 

Παρατηρήσεις [200] 

1. Προώθηση της 
βιώσιμης αλιείας και 
της αποκατάστασης 
και διατήρησης των 
υδρόβιων 
βιολογικών πόρων 

1.1. Ενίσχυση των οικονομικά, 
κοινωνικά και περιβαλλοντικά 
βιώσιμων αλιευτικών 
δραστηριοτήτων 
1.1.1. Όλες οι πράξεις πλην 
εκείνων που λαμβάνουν στήριξη 
στο πλαίσιο των άρθρων 17 και 
19 

CO01 Αριθμός πράξεων Αριθμός 
πράξεων 

  11 312 Εκθέσεις 
Διαχειριστικής 

Αρχής-ΤΔΠ-
Δικαιούχοι 

H τιμή του οροσήμου αφορά σε 
ενταγμένες πράξεις 

1. Προώθηση της 
βιώσιμης αλιείας και 
της αποκατάστασης 
και διατήρησης των 
υδρόβιων 
βιολογικών πόρων 

1.1. Ενίσχυση των οικονομικά, 
κοινωνικά και περιβαλλοντικά 
βιώσιμων αλιευτικών 
δραστηριοτήτων 
1.1.2. Πράξεις που λαμβάνουν 
στήριξη στο πλαίσιο των άρθρων 
17 και 19 

CO01 Αριθμός πράξεων Αριθμός 
πράξεων 

  0 30 Εκθέσεις 
Διαχειριστικής 

Αρχής-ΤΔΠ-
Δικαιούχοι 

Η τιμή οροσήμου τίθεται στο 
μηδέν καθώς αφορά στην 
έκδοση Πρόσκλησης για την 
πρώτη απόκτηση αλιευτικού 
σκάφους. Με βάση την εμπειρία 
για το χρονικό διάστημα που 
απαιτείται για την έκδοση της 
πρόσκλησης, την υποβολή 
προτάσεων, την αξιολόγηση έως 
και την ένταξη των πράξεων και 
ταυτόχρονα την εκπλήρωση της 
βασικής προϋπόθεσης (έκθεση 
αλιευτικής ικανότητας να έχει 
δείξει ότι υπάρχει ισορροπία με 
τις αλιευτικές δυνατότητες που 
είναι διαθέσιμες για το 
συγκεκριμένο τμήμα στόλου) 
εκτιμάται ότι η τιμή του 
οροσήμου είναι 0 
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Προτεραιότητα Ειδικός στόχος  ID [5] Δείκτης [255] Μονάδα 
μέτρησης 

Έτος 
αναφοράς 

Ορόσημο 
(2024) 

Στόχος 
(2029) 

Πηγή δεδομένων 
[200] 

Παρατηρήσεις [200] 

1. Προώθηση της 
βιώσιμης αλιείας και 
της αποκατάστασης 
και διατήρησης των 
υδρόβιων 
βιολογικών πόρων 

1.2. Αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης και μείωση των 
εκπομπών CO2 μέσω της 
αντικατάστασης ή του 
εκσυγχρονισμού κινητήρων 
αλιευτικών σκαφών 

CO01 Αριθμός πράξεων Αριθμός 
πράξεων 

  0 180 Εκθέσεις 
Διαχειριστικής 

Αρχής-ΤΔΠ-
Δικαιούχοι 

Η τιμή οροσήμου τίθεται στο 
μηδέν καθώς αφορά στην 
έκδοση Πρόσκλησης για 
ιδιωτικές επενδύσεις. Με βάση 
την εμπειρία για το χρονικό 
διάστημα που απαιτείται για την 
έκδοση της πρόσκλησης, την 
υποβολή προτάσεων, την 
αξιολόγηση έως και την ένταξη 
των πράξεων εκτιμάται ότι η τιμή 
του οροσήμου είναι 0 

1. Προώθηση της 
βιώσιμης αλιείας και 
της αποκατάστασης 
και διατήρησης των 
υδρόβιων 
βιολογικών πόρων 

1.3. Προώθηση της προσαρμογής 
της αλιευτικής ικανότητας στις 
αλιευτικές δυνατότητες σε 
περιπτώσεις οριστικής παύσης 
των αλιευτικών δραστηριοτήτων 
και συμβολή στην επίτευξη 
δίκαιου βιοτικού επιπέδου σε 
περιπτώσεις προσωρινής παύσης 
των αλιευτικών δραστηριοτήτων 

CO01 Αριθμός πράξεων Αριθμός 
πράξεων 

  0 570 Εκθέσεις 
Διαχειριστικής 

Αρχής-ΤΔΠ-
Δικαιούχοι 

Η τιμή οροσήμου τίθεται στο 
μηδέν καθώς αφορά στην 
έκδοση Πρόσκλησης για την 
εφαρμογή σχεδίων διαχείρισης, 
τα οποία θα πρέπει να 
προηγηθούν της σχετικής 
πρόσκλησης για την υποβολή 
αιτήσεων 

1. Προώθηση της 
βιώσιμης αλιείας και 
της αποκατάστασης 
και διατήρησης των 
υδρόβιων 
βιολογικών πόρων 

1.4. Προώθηση του 
αποτελεσματικού ελέγχου και της 
επιβολής των κανόνων της 
αλιείας, συμπεριλαμβανομένης 
της καταπολέμησης της ΠΛΑ 
αλιείας, καθώς και αξιόπιστων 
δεδομένων για τη λήψη 
αποφάσεων που βασίζονται στη 
γνώση 

CO01 Αριθμός πράξεων Αριθμός 
πράξεων 

  4 12 Εκθέσεις 
Διαχειριστικής 

Αρχής-ΤΔΠ-
Δικαιούχοι 

H τιμή του οροσήμου αφορά σε 
ενταγμένες πράξεις 

1. Προώθηση της 
βιώσιμης αλιείας και 
της αποκατάστασης 
και διατήρησης των 
υδρόβιων 
βιολογικών πόρων 

1.6. Συμβολή στην προστασία και 
στην αποκατάσταση της υδρόβιας 
βιοποικιλότητας και των 
υδρόβιων οικοσυστημάτων 

CO01 Αριθμός πράξεων Αριθμός 
πράξεων 

  5 19 Εκθέσεις 
Διαχειριστικής 

Αρχής-ΤΔΠ-
Δικαιούχοι 

H τιμή του οροσήμου αφορά σε 
ενταγμένες πράξεις 
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Προτεραιότητα Ειδικός στόχος  ID [5] Δείκτης [255] Μονάδα 
μέτρησης 

Έτος 
αναφοράς 

Ορόσημο 
(2024) 

Στόχος 
(2029) 

Πηγή δεδομένων 
[200] 

Παρατηρήσεις [200] 

2. Προώθηση 
δραστηριοτήτων 
βιώσιμης 
υδατοκαλλιέργειας 
και μεταποίησης και 
εμπορίας προϊόντων 
αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας 
και, κατά συνέπεια, 
η συμβολή στην 
επισιτιστική 
ασφάλεια στην 
Ένωση 

2.1. Προώθηση βιώσιμων 
δραστηριοτήτων 
υδατοκαλλιέργειας, ιδίως 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
του κλάδου της 
υδατοκαλλιέργειας, και 
παράλληλη διασφάλιση ότι οι 
δραστηριότητες είναι 
περιβαλλοντικά βιώσιμες σε 
μακροπρόθεσμο επίπεδο 

CO01 Αριθμός πράξεων Αριθμός 
πράξεων 

  0 85 Εκθέσεις 
Διαχειριστικής 

Αρχής-ΤΔΠ-
Δικαιούχοι 

Η τιμή οροσήμου αφορά σε 
ιδιωτικές επενδύσεις.  
Με βάση την εμπειρία για το 
χρονικό διάστημα που απαιτείται 
για την έκδοση της Πρόσκλησης, 
την υποβολή προτάσεων, την 
αξιολόγηση έως και την ένταξη 
των πράξεων καθώς και το ό,τι 
κατά τη διάρκεια συγγραφής του 
Προγράμματος, υπάρχει ήδη 
ενεργός κύκλος αντίστοιχων 
επενδύσεων με ορίζοντα 
ολοκλήρωσης το 2023, η 
ημερομηνία εκπλήρωσης του 
οροσήμου μετατίθεται μετά το 
2024 

2. Προώθηση 
δραστηριοτήτων 
βιώσιμης 
υδατοκαλλιέργειας 
και μεταποίησης και 
εμπορίας προϊόντων 
αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας 
και, κατά συνέπεια, 
η συμβολή στην 
επισιτιστική 
ασφάλεια στην 
Ένωση 

2.2. Προώθηση της εμπορίας, της 
ποιότητας και της προστιθέμενης 
αξίας των προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας, καθώς και 
της μεταποίησης των εν λόγω 
προϊόντων 

CO01 Αριθμός πράξεων Αριθμός 
πράξεων 

  2 42 Εκθέσεις 
Διαχειριστικής 

Αρχής-ΤΔΠ-
Δικαιούχοι 

H τιμή του οροσήμου αφορά σε 
ενταγμένες πράξεις 
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Προτεραιότητα Ειδικός στόχος  ID [5] Δείκτης [255] Μονάδα 
μέτρησης 

Έτος 
αναφοράς 

Ορόσημο 
(2024) 

Στόχος 
(2029) 

Πηγή δεδομένων 
[200] 

Παρατηρήσεις [200] 

3. Ενθάρρυνση μιας 
βιώσιμης γαλάζιας 
οικονομίας σε 
παράκτιες και 
νησιωτικές περιοχές 
καθώς και σε 
περιοχές εσωτερικών 
υδάτων, και 
προώθηση της 
ανάπτυξης 
κοινοτήτων αλιείας 
και 
υδατοκαλλιέργειας  

3.1. Ενθάρρυνση μιας βιώσιμης 
γαλάζιας οικονομίας σε 
παράκτιες και νησιωτικές 
περιοχές καθώς και σε περιοχές 
εσωτερικών υδάτων, και 
προώθηση της βιώσιμης 
ανάπτυξης κοινοτήτων αλιείας 
και υδατοκαλλιέργειας 

CO01 Αριθμός πράξεων Αριθμός 
πράξεων 

  0 310 Εκθέσεις 
Διαχειριστικής 

Αρχής-ΤΔΠ-
Δικαιούχοι 

Η τιμή οροσήμου τίθεται στο 
μηδέν καθώς αφορά σε έργα και 
επενδύσεις που θα ενταχθούν 
στο πλαίσιο υλοποίησης τοπικών 
στρατηγικών ανάπτυξης από ΟΤΔ 
και οι σχετικές προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων θα 
εκδοθούν αφού προηγηθεί η 
έγκριση των εν λόγω 
στρατηγικών.  

4. Ενίσχυση της 
διεθνούς 
διακυβέρνησης των 
ωκεανών και 
δημιουργία 
προϋποθέσεων για 
την εξασφάλιση 
ασφαλών, 
προστατευμένων και 
καθαρών θαλασσών 
και ωκεανών που 
υπόκεινται σε 
βιώσιμη διαχείριση 

4.1. Ενίσχυση της βιώσιμης 
διαχείρισης των θαλασσών και 
των ωκεανών μέσω της 
προώθησης των γνώσεων για τη 
θάλασσα, της θαλάσσιας 
επιτήρησης ή της συνεργασίας 
στα καθήκοντα ακτοφυλακής 

CO01 Αριθμός πράξεων Αριθμός 
πράξεων 

  2 4 Εκθέσεις 
Διαχειριστικής 

Αρχής-ΤΔΠ-
Δικαιούχοι 

H τιμή του οροσήμου αφορά σε 
ενταγμένες πράξεις 

 


