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Χρηματοδότηση ETΘΑΥ (ΕΕ) 1139/2021

Θεσμικό πλαίσιο Κοινές Διατάξεις (ΕΕ) 1060/2021

ΚΑΛΠ (ΕΕ) 1380/2013

Το ΠΑΛΥΘ αποτελεί ένα από τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027

ΥΠΑΑΤ 

Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών

ΕΥΔ ΠΑΛΥΘ

Μονάδα Α
Μονάδα Β
(προηγ. Β1)

Μονάδα Γ
(προηγ. Β2)

Μονάδα Δ
(προηγ. Γ1)

Μονάδα Ε
(προηγ. Γ2)

Μονάδα Στ’
(προηγ. Δ)



Βασικά στοιχεία 
ΠΑΛΥΘ 2021-2027

Έγκριση  - Στρατηγικές -
Προτεραιότητες - Δημόσια Δαπάνη
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Έγκριση
Το Πρόγραμμα Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας 
(ΠΑΛΥΘ) 2021-2027 εγκρίθηκε στις 30.11.2022 με την υπ’ 
αριθμ. C (2022) 8923 Εκτελεστική Απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
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Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Στρατηγικές

Ατζέντα ΟΗΕ 2030

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

GFCM

Πράσινη Συμφωνία

Υδατοκαλλιέργεια

Στρατηγική ΕΕ για την Υδατοκαλλιέργεια

Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική

EUSAIR

Πυλώνας 1: Γαλάζια Οικονομία



Προϋπολογισμός
Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και 
Θάλασσας 2021-2027 ανέρχεται σε 519.637.180 €, εκ των οποίων 363.746.026 € 
προέρχονται από πόρoυς του ΕΤΘΑΥ και 155.891.154 € αποτελούν εθνική συμμετοχή.
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ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
30%

ΕΤΘΑΥ
70%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ
519,64 εκ. €

Αλιεία
57%

Υδατοκαλλιέργεια και 
Μεταποίηση

25%
Γαλάζια Οικονομία

14%

Διακυβέρνηση Ωκεανών
2%

ΤΒ
2%

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΕΤΘΑΥ ΕΘΝΙΚΟΙ 
ΠΟΡΟΙ

1. Προώθηση της βιώσιμης αλιείας και της 
αποκατάστασης και διατήρησης των υδρόβιων 
βιολογικών πόρων 296.950.000,00 207.865.000,00 89.085.000,00 

2. Προώθηση δραστηριοτήτων βιώσιμης 
υδατοκαλλιέργειας και της μεταποίησης και εμπορίας
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, 
συμβάλλοντας έτσι στην επισιτιστική ασφάλεια της 
Ένωσης 

130.400.000,00 91.280.000,00 39.120.000,00 

3. Προώθηση μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας σε 
παράκτιες, νησιωτικές και εσωτερικές περιοχές και 
προαγωγή της ανάπτυξης των κοινοτήτων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας

71.300.000,00 49.910.000,00 21.390.000,00 

4. Ενίσχυση της διεθνούς διακυβέρνησης των 
ωκεανών και καθιέρωση ασφαλών, 
προστατευόμενων, καθαρών θαλασσών και ωκεανών 
που υπόκεινται σε βιώσιμη διαχείριση

10.000.000,00                    7.000.000,00                                                          3.000.000,00                                                                    

5. Τεχνική Βοήθεια 10.987.180,00                    7.691.026,00                                                          3.296.154,00                                                                    

ΣΥΝΟΛΟ 519.637.180,00 363.746.026,00 155.891.154,00

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ



Προτεραιότητα 1
Προώθηση της βιώσιμης 
αλιείας και της αποκατάστασης 
και διατήρησης των υδρόβιων 
βιολογικών πόρων 
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Προτεραιότητα 1: Προώθηση της βιώσιμης αλιείας και της αποκατάστασης 
και διατήρησης των υδρόβιων βιολογικών πόρων
Η Προτεραιότητα 1 του ΠΑΛΥΘ 2021-2027 αφορά την αλιεία και ο 
προϋπολογισμός της ανέρχεται σε 296.950.000 €, εκ των οποίων το 70% 
προέρχεται από το ΕΤΘΑΥ και το υπόλοιπο 30% από εθνικούς πόρους, σύμφωνα 
με το παρακάτω σχήμα:

5 Ειδικοί Στόχοι της Προτεραιότητας 1: 
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ΕΤΘΑΥ
207.865.000,00

70% ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
89.085.000,00

30%

1.1 Ενίσχυση των 
οικονομικά, κοινωνικά 

και περιβαλλοντικά 
βιώσιμων αλιευτικών 

δραστηριοτήτων. 

1.2 Αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης και μείωση των εκπομπών 

CO2

1.3 Οριστική και 
προσωρινή παύση 

αλιευτικών 
δραστηριοτήτων 

1.4 Έλεγχος και επιβολή των 
κανόνων αλιείας. Συλλογή 

δεδομένων για τη λήψη 
αποφάσεων που βασίζονται στη 

γνώση

1.6 Προστασία και στην 
αποκατάσταση της υδρόβιας 

βιοποικιλότητας και των υδρόβιων 
οικοσυστημάτων



Προτεραιότητα 1: Προώθηση της βιώσιμης αλιείας και της αποκατάστασης 
και διατήρησης των υδρόβιων βιολογικών πόρων
Ειδικοί Στόχοι Προτεραιότητας 1: 
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Ειδικοί Στόχοι
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΗΣ 

ΕΝΩΣΗΣ 
ΕΘΝΙΚΗ  

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

%

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

81.270.000   34.830.000   116.100.000   22,34%

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

5.775.000   2.475.000   8.250.000   1,59%

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

7.000.000   3.000.000   10.000.000   1,92%

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

89.600.000   38.400.000   128.000.000   24,63%

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

24.220.000   10.380.000   34.600.000   6,66%



Ενδεικτικές Δράσεις Προτεραιότητας 1
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Επενδύσεις στα 
αλιευτικά σκάφη Στήριξη της 

Μικρής 
Παράκτιας Αλιείας

Βελτίωση 
υποδομών που 

εξυπηρετούν την 
αλιεία

Συμπληρωματικές 
δραστηριότητες 

για τη 
διαφοροποίηση 

του εισοδήματος

Επένδυση στη 
γνώση (ΧΞΕ)

Αύξηση της 
ενεργειακής 
απόδοσης

Οριστική και 
προσωρινή 

παύση

Συλλογή και 
διαχείριση 
δεδομένων

Βελτίωση του 
ελέγχου και της 
επιβολής των 

κανόνων αλιείας

Εκπόνηση 
σχεδίων 

διαχείρισης, 
παρακολούθηση 

και εφαρμογή 
τους

Συλλογή 
θαλάσσιων 

απορριμμάτων



Προτεραιότητα 2
Προώθηση δραστηριοτήτων 
βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας και της 
μεταποίησης και εμπορίας 
προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας, συμβάλλοντας 
έτσι στην επισιτιστική ασφάλειας της 
Ένωσης
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Προτεραιότητα 2: Προώθηση δραστηριοτήτων βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας, και 
μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και κατά 
συνέπεια, συμβολή στην επισιτιστική ασφάλεια στην Ένωση
Η Προτεραιότητα 2 του ΠΑΛΥΘ 2021-2027 αφορά την υδατοκαλλιέργεια, τη 
μεταποίηση και την εμπορία και ο προϋπολογισμός της ανέρχεται σε  130.400.000 
€, εκ των οποίων το 70% προέρχεται από το ΕΤΘΑΥ και το υπόλοιπο 30% από 
εθνικούς πόρους, σύμφωνα με το παρακάτω σχήμα:

Ειδικοί Στόχοι Προτεραιότητας 2 
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ΕΤΘΑΥ
91.280.000,00

70%

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
39.120.000,00

30%

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 
προστιθέμενής αξίας των προϊόντων αλιείας και 

υδατοκαλλιέργειας, καθώς και της μεταποίησης των 
εν λόγω προϊόντων



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

Ειδικοί Στόχοι Προτεραιότητας 2 
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Ειδικοί Στόχοι
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΗΣ 

ΕΝΩΣΗΣ 
ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

%

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

62.160.000   26.640.000   88.800.000   17,09%

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

29.120.000   12.480.000   41.600.000   8,01%



Ενδεικτικές Δράσεις Προτεραιότητας 2
Οι δράσεις που αφορούν τους τομείς της Υδατοκαλλιέργειας, της Μεταποίησης 
και της Εμπορίας των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στο πλαίσιο 
της Προτεραιότητας 2 του ΠΑΛΥΘ αναμένεται να αφορούν τα παρακάτω:
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Ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας

Ολοκληρωμένος 
Χωροταξικός 

Σχεδιασμός για τις 
Υδατοκαλλιέργειες

Βελτίωση όρων 
προώθησης και 

εμπορίας προϊόντων 
αλιείας και 

υδατοκαλλιέργειας

Ενίσχυση 
επενδύσεων στον 

τομέα της 
μεταποίησης

Αποζημιώσεις για 
διαφυγόν εισόδημα 
ή πρόσθετο κόστος 

λόγω έκτακτων 
συμβάντων



Προτεραιότητα 3
Προώθηση μιας βιώσιμης γαλάζιας 
οικονομίας σε παράκτιες, νησιωτικές 
και εσωτερικές περιοχές και 
προαγωγή της ανάπτυξης των 
κοινοτήτων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας
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Προτεραιότητα 3: Προώθηση μιας βιώσιμης γαλάζιας 
οικονομίας σε παράκτιες, νησιωτικές και εσωτερικές 
περιοχές και προαγωγή της ανάπτυξης των κοινοτήτων 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Ειδικός Στόχος Προτεραιότητας 3
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Η Προτεραιότητα 3 του ΠΑΛΥΘ 2021-2027 αφορά τη γαλάζια οικονομία μέσω 
δράσεων Τοπικής Ανάπτυξης με την Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων 
(ΤΑΠΤΚ)και ο προϋπολογισμός της ανέρχεται σε  71.300.000, εκ των οποίων το 
70% προέρχεται από το ΕΤΘΑΥ και το υπόλοιπο 30% από εθνικούς πόρους, 
σύμφωνα με το παρακάτω σχήμα:

ΕΤΘΑΥ
49.910.000,00

70%

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
21.390.000,00

30%

Ενθάρρυνση μιας βιώσιμης 
γαλάζιας οικονομίας σε 

παράκτιες, νησιωτικές και 
εσωτερικές περιοχές και 
προώθηση της βιώσιμης 

ανάπτυξης κοινοτήτων αλιείας 
και υδατοκαλλιέργειας



Ενδεικτικές Δράσεις Προτεραιότητας 3
Οι δράσεις στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 3 θα 
υλοποιηθούν από Ομάδες Τοπικής Δράσεις, στο πλαίσιο 
στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με την Πρωτοβουλία των 
Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤΚ), συμβάλλοντας, κατ’ αυτόν 
τον τρόπο στην προώθηση της Γαλάζιας Οικονομίας. 
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Εφαρμογή 
Στρατηγικών 

ΤΑΠΤΚ

Δαπάνες 
λειτουργίας

Προπαρασκευ-
αστικές Δράσεις



Προτεραιότητα 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
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Προτεραιότητα 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
Η Προτεραιότητα 4 του ΠΑΛΥΘ 2021-2027 αφορά τη βιώσιμη διαχείριση 
των θαλασσών και των ωκεανών και ο προϋπολογισμός της ανέρχεται σε  
10.000.000, εκ των οποίων το 70% προέρχεται από το ΕΤΘΑΥ και το 
υπόλοιπο 30% από εθνικούς πόρους, σύμφωνα με το παρακάτω σχήμα:

Ειδικός Στόχος Προτεραιότητας 4
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ΕΤΘΑΥ
7.000.000,00

70%
ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

3.000.000,00
30%

Ενίσχυση της βιώσιμης διαχείρισης των 
θαλασσών και των ωκεανών μέσω της 

προώθησης των γνώσεων για τη 
θάλασσα, της θαλάσσιας επιτήρησης 

και / ή της συνεργασίας στα καθήκοντα 
ακτοφυλακής



Ενδεικτικές Δράσεις Προτεραιότητας 4
Οι δράσεις που αφορούν τον τομέα της βιώσιμη 
διαχείρισης των θαλασσών και των ωκεανών στο πλαίσιο 
της Προτεραιότητας 4 του ΠΑΛΥΘ αναμένεται να αφορούν 
τα παρακάτω:
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Υποστήριξη CISE

Υποστήριξη Υπηρεσιών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ

Υποστήριξη Στρατηγικής για την 
Ολοκληρωμένη Θαλάσσια 

Πολιτική



Τεχνική Βοήθεια
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Τεχνική βοήθεια
Στόχο της Τεχνικής Βοήθειας του ΠΑΛΥΘ αποτελεί η 
υποστήριξή του ώστε να επιτευχθεί με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο η υλοποίηση των δράσεων του, καθώς και η 
αποτελεσματικότερη απορρόφηση της ενωσιακής και 
εθνικής συνδρομής για την προγραμματική περίοδο 2021-
2027. Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανέρχεται σε  
10.987.180 €, εκ των οποίων το 70% προέρχεται από το 
ΕΤΘΑΥ και το υπόλοιπο 30% από εθνικούς πόρους, 
σύμφωνα με το παρακάτω σχήμα:
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ΕΤΘΑΥ
7.691.026,00

70% ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
3.296.154,00

30%



Περιβάλλον 
Συνεισφορά του ΠΑΛΥΘ σε δράσεις 

για την κλιματική αλλαγή
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Συνεισφορά του ΠΑΛΥΘ σε δράσεις για την 
κλιματική αλλαγή 

Η συνεισφορά του Προγράμματος σε δράσεις για την κλιματική 
αλλαγή με βάση τους συντελεστές κλίματος για κάθε τύπο 

παρέμβασης είναι 50,73%

Οριστική παύση 
αλιευτικών 

δραστηριοτήτων  
0,48%

Συμβολή στην 
κλιματική 

ουδετερότητα

1%

Συμβολή στην καλή 
περιβαλλοντική κατάσταση 

μέσω της εφαρμογής και 
παρακολούθησης των 

προστατευόμενων θαλάσσιων 
περιοχών 

συμπεριλαμβανομένων των 
περιοχών Natura 2000 

1,08%

Προσωρινή παύση των 
αλιευτικών 

δραστηριοτήτων

1,44%

Εφαρμογή της 
στρατηγικής 
της ΤΑΠΤΚ  

4,05%

Θαλάσσια 
επιτήρηση και 

ασφάλεια 

3,23%

Έλεγχος και 
επιβολή των 

κανόνων 

4,70%

Συλλογή δεδομένων, 
ανάλυση και προώθηση των 

γνώσεων για τη θάλασσα 

6,74%

Υγεία και ορθή 
μεταχείριση των 

ζώων 

0,06%

Μείωση του 
αρνητικού 

αντικτύπου ή/και 
συμβολή στον 

θετικό αντίκτυπο 
στο περιβάλλον 
και συμβολή σε 

μια καλή 
περιβαλλοντική 

κατάσταση 
12,03%

Προαγωγή των 
προϋποθέσεων για 

οικονομικά βιώσιμους, 
ανταγωνιστικούς και 
ελκυστικούς κλάδους 

της  αλιείας, της 
υδατοκαλλιέργειας και 

της μεταποίησης 
16,49%



Χρηματοδοτικές 
πιστώσεις ανά έτος
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Χρηματοδοτικές πιστώσεις ανά έτος
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2022 2023 2024 2025 2026 2027 Σύνολο

70.551.832 68.204.769 65.781.052 59.597.167 49.417.071 50.194.135 363.746.026
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Όραμα ΠΑΛΥΘ 2021-2027
«Μετάβαση σε μια ανθεκτική, ανταγωνιστική και περιβαλλοντικά φιλική αλιεία και υδατοκαλλιέργεια, αρμονικά ενταγμένων 
στο πλαίσιο της κυκλικής και ενεργειακά αποδοτικής οικονομίας, με έμφαση στη γνώση, την καινοτομία και την αξιοποίηση 
της τεχνολογικής ανάπτυξης, και την ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών ώστε να επωφελούνται από τις ευκαιρίες που 
προσφέρει η βιώσιμη γαλάζια οικονομία». . 



Στρατηγικά Έργα
Για πρώτη φορά, στο πλαίσιο του ΠΑΛΥΘ 2021-2027, περιλαμβάνονται έργα τα οποία 
χαρακτηρίζονται ως στρατηγικής σημασίας για τον τομέα της Αλιείας στη χώρα.
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ΣΥΛΛΟΓΗ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

17.500.000,00 €

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΑΝΟΝΩΝ 

ΑΛΙΕΙΑΣ
42.700.000,00 €

Συλλογή δεδομένων

Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Δεδομένων

Συλλογή βιολογικών δεδομένων, εξειδικευμένες αλιευτικές δραστηριότητες (métier), ερασιτεχνική 
αλιεία, τεχνικών δεδομένων από την εμπορική αλιεία, επιστημονικές έρευνες στη θάλασσα, καθώς 
και κοινωνικο-οικονομικά δεδομένα για τους τομείς της αλιείας, υδατοκαλλιέργειας και 
μεταποίησης. 

Καλύπτονται δαπάνες που αφορούν στα έξοδα προσωπικού, έξοδα κίνησης, δαπάνες σκαφών, 
αναλώσιμα, κλπ.

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: αποτελεί υποχρέωση της χώρας και θα διαρκέσει από την αρχή του 
προγράμματος μέχρι το κλείσιμό του.

Έλεγχος και επιβολή των κανόνων Αλιείας

Αφορά στην ενίσχυση των επιχειρησιακών φορέων ελέγχου, (Γενική Διεύθυνση Αλιείας/ΥΠΑΑΤ, 
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής) με μέσα ελέγχου, προκειμένου να 
πραγματοποιούνται απρόσκοπτα και αποτελεσματικά οι δράσεις ελέγχου των υπηρεσιών. 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: θα συμβαδίζει και με το action plan που ήδη εφαρμόζεται από τη 
ΓΔΑ σε συνεργασία με την Επιτροπή.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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Ευχαριστώ πολύ



ΕΥΔΠΑΛΥΘ
Μιχαλακοπούλου 103, 11527 Αθήνα

+30 213 1501 151

infoalieia@mou.gr

www.alieia.gr


