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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

1.1. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η αρχή της εταιρικής σχέσης αποτελεί βασική αρχή στη διαχείριση των Ευρωπαϊκών
Ταµείων. Σκοπός της είναι η τήρηση της προσέγγισης της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης κατά την
προετοιµασία, την υλοποίηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των προγραµµάτων
αξιοποιώντας την εµπειρία και την τεχνογνωσία των εταίρων.
Η εµπλοκή των εταίρων στον σχεδιασµό της προγραµµατικής περιόδου 2014-2020 για τον τοµέα
της αλιείας, έχει ξεκινήσει από τις αρχές του 2012 και περιλαµβάνει ενηµέρωση των αρµόδιων
εθνικών και περιφερειακών δηµοσίων αρχών, οικονοµικών και κοινωνικών εταίρων και µη
κυβερνητικών οργανώσεων αναφορικά µε την πρόταση Κανονισµού του ΕΤΘΑ καθώς και την
ενεργό συµµετοχή τους µε κατάθεση απόψεων και προτάσεων.
Συγκεκριµένα:
i. Στις 12-01-2012 τέθηκε σε διαβούλευση η πρόταση Κανονισµού του ΕΤΘΑ, αναρτώντας την
στο διαδικτυακό τόπο www.alieia.gr και αποστέλλοντας σχετικό έγγραφο σε
αντιπροσωπευτικούς εταίρους (µέλη της Επ. Παρακολούθησης του ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ 20072013).
ii. Στις 27/01/2012 στο κτίριο του ΟΛΠ στον Πειραιά, πραγµατοποιήθηκε ηµερίδα
παρουσίασης του νέου Ταµείου ΕΤΘΑ από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
iii. Στην ηλεκτρονική πύλη http://www.alieia.gr δηµιουργήθηκε ειδικός χώρος που αφορά στην
προγραµµατική περίοδο 2014-2020.
iv. Με την αρ.118/15-01-2013 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
οργανώθηκε η εταιρική σχέση στο πλαίσιο του αναπτυξιακού προγραµµατισµού περιόδου
2014-2020. Κατόπιν σχετικής πρόσκλησης της ∆Α, οι ακόλουθοι φορείς αποδέχτηκαν την
συµµετοχή τους στις διαδικασίες που προβλέπει η εταιρική σχέση.
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
Γενική ∆ιεύθυνση Αλιείας
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισµός «∆ΗΜΗΤΡΑ» / Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας
Υπουργείο Εσωτερικών
Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων / Γενική ∆/νση Συντονισµού
Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευµάτων, Πολιτισµού & Αθλητισµού
Γενική Γραµµατεία Έρευνας & Τεχνολογίας / ∆/νση Σχεδιασµού Προγραµµατισµού
Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε)
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας
Γενική Γραµµατεία ∆ιαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων / Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού
& Παρακολούθησης ∆ράσεων ΕΚΤ
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού Περιβαλλοντικών ∆ράσεων
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Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου
Γενική Γραµµατεία Λιµένων & Λιµενικής Πολιτικής / ∆/νση Λιµενικών Υποδοµών
Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Εφαρµογής συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων στους
τοµείς αρµοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
Περιφερειακές Αρχές
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Ενδιάµεση ∆ιαχειριστικη Αρχή Περιφέρειας ΑΜΘ
Περιφέρεια Ηπείρου
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Περιφέρεια Κρήτης/Τµήµα Αλιείας
Περιφέρεια Κρήτης/Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονοµίας, Κτηνιατρικής, Αλιείας
& Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Ενδιάµεση ∆ιαχειριστικη Αρχή Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Περιφέρεια Αττικής
Τοπικοί αναπτυξιακοί φορείς
Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.
Αναπτυξιακή ∆ωδεκανήσου - Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Α.Ε
Αναπτυξιακή Εύβοιας Α.Ε
Αναπτυξιακή Νοµού Θεσσαλονίκης Α.Ε. - Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α
Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α
Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε.
Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε. Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α
Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε
Κοινωνικοί και οικονοµικοί φορείς
Ελληνική Ένωση Αναπτυξιακών Εταιρειών (HELLADA)
Ελληνικό ∆ίκτυο LEADER
ΠΑΣΕΓΕΣ - Πανελλήνια Συνοµοσπονδία Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισµών
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. – Γεωτεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας
Σ.Ε.Β.Τ. - Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών Τροφίµων
Πανελλήνια Ένωση Πλοιοκτητών Παράκτιων Επαγγελµατικών Αλιευτικών Σκαφών
Σύνδεσµος Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών (Σ.Ε.Θ
Πανελλήνια Ένωση Μικροµεσαίων Ιχθυοκαλλιεργητών
Πανελλήνιος Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Κατεψυγµένων Τροφίµων (ΠΑ.Σ.Ε.Κ.Τ.)
Πανελλήνιος Σύλλογος Ιχθυολόγων
Πανελλήνιος Σύλλογος Ιχθυολόγων ∆ηµοσίου
Οργανισµός Κεντρικής Αγοράς Αθηνών ΟΚΑΑ Α.Ε
Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία (ΕΣΑµεΑ)
Περιβαλλοντικοί φορείς
Ελληνικό ∆ίκτυο Φορέων ∆ιαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών
Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης
WWF HELLAS - Παγκόσµιο Ταµείο για την Φύση
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ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας
ΑΡΧΕΛΩΝ Σύλλογος για την προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας
HELMEPA Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος
Μοm – Εταιρεία Μελέτης και Προστασίας της Μεσογειακής Φώκιας
MEDASSET – Μεσογειακός Σύνδεσµος για τη Σωτηρία των Θαλάσσιων Χελωνών
Εκπαιδευτικά ιδρύµατα
Τµήµα Βιολογίας Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης
Τµήµα Βιολογίας Πανεπιστηµίου Κρήτης
Τµήµα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών
Επιστηµών Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας
Τµήµα Επιστηµών της Θάλασσας Πανεπιστηµίου Αιγαίου
Τµήµα Επιστήµης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών Γεωπονικού Πανεπιστηµίου
Αθηνών
Τµήµα Υδατοκαλλιεργειών και Αλιευτικής ∆ιαχείρισης Τα.Ε.Ι. Μεσολογγίου
v. Στις 29 Απριλίου 2013 εστάλη στους ανωτέρω φορείς η 1η εγκύκλιος της ∆Α, προκειµένου,
αφενός µεν να ενηµερωθούν για το υπό διαπραγµάτευση προτεινόµενο νέο πλαίσιο της
προγραµµατικής περιόδου 2014-2020, αφετέρου δε, να προετοιµαστούν, διαµορφώσουν και
διατυπώσουν προτάσεις στρατηγικής και προτεραιοτήτων σε εθνικό, τοµεακό και
περιφερειακό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό εστάλησαν κείµενα και προτάσεις από 23 εταίρους.
Η ∆Α επεξεργάστηκε αυτές τις προτάσεις και κατέληξε στα ακόλουθα βασικά
συµπεράσµατα:
- Καταδεικνύεται η ανάγκη ενθάρρυνσης της αλιευτικής επιχειρηµατικότητας και ενίσχυση
των δεσµών µεταξύ εφαρµοσµένης έρευνας και πραγµατικών αναγκών του τοµέα, καθώς
επίσης και η αξιοποίηση σχετικών ερευνητικών δεδοµένων για την προώθηση της βιώσιµης
καινοτόµου και ανταγωνιστικής αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
- Προτείνεται η εκπόνηση επιστηµονικών µελετών και ο σχεδιασµός προγραµµάτων
διαχείρισης για τον περιορισµό της αλιευτικής προσπάθειας και την αποκατάσταση του
παράκτιου θαλάσσιου οικοσυστήµατος. Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται απαραίτητη η στήριξη
προγραµµάτων συλλογής αλιευτικών δεδοµένων, η χρηµατοδότηση δράσεων για την
ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου, την οργάνωσης και δικτύωσης των επαγγελµατιών του
τοµέα, καθώς και η ανάπτυξη και εφαρµογή καινοτόµων συστηµάτων και πιλοτικών
προγραµµάτων για τον έλεγχο της αλιείας.
- Απαιτούνται µέτρα υποστήριξης των παραγωγών, ανάδειξης της αλιευτικής παράδοσης
και τουριστική αξιοποίηση των αλιευτικών περιοχών στο πλαίσιο µίας ολοκληρωµένης
στρατηγικής για την ανάπτυξη των εξαρτώµενων από την αλιεία περιοχών. Προς την
κατεύθυνση αυτή κρίνεται απαραίτητη η παροχή εναλλακτικής – συµπληρωµατικής
ενασχόλησης στους αλιείς, καθώς και η σχετική επιµόρφωσή τους.
- Ιδιαίτερα σηµαντικό για την βιωσιµότητα του τοµέα και τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας τοπικών παραδοσιακών αλιευτικών προϊόντων, κρίνεται η εφαρµογή
προτύπων ιχνηλασιµότητας στην αλυσίδα παραγωγής και εµπορίας αλιευτικών προϊόντων,
καθώς και η κατοχύρωση γεωγραφικών ενδείξεων για Ελληνικά αλιευτικά προϊόντα µε
παράλληλη ενίσχυση και εκσυγχρονισµό των υποδοµών των αλιευτικών λιµένων, των
τόπων εκφόρτωσης και των αλιευτικών καταφυγίων.
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- Χρειάζεται η εξασφάλιση µίας βιώσιµης ανάπτυξης του κλάδου των υδατοκαλλιεργειών
µέσω συντονισµένου χωροταξικού σχεδιασµού, στήριξης επενδύσεων για τον
εκσυγχρονισµό και την διαφοροποίηση των εγκαταστάσεων µε νέα προϊόντα καθώς και
ανάπτυξης και εξέλιξης εξοπλισµών και διαδικασιών που θα συµβάλουν στην δηµιουργία
προϊόντων υψηλότερης διατροφικής αξίας και χαµηλότερου κόστους παραγωγής µε
απώτερο στόχο την διατήρηση αλλά και την περαιτέρω ενδυνάµωση της ηγετικής θέσης
στην παραγωγή µεσογειακών ειδών ιχθυοκαλλιέργειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
- Για την συγκράτηση του πληθυσµού εντός των περιοχών της χώρας, την αξιοποίηση
τοπικών πόρων και τοπικού εργατικού δυναµικού και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας
των ΜΜΕ, απαιτείται η χρηµατοδότηση νέων επενδύσεων και νέων προϊόντων, η βελτίωση
των οργανωτικών δοµών µε νέες τεχνολογίες και νέα πληροφοριακά συστήµατα, η
υιοθέτηση καλών πρακτικών και οικολογικών µεθόδων παραγωγής, καθώς και η κατάλληλη
προώθηση και προβολή των προϊόντων στην εγχώρια και ξένη αγορά.
vi. Οι προτάσεις των εταίρων οι οποίες έχουν σταλεί γραπτά, έχουν ληφθεί υπόψη για τη
σύνταξη προτάσεων στρατηγικής για τον τοµέα αλιείας, στο πλαίσιο διαµόρφωσης του
Συµφώνου Εταιρικής Σχέσης για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020. Επισηµαίνεται ότι
η διαµόρφωση του κειµένου µε τις στρατηγικές επιλογές στον τοµέα της αλιείας, έγινε
λαµβάνοντας υπόψη και τα αποτελέσµατα της εµπειρογνωµοσύνης για «τον προσδιορισµό
των αναπτυξιακών αναγκών, δυνατοτήτων, απειλών και ευκαιριών στον Τοµέα της Αλιείας
και τον προσανατολισµό των τοµεακών προτεραιοτήτων» η οποία ολοκληρώθηκε τον
Απρίλιο του 2013.
vii. Τον Οκτώβριο του 2013 δηµοσιεύτηκε προκήρυξη (τηρώντας τις σχετικές κατευθυντήριες
γραµµές της Ευρ. Επιτροπής) για την ανάθεση της εκ των προτέρων αξιολόγησης & της
στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίµησης.
viii.

Τον ίδιο µήνα, συνδιοργανώθηκε µε τη ∆/νση Υδατ/γειών & Εσ. Υδάτων της Γεν. ∆/νσης
Αλιείας Ηµερίδα µε θέµα «Υδατοκαλλιέργειες 2014-2020 - Θέσπιση Πολυετούς Εθνικού
Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών».

ix. Εκδόθηκε η αρ. 189/27-01-2014 Υπουργική Απόφαση «Σύσταση της Οµάδας Σχεδιασµού
Προγράµµατος στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων στο πλαίσιο της
προγραµµατικής περιόδου 2014 – 2020 για την Αλιεία».
Tα τρία βασικά στάδια της διαδικασίας εκπόνησης και εκ των προτέρων αξιολόγησης του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 είναι:
(α) η ανάλυση SWOT και ο προσδιορισµός των αναγκών του τοµέα,
(β) ο προσδιορισµός και η ιεράρχηση των στόχων και η λογική παρέµβασης του προγράµµατος,
και
(γ) ο καθορισµός του περιεχοµένου των µέτρων και των απαιτούµενων υποστηριχτικών
µηχανισµών για την εφαρµογή του προγράµµατος.
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1.2 . ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1.2.1 . Περιγραφή της διαδικασίας εκ των προτέρων αξιολόγησης

Ο Ανάδοχος (Αξιολογητής) στον οποίο ανατέθηκε το έργο της εκ των προτέρων
αξιολόγησης του Προγράµµατος, εµπλέκεται και στα τρία βασικά στάδια της διαδικασίας
εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 ως ακολούθως:
SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ & ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ

Υποχρέωση του Αξιολογητή είναι η οριστικοποίηση της SWOT ανάλυσης και η εκτίµηση των
αναγκών που προκύπτουν.
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ

Η Οµάδα Σχεδιασµού του Προγράµµατος (ΟΣΠ) παράσχει στον Αξιολογητή ένα προσχέδιο
λογικής παρέµβασης, προσδιορίζει τους στόχους, τα µέτρα και τις δράσεις που
περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα και προτείνει επίσης, την κατανοµή των πόρων,
αναµενόµενα αποτελέσµατα και τους στόχους. Επίσης, καταρτίζει Πλαίσιο Επιδόσεων
προγράµµατος, επιλέγοντας τα κατάλληλα ορόσηµα.

της
θα
τα
του

Ο Αξιολογητής εκτιµά την αναµενόµενη συµβολή του προγράµµατος στην εφαρµογή της Κοινής
Αλιευτικής Πολιτικής και της Ολοκληρωµένης Θαλάσσιας Πολιτικής, τη λογική της παρέµβασης
που προτείνεται σε σχέση µε τις διαπιστωθείσες ανάγκες, τη συνοχή µεταξύ των αναµενόµενων
εκροών και των αποτελεσµάτων, την κατανοµή των χρηµατοδοτικών πόρων, και την
καταλληλότητα των επιλεγµένων ενδιάµεσων τιµών στόχων (οροσήµων) για την επίτευξη των
στόχων του προγράµµατος. Επίσης εκπονεί το σχέδιο της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων του προγράµµατος (ΣΜΠΕ).
Η ∆ιαχειριστική Αρχή (∆Α), λαµβάνοντας υπόψη τα κείµενα της ΟΣΠ, καταρτίζει σχέδιο του
προγράµµατος σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Καν.(ΕΕ)771/2014.
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ – ΕΚΘΕΣΗ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σε αυτό το στάδιο ο Αξιολογητής δίνει οριστική γνώµη σε όλα τα µέρη του σχεδίου του
προγράµµατος, καθώς και για άλλες πτυχές που σχετίζονται µε την εφαρµογή του, και εκπονεί την
έκθεση της εκ των προτέρων αξιολόγησης. Ειδικότερα:
α) εκτιµά την επάρκεια των ανθρωπίνων πόρων και της διοικητικής ικανότητας των εµπλεκόµενων
φορέων, την καταλληλότητα των µηχανισµών υλοποίησης του προγράµµατος και των
διαδικασιών παρακολούθησης του προγράµµατος και συλλογής δεδοµένων, και
β) καταρτίζει Σχέδιο Αξιολόγησης, διασφαλίζοντας ότι αυτό συµµορφώνεται µε τις ελάχιστες
απαιτήσεις που καθορίζονται από τους ειδικούς κανόνες του ΕΤΘΑ.
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Στο διάστηµα αυτό επίσης, ο Αξιολογητής παραδίδει τη ΣΜΠΕ και βρίσκεται στη διάθεση της ∆Α
κατά την διαδικασία έγκρισής της από την αρµόδια Εθνική Περιβαλλοντική Αρχή, προκειµένου εν
συνεχεία να παραδώσει στην ∆Α τα τελικά σχέδια των εκθέσεων της εκ των προτέρων
αξιολόγησης και της ΣΜΠΕ, ενσωµατώνοντας και τα αποτελέσµατα της σχετικής διαβούλευσης µε
τους εταίρους.

1.2.2 . Επισκόπηση των συστάσεων των εκ των προτέρων αξιολογητών και σύντοµη
περιγραφή του τρόπου µε τον οποίο αντιµετωπίστηκαν

Θέµα

Σύσταση

Τρόπος µε τον οποίο
αντιµετωπίστηκε η σύσταση ή
λόγος για τον οποίο δεν
ελήφθη υπόψη

- 12 -

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

SWOT ΚΑΙ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ

2.1 . ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT ΚΑΙ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 1: Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιµης, αποδοτικής
ως προς τους πόρους, καινοτόµου, ανταγωνιστικής και βασιζόµενης στη γνώση αλιείας
Πλεονεκτήµατα
-

-

-

-

-

Η Γεωµορφολογία των θαλάσσιων περιοχών της χώρας και ο µεγάλος αριθµός
νησιών που επιτρέπουν την ανάπτυξη πολλών αλιευτικών τεχνικών. Η χώρα
διαθέτει τη µεγαλύτερη σε µήκος ακτογραµµή της ΕΕ, όπου είναι συγκεντρωµένο
το µεγαλύτερο ποσοστό του συνολικού πληθυσµού της.
Ο ελληνικός αλιευτικός στόλος είναι ο πολυπληθέστερος από άποψη αριθµού
στην ΕΕ (στις 28 Φεβρουαρίου 2014, ο ελληνικός στόλος αντιστοιχούσε στο 18%
του συνόλου της ΕΕ).
Η αυξανόµενη περιβαλλοντική ευαισθησία και ενδιαφέρον για ενέργειες
προστασίας ειδών και διαχείρισης θαλάσσιων βιοτόπων – οικοτόπων.
Η εγγύτητα σε κύριες αγορές διάθεσης (Ε.Ε) λόγω στρατηγικής θέσης της χώρας,
µε παράλληλη αυξανόµενη εγχώρια κατανάλωση ιδιαίτερα στους θερινούς µήνες
λόγω τουρισµού.
Η απασχόληση σηµαντικού αριθµού επαγγελµατιών και εργαζοµένων σε
συναφείς κλάδους, καθώς και παράλληλη ανάπτυξη επιχειρήσεων που ενισχύουν
το κλάδο σε προϊόντα –εξοπλισµούς & υπηρεσίες.
Η µεγάλη βιοποικιλότητα θαλάσσιων οργανισµών και ως εκ τούτου η µεγάλη
ποικιλία αλιευµάτων, τα περισσότερα εκ των οποίων είναι εµπορικά.

Αδυναµίες
-

-

-

Η παλαιότητα του αλιευτικού στόλου (µ.ο. 27 έτη, στοιχεία ΚΑΜ, 7/2012) µε
επιπτώσεις στο εισόδηµα και τις συνθήκες διεξαγωγής της αλιευτικής
δραστηριότητας (ασφάλεια – υγιεινή).
Ο χαµηλός βαθµός χρήσης καινοτόµων πρακτικών στην άσκηση των
δραστηριοτήτων του τοµέα.
Η µεγάλη απόσταση των νησιωτικών κυρίως αλιευτικών περιοχών από αστικά
κέντρα και η έλλειψη επαρκών ενδοπεριφερειακών συνδέσεων.
Η δυσκολία της διαχείρισης των αλιευτικών αποθεµάτων λόγω της µεγάλης
ποικιλοµορφίας των αλιευµάτων και των µεθόδων/εργαλείων αλιείας.
Η χαµηλή ενεργειακή αποδοτικότητα του αλιευτικού στόλου που οδηγεί σε υψηλό
κόστος λειτουργίας.
Οι µεγάλης ηλικίας, µη επαρκούς εκπαίδευσης αλιείς που εµφανίζουν αδυναµίες
προσαρµογής στις νέες αντιλήψεις / δραστηριότητες της αλιείας, µη
διευκολύνοντας τη σύγχρονη διαχείριση των αλιευτικών πόρων αλλά και την
ανάπτυξη της παραγωγικότητας.
Οι ελλείψεις σε εξοπλισµό και αναγκαίες παροχές των υφιστάµενων αλιευτικών
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-

λιµένων και τόπων εκφόρτωσης.
Το πρόβληµα διακίνησης προϊόντων, ιδιαίτερα των µικρών και νησιωτικών
επιχειρήσεων αλιείας.
Ο αθέµιτος ανταγωνισµός από χώρες εκτός Ε.Ε.
Η περιορισµένη συµµετοχή των αλιέων σε οργανώσεις που είναι απαραίτητες για
την προώθηση του κλάδου.
Τα αλιευτικά προϊόντα στερούνται οικολογικής σήµανσης – πιστοποίησης, ενώ τα
προγράµµατα προώθησης και ενηµέρωσης του καταναλωτή είναι περιορισµένα.
Η συγκέντρωση µεγάλου αριθµού παράκτιων οικονοµικών δραστηριοτήτων που
επιβαρύνουν το θαλάσσιο περιβάλλον.

∆υνατότητες
-

-

-

-

Η διατήρηση πληθυσµού σε νησιωτικές & παράκτιες περιοχές (κυρίως
παραµεθόριες), µε απασχόληση σε θαλάσσιες δραστηριότητες.
Η εφαρµογή καινοτόµων λύσεων για µία «έξυπνη, πράσινη αλιεία» µέσα από την
ενεργό συµµετοχή και ευαισθητοποίηση του ίδιου του αλιέα σε θέµατα
βιωσιµότητας του κλάδου και την παράλληλη ανάπτυξη της γνώσης για την
αντιµετώπιση των προβληµάτων του.
Η διαφαινόµενη αύξηση της κατανάλωσης προϊόντων αλιείας µέσω της αλλαγής
των διατροφικών συνηθειών.
Η αλληλεπίδραση µε τον τοµέα του τουρισµού στις παράκτιες αλιευτικές περιοχές
και η ενίσχυση δραστηριοτήτων αλιευτικού τουρισµού.
Η αυξηµένη ευαισθητοποίηση των τοπικών φορέων για ανάληψη δράσεων κοινού
ενδιαφέροντος µε τη συνεργασία επιχειρήσεων, συνεταιριστικών φορέων και
ερευνητικών ιδρυµάτων.
Η προσπάθεια βελτίωσης της διαχείρισης της αλιείας, ενισχύοντας την
παρακολούθηση της αλιείας µέσω της γνώσης της κατάστασης των
ιχθυοαποθεµάτων µε την ενίσχυση της έρευνας και την εφαρµογή περισσότερο
αειφόρων διαχειριστικών συστηµάτων προκειµένου να εντοπιστούν τα είδη
αλιείας που βρίσκονται σε κίνδυνο.
Η δυνατότητα στήριξης της εµπορίας και προώθησης των αλιευτικών προϊόντων
από τους αλιείς.

Απειλές
-

-

Η οικονοµική συγκυρία και οι επιπτώσεις στον κοινωνικοοικονοµικό ιστό της
χώρας και ειδικότερα των αλιευτικών περιοχών.
Η περαιτέρω πληθυσµιακή γήρανση των κατοίκων / απασχολούµενων του τοµέα.
Ο αυξηµένος ανταγωνισµός στο διεθνές περιβάλλον και από την ερασιτεχνική
αλιεία.
Η αδυναµία οργάνωσης και συµµετοχής των αλιέων στις διαδικασίες λήψης
αποφάσεων και ανταπόκρισής τους στην ανάγκη αναπροσαρµογής των
αλιευτικών δραστηριοτήτων για σκοπούς αειφόρου χρήσης των πόρων.
Οι υψηλές τιµές των καυσίµων.
Ο κίνδυνος µείωσης κάποιων αλιευτικών αποθεµάτων λόγω της κλιµατικής
αλλαγής / της αλιευτικής πίεσης / της ρύπανσης των παράκτιων περιοχών από
οικιακά και βιοµηχανικά λύµατα.

Εντοπισµός των
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αναγκών µε βάση την
ανάλυση SWOT

Συνέπεια της ανάλυσης
SWOT µε το Πολυετές
Εθνικό Σχέδιο
Στρατηγικής για την
υδατοκαλλιέργεια
Συνέπεια της ανάλυσης
SWOT µε την πρόοδο
που πρέπει να σηµειωθεί
ώστε να επιτευχθεί καλή
περιβαλλοντική
κατάσταση µέσω της
εκπόνησης και
εφαρµογής της οδηγίας –
πλαισίου για τη
θαλάσσια στρατηγική
(ΟΠΘΣ)
Ειδικές Ανάγκες όσον
αφορά την απασχόληση,
το περιβάλλον, τον
µετριασµό της κλιµατικής
αλλαγής και την
προσαρµογή σε αυτή

Ο εκσυγχρονισµός του αλιευτικού στόλου ώστε να ανταποκρίνεται επαρκώς στους
κανόνες ασφαλείας και να εξασφαλίζει ικανοποιητικές συνθήκες εργασίας και υγιεινής.
Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιµότητας των αλιευτικών επιχειρήσεων
µε την εφαρµογή καινοτόµων µεθόδων και τεχνικών (π.χ. µείωσης της ενεργειακής
κατανάλωσης).
Η επιµόρφωση των αλιέων, η ευαισθητοποίησή τους σε θέµατα προστασίας του
περιβάλλοντος και η στήριξη του εισοδήµατός τους µέσα από δράσεις διαφοροποίησης
των δραστηριοτήτων τους και διευκόλυνσης της δικτύωσης και πρόσβασής τους στις
αγορές.
Η ενίσχυση των αλιευτικών υποδοµών και η βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών
στους υφιστάµενους τόπους εκφόρτωσης στο πλαίσιο µεταξύ άλλων και της εφαρµογής
της υποχρέωσης εκφόρτωσης και απαγόρευσης των απορρίψεων, καθώς και της
αξιοποίησης των ανεπιθύµητων αλιευµάτων.
Η ενδυνάµωση της γνώσης για την κατάσταση των θαλάσσιων οικοσυστηµάτων και
των θαλάσσιων πόρων.
Η κατάρτιση, εφαρµογή και παρακολούθηση σχεδίων διαχείρισης για θαλάσσιες
Νatura2000 και άλλες θαλάσσιες προστατευόµενες περιοχές.
Η διασφάλιση ισορροπίας µεταξύ αλιευτικής ικανότητας και διαθέσιµων αλιευτικών
δυνατοτήτων.
Η στήριξη δράσεων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη ή στην εισαγωγή νέων τεχνικών ή
οργανωτικών γνώσεων που µειώνουν τις επιπτώσεις των αλιευτικών δραστηριοτήτων
στο περιβάλλον.
Η στήριξη δραστηριοτήτων συλλογής δεδοµένων, µελετών, πιλοτικών σχεδίων,
διάδοσης γνώσεων και αποτελεσµάτων ερευνών και βέλτιστων πρακτικών.
∆εν απαιτείται

- Η βελτίωση της διαχείρισης της αλιείας, ενισχύοντας την παρακολούθηση της
αλιείας µέσω της γνώσης της κατάστασης των ιχθυοαποθεµάτων καθώς και της
ενίσχυσης της έρευνας και εφαρµογής αειφόρων διαχειριστικών συστηµάτων αλιείας.
- Η εκπόνηση και εφαρµογή διαχειριστικών µέτρων που ωθούν τους αλιείς να ενεργούν
κατά τρόπον ώστε να συµβάλλουν στην επίτευξη της επιδιωκόµενης καλής
περιβαλλοντικής κατάστασης.
- Μέτρα άµβλυνσης των επιπτώσεων και µέτρα αποκατάστασης που προσανατολίζουν
τις αλιευτικές δραστηριότητες προς την αποκατάσταση των πληγέντων στοιχείων των
θαλάσσιων οικοσυστηµάτων.

- Η ανάπτυξη καινοτόµων δράσεων για την µείωση των επιπτώσεων της αλιείας στο
θαλάσσιο περιβάλλον και στα προστατευόµενα αρπακτικά
- Η µελέτη και λήψη µέτρων για την ανάσχεση των επιπτώσεων της κλιµατικής
αλλαγής
- Η στήριξη των ∆ράσεων που περιλαµβάνονται στο «Πλαίσιο ∆ράσεων
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καθώς και την
προώθηση της
καινοτοµίας

Προτεραιότητας για χρηµατοδότηση στις περιοχές Natura 2000 την περίοδο 2014 –
2020»
- Η επιµόρφωση των αλιέων, η απόκτηση νέων επαγγελµατικών δεξιοτήτων, η
προαγωγή του ρόλου των γυναικών στις αλιευτικές κοινότητες και η δικτύωση των
αλιέων που ασχολούνται µε τη µικρής κλίµακας παράκτια αλιεία.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 2: Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιµης, αποδοτικής
ως προς τους πόρους, καινοτόµου, ανταγωνιστικής και βασιζόµενης στη γνώση
υδατοκαλλιέργειας
Πλεονεκτήµατα
-

-

-

-

Η Γεωµορφολογία των θαλάσσιων περιοχών της χώρας και o µεγάλος αριθµός
νησιών που επιτρέπει την ανάπτυξη πολλών αλιευτικών τεχνικών. Η χώρα
διαθέτει τη µεγαλύτερη σε µήκος ακτογραµµή της ΕΕ, όπου είναι συγκεντρωµένο
το µεγαλύτερο ποσοστό του συνολικού πληθυσµού της.
∆ιαθεσιµότητα κατάλληλου θαλάσσιου χώρου, µε δυνατότητα ανάπτυξης σε νέες
θέσεις.
Η τεχνογνωσία και εµπειρία στην εφαρµογή σύγχρονων µεθόδων παραγωγής και
διακίνησης των αλιευτικών προϊόντων
Η υδατοκαλλιέργεια αποτελεί για την Ελλάδα σηµαντικό τοµέα της πρωτογενούς
παραγωγής και ειδικά η θαλάσσια είναι ένας από τους πλέον αναπτυσσόµενους
κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας της Χώρας (εντάσσεται στις 10 επενδυτικές
ευκαιρίες, σύµφωνα µε διεθνή µελέτη).
Συνεχώς αυξανόµενη ζήτηση των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας.
Η καθετοποίηση των παραγωγικών µονάδων της υδατοκαλλιέργειας.
Η ύπαρξη σηµαντικών πανεπιστηµιακών και ερευνητικών κέντρων που
ασχολούνται µε τον τοµέα της αλιείας και η συνεργασία τους κυρίως µε µονάδες
υδατοκαλλιέργειας για θέµατα έρευνας και καινοτοµίας.
Η εφαρµογή συστηµάτων ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας που εφαρµόζονται
για τα προϊόντα των µονάδων υδατοκαλλιεργειών.

Αδυναµίες
-

Χρονοβόρο και πολύπλοκο σύστηµα αδειοδοτήσεων
Χαµηλός ρυθµός προσαρµογής στο θεσµοθετηµένο χωροταξικό σχεδιασµό
Ανταγωνισµός στη χρήση του αιγιαλού µε άλλες δραστηριότητες, όπως ο
τουρισµός
Η ανεπάρκεια τεχνικών και κοινωνικών υποδοµών, ιδιαίτερα στις νησιωτικές
αλιευτικές περιοχές.
Ο αθέµιτος ανταγωνισµός από χώρες εκτός Ε.Ε.
Το πρόβληµα διακίνησης προϊόντων, ιδιαίτερα των µικρών και νησιωτικών
επιχειρήσεων
Προβλήµατα οικονοµικής φύσης λόγω έλλειψης ρευστότητας
Αύξηση του κόστους παραγωγής µε επίπτωση στην τιµή του παραγόµενου
προϊόντος

∆υνατότητες
-

Η ανάπτυξη, αναδιάρθρωση και βελτίωση του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας
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-

µέσω του καθορισµού των περιοχών οργανωµένης ανάπτυξης (ΠΟΑΥ) αυτής.
Αύξηση της παραγωγής
∆ιαφοροποίηση του κλάδου, µε νέα είδη και νέα τελικά προϊόντα
Βελτίωση της υπάρχουσας τεχνογνωσίας µέσω της ενίσχυσης της έρευνας και της
καινοτοµίας
Βιολογική και οικολογική σήµανση των τελικών προϊόντων
Ενίσχυση για τον εκσυγχρονισµό πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων µονάδων και
των δράσεων κοινού ενδιαφέροντος, όπως η δηµιουργία οµάδων παραγωγών

Απειλές
-

Εντοπισµός των
αναγκών µε βάση την
ανάλυση SWOT

Η οικονοµική συγκυρία και οι επιπτώσεις στον κοινωνικοοικονοµικό ιστό της
Χώρας και ειδικότερα των αλιευτικών περιοχών.
Οι κίνδυνοι αποδιάρθρωσης των παράκτιων περιοχών και των νησιών εξαιτίας
της φθίνουσας πορείας του τοµέα της αλιείας
Η διαφαινόµενη αύξηση (ή και µείωση) της στάθµης των υδάτων των θαλάσσιων
και λιµνοθαλάσσιων περιοχών, πιθανά να προκαλέσει αλλαγές στα συστήµατα
και στις µεθόδους της υδατοκαλλιεργιτικής δραστηριότητας. Παράλληλα, η
αλλαγή στη στάθµη των υδάτων των θαλάσσιων παράκτιων περιοχών δύναται να
προκαλέσει µεταβολές στην ηθολογία της αναπαραγωγής διαφόρων ειδών
ιχθύων, επηρεάζοντας το επίπεδο της αλιευτικής παραγωγικότητας των περιοχών
αυτών.
Αυξηµένος ανταγωνισµός στο διεθνές περιβάλλον
Ελλιπής ενηµέρωση των καταναλωτών
Μεγάλες καθυστερήσεις στην έγκαιρη θεσµοθέτηση και εφαρµογή σταθερού και
επικαιροποιηµένου πλαισίου λειτουργίας του κλάδου

Η συνεισφορά των υδατοκαλλιεργειών στις εξαγωγές και η συµβολή τους στη
δηµιουργία πλεονάσµατος σε συνδυασµό µε την υπάρχουσα ζήτηση καθιστούν
αναγκαία την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου µε αύξηση της παραγωγής.
Απαιτείται βελτίωση της παραγωγικότητας των υφιστάµενων επιχειρήσεων µε
παράλληλη επέκταση της δραστηριότητας και της παραγωγικής καινοτοµίας καθώς και
ίδρυση νέων µονάδων. Με τον τρόπο αυτό, θα επιτευχθούν παράλληλα η αναλογική
αύξηση της απασχόλησης και του ΑΕΠ αλλά και η διατήρηση της χώρας σε
δεσπόζουσα θέση µεταξύ των µεσογειακών κρατών.
Υπάρχει ανάγκη ανάπτυξης της έρευνας και της καινοτοµίας µε την ανάπτυξη
συνεργασιών επιχειρήσεων και πανεπιστηµίων προκειµένου να διερευνηθούν και
εξευρεθούν νέες τεχνικές και µέθοδοι βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας (νέα είδη, νέες
καλλιέργειες, κ.λπ.)
Για την βελτίωση της απόδοσης και ανταγωνιστικότητας των µονάδων
υδατοκαλλιέργειας απαιτείται η στήριξη της αγοράς συµβουλευτικών υπηρεσιών
τεχνικού, οικονοµικού, επιστηµονικού, νοµικού ή περιβαλλοντικού χαρακτήρα.
Υπάρχει ανάγκη διαφοροποίησης των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και διαµόρφωση
στρατηγικού σχεδιασµού για την προώθησή τους σε συνδυασµό µε την ενηµέρωση του
καταναλωτή.
Απαιτείται εκσυγχρονισµός των υποδοµών και των συστηµάτων παραγωγής, που
αποσκοπούν στη µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος.
Αναγκαία είναι και η απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, µε έµφαση στην
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απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης και τη µείωση του απαιτούµενου χρόνου
και κόστους, καθώς και η εφαρµογή του εθνικού χωροταξικού σχεδιασµού µε στόχο την
ορθολογική και βιώσιµη ανάπτυξη του κλάδου σε αρµονική συνύπαρξη µε άλλες
δραστηριότητες.
Συνέπεια της ανάλυσης
SWOT µε το Πολυετές
Εθνικό Σχέδιο
Στρατηγικής για την
υδατοκαλλιέργεια

Συνέπεια της ανάλυσης
SWOT µε την πρόοδο
που πρέπει να σηµειωθεί
ώστε να επιτευχθεί καλή
περιβαλλοντική
κατάσταση µέσω της
εκπόνησης και
εφαρµογής της οδηγίας –
πλαισίου για τη
θαλάσσια στρατηγική
(ΟΠΘΣ)
Ειδικές Ανάγκες όσον
αφορά την απασχόληση,
το περιβάλλον, τον
µετριασµό της κλιµατικής
αλλαγής και την
προσαρµογή σε αυτή
καθώς και την
προώθηση της
καινοτοµίας

Στο πολυετές εθνικό σχέδιο στρατηγικής για την υδατοκαλλιέργεια αναφέρεται η
δεσπόζουσα θέση του κλάδου των ελληνικών υδατοκαλλιεργειών µεταξύ των κρατών
της Μεσογείου και της ΕΕ, ενώ ταυτόχρονα καταγράφεται το γεγονός ότι τα τελευταία
χρόνια, κυρίως λόγω της δηµοσιονοµικής και χρηµατοπιστωτικής κρίσης, ο κλάδος των
υδατοκαλλιεργειών επηρεάστηκε δυσµενώς. Η ανάγκη για ανάκαµψη και περαιτέρω
ανάπτυξη του κλάδου είναι επιτακτική, όχι µόνο για την αύξηση της παραγωγής
προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, αλλά και για την ενίσχυση της εθνικής οικονοµίας, µέσω
της αύξησης του ΑΕΠ και της απασχόλησης. Επιπλέον για την Ελλάδα, λόγω των
ιδιαίτερων γεωµορφολογικών της χαρακτηριστικών, η ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών
συµβάλει σηµαντικά στην ενίσχυση και ανάπτυξη ακριτικών και υποβαθµισµένων
περιοχών.
- Η προώθηση νέων µορφών υδατοκαλλιέργειας που µειώνουν στο ελάχιστο τις
επιπτώσεις στο περιβάλλον.
- Ο καθορισµός νέων περιοχών κατάλληλων για την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας,
λαµβάνοντας υπόψη τον χωροταξικό σχεδιασµό, την απουσία ευαίσθητων
οικοσυστηµάτων και τυχόν ανθρωπογενών πηγών ρύπανσης.
- Η βελτίωση των τεχνικών και των µεθόδων παρακολούθησης και καταγραφής των
περιβαλλοντικών παραµέτρων στις περιοχές δραστηριοποίησης υδατοκαλλιεργειών.

- Η ειδική µέριµνα για την προστασία της βιοποικιλότητας και εν γένει των ευαίσθητων
και προστατευµένων περιοχών, όπως για παράδειγµα περιοχές Natura 2000, καθώς
επίσης και για την παρακολούθηση και διαχείριση των περιοχών αυτών.
- Η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας και η
χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.
- Συνεργατικές δράσεις ερευνητικού περιεχόµενου, για τον εντοπισµό και την ανάπτυξη
µεθόδων παραγωγής µε ουδέτερο αποτύπωµα στο περιβάλλον, αλλά και την διεύρυνση
της βιοτεχνολογικής αξιοποίησής τους (βιοκαύσιµα, φάρµακα, καλλυντικά χρωστικές
κ.α.).
- ∆ράσεις που αφορούν υδατοκαλλιεργητικές µεθόδους συµβατές µε τις ειδικές
περιβαλλοντικές ανάγκες διαχείρισης (και όπως αυτές προκύπτουν από το σχεδιασµό
του δικτύου Natura 2000 ή άλλων καθεστώτων προστασίας).
- Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναµικού που δραστηριοποιείται στις
υδατοκαλλιεργητικές εκµεταλλεύσεις µε ενέργειες όπως η δια βίου µάθηση, η διάχυση
της τεχνογνωσίας, των καινοτόµων και βέλτιστων πρακτικών, και η βελτίωση των
συνθηκών εργασίας και ασφάλειας των εργαζοµένων.

- 18 -

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 3: Ενίσχυση της εφαρµογής της ΚΑλΠ
Πλεονεκτήµατα
-

-

Η γενική εκτίµηση ότι η αλιευτική δραστηριότητα και η κατάσταση των βιολογικών
αλιεύσιµων αποθεµάτων παρέµεινε τα τελευταία χρόνια στα ίδια επίπεδα.
Από το 2003 µέχρι σήµερα ο ελληνικός αλιευτικός στόλος έχει µειωθεί στα
πλαίσια της εφαρµογής των κανόνων της ΚΑλΠ.
Η πλήρης συµµόρφωση µε το καθεστώς εισόδων-εξόδων και η τήρηση των
επιπέδων αναφοράς του ελληνικού αλιευτικού στόλου.
Εντός του 2013 εγκρίθηκε από Ε.Ε. σχέδιο διαχείρισης για την αλιεία µε το
εργαλείο «τράτα βυθού µε πόρτες» στο σύνολο της επικράτειας, µε στόχο την
προστασία των αποθεµάτων συγκεκριµένων ειδών-στόχων, το οποίο τέθηκε σε
εφαρµογή το 2014.
Κατά το έτος 2013 εκδόθηκε το υπ’ αριθ. 174/10-12-2013 π.δ. µε το οποίο
απαγορεύθηκε η χρήση στατικών διχτυών τα οποία έχουν µέγεθος «µατιού»
µικρότερο των είκοσι (20) χιλιοστών, µετρούµενο σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Καν. (ΕΚ) 517/2008.

Αδυναµίες
-

-

-

-

Η παράκτια αλιεία ασκείται από σκάφη µικρής αλιευτικής ικανότητας, τα οποία
αλιεύουν αποθέµατα της παράκτιας ζώνης µε µεθόδους και εργαλεία (δίχτυα,
παραγάδια, ιχθυοπαγίδες δράγες,κλπ.) χαµηλής αποδοτικότητας.
Η καθυστέρηση στην έναρξη του νέου προγράµµατος συλλογής αλιευτικών
δεδοµένων η οποία δεν επιτρέπει τον υπολογισµό της µέγιστης βιώσιµης
απόδοσης (MSY) των κυριότερων εµπορικών αποθεµάτων και εποµένως την
εκτίµηση της βιωσιµότητας των κύριων κατηγοριών του στόλου.
Ο έλεγχος της αλιευτικής δραστηριότητας των σκαφών µικρής παράκτιας αλιείας
παρουσιάζει αυξηµένες απαιτήσεις και υψηλό διοικητικό κόστος, λόγω της
εκτεταµένης διασποράς τους στην παράκτια και νησιωτική περιοχή της χώρας.
Τα σκάφη µικρής παράκτιας αλιείας παρουσιάζουν προβλήµατα ασφάλειας κατά
την άσκηση της αλιευτικής δραστηριότητας, λόγω της µικρής ιπποδύναµης των
κινητήρων τους, ενώ η προσέγγιση λιµένων για την εκφόρτωση των αλιευµάτων
είναι συχνά προβληµατική, λαµβανοµένων υπόψη και των δυσµενών καιρικών
συνθηκών, ειδικά στην περιοχή του Αιγαίου.

∆υνατότητες
-

-

Ξεκίνησε κατά το τελευταίο τρίµηνο του 2013, η συλλογή των αλιευτικών
δεδοµένων όπως βιολογικών παραµέτρων, αλιευτικής προσπάθειας κοινωνικών
και οικονοµικών δεδοµένων, η οποία καλύπτει πλέον το σύνολο των παραµέτρων
που απαιτούνται για την παρακολούθηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων
Η προσπάθεια βελτίωσης της διαχείρισης της αλιείας, ενισχύοντας την
παρακολούθηση της αλιείας µέσω της γνώσης της κατάστασης των
ιχθυοαποθεµάτων µε την ενίσχυση της έρευνας και την εφαρµογή περισσότερο
αειφόρων διαχειριστικών συστηµάτων προκειµένου να εντοπιστούν τα είδη
αλιείας που βρίσκονται σε κίνδυνο.

Απειλές
-

Χαµηλή ποιότητα ορισµένων δεδοµένων της αλιευτικής δραστηριότητας λόγω των
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της (µεγάλος αριθµός σκαφών και αλιευόµενων
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ειδών, παράλληλη χρήση διαφόρων αλιευτικών εργαλείων, διάσπαρτοι τόποι
εκφόρτωσης, αµφισβητούµενη αξιοπιστία οικονοµικών δεδοµένων από παράκτια
σκάφη µικρής κλίµακας).
Εντοπισµός των
αναγκών µε βάση την
ανάλυση SWOT

Συνέπεια της ανάλυσης
SWOT µε το Πολυετές
Εθνικό Σχέδιο
Στρατηγικής για την
υδατοκαλλιέργεια
Συνέπεια της ανάλυσης
SWOT µε την πρόοδο
που πρέπει να σηµειωθεί
ώστε να επιτευχθεί καλή
περιβαλλοντική
κατάσταση µέσω της
εκπόνησης και
εφαρµογής της οδηγίας –
πλαισίου για τη
θαλάσσια στρατηγική
(ΟΠΘΣ)
Ειδικές Ανάγκες όσον
αφορά την απασχόληση,
το περιβάλλον, τον
µετριασµό της κλιµατικής
αλλαγής και την
προσαρµογή σε αυτή
καθώς και την
προώθηση της
καινοτοµίας

Η στήριξη του προγράµµατος συλλογής δεδοµένων και η βελτίωση των µεθοδολογιών
συλλογής δεδοµένων µε στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των δεδοµένων.
Η στήριξη των διοικητικών και διαχειριστικών µηχανισµών µέσω της πρόσληψης
κατάλληλου προσωπικού προκειµένου να καταστεί εφικτή η εφαρµογή της νέας ΚΑλΠ.
∆εν απαιτείται

- Η ανάγκη για διατήρηση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων, για τη διαχείριση της
αλιείας και των στόλων που εκµεταλλεύονται τους εν λόγω πόρους.
- Η ανάγκη ανάπτυξης και εφαρµογής συντονισµένων δράσεων και λήψεως
αποφάσεων σε σχέση µε τους ωκεανούς, τις θάλασσες, τις παράκτιες περιφέρειες και
θαλάσσιους τοµείς.
- Η βελτίωση των γνώσεων για την κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

- Η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ιδίως της βιοποικιλότητας και των
θαλάσσιων προστατευόµενων περιοχών όπως οι περιοχές Natura 2000 σύµφωνα µε τις
υποχρεώσεις που ορίζονται στις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΕ
- Η βελτίωση της διαχείρισης των συστηµάτων συλλογής και διαχείρισης δεδοµένων,
µε επιστηµονικές έρευνες στην θάλασσα και πολυετή προγράµµατα δειγµατοληψίας.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 4: Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής
Πλεονεκτήµατα
-

-

-

Η Γεωµορφολογία των θαλάσσιων περιοχών της χώρας και µεγάλος αριθµός
νησιών που επιτρέπει την ανάπτυξη συµπληρωµατικών αλιευτικών τεχνικών. Η
χώρα διαθέτει τη µεγαλύτερη σε µήκος ακτογραµµή της ΕΕ, όπου είναι
συγκεντρωµένο το µεγαλύτερο ποσοστό του συνολικού πληθυσµού της.
Παράκτια αλιεία µε τη µορφή της οικογενειακής δραστηριότητας που συνδυάζεται
και µε άλλες, κυρίως αγροτουριστικές δραστηριότητες, διευκολύνοντας τη τοπική
απασχόληση.
Απασχόληση σηµαντικού αριθµού επαγγελµατιών και εργαζοµένων σε συναφείς
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κλάδους, καθώς και παράλληλη ανάπτυξη επιχειρήσεων που ενισχύουν το κλάδο
σε προϊόντα –εξοπλισµούς & υπηρεσίες.
Αδυναµίες
-

Η µεγάλη απόσταση των νησιωτικών κυρίως αλιευτικών περιοχών από αστικά
κέντρα και η έλλειψη επαρκών ενδοπεριφερειακών συνδέσεων.
Η περιορισµένη
δυνατότητα εµπορίας και προώθησης των αλιευτικών
προϊόντων από τους παραγωγούς.
Η ανεπάρκεια τεχνικών και κοινωνικών υποδοµών, ιδιαίτερα στις νησιωτικές
αλιευτικές περιοχές.
Ο περιορισµένος αριθµός αλιευτικών καταφυγίων και υποδοµών αλιευτικών
λιµένων.
Ο σηµαντικός αριθµός δραστηριοτήτων που επιβαρύνουν το περιβάλλον.
Ο χαµηλός βαθµός συνέργιας δράσεων τοπικής παρέµβασης µε παρεµβάσεις
άλλων χρηµατοδοτικών µέσων.
Οι µεγάλης ηλικίας, µη επαρκούς εκπαίδευσης, αλιείς που εµφανίζουν αδυναµίες
προσαρµογής
στις νέες αντιλήψεις / δραστηριότητες της αλιείας, µη
διευκολύνοντας τη σύγχρονη διαχείριση των αλιευτικών πόρων αλλά και την
ανάπτυξη της παραγωγικότητας.

∆υνατότητες
-

-

Η δυνατότητα εφαρµογής στρατηγικών τοπικής δράσης σε αλιευτικές περιοχές.
Η δυνατότητα για στήριξη δράσεων που συµβάλλουν στην προστασία και τη
βελτίωση του περιβάλλοντος.
Η δυνατότητα υλοποίησης δράσεων δια βίου µάθησης.
Η εφαρµογή του Κοινού Στρατηγικού Πλαισίου, η οποία προσφέρει τη δυνατότητα
ενίσχυσης του βαθµού συνέργιας µεταξύ παρεµβάσεων που αφορούν τις
αλιευτικές περιοχές.
Η δυναµική που παρουσιάζουν ειδικές µορφές τουρισµού (πχ αλιευτικός
τουρισµός).

Απειλές
-

Εντοπισµός των
αναγκών µε βάση την
ανάλυση SWOT

Συνέπεια της ανάλυσης
SWOT µε το Πολυετές

Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο τοµέας της αλιείας στη χώρα και αφορούν
στη µείωση της απασχόλησης και του εισοδήµατος, σε συνδυασµό µε την κρίση,
δηµιουργούν σηµαντικό πρόβληµα στην κοινωνική συνοχή των περιοχών που
εξαρτώνται από την αλιεία.
Η περαιτέρω πληθυσµιακή γήρανση των κατοίκων / απασχολούµενων του τοµέα.
Η έλλειψη επαρκούς θεσµικού πλαισίου όσον αφορά στον αλιευτικό τουρισµό.

Η προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης, της δηµιουργίας
θέσεων εργασίας και της στήριξης της κινητικότητας του εργατικού δυναµικού στις
παράκτιες και τις εσωτερικές κοινότητες που εξαρτώνται από την αλιεία και την
υδατοκαλλιέργεια.
Η διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της αλιείας και σε άλλους τοµείς
της θαλάσσιας οικονοµίας.
Η αξιοποίηση των περιβαλλοντικών πλεονεκτηµάτων των αλιευτικών περιοχών και η
προώθηση της πολιτιστικής (περιλαµβανοµένης της θαλάσσιας) κληρονοµιάς.
- Συνέργειες µεταξύ ιχθυοκαλλιεργητών και παραγωγών τροφών για τη βελτίωση της
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Εθνικό Σχέδιο
Στρατηγικής για την
υδατοκαλλιέργεια

Συνέπεια της ανάλυσης
SWOT µε την πρόοδο
που πρέπει να σηµειωθεί
ώστε να επιτευχθεί καλή
περιβαλλοντική
κατάσταση µέσω της
εκπόνησης και
εφαρµογής της οδηγίας –
πλαισίου για τη
θαλάσσια στρατηγική
(ΟΠΘΣ)
Ειδικές ανάγκες όσον
αφορά την απασχόληση,
το περιβάλλον, τον
µετριασµό της κλιµατικής
αλλαγής και την
προσαρµογή σε αυτή
καθώς και την
προώθηση της
καινοτοµίας

αξιοποίησης των ιχθυοτροφών και τη βιώσιµη παραγωγή τους.
- Ενίσχυση της λειτουργίας οργανωµένων ζωνών υδατοκαλλιέργειας (ΠΟΑΥ), µε σκοπό
τον επιµερισµό των λειτουργικών εξόδων µέσω της αξιοποίησης και εκµετάλλευσης
κοινόχρηστων πόρων και υποδοµών, µε ιδιαίτερη έµφαση σε αποµακρυσµένες
περιοχές.
- ∆ράσεις που αποσκοπούν στην διαφοροποίηση του εισοδήµατος σε δραστηριότητες
σε υφάλµυρα συστήµατα, (αλλά και γενικότερα στα εσωτερικά ύδατα), µέσω
συµπληρωµατικών δραστηριοτήτων που δεν σχετίζονται µε την υδατοκαλλιέργεια και
την ιχθυοτροφική εκµετάλλευση (λ.χ. ανάπτυξη αγροτοτουρισµού, εκπαιδευτικού
τουρισµού µε στόχο το περιβάλλον κ.α.)
- Ενθάρρυνση δράσεων µε στόχο την παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων και την
κατοχύρωση ονοµασίας προέλευσης (ΠΟΠ)
- Η στήριξη δράσεων που συµβάλλουν στην προστασία και τη βελτίωση του
περιβάλλοντος.

- Η αύξηση της προστιθέµενης αξίας των αλιευτικών προϊόντων και προώθηση της
κοινωνικής ευηµερίας και της πολιτιστικής κληρονοµιάς στις αλιευτικές περιοχές.
- Η βελτίωση και αξιοποίηση των περιβαλλοντικών πλεονεκτηµάτων των αλιευτικών
περιοχών, συµπεριλαµβανοµένων δράσεων για την άµβλυνση της κλιµατικής αλλαγής.
- Η ενίσχυση της παραδοσιακής υδατοκαλλιέργειας και του παραδοσιακού τρόπου
αλίευσης σε προστατευόµενες περιοχές µε παράλληλη ενίσχυση της ανάπτυξης
δραστηριοτήτων για την απόκτηση συµπληρωµατικών εισοδηµάτων.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 5: Ενίσχυση της εµπορίας και µεταποίησης
Πλεονεκτήµατα
-

-

-

Η απασχόληση σηµαντικού αριθµού επαγγελµατιών και εργαζοµένων σε
συναφείς κλάδους, καθώς και παράλληλη ανάπτυξη επιχειρήσεων που ενισχύουν
το κλάδο σε προϊόντα, εξοπλισµούς & υπηρεσίες.
Η απόκτηση τεχνογνωσίας και εµπειρίας στην εφαρµογή σύγχρονων µεθόδων
παραγωγής και διακίνησης των αλιευτικών προϊόντων µε αποτέλεσµα την
καθετοποίηση των παραγωγικών µονάδων υδατοκαλλιέργειας και µεταποίησης.
Η εγγύτητα σε κύριες αγορές διάθεσης (Ε.Ε) λόγω στρατηγικής θέσης της χώρας,
µε παράλληλη αυξανόµενη εγχώρια κατανάλωση ιδιαίτερα στους θερινούς µήνες
λόγω τουρισµού.
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-

Η εφαρµογή συστηµάτων ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας που εφαρµόζονται
για τα προϊόντα των µονάδων υδατοκαλλιεργειών.

-

Η µεγάλη απόσταση των νησιωτικών κυρίως αλιευτικών περιοχών από αστικά
κέντρα και η έλλειψη επαρκών ενδοπεριφερειακών συνδέσεων δηµιουργούν
πρόβληµα διακίνησης προϊόντων, ιδιαίτερα των µικρών και νησιωτικών
επιχειρήσεων .
Η περιορισµένη δυνατότητα εµπορίας και προώθησης των αλιευτικών προϊόντων
από τους παραγωγούς.
Ο αθέµιτος ανταγωνισµός από χώρες εκτός Ε.Ε.
Η περιορισµένη συµµετοχή των αλιέων σε οργανώσεις που είναι απαραίτητες για
την προώθηση του κλάδου.
Ο ελλιπής σχεδιασµός προώθησης προϊόντων και ενηµέρωσης του καταναλωτή –
η έλλειψη σύγχρονων στρατηγικών προώθησης προϊόντων.
Ο χαµηλός βαθµός διαφοροποίησης ειδών και µορφών (τύπων) προϊόντων.

Αδυναµίες

-

∆υνατότητες
-

-

Η υλοποίηση δράσεων τοπικής ανάπτυξης, µε εστίαση σε αλιευτικές περιοχές.
Η δυνατότητα δηµιουργίας και βελτίωσης υποδοµών ιχθυοσκαλών & αλιευτικών
λιµένων.
Η εφαρµογή εγκαταστάσεων προστασίας του περιβάλλοντος σε µονάδες
επεξεργασίας και εµπορίας αλιευτικών προϊόντων.
Η ανάληψη δράσεων κοινού ενδιαφέροντος όπως η δηµιουργία οµάδων
παραγωγών και η συνεργασία των επιχειρήσεων για τη βιώσιµη ανάπτυξη του
κλάδου και τη δραστηριοποίηση συνεταιριστικών φορέων.
Η αύξηση της κατανάλωσης µέσω της αλλαγής των διατροφικών συνηθειών.

Απειλές
-

Εντοπισµός των
αναγκών µε βάση την
ανάλυση SWOT

Η οικονοµική συγκυρία και οι επιπτώσεις στον κοινωνικοοικονοµικό ιστό της
χώρας και ειδικότερα των αλιευτικών περιοχών.
Οι περιορισµένης δυναµικότητας µονάδες, οι οποίες και είναι πιο ευάλωτες στον
ανταγωνισµό.
Οι κίνδυνοι αποδιάρθρωσης του παραγωγικού ιστού των παράκτιων περιοχών
και των νησιών εξαιτίας της φθίνουσας πορείας του τοµέα της αλιείας.
Ο αυξηµένος ανταγωνισµός στο διεθνές περιβάλλον.

Η µεταποίηση και εµπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στην Ελλάδα
παρά το συγκριτικό πλεονέκτηµα της χώρας βρίσκεται σε χαµηλά επίπεδα ανάπτυξης.
Υπάρχει περιθώριο περαιτέρω ανάπτυξης και ταυτόχρονα ανάγκη προκειµένου να
στηριχθεί η απασχόληση και η κοινωνική συνοχή. Απαιτείται προς την κατεύθυνση
αυτή η στήριξη σχεδίων παραγωγής και εµπορίας, παρεµβάσεων διαφοροποίησης των
παραγόµενων προϊόντων και αύξησης της ποιότητας και της προστιθέµενης αξίας των
αλιευτικών προϊόντων, καθώς και η διοργάνωση εκστρατειών γνωστοποίησης και
προώθησης των βιώσιµων προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας σε περιφερειακό,
εθνικό ή διεθνικό επίπεδο.
Υπάρχει ανάγκη δηµιουργίας νέων µονάδων µε εξαγωγικό προσανατολισµό. Αυτό
µπορεί να γίνει µε την αποτελεσµατική επιλογή των προς µεταποίηση ειδών έτσι ώστε
να διασφαλίζεται η βιωσιµότητα των µονάδων λόγω του εξωτερικού ανταγωνισµού.
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Ταυτόχρονα υπάρχει ανάγκη για βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας στους
χώρους εργασίας των υφιστάµενων µονάδων.
Τέλος τονίζεται η ανάγκη προώθησης της έρευνας και καινοτοµίας για την υποστήριξη
της ανάπτυξης και βιωσιµότητας του κλάδου καθώς επίσης και για την προστασία του
περιβάλλοντος.
Συνέπεια της ανάλυσης
SWOT µε το Πολυετές
Εθνικό Σχέδιο
Στρατηγικής για την
υδατοκαλλιέργεια
Συνέπεια της ανάλυσης
SWOT µε την πρόοδο
που πρέπει να σηµειωθεί
ώστε να επιτευχθεί καλή
περιβαλλοντική
κατάσταση µέσω της
εκπόνησης και
εφαρµογής της οδηγίας –
πλαισίου για τη
θαλάσσια στρατηγική
(ΟΠΘΣ)
Ειδικές Ανάγκες όσον
αφορά την απασχόληση,
το περιβάλλον, τον
µετριασµό της κλιµατικής
αλλαγής και την
προσαρµογή σε αυτή
καθώς και την
προώθηση της
καινοτοµίας

∆εν απαιτείται

- Η στήριξη της µεταποίησης των ανεπιθύµητων αλιευµάτων µε στόχο την προσαρµογή
στη νέα πολιτική της απαγόρευσης των απορρίψεων.
- Η µείωση των επιπτώσεων της µεταποίησης των αλιευτικών προϊόντων στο θαλάσσιο
περιβάλλον.

- Η προώθηση δράσεων που ενσωµατώνουν δραστηριότητες παραγωγής, µεταποίησης
και εµπορίας της εφοδιαστικής αλυσίδας που συνίστανται σε καινοτόµες διαδικασίες ή
µεθόδους.
- Η στήριξη επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών των παράκτιων αλιέων µικρής κλίµακας οι
οποίες προσθέτουν αξία στα ψάρια που αλιεύουν, ιδίως µε τη µεταποίηση ή την άµεση
εµπορία των ψαριών που αλιεύουν.
- Η ενίσχυση και στήριξη καινοτόµων παραγωγικών επενδύσεων, φιλικών προς το
περιβάλλον.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 6 : Ενίσχυση της εφαρµογής της ΟΘΠ
Πλεονεκτήµατα
-

-

Η ύπαρξη χωροταξικού σχεδιασµού, που θα αποτρέψει την άναρχη ανάπτυξη των
υδατοκαλλιεργειών και θα συµβάλει στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
Η ύπαρξη σηµαντικών πανεπιστηµιακών και ερευνητικών κέντρων που
ασχολούνται µε τον τοµέα της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Αδυναµίες
-

-

Η έλλειψη συντονισµού και συνεπών διαδικασιών λήψης αποφάσεων σε σχέση
µε πολιτικές που επηρεάζουν τις θάλασσες, τις παράκτιες και αποµακρυσµένες
νησιωτικές περιοχές και τους θαλάσσιους κλάδους.
Η ανεπάρκεια τεχνικών και κοινωνικών υποδοµών, ιδιαίτερα στις νησιωτικές
αλιευτικές περιοχές.
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-

Ο σηµαντικός αριθµός δραστηριοτήτων σε ακτές και θάλασσες που επιβαρύνουν
το περιβάλλον.

-

Η δυνατότητα για στήριξη δράσεων που συµβάλλουν στην προστασία και τη
βελτίωση του περιβάλλοντος.
Η δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου πλαισίου για την αντιµετώπιση των κοινών
προκλήσεων στις ευρωπαϊκές θαλάσσιες λεκάνες και η ενισχυµένη συνεργασία
µεταξύ των ενδιαφερόµενων µερών, για να µεγιστοποιηθεί η χρήση των
χρηµατοοικονοµικών µέσων και των κονδυλίων της Ένωσης.

∆υνατότητες

-

Απειλές
-

-

Εντοπισµός των
αναγκών µε βάση την
ανάλυση SWOT

Συνέπεια της ανάλυσης
SWOT µε το Πολυετές
Εθνικό Σχέδιο
Στρατηγικής για την
υδατοκαλλιέργεια
Συνέπεια της ανάλυσης
SWOT µε την πρόοδο
που πρέπει να σηµειωθεί
ώστε να επιτευχθεί καλή
περιβαλλοντική
κατάσταση µέσω της
εκπόνησης και
εφαρµογής της οδηγίας –
πλαισίου για τη
θαλάσσια στρατηγική
(ΟΠΘΣ)
Ειδικές Ανάγκες όσον
αφορά την απασχόληση,
το περιβάλλον, τον
µετριασµό της κλιµατικής
αλλαγής και την

Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις σε ορισµένες αλιευτικές περιοχές, εξ αιτίας είτε
της τουριστικής δραστηριότητας, είτε άλλων παραγωγικών δραστηριοτήτων, είτε
της µακροχρόνιας έλλειψης φροντίδας.
Η απουσία ολοκληρωµένου θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασµού και
ολοκληρωµένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών.

Η ανάπτυξη και εφαρµογή συντονισµένων δράσεων και διαδικασιών λήψης
αποφάσεων σε σχέση µε τους ωκεανούς, τις θάλασσες και τις παράκτιες περιοχές.
Η προώθηση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και εµπειριών για την επίτευξη
αποτελεσµατικότητας και συνοχής στο πλαίσιο της ενωσιακής νοµοθεσίας.
Η βελτίωση της επίγνωσης της κατάστασης στη θάλασσα, µέσω βελτιωµένης και
ασφαλούς ανταλλαγής δεδοµένων σε όλους τους κλάδους.
Ο καθορισµός των ορίων της βιωσιµότητας των ανθρώπινων δραστηριοτήτων που
έχουν αντίκτυπο στο θαλάσσιο περιβάλλον.
∆εν απαιτείται

- Η στήριξη της βιώσιµης χρήσης των θαλασσών και η ανάπτυξη συντονισµένης,
συνεπούς και διαφανούς διαδικασίας λήψης αποφάσεων σε σχέση µε τις πολιτικές που
επηρεάζουν τους ωκεανούς, τις θάλασσες, τα νησιά, τις παράκτιες περιοχές και τους
θαλάσσιους κλάδους.
- Η βελτίωση της επίγνωσης της κατάστασης στη θάλασσα, µέσω βελτιωµένης και
ασφαλούς ανταλλαγής πληροφοριών σε όλους τους κλάδους.

- Η προώθηση της ολοκληρωµένης θαλάσσιας διακυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα,
ιδίως µέσω της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και της περαιτέρω ανάπτυξης και
εφαρµογής στρατηγικών θαλάσσιας λεκάνης.
- Η ολοκληρωµένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών µε στόχο τη βιώσιµη ανάπτυξη
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προσαρµογή σε αυτή
καθώς και την
προώθηση της
καινοτοµίας

των θαλάσσιων και παράκτιων περιοχών, συµβάλλοντας τόσο στην επίτευξη των
στόχων της διαχείρισης µε βάση το οικοσύστηµα όσο και στην ανάπτυξη των δεσµών
ξηράς-θάλασσας.
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2.2 . ∆ΕΙΚΤΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΥΝ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 1: Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιµης, αποδοτικής ως προς τους πόρους,
καινοτόµου, ανταγωνιστικής και βασιζόµενης στη γνώση αλιείας
∆είκτης πλαισίου που
Πηγή
Παρατηρήσεις /
Έτος
Μονάδα
περιγράφει την αρχική
Τιµή
πληροφορι
αιτιολόγηση
βάσης
Μέτρησης
κατάσταση
ών
Αριθµός
15.788
Ετήσια
σκαφών
∆είκτης 1. Αλιευτικός Στόλος
2013
έκθεση
455.370
KW
στόλου
77.959
GT
∆είκτης 2.
Η εκτίµηση των οικονοµικών
Ι.ΓΕ.ΚΕ –
Ακαθάριστη προστιθέµενη αξία
µεταβλητών που
2012
427.837.048
Ευρώ (€)
Ετήσια
ανά ΙΠΑ (ισοδύναµο πλήρους
Έκθεση 2012 παρουσιάζονται στην έκθεση
απασχόλησης)
αυτή, πραγµατοποιήθηκε µε
∆είκτης 3.
Καθαρό κέρδος
∆είκτης 4. Απόδοση επένδυσης
σε πάγια και υλικά στοιχεία
ενεργητικού

2012

2012

-31.002.473

2,92

Ευρώ (€)

%

Ι.ΓΕ.ΚΕ –

τη συλλογή πρωτογενών

Ετήσια

στοιχείων από δείγµα

Έκθεση 2012

σκαφών και µε τη βοήθεια

Ι.ΓΕ.ΚΕ –

ενός δοµηµένου

Ετήσια

ερωτηµατολογίου κοινωνικο-

Έκθεση 2012

οικονοµικών στοιχείων.

∆είκτης 5. ∆είκτες βιολογικής
αειφορίας
α) ∆είκτης αειφορικής
συγκοµιδής

∆εν υπάρχουν διαθέσιµα
στοιχεία

β) δείκτης για αποθέµατα που
διατρέχουν κίνδυνο
∆είκτης 6. Απόδοση καυσίµου
κατά την αλίευση ιχθύων

Ι.ΓΕ.ΚΕ –

2012

11,65

λίτρα

Ετήσια
Έκθεση 2012

∆είκτης 7. ∆ιαθέσιµοι δείκτες
οικοσυστήµατος, όπως όπως
ορίζονται για την εφαρµογή της
οδηγίας 2008/56/ΕΚ
α) Έκταση του θαλάσσιου βυθού
που θίγεται ουσιαστικά από τις
ανθρώπινες δραστηριότητες ανά
είδος υποστρώµατος (%)
β) ποσοστά παρεµπιπτόντων
αλιευµάτων κητοειδών κατά την
αλιεία (ανά µονάδα
προσπάθειας)

∆εν υπάρχουν διαθέσιµα
στοιχεία

ποσοστό
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∆είκτης 8. Αριθµός
απασχολούµενων (ΙΠΑ)
α) Αριθµός απασχολούµενων
(ΙΠΑ) συµπεριλαµβανοµένων
ανδρών και γυναικών

Ι.ΓΕ.ΚΕ –

2012

23.943,68

ΙΠΑ

Ετήσια
Έκθεση 2012

Συµπεριλαµβανοµένων
ανδρών και γυναικών

β) Αριθµός απασχολούµενων
(ΙΠΑ) γυναικών
∆είκτης 9. Επίπτωση εργατικών
ατυχηµάτων και τραυµατισµών
α) Αριθµός εργατικών
ατυχηµάτων και τραυµατισµών

Αριθµός

∆εν υπάρχουν διαθέσιµα
στοιχεία

Km2

∆εν υπάρχουν διαθέσιµα
στοιχεία

β) σε σχέση µε τον συνολικό
αριθµό αλιέων
∆είκτης 10. Κάλυψη
προστατευόµενων θαλάσσιων
περιοχών (ΠΘΠ)
α) Κάλυψη περιοχών Natura
2000 που προσδιορίζονται
σύµφωνα µε τις οδηγίες για τα
πτηνά και τα ενδιαιτήµατα (Km2)
β) Κάλυψη άλλων µέτρων
προστασίας του χώρου δυνάµει
του άρθρου 13 παράγραφος 4
της οδηγίας 2008/56/ΕΚ (Km2)
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 2: Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιµης, αποδοτικής ως προς τους πόρους,
καινοτόµου, ανταγωνιστικής και βασιζόµενης στη γνώση υδατοκαλλιέργειας
∆είκτης πλαισίου που
Πηγή
Έτος
Μονάδα
Παρατηρήσεις /
περιγράφει την αρχική
Τιµή
πληροφορι
βάσης
Μέτρησης
αιτιολόγηση
κατάσταση
ών
∆είκτης 1. Όγκος προϊόντων
υδατοκαλλιέργειας

2012

113.842

τόνοι

Γ∆Α

∆είκτης 2. Αξία προϊόντων
υδατοκαλλιέργειας

2012

544.135

Χιλιάδες
Ευρώ (€)

Γ∆Α

Χιλιάδες
Ευρώ (€)

∆είκτης 3. Καθαρό κέρδος
∆είκτης 4. Όγκος προϊόντων
βιολογικής υδατοκαλλιέργειας
∆είκτης 5. Όγκος προϊόντων
συστήµατος ανακύκλωσης
∆είκτης 6. Αριθµός
απασχολούµενων (ΙΠΑ)

∆εν υπάρχουν διαθέσιµα
στοιχεία
∆εν υπάρχουν διαθέσιµα
στοιχεία
∆εν υπάρχουν διαθέσιµα
στοιχεία

τόνοι
τόνοι
2012

4.897
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Αριθµός
Ατόµων

Μόνιµο Προσωπικό 3.766,
Γ∆Α

εποχιακό 1.121

α) Αριθµός απασχολούµενων
(ΙΠΑ) συµπεριλαµβανοµένων
ανδρών και γυναικών

ΙΠΑ

β) Αριθµός απασχολούµενων
(ΙΠΑ) γυναικών

ΙΠΑ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
∆είκτης πλαισίου που
περιγράφει την αρχική
κατάσταση

3: Ενίσχυση της εφαρµογής της ΚΑλΠ
Πηγή
πληροφορι
ών

Έτος
βάσης

Τιµή

Μονάδα
Μέτρησης

Παρατηρήσεις /
αιτιολόγηση

2013

2.252

Αριθµός

Αποφάσεις επιβολής
κυρώσεων

Ποσοστό

∆εν υπάρχουν διαθέσιµα
στοιχεία

Α. Μέτρα όσον αφορά τον έλεγχο
∆είκτης 1. Σοβαρές παραβάσεις
στα κράτη µέλη
∆είκτης 2. Εκφορτώσεις που
υποβάλλονται σε φυσικό έλεγχο
∆είκτης 3. Υφιστάµενοι
διαθέσιµοι πόροι για τον έλεγχο
Υπουργείο

∆ιαθέσιµα σκάφη και αεροσκάφη
ελέγχου

2013

Αριθµός απασχολουµένων (ΙΠΑ)

2013

Αριθµός

Κονδύλιο του προϋπολογισµού

2013

Ευρώ (€)

105

Αριθµός

Ναυτιλίας &
Αιγαίου /
∆ιεύθυνση
Γενικής
Αστυνόµευση
ς και
Κανονισµού

Σκάφη εξοπλισµένα µε σύστηµα
ERS ή/και VMS

103 σκάφη και 2
αεροσκάφη

2013

Αριθµός

Λιµένων /
Τµήµα Γ’

∆εν υπάρχουν διαθέσιµα
στοιχεία
∆εν υπάρχουν διαθέσιµα
στοιχεία
∆εν υπάρχουν διαθέσιµα
στοιχεία

(Αλιείας)

Β. Μέτρα συλλογής δεδοµένων
∆είκτης: Τήρηση αιτηµάτων
υποβολής δεδοµένων στο
πλαίσιο του ΠΣ∆
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
∆είκτης πλαισίου που
περιγράφει την αρχική
κατάσταση
∆είκτης. Μήκος της
ακτογραµµής, κύριες πλωτές οδοί
και κύρια επιφανειακά ύδατα
α) Μήκος της ακτογραµµής
β) Μήκος των κύριων πλωτών
οδών

∆εν υπάρχουν διαθέσιµα
στοιχεία

Ποσοστό

Έτος
βάσης

2011

4: Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής
Πηγή
Μονάδα
Παρατηρήσεις /
Τιµή
πληροφορι
Μέτρησης
αιτιολόγηση
ών

16.000

γ) Επιφάνεια των κύριων
επιφανειακών υδάτων
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Km

ΕΛΣΤΑΤ

Km

∆εν υπάρχουν διαθέσιµα
στοιχεία

Km2

∆εν υπάρχουν διαθέσιµα
στοιχεία

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
∆είκτης πλαισίου που
περιγράφει την αρχική
κατάσταση
∆είκτης 1. Οργανώσεις
παραγωγών (ΟΠ), ενώσεις ΟΠ,
διακλαδικές οργανώσεις (∆ΚΟ)
α) Αριθ. ΟΠ (β) Αριθ. ενώσεων
ΟΠ (γ) Αριθ. ∆ΚΟ (δ) Αριθ.
παραγωγών ή επιχειρήσεων ανά
ΟΠ (ε) Αριθ. παραγωγών ή
επιχειρήσεων ανά ένωση ΟΠ
στ) Αριθ. παραγωγών ή
επιχειρήσεων ανά ∆ΚΟ
ζ) % παραγωγών ή επιχειρήσεων
µελών ΟΠ (η) % παραγωγών ή
επιχειρήσεων µελών ενώσεων
ΟΠ (θ) % παραγωγών ή
επιχειρήσεων µελών ∆ΚΟ
∆είκτης 2. Ετήσια αξία του
κύκλου εργασιών παραγωγής
που διατίθεται σε εµπορία στην
ΕΕ
(α) Ετήσια αξία του κύκλου
εργασιών παραγωγής που
διατίθεται σε εµπορία στην ΕΕ
(σε χιλιάδες ευρώ) (β) %
παραγωγής που διατίθεται στην
αγορά (αξία) ανά ΟΠ (γ) %
παραγωγής που διατίθεται στην
αγορά (αξία) ανά ένωση ΟΠ
(δ) % παραγωγής που διατίθεται
στην αγορά (αξία) ανά ∆ΚΟ
(ε) % παραγωγής που διατίθεται
στην αγορά (όγκος) ανά ΟΠ
(στ) % παραγωγής που διατίθεται
στην αγορά (όγκος) ανά ένωση
ΟΠ (ζ) % παραγωγής που
διατίθεται στην αγορά (όγκος)
ανά ∆ΚΟ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
∆είκτης πλαισίου που
περιγράφει την αρχική
κατάσταση
∆είκτης 1. Κοινό Περιβάλλον
Ανταλλαγής Πληροφοριών για

Έτος
βάσης

5: Ενίσχυση της εµπορίας και µεταποίησης
Πηγή
Μονάδα
Τιµή
πληροφορι
Μέτρησης
ών

Παρατηρήσεις /
αιτιολόγηση

∆εν υπάρχουν διαθέσιµα
στοιχεία

∆εν υπάρχουν διαθέσιµα
στοιχεία

Έτος
βάσης

6: Ενίσχυση της εφαρµογής της Ολοκληρωµένης Θαλάσσιας Πολιτικής
Πηγή
Μονάδα
Παρατηρήσεις /
Τιµή
πληροφορι
Μέτρησης
αιτιολόγηση
ών
∆εν υπάρχουν διαθέσιµα
%
στοιχεία
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την επιτήρηση του θαλάσσιου
τοµέα της ΕΕ
∆είκτης 2. Κάλυψη
προστατευόµενων θαλάσσιων
περιοχών (ΠΘΠ)
α) Κάλυψη περιοχών Natura
2000 που προσδιορίζονται
σύµφωνα µε τις οδηγίες για τα
πτηνά και τα ενδιαιτήµατα
β) Κάλυψη άλλων µέτρων
προστασίας του χώρου δυνάµει
του άρθρου 13 παράγραφος 4
της οδηγίας 2008/56/ΕΚ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΥΠΕΚΑ /
Τµήµα

2012

691.065,53

ha

∆ιαχείρισης
Φυσικού
Περιβάλλοντο
ς

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ
ΕΞΥΠΝΗ, ∆ΙΑΤΗΡΗΣΙΜΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

3.1 . ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΤΟΥΣ

Σύµφωνα µε την ανάλυση SWOT και λαµβάνοντας υπόψη τη στρατηγική της ΕΕ2020, καθώς και
το περιεχόµενο και τη διάρθρωση του Κανονισµού του ΕΤΘΑ, οι βασικές στρατηγικές επιλογές
της χώρας για την ενίσχυση του τοµέα της αλιείας στοχεύουν σους ακόλουθους Θεµατικούς
Στόχους της Ε2020:
-

στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του τοµέα της Αλιείας και την
Υδατοκαλλιέργειας (ΘΣ3), και

-

στην προστασία του περιβάλλοντος και στην προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
(ΘΣ6) .

Σε σχέση µε την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας (ΘΣ3), η στρατηγική εστιάζει στη στήριξη των
µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, στο σύνολο των κλάδων του τοµέα (αλιεία, υδατοκαλλιέργειες,
εµπόριο και µεταποίηση). Βασικό στόχο αποτελεί τόσο η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
αυτών, όσο και της βιωσιµότητάς τους (οικονοµική, περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιµότητα).
Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί µε την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και των επιχειρηµατικών
δεξιοτήτων στον τοµέα της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και της µεταποίησης & εµπορίας,
προκειµένου να ενισχυθούν η ανταγωνιστικότητα, η βιωσιµότητα και η διατηρησιµότητά τους. Θα
επιχειρηθεί η εισαγωγή ή ανάπτυξη νέων ή βελτιωµένων προϊόντων, διαδικασιών, τεχνολογιών,
και συστηµάτων διαχείρισης και οργάνωσης σε όλα τα επίπεδα της αλυσίδας εφοδιασµού, µε
στόχο να αυξηθεί η προστιθέµενη αξία των προϊόντων αυτών των τοµέων και να µειωθεί το
κόστος παραγωγής. Παράλληλα, θα επιδιωχθεί η βελτίωση της οργάνωσης της αγοράς στους
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τοµείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, η εξεύρεση νέων αγορών και η στήριξη ενεργειών
προώθησης των αλιευτικών προϊόντων.
Στον κλάδο της συλλεκτικής αλιείας, θα στηριχθούν επενδύσεις που α) βελτιώνουν την ασφάλεια
και τις συνθήκες εργασίας και β) προσθέτουν αξία στα αλιευτικά προϊόντα και συγκεκριµένα
επιτρέποντας στους αλιείς να πραγµατοποιούν την επεξεργασία, την εµπορία και την άµεση
πώληση των δικών τους αλιευµάτων καθώς και καινοτόµες επενδύσεις επί του σκάφους για τη
βελτίωση της ποιότητας των αλιευτικών προϊόντων.
Στον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας θα επιχειρηθεί να τονωθεί
µε την προώθηση νέων µορφών υδατοκαλλιέργειας µε υψηλό δυναµικό ανάπτυξης καθώς και µε
την ίδρυση νέων επιχειρήσεων. Η στρατηγική ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας περιλαµβάνει
επίσης τη διευκόλυνση της διαφοροποίησης µε τη στήριξη της πολυλειτουργικής
υδατοκαλλιέργειας, που επιτρέπει τη διαφοροποίηση του εισοδήµατος των επιχειρήσεων
υδατοκαλλιέργειας.
Στην ίδια κατεύθυνση, θα στηριχθεί η χρήση συµβουλευτικών υπηρεσιών τόσο από επιχειρήσεις
υδατοκαλλιέργειας όσο και από αλιείς ή οργανωµένους φορείς τους για την εκπόνηση µελετών
βιωσιµότητας, επιχειρησιακής στρατηγικής και στρατηγικής εµπορίας.
Για τους σκοπούς βελτίωσης των προϊόντων που εκφορτώνονται, της ασφάλειας και των
συνθηκών εργασίας, θα στηριχθούν επενδύσεις στις υποδοµές και συγκεκριµένα σε αλιευτικούς
λιµένες, τόπους εκφόρτωσης και αλιευτικά καταφύγια.
Στην επίτευξη του στόχου της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, θα συµβάλλει τα µέγιστα και η
προσπάθεια στήριξης επιλεγµένων αλιευτικών περιοχών, µέσα από την υλοποίηση
ολοκληρωµένων στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης οι οποίες µπορεί να κυµαίνονται µεταξύ αυτών
που επικεντρώνονται στην αλιεία έως ευρύτερες στρατηγικές που απευθύνονται στη
διαφοροποίηση των αλιευτικών περιοχών.
Αναφορικά µε την προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
(ΘΣ6), η στρατηγική επιλογή της χώρας εστιάζει στην µείωση των επιπτώσεων της αλιείας στο
θαλάσσιο περιβάλλον, στην προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και
των οικοσυστηµάτων, και στην προώθηση της υδατοκαλλιέργειας, µε υψηλό επίπεδο προστασίας
του περιβάλλοντος και της υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων, καθώς και της δηµόσιας
υγείας και ασφάλειας.
Στην ίδια κατεύθυνση θα συµπεριληφθούν µέτρα στήριξης επενδύσεων σε αλιευτικά σκάφη µε
εξοπλισµούς που βελτιώνουν την επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων, περιορίζουν τις
φυσικές & βιολογικές επιπτώσεις της αλιείας, µειώνουν τα ανεπιθύµητα αλιεύµατα. Επίσης, θα
ενισχυθούν παρεµβάσεις για την κατασκευή ή την τοποθέτηση στατικών ή κινητών
εγκαταστάσεων για την προστασία και τη βελτίωση της υδρόβιας πανίδας και χλωρίδας, , τη
διαχείριση - αποκατάσταση - παρακολούθηση των θαλάσσιων προστατευόµενων περιοχών και
των περιοχών NATURA 2000.
Με τον ίδιο στόχο, έχει προβλεφθεί σηµαντική χρηµατοδότηση για τη συλλογή αλιευτικών
δεδοµένων και για τον έλεγχο των αλιευτικών δραστηριοτήτων.
Αναφορικά µε την ιεράρχηση των Θεµατικών Στόχων, η ανταγωνιστικότητα αποτελεί τη βασική
προτεραιότητα του τοµέα της αλιείας, σε άµεση σχέση µε την προστασία του περιβάλλοντος. Αν
και δεν καταγράφονται στο παρόν στάδιο ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις, η οικονοµική συγκυρία
κατευθύνει τη στρατηγική της Χώρας για τον τοµέα κυρίως προς την ανάληψη δράσεων
ενίσχυσης της βιωσιµότητας και της διατηρισιµότητας των επιχειρήσεων όλων των κλάδων.
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Σηµειώνεται ότι στο πλαίσιο της στρατηγικής ενίσχυσης του τοµέα, συµπεριλαµβάνονται η
προώθηση της απασχόλησης και η υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναµικού (ΘΣ8),
αλλά και η υποστήριξη της µετάβασης προς µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του
άνθρακα (ΘΣ4), Θεµατικοί Στόχοι οι οποίοι όµως ενισχύονται ουσιαστικά σε δεύτερο επίπεδο.
Συγκεκριµένα, για τον ΘΣ 8, πέραν της άµεσης συσχέτισής του µε την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του τοµέα της Αλιείας και της Υδατοκαλλιέργειας, προβλέπεται η
στήριξη για δηµιουργία θέσεων απασχόλησης στο πλαίσιο της βιώσιµης ανάπτυξης αλιευτικών
περιοχών προσδίδοντας πρόσθετη αξία σε αλιευτικές δραστηριότητες & προϊόντα και
ενεργοποιώντας εναλλακτικές µορφές απασχόλησης που προάγουν την τοπική οικονοµία Το
ΕΤΘΑ στηρίζει επίσης τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων µε την ίδρυση νέων επιχειρήσεων
εκτός αλιείας, καθώς και την πολυαπασχόληση µε συµπληρωµατικές δραστηριότητες όπως για
παράδειγµα ο αλιευτικός τουρισµός. Επίσης το ΕΤΘΑ, στο πλαίσιο ενίσχυσης του ανθρώπινου
κεφαλαίου, στηρίζει τη δια βίου µάθηση, την απόκτηση νέων επαγγελµατικών δεξιοτήτων, τη
δικτύωση και την ανταλλαγή εµπειριών & βέλτιστων πρακτικών συµπεριλαµβάνοντας στους
δικαιούχους τις συζύγους αλιέων & αυτοαπασχολούµενων υδατοκαλλιεργητών, αναγνωρίζοντας
το ρόλο που διαδραµατίζουν στην οικογενειακή επιχείρηση. Στην κατεύθυνση αυτή, θα
σχεδιασθούν σχετικές δράσεις στήριξης της συγκεκριµένης οµάδας πληθυσµού.
Για τον ΘΣ4 και προκειµένου να αµβλυνθούν οι επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής, προβλέπεται
η στήριξη για: α) επενδύσεις επί του σκάφους που στοχεύουν στη µείωση της εκποµπής ρύπων ή
αερίων του θερµοκηπίου και στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των αλιευτικών σκαφών,
β)ελέγχους και συστήµατα ενεργειακής απόδοσης και γ) επενδύσεις που αυξάνουν την ενεργειακή
απόδοση και προωθούν τη χρήση από τις επιχειρήσεις του τοµέα ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ - ΤΥΠΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 1: Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιµης, αποδοτικής
ως προς τους πόρους, καινοτόµου, ανταγωνιστικής και βασιζόµενης στη γνώση αλιείας
Ο χαµηλός βαθµός ανταγωνιστικότητας του κλάδου της θαλάσσιας αλιείας, τα χαρακτηριστικά του
αλιευτικού στόλου (πολλά και µικρά σκάφη, παλαιότητα, περιορισµένη χωρητικότητα δυναµικότητα, κλπ), οι ανάγκες για εκσυγχρονισµό ή/ και δηµιουργία υποδοµών (αλιευτικά
καταφύγια, αλιευτικοί λιµένες), τα χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναµικού (µεγάλης ηλικίας
αλιείας, χαµηλό εκπαιδευτικό επίπεδο), επιτάσσουν το σχεδιασµό µιας στρατηγικής που να
καλύπτει τα προαναφερόµενα.
Θα υλοποιηθούν παρεµβάσεις που οµαδοποιούνται υπό τους ακόλουθους Ειδικούς Στόχους
του Άρθρου 6 του Κανονισµού:
- Μείωση των επιπτώσεων της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον.
- Προστασία και αποκατάσταση της υδρόβιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστηµάτων.
- ∆ιασφάλιση ισορροπίας µεταξύ αλιευτικής ικανότητας και διαθέσιµων αλιευτικών
δυνατοτήτων,
- Αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιµότητας των αλιευτικών επιχειρήσεων,
περιλαµβανοµένων των παράκτιων στόλων µικρής κλίµακας, και της βελτίωσης της
ασφάλειας ή των συνθηκών εργασίας,
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-

-

Παροχή στήριξης στην ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης, της καινοτοµίας,
περιλαµβανοµένης της αύξησης της ενεργειακής αποδοτικότητας, και της µεταφοράς
γνώσης,
Ανάπτυξη της επαγγελµατικής κατάρτισης, νέων επαγγελµατικών δεξιοτήτων και της διά
βίου µάθησης.

Ενδεικτικοί τύποι παρεµβάσεων :
- Επενδύσεις που σχετίζονται µε την ασφάλεια επί του σκάφους και στη βελτίωση της
υγιεινής και της ποιότητας των προϊόντων καθώς και στην αντικατάσταση ή
εκσυγχρονισµό των µηχανών σκαφών της παράκτιας αλιείας µικρής κλίµακας.
- Επενδύσεις που προσθέτουν αξία στα αλιευτικά προϊόντα επιτρέποντας στους αλιείς να
πραγµατοποιούν την επεξεργασία, την εµπορία και την άµεση πώληση των δικών τους
αλιευµάτων.
- Επενδύσεις σε εξοπλισµό επί του σκάφους που στοχεύουν στη µείωση της εκποµπής
ρύπων ή αερίων του θερµοκηπίου και στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των
αλιευτικών σκαφών
- Αναγκαία µέτρα προσωρινής και οριστικής παύσης αλιευτικών δραστηριοτήτων.
- Ίδρυση νέων επιχειρήσεων από αλιείς και χρηµατοδότηση των αναγκαίων
δραστηριοτήτων εκπαίδευσης.
- Επενδύσεις επί του σκάφους για την ανάπτυξη συµπληρωµατικών δραστηριοτήτων εκτός
της αλιείας, όπως περιβαλλοντικές υπηρεσίες, εκπαιδευτικές δραστηριότητες ή τουρισµός.
- Μέτρα παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών και συµπράξεων µεταξύ επιστηµόνων και
αλιέων
- Μέτρα επαγγελµατικής κατάρτισης
- Κατασκευή, τοποθέτηση ή εκσυγχρονισµό στατικών ή κινητών εγκαταστάσεων για την
προστασία και τη βελτίωση της θαλάσσιας πανίδας και χλωρίδας, συµπεριλαµβανοµένης
της επιστηµονικής προετοιµασίας και αξιολόγησής τους.
- Εκπόνηση µελετών και ενέργειες παρακολούθησης και επικαιροποίησης σχεδίων
προστασίας και διαχείρισης προστατευόµενων περιοχών.
- Επενδύσεις σε εξοπλισµό που βελτιώνει την επιλεκτικότητα µεγέθους ή την επιλεκτικότητα
είδους των αλιευτικών εργαλείων.
- Επενδύσεις σε εξοπλισµό που περιορίζει τις φυσικές και βιολογικές επιπτώσεις της αλιείας
στο οικοσύστηµα ή τον θαλάσσιο βυθό.
- Επενδύσεις σε εξοπλισµό που µειώνει τα ανεπιθύµητα αλιεύµατα εµπορικών αποθεµάτων
ή άλλα παρεµπίπτοντα αλιεύµατα.
- Επενδύσεις για την προστασία των εργαλείων και των αλιευµάτων από θηλαστικά και
πτηνά προστατευόµενα από την οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών
οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας ή την οδηγία 2009/147/ΕΚ περί
της διατηρήσεως των άγριων πτηνών.
- Επενδύσεις βελτίωσης των υποδοµών αλιευτικών λιµένων, τόπων εκφόρτωσης και
ιχθυοσκαλών.
- Επενδύσεις για την κατασκευή ή τον εκσυγχρονισµό αλιευτικών καταφυγίων.
- Μέτρα στήριξης της αλιείας εσωτερικών υδάτων
- Μέτρα προστασίας της υδρόβιας πανίδας και χλωρίδας εσωτερικών υδάτων
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ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 2: Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιµης, αποδοτικής
ως προς τους πόρους, καινοτόµου, ανταγωνιστικής και βασιζόµενης στη γνώση
υδατοκαλλιέργειας
Ο τοµέας της υδατοκαλλιέργειας (µε αιχµή τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια), συνδέεται µε ένα από
τα σηµαντικότερα εξαγωγικά προϊόντα της χώρας, επιβεβαιώνοντας την εξωστρέφεια και τη
συµβολή του στο παραγόµενο εθνικό προϊόν και εισόδηµα, παρουσιάζοντας σηµαντική ανάπτυξη
τόσο σε επενδεδυµένα κεφάλαια όσο και σε παραγωγή
Ο ευρύτερος στρατηγικός σχεδιασµός που επιχειρείται µε την εκπόνηση του Εθνικού Στρατηγικού
πολυετούς σχεδίου ανάπτυξης των υδατοκαλλιεργειών, αποτελεί τον οδηγό για την ενίσχυση του
κλάδου, µε έµφαση σε θέµατα ανταγωνιστικότητας και περιβάλλοντος.
Θα υλοποιηθούν παρεµβάσεις που οµαδοποιούνται υπό τους ακόλουθους Ειδικούς Στόχους
του Άρθρου 6 του Κανονισµού:
- Παροχή στήριξης στην ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης, της καινοτοµίας και της
µεταφοράς γνώσης.
- Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιµότητας των επιχειρήσεων
υδατοκαλλιέργειας, περιλαµβανοµένης της βελτίωσης της ασφάλειας και των συνθηκών
εργασίας, ιδίως των ΜΜΕ.
- Προστασία και αποκατάσταση της υδρόβιας βιοποικιλότητας και της ενίσχυσης των
οικοσυστηµάτων που αφορούν την υδατοκαλλιέργεια και προώθηση της αποδοτικής ως
προς τους πόρους υδατοκαλλιέργειας.
- Προώθηση της υδατοκαλλιέργειας, µε υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και
της υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων καθώς και της δηµόσιας υγείας και
ασφάλειας.
- Ανάπτυξη επαγγελµατικής κατάρτισης, νέων επαγγελµατικών δεξιοτήτων και της διά βίου
µάθησης.
Ενδεικτικοί τύποι παρεµβάσεων:
- Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια, ίδρυση νέων και εκσυγχρονισµός
υφιστάµενων µονάδων υδατοκαλλιέργειας.
- Προώθηση νέων µορφών υδατοκαλλιέργειας µε υψηλό δυναµικό ανάπτυξης.
- Επενδύσεις στη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας.
- Επενδύσεις για αύξηση προστιθέµενης αξίας στα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας µε την
πραγµατοποίηση της επεξεργασίας, της εµπορίας και της άµεσης πώλησης πρωτίστως
της δικής της παραγωγής.
- ∆ιαφοροποίηση του εισοδήµατος των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας µέσω της
ανάπτυξης συµπληρωµατικών δραστηριοτήτων εκτός της υδατοκαλλιέργειας.
- Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών τεχνικού, επιστηµονικού, νοµικού ή οικονοµικού
χαρακτήρα σε εκµεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας.
- Στήριξη ανάπτυξης ζωνών υδατοκαλλιέργειας και των απαιτούµενων υποδοµών.
- ∆ράσεις που εξυπηρετούν τη µετάβαση σε συστήµατα οικολογικής διαχείρισης και
οικολογικού ελέγχου και σε µεθόδους βιολογικής υδατοκαλλιέργειας.
- Υδατοκαλλιέργεια που παρέχει περιβαλλοντικές υπηρεσίες όπως µεθόδους συµβατές µε
συγκεκριµένες περιβαλλοντικές ανάγκες υποκείµενες σε ειδικές απαιτήσεις διαχείρισης,
µορφές εκτατικής υδατοκαλλιέργειας κλπ.
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-

Μέτρα για τη δηµόσια υγεία µέσω χορήγησης αντιστάθµισης σε οστρακοκαλλιεργητές
Μέτρα για την υγεία και καλή διαβίωση των ζώων όπως δράσεις ελέγχου & εξάλειψης των
νόσων στον τοµέα υδατοκαλλιέργειας κλπ.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 3: Ενίσχυση της εφαρµογής της ΚΑλΠ
Η τάση µείωσης των ιχθυοαποθεµάτων, η ανάγκη διασφάλισης της βιωσιµότητας των αλ.
επιχειρήσεων, καθώς και ο εντοπισµός ειδών αλιείας που βρίσκονται σε κίνδυνο, καθιστούν
αναγκαία τη περαιτέρω στήριξη των σχετικών µηχανισµών παρακολούθησης και ελέγχου, καθώς
επίσης και την εφαρµογή περισσότερο αειφόρων διαχειριστικών συστηµάτων.
Θα υλοποιηθούν παρεµβάσεις που οµαδοποιούνται υπό τους Ειδικούς Στόχους του Άρθρου 6
του Κανονισµού:
-

Βελτίωση και παροχή επιστηµονικής γνώσης καθώς και της βελτίωση της συλλογής και
διαχείρισης δεδοµένων.
Παροχή στήριξης στην παρακολούθηση, τον έλεγχο και την επιβολή, ενισχύοντας µε τον
τρόπο αυτό τις θεσµικές ικανότητες και την αποτελεσµατικότητα της δηµόσιας διοίκησης,
χωρίς αύξηση του διοικητικού φόρτου.

Ενδεικτικοί τύποι παρεµβάσεων :
- Συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδοµένων µε στόχο την επιστηµονική ανάλυση και την
υλοποίηση της ΚΑλΠ
- Επιστηµονικές έρευνες στη θάλασσα.
- Εθνικά και διεθνικά πολυετή προγράµµατα δειγµατοληψίας.
- Παρακολούθηση στη θάλασσα των εµπορικών και ερασιτεχνικών αλιευτικών
δραστηριοτήτων, περιλαµβανοµένης της παρακολούθησης των παρεµπιπτόντων
αλιευµάτων των θαλάσσιων οργανισµών όπως τα θαλάσσια θηλαστικά και τα πουλιά.
- Βελτίωση των συστηµάτων συλλογής και διαχείρισης δεδοµένων και υλοποίηση πιλοτικών
µελετών, µε στόχο τη βελτίωση των υφιστάµενων συστηµάτων συλλογής και διαχείρισης
δεδοµένων.
- Αγορά ή/και ανάπτυξη τεχνολογίας που καθιστά δυνατή την συλλογή, διαχείριση,
επικύρωση, ανάλυση, παρουσίαση και ανταλλαγή δεδοµένων σχετικών µε την αλιεία,
καθώς και διασύνδεση µε διατοµεακά συστήµατα ανταλλαγής δεδοµένων.
- Ανάπτυξη, αγορά και εγκατάσταση των απαραίτητων στοιχείων, περιλαµβανοµένου υλικού
και λογισµικού, για τη διασφάλιση της διαβίβασης δεδοµένων από τους φορείς που
ενέχονται στην αλιεία και στην εµπορία των προϊόντων της αλιείας στο οικείο κράτος µέλος
και στις ενωσιακές αρχές, περιλαµβανοµένων των απαραίτητων στοιχείων συστηµάτων
ηλεκτρονικής καταγραφής και αναφοράς πληροφοριών (ERS), συστηµάτων
παρακολούθησης σκαφών (VMS-ΣΠΣ) και συστηµάτων αυτόµατου εντοπισµού (AIS).
- Αγορά ή εκσυγχρονισµός ελεγκτικών µέσων συµπεριλαµβανοµένων περιπολικών πλοίων
και αεροσκαφών.
- Ανάπτυξη καινοτόµων συστηµάτων ελέγχου και εφαρµογή πιλοτικών προγραµµάτων για
τον έλεγχο της αλιείας
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-

Προγράµµατα κατάρτισης και ανταλλαγής, και ανάµεσα στα κράτη µέλη, προσωπικού
επιφορτισµένου µε την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την επιτήρηση αλιευτικών
δραστηριοτήτων

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 4: Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής
µέσω του ακόλουθου ειδικού στόχου: της προώθησης της οικονοµικής ανάπτυξης, της
κοινωνικής ένταξης, της δηµιουργίας θέσεων εργασίας και παροχή στήριξης της
απασχολησιµότητας και της κινητικότητας του εργατικού δυναµικού στις παράκτιες και τις
εσωτερικές κοινότητες που εξαρτώνται από την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια,
συµπεριλαµβανοµένης της διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της αλιείας
και σε άλλους τοµείς της θαλάσσιας οικονοµίας.
Η αλιευτική δραστηριότητα συγκεντρώνεται σε µεγάλο βαθµό στις νησιωτικές και παράκτιες
περιοχές της χώρας. Η ανάπτυξη της Αλιείας διαχρονικά έχει ως αποτέλεσµα την εµφάνιση
φαινοµένων εξάρτησης ορισµένων περιοχών της χώρας από την αλιευτική δραστηριότητα,
περιοχές οι οποίες χαρακτηρίζονται αφενός από δηµογραφικά και κοινωνικοοικονοµικά
προβλήµατα και αφετέρου από τις ελλείψεις που παρατηρούνται σε βασικές υποδοµές. Από την
άλλη, τα φυσικά πλεονεκτήµατά τους, σε συνδυασµό µε ελκυστικότητά τους ως τουριστικοί
προορισµοί αποτελούν ένα θετικό πλαίσιο που µπορεί να αξιοποιηθεί προκειµένου να
αντιστραφούν οι αρνητικές εξελίξεις και να επιτευχθεί η αειφόρος ανάπτυξη των περιοχών αυτών.
Κατά συνέπεια απαιτείται η ενίσχυσή τους για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε αυτές, στο
πλαίσιο µιας συνολικής στρατηγικής
Θα υλοποιηθούν παρεµβάσεις που οµαδοποιούνται υπό τους ακόλουθους Αναπτυξιακούς
Στόχους:
-

-

Προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης, της δηµιουργίας θέσεων
εργασίας και της στήριξης της κινητικότητας του εργατικού δυναµικού στις παράκτιες και
τις εσωτερικές κοινότητες που εξαρτώνται από την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια.
∆ιαφοροποίηση των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της αλιείας και σε άλλους τοµείς της
θαλάσσιας οικονοµίας.

Επισηµαίνεται, ότι για τις παράκτιες και θαλάσσιες περιοχές, σηµαντική θεωρείται όχι µόνο η
δηµιουργία απασχόλησης, αλλά παράλληλα και η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, δεδοµένου
ότι το σηµαντικότερο τµήµα του κοινωνικού και οικονοµικού ιστού εξαρτάται από τον τοµέα της
αλιείας.
Ενδεικτικοί τύποι παρεµβάσεων:
- ∆ράσεις αύξησης της προστιθέµενης αξίας των αλιευτικών προϊόντων, προώθησης της
καινοτοµίας σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας της αλιείας και της
υδατοκαλλιέργειας, δια βίου µάθησης και στήριξης της διαφοροποίησης εντός ή εκτός των
αλιευτικών δραστηριοτήτων.
- ∆ράσεις βελτίωσης και αξιοποίησης των περιβαλλοντικών πλεονεκτηµάτων των
αλιευτικών περιοχών, προώθηση της κοινωνικής ευηµερίας και της πολιτιστικής
κληρονοµιάς στις αλιευτικές περιοχές, περιλαµβανοµένης της θαλάσσιας πολιτιστικής
κληρονοµιάς.
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-

Ενέργειες διάδοσης βέλτιστων πρακτικών µέσω της διακρατικής και διαπεριφερειακής
συνεργασίας
Ενέργειες για την οργάνωση και αποτελεσµατική λειτουργία των Τοπικών Οµάδων
∆ράσης Αλιείας (ΤΟ∆Α).

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 5: Ενίσχυση της εµπορίας και µεταποίησης
Ο τοµέας της µεταποίησης και εµπορίας στη χώρα παρουσιάζει περιορισµένα µεγέθη
συγκρινόµενος µε αυτόν της ΕΕ-28. Εντούτοις, αποτελεί τοµέα µε προστιθέµενη αξία, δεδοµένου
ότι δρα συµπληρωµατικά σε σχέση µε τους υπόλοιπους τοµείς, αποτελώντας σε κάποιο βαθµό το
δίαυλο προώθησης των αλιευτικών προϊόντων.
Θα υλοποιηθούν παρεµβάσεις υπό τους Ειδικούς Στόχους του Άρθρου 6 του Κανονισµού:
- Βελτίωση της οργάνωσης της αγοράς για προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας,
- Ενθάρρυνση των επενδύσεων στους τοµείς της µεταποίησης και της εµπορίας.
Ενδεικτικοί τύποι παρεµβάσεων :
Μέτρα εµπορίας όπως :
- αναζήτηση νέων αγορών και βελτίωση των όρων διάθεσης στην αγορά προϊόντων αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας,
- στήριξη σχεδίων παραγωγής και εµπορίας οργανώσεων παραγωγών,
- προώθηση της ποιότητας και της προστιθέµενης αξίας µέσω της διευκόλυνσης: της αίτησης για
καταχώριση ενός συγκεκριµένου προϊόντος και της προσαρµογής των ενδιαφερόµενων φορέων
στις σχετικές απαιτήσεις συµµόρφωσης και πιστοποίησης βάσει του κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (37), της πιστοποίησης και της
προώθησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, της παρουσίασης και συσκευασίας
προϊόντων, συµβολή στην ιχνηλασιµότητα των προϊόντων αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας και,
εφόσον συντρέχει περίπτωση, στην ανάπτυξη οικολογικού σήµατος ευρωπαϊκής εµβέλειας για τα
προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, κατά τα προβλεπόµενα στον κανονισµό (ΕΕ) αριθ.
1379/2013 κλπ
- διοργάνωση εκστρατειών γνωστοποίησης και προώθησης για τα βιώσιµα προϊόντα αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας σε περιφερειακό, εθνικό ή διεθνικό επίπεδο, προκειµένου να αυξηθεί η
ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά.
Μέτρα µεταποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας όπως αυτά που :
- συµβάλλουν στην εξοικονόµηση ενέργειας ή τη µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων,
συµπεριλαµβανοµένης της επεξεργασίας των αποβλήτων·
- βελτιώνουν την ασφάλεια, την υγιεινή, την υγεία και τις συνθήκες εργασίας·
- υποστηρίζουν τη µεταποίηση των αλιευµάτων ιχθύων που αποτελούν αντικείµενο εµπορίας και
δεν µπορούν να προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση·
- σχετίζονται µε τη µεταποίηση υποπροϊόντων που προκύπτουν από τις βασικές δραστηριότητες
µεταποίησης·
- σχετίζονται µε τη µεταποίηση προϊόντων βιολογικής υδατοκαλλιέργειας δυνάµει των άρθρων 6
και 7 του κανονισµού (ΕΚ) του Συµβουλίου αριθ. 834/2007·
- οδηγούν στη δηµιουργία νέων ή βελτιωµένων προϊόντων, νέων ή βελτιωµένων διαδικασιών, ή
νέων ή βελτιωµένων συστηµάτων διαχείρισης και οργάνωσης.
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ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 6 : Ενίσχυση της εφαρµογής της ΟΘΠ
Στο πλαίσιο αυτό θα υλοποιηθούν παρεµβάσεις αναγκαίες για την ενίσχυση εφαρµογής της
Ολοκληρωµένης Θαλάσσιας Πολιτικής υπό τον Ειδικό στόχο «Ανάπτυξη και υλοποίηση της
Ολοκληρωµένης Θαλάσσιας Πολιτικής».
Οι παρεµβάσεις θα αφορούν δράσεις που συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της
Ολοκληρωµένης Θαλάσσιας Εποπτείας και ιδίως των στόχων του Κοινού Περιβάλλοντος
Ανταλλαγής Πληροφοριών.

3.2 . ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Προτεραιότητα
Ένωσης
Ειδικός Στόχος

της

∆είκτης Αποτελέσµατος

Προτεραιότητα
Ένωσης
Ειδικός Στόχος

της

∆είκτης Αποτελέσµατος

ΠΕ1: Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιµης, αποδοτικής ως προς τους πόρους,
καινοτόµου, ανταγωνιστικής και βασιζόµενης στη γνώση αλιείας
ΕΣ1. Μείωση του αντίκτυπου της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον,
περιλαµβανοµένης της κατά το δυνατόν αποφυγής και µείωσης των ανεπιθύµητων
αλιευµάτων
Τίτλος ∆είκτη
Τιµή – στόχος για
Μονάδα Μέτρησης
το 2023
τόνοι
∆εν τηρούνται
στοιχεία από την
%
αρµόδια Υπηρεσία.
Η υποχρέωση
εκφόρτωσης για
∆είκτης 4. Μεταβολή στα
ορισµένα µόνο είδη
βάσει του Καν
ανεπιθύµητα αλιεύµατα
(ΕΕ)1380/2013
ξεκινά από 1/1/2015,
οπότε θα τηρούνται
στοιχεία µέσω του
ΟΣΠΑ
∆εν γίνεται πλέον
λίτρα καυσίµου/τόνο
καταγραφή
εκφορτωθέντων
στοιχείων για
αλιευµάτων
∆είκτης 5. Μεταβολή στην απόδοση
κατανάλωση
καυσίµου κατά την αλίευση ιχθύων
καυσίµων από τα
αλιευτικά σκάφη,
από το Υπ.
Οικονοµικών
ΠΕ1 :Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιµης, αποδοτικής ως προς τους πόρους,
καινοτόµου, ανταγωνιστικής και βασιζόµενης στη γνώση αλιείας
ΕΣ2. Προστασία και αποκατάσταση της υδρόβιας βιοποικιλότητας και των
οικοσυστηµάτων
Τίτλος ∆είκτη
Τιµή – στόχος για
Μονάδα Μέτρησης
το 2023
λίτρα καυσίµου/τόνο
εκφορτωθέντων
αλιευµάτων
∆είκτης 5. Μεταβολή στην απόδοση
∆εν γίνεται πλέον
καυσίµου κατά την αλίευση ιχθύων
καταγραφή
στοιχείων για
κατανάλωση
καυσίµων από τα
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αλιευτικά σκάφη,
από το Υπ.
Οικονοµικών
∆είκτης 10. Μεταβολή της κάλυψης
των προστατευόµενων θαλάσσιων
περιοχών (ΠΘΠ) που υπάγονται
στην προτεραιότητα αριθ. 1 της
Ένωσης:
α) Μεταβολή της κάλυψης περιοχών
Natura 2000 που προσδιορίζονται
σύµφωνα µε τις οδηγίες για τα πτηνά
και τα ενδιαιτήµατα
β) Μεταβολή της κάλυψης άλλων
µέτρων προστασίας του χώρου
δυνάµει του άρθρου 13 παράγραφος
4 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ
Προτεραιότητα
Ένωσης
Ειδικός Στόχος

της

∆είκτης Αποτελέσµατος

Προτεραιότητα
Ένωσης
Ειδικός Στόχος

της

∆είκτης Αποτελέσµατος

0

Km²

ΠΕ1: Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιµης, αποδοτικής ως προς τους πόρους,
καινοτόµου, ανταγωνιστικής και βασιζόµενης στη γνώση αλιείας
ΕΣ3. ∆ιασφάλιση ισορροπίας µεταξύ αλιευτικής ικανότητας και διαθέσιµων
αλιευτικών δυνατοτήτων
Τίτλος ∆είκτη
Τιµή – στόχος για
Μονάδα Μέτρησης
το 2023
Κάποια
χιλιάδες ευρώ
κοινωνικοοικονοµικά
στοιχεία πιθανό θα
∆είκτης 3. Μεταβολή των καθαρών
είναι διαθέσιµα από
κερδών
το πρόγραµµα
συλλογής αλιευτικών
δεδοµένων έτους
2013
∆εδοµένου ότι δεν
ποσοστό
σχετικά τα δεδοµένα
∆είκτης 6. Μεταβολή του % των
στην έκθεση
στόλων στους οποίους παρατηρείται
αλιευτικής
έλλειψη ισορροπίας (σύµφωνα µε
ικανότητας του
εκτιµήσεις των αρχικών τιµών στο
στόλου δεν µπορούν
ΕΠ)
να παρατεθούν
σχετικά στοιχεία
ΠΕ1:Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιµης, αποδοτικής ως προς τους πόρους,
καινοτόµου, ανταγωνιστικής και βασιζόµενης στη γνώση αλιείας
ΕΣ4.Αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιµότητας των αλιευτικών
επιχειρήσεων, περιλαµβανοµένων των παράκτιων στόλων µικρής κλίµακας και
βελτίωση της ασφάλειας και των συνθηκών εργασίας
Τίτλος ∆είκτη
Τιµή – στόχος για
Μονάδα Μέτρησης
το 2023
Κάποια στοιχεία
πιθανό θα είναι
διαθέσιµα από το
∆είκτης 1. Μεταβολή της αξίας της
πρόγραµµα συλχιλιάδες ευρώ
παραγωγής
λογής αλιευτικών
δεδοµένων έτους
2013

∆είκτης 2. Μεταβολή του όγκου της
παραγωγής
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Κάποια στοιχεία
πιθανό θα είναι
διαθέσιµα από το
πρόγραµµα
συλλογής

τόνοι

∆είκτης 3. Μεταβολή των καθαρών
κερδών

∆είκτης 5. Μεταβολή στην απόδοση
καυσίµου κατά την αλίευση ιχθύων

∆είκτης 7. Απασχόληση που
δηµιουργείται στον τοµέα της
αλιείας ή σε συµπληρωµατικές
δραστηριότητες

50

∆είκτης 8. Απασχόληση που
διατηρείται στον τοµέα της αλιείας ή
σε συµπληρωµατικές
δραστηριότητες

300

∆είκτης 9. Μεταβολή στα εργατικά
ατυχήµατα και τους τραυµατισµούς
α) Μεταβολή του αριθµού των
εργατικών ατυχηµάτων και
τραυµατισµών
β) Μεταβολή του % των εργατικών
ατυχηµάτων και τραυµατισµών σε
σχέση µε το σύνολο των αλιέων
Προτεραιότητα
Ένωσης
Ειδικός Στόχος

της

∆είκτης Αποτελέσµατος

αλιευτικών
δεδοµένων έτους
2013
Κάποια στοιχεία
πιθανό θα είναι
διαθέσιµα από το
πρόγραµµα
συλλογής
αλιευτικών
δεδοµένων έτους
2013
∆εν γίνεται πλέον
καταγραφή
στοιχείων για
κατανάλωση
καυσίµων από τα
αλιευτικά σκάφη,
από το Υπ.
Οικονοµικών

χιλιάδες ευρώ

λίτρα καυσίµου/τόνο
εκφορτωθέντων
αλιευµάτων

ΙΠΑ

ΙΠΑ

αριθµός
ποσοστό
∆εν τηρούνται
στοιχεία από την
αρµόδια Υπηρεσία

ΠΕ1:Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιµης, αποδοτικής ως προς τους πόρους,
καινοτόµου, ανταγωνιστικής και βασιζόµενης στη γνώση αλιείας
ΕΣ5. Στήριξη στην ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης, της καινοτοµίας,
περιλαµβανοµένης της αύξησης της ενεργειακής απόδοσης, και της µεταφοράς
γνώσης
Τίτλος ∆είκτη
Τιµή – στόχος για
Μονάδα Μέτρησης
το 2023
Κάποια στοιχεία
πιθανό θα είναι
διαθέσιµα από το
∆είκτης 1. Μεταβολή της αξίας της
πρόγραµµα
χιλιάδες ευρώ
παραγωγής
συλλογής
αλιευτικών
δεδοµένων έτους
2013

∆είκτης 2. Μεταβολή του όγκου της
παραγωγής
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Κάποια στοιχεία
πιθανό θα είναι
διαθέσιµα από το
πρόγραµµα
συλλογής
αλιευτικών
δεδοµένων έτους

τόνοι

∆είκτης 3. Μεταβολή των καθαρών
κερδών

Προτεραιότητα
Ένωσης
Ειδικός Στόχος

της

∆είκτης Αποτελέσµατος

Προτεραιότητα
Ένωσης
Ειδικός Στόχος

της

∆είκτης
Αποτελέσµατος

ΠΕ2: Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιµης, αποδοτικής ως προς τους πόρους,
καινοτόµου, ανταγωνιστικής και βασιζόµενης στη γνώση υδατοκαλλιέργειας
ΕΣ1. Στήριξη στην ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης, της καινοτοµίας και της
µεταφοράς γνώσης
Τίτλος ∆είκτη
Τιµή – στόχος για
Μονάδα Μέτρησης
το 2023
τόνοι
∆είκτης 1. Μεταβολή του όγκου
0
προϊόντων υδατοκαλλιέργειας

∆είκτης 3 Μεταβολή των καθαρών
κερδών

της

χιλιάδες ευρώ

ΠΕ1: Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιµης, αποδοτικής ως προς τους πόρους,
καινοτόµου, ανταγωνιστικής και βασιζόµενης στη γνώση αλιείας
ΕΣ6. Ανάπτυξη επαγγελµατικής κατάρτισης, νέων επαγγελµατικών δεξιοτήτων και
της δια βίου µάθησης
Τίτλος ∆είκτη
Τιµή – στόχος για
Μονάδα Μέτρησης
το 2023
∆είκτης 7. Απασχόληση που
ΙΠΑ
δηµιουργείται στον τοµέα της
50
αλιείας ή σε συµπληρωµατικές
δραστηριότητες
Κάποια
ΙΠΑ
κοινωνικοοικονοµικά
στοιχεία πιθανό θα
∆είκτης 8. Απασχόληση που
διατηρείται (ΙΠΑ) στον τοµέα της
είναι διαθέσιµα από
αλιείας ή σε συµπληρωµατικές
το πρόγραµµα
δραστηριότητες
συλλογής αλιευτικών
δεδοµένων έτους
2013
αριθµός
∆είκτης 9. Μεταβολή στα εργατικά
ατυχήµατα και τους τραυµατισµούς
ποσοστό
α) Μεταβολή του αριθµού των
∆εν τηρούνται
εργατικών ατυχηµάτων και
στοιχεία από την
τραυµατισµών
αρµόδια Υπηρεσία
β) Μεταβολή του % των εργατικών
ατυχηµάτων και τραυµατισµών σε
σχέση µε το σύνολο των αλιέων

∆είκτης 2. Μεταβολή της αξίας
προϊόντων υδατοκαλλιέργειας

Προτεραιότητα
Ένωσης
Ειδικός Στόχος

2013
Κάποια στοιχεία
πιθανό θα είναι
διαθέσιµα από το
πρόγραµµα
συλλογής
αλιευτικών
δεδοµένων έτους
2013

χιλιάδες ευρώ
0
χιλιάδες ευρώ
0

ΠΕ2: Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιµης, αποδοτικής ως προς τους πόρους,
καινοτόµου, ανταγωνιστικής και βασιζόµενης στη γνώση υδατοκαλλιέργειας
ΕΣ2. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιµότητας των επιχειρήσεων
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∆είκτης Αποτελέσµατος

υδατοκαλλιέργειας, περιλαµβανοµένης της βελτίωσης της ασφάλειας και των συνθηκών
εργασίας, ιδίως των ΜΜΕ
Τίτλος ∆είκτη
Τιµή – στόχος για
Μονάδα Μέτρησης
το 2023
τόνοι
∆είκτης 1. Μεταβολή του όγκου
8.400
προϊόντων υδατοκαλλιέργειας
∆είκτης 2. Μεταβολή της αξίας
προϊόντων υδατοκαλλιέργειας
∆είκτης 3 Μεταβολή των καθαρών
κερδών

Προτεραιότητα
Ένωσης
Ειδικός Στόχος

της

∆είκτης Αποτελέσµατος

Προτεραιότητα
Ένωσης
Ειδικός Στόχος

της

∆είκτης Αποτελέσµατος

χιλιάδες ευρώ
40.150
Στο πολυετές των
υδατοκαλλιεργειών
που υποβλήθηκε,
προβλέπεται
συνολικά αύξηση
του όγκου της
παραγωγής του
κλάδου, της τάξεως
του 7% χωρίς
ωστόσο, να
καθορίζεται το ύψος
της αναµενόµενης
αύξησης των κερδών

χιλιάδες ευρώ

ΠΕ2: Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιµης, αποδοτικής ως προς τους πόρους,
καινοτόµου, ανταγωνιστικής και βασιζόµενης στη γνώση υδατοκαλλιέργειας
ΕΣ3. Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και ενίσχυση των
οικοσυστηµάτων που αφορούν την υδατοκαλλιέργεια και προώθηση της αποδοτικής
ως προς τους πόρους υδατοκαλλιέργειας
Τίτλος ∆είκτη
Τιµή – στόχος για
Μονάδα Μέτρησης
το 2023
τόνοι
∆είκτης 4 Μεταβολή του όγκου της
∆εν τηρούνται
παραγωγής βιολογικής
υδατοκαλλιέργειας

στοιχεία από την
αρµόδια Υπηρεσία

∆είκτης 5. Μεταβολή του όγκου των
προϊόντων συστήµατος
ανακύκλωσης

∆εν τηρούνται
στοιχεία από την
αρµόδια Υπηρεσία

∆είκτης 6. Μεταβολή του όγκου των
προϊόντων υδατοκαλλιέργειας που
πιστοποιούνται δυνάµει εθελοντικών
συστηµάτων αειφορίας

∆εν τηρούνται
στοιχεία από την
αρµόδια Υπηρεσία

∆είκτης 7. Μονάδες
υδατοκαλλιέργειας που παρέχουν
περιβαλλοντικές υπηρεσίες

∆εν τηρούνται
στοιχεία από την
αρµόδια Υπηρεσία

τόνοι

τόνοι

αριθµός µονάδων

ΠΕ2: Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιµης, αποδοτικής ως προς τους πόρους,
καινοτόµου, ανταγωνιστικής και βασιζόµενης στη γνώση υδατοκαλλιέργειας
ΕΣ4. Προώθηση της υδατοκαλλιέργειας, µε υψηλό επίπεδο προστασίας του
περιβάλλοντος και της υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων καθώς και της
δηµόσιας υγείας και ασφάλειας
Τίτλος ∆είκτη
Τιµή – στόχος για
Μονάδα Μέτρησης
το 2023
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τόνοι

Προτεραιότητα
Ένωσης
Ειδικός Στόχος

της

∆είκτης Αποτελέσµατος

Προτεραιότητα
Ένωσης
Ειδικός Στόχος

της

∆είκτης Αποτελέσµατος

Προτεραιότητα
Ένωσης
Ειδικός Στόχος

της

∆είκτης Αποτελέσµατος

∆είκτης 1. Μεταβολή του όγκου
προϊόντων υδατοκαλλιέργειας

∆εν γίνεται εκτίµηση

∆είκτης 2. Μεταβολή της αξίας
προϊόντων υδατοκαλλιέργειας

∆εν γίνεται εκτίµηση

Χιλιάδες ευρώ
τόνοι

∆είκτης 4 Μεταβολή του όγκου της
παραγωγής βιολογικής
υδατοκαλλιέργειας

∆εν γίνεται εκτίµηση

∆είκτης 5. Μεταβολή του όγκου των
προϊόντων συστήµατος
ανακύκλωσης

∆εν τηρούνται
στοιχεία από την
αρµόδια Υπηρεσία

τόνοι

ΠΕ2: Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιµης, αποδοτικής ως προς τους πόρους,
καινοτόµου, ανταγωνιστικής και βασιζόµενης στη γνώση υδατοκαλλιέργειας
ΕΣ5. Ανάπτυξη επαγγελµατικής κατάρτισης, νέων επαγγελµατικών δεξιοτήτων και
της διά βίου µάθησης.
Τίτλος ∆είκτη
Τιµή – στόχος για
Μονάδα Μέτρησης
το 2023
∆είκτης 8. Απασχόληση που
δηµιουργείται

100

ΙΠΑ

∆είκτης 9. Απασχόληση που
διατηρείται

950

ΙΠΑ

ΠΕ3: Ενίσχυση της εφαρµογής της ΚΑλΠ
ΕΣ1. Βελτίωση και παροχή επιστηµονικής γνώσης καθώς και βελτίωση της συλλογής
και διαχείρισης δεδοµένων
Τίτλος ∆είκτη
Τιµή – στόχος για
Μονάδα Μέτρησης
το 2023
ποσοστό
∆είκτης 1. Αύξηση του ποσοστού
τήρησης αιτηµάτων υποβολής
δεδοµένων (100% πλην των
παραλείψεων επιβολής πλήρων
δεδοµένων που απαιτούνται στο
100
πλαίσιο µιας ενότητας στο πλαίσιο
ειδικού αιτήµατος υποβολής
δεδοµένων σε σχέση µε τον
συνολικό αριθµό αιτηµάτων
υποβολής δεδοµένων σε %)

ΠΕ3: Ενίσχυση της εφαρµογής της ΚΑλΠ
ΕΣ2. Στήριξη στην παρακολούθηση, τον έλεγχο και την επιβολή, ενισχύοντας µε τον
τρόπο αυτό τις θεσµικές ικανότητες και την αποτελεσµατικότητα της δηµόσιας
διοίκησης, χωρίς αύξηση του διοικητικού φόρτου
Τίτλος ∆είκτη
Τιµή – στόχος για
Μονάδα Μέτρησης
το 2023

∆είκτης 1. Αριθµός σοβαρών
παραβάσεων που εντοπίστηκαν (τα
αναγκαία στοιχεία θα είναι
διαθέσιµα στην Επιτροπή µέσω ενός
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Η καταγραφή και
κατηγοριοποίηση
των σοβαρών
παραβάσεων µε

αριθµός

δικτυακού τόπου που κάθε κράτος
µέλος θα πρέπει να έχει
δηµιουργήσει από την 1/1/2012,
σύµφωνα µε τα άρθρα 93 και 116
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1224/2009 περί θεσπίσεως
κοινοτικού συστήµατος ελέγχου της
τήρησης των κανόνων της κοινής
αλιευτικής πολιτικής)

∆είκτης 2. Εκφορτώσεις που έχουν
υποβληθεί σε φυσικό έλεγχο

Προτεραιότητα
Ένωσης
Ειδικός Στόχος

της

∆είκτης Αποτελέσµατος

βάση τη νέα
προσέγγιση που
τίθεται από το
κοινοτικό σύστηµα
ελέγχου θα είναι
εφικτή µε την
επικείµενη
προσαρµογή των
διατάξεων της
εθνικής νοµοθεσίας
στο ενωσιακό δίκαιο
Η λειτουργία του
Ολοκληρωµένου
Συστήµατος
Παρακολούθησης
Αλιείας (ΟΣΠΑ) µε
την ηλεκτρονική
καταγραφή των
αλιευτικών
δραστηριοτήτων και
η διασύνδεσή του µε
το Κέντρο
Παρακολούθησης
Αλιείας θα
καταστήσει δυνατή
τη συσχέτιση των
δεδοµένων και την
πραγµατοποίηση
στοχευµένων και
αποδοτικότερων
ελέγχων

ποσοστό

ΠΕ4: Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής
ΕΣ1 Προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης, της δηµιουργίας
θέσεων εργασίας και παροχή στήριξης της απασχολησιµότητας και της κινητικότητας
του εργατικού δυναµικού στις παράκτιες και τις εσωτερικές κοινότητες που
εξαρτώνται από την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, συµπεριλαµβανοµένης της
διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της αλιείας και σε άλλους τοµείς
της θαλάσσιας οικονοµίας
Τίτλος ∆είκτη
Τιµή – στόχος για
Μονάδα Μέτρησης
το 2023
∆είκτης 1. Απασχόληση που
δηµιουργείται στον τοµέα της

150

ΙΠΑ

150

ΙΠΑ

80

αριθµός

αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
∆είκτης 2. Απασχόληση που
διατηρείται στον τοµέα της αλιείας
και υδατοκαλλιέργειας
∆είκτης 3. Επιχειρήσεις που
δηµιουργούνται

Προτεραιότητα
της
Ένωσης
Ειδικός Στόχος
∆είκτης Αποτελέσµατος

ΠΕ5: Προώθηση της εµπορίας και µεταποίησης
ΕΣ1.Βελτίωση της οργάνωσης αγοράς για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
Τίτλος ∆είκτη
Τιµή – στόχος για
Μονάδα Μέτρησης
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το 2023
∆είκτης 1. Μεταβολή της
παραγωγής ΕΕ µε διάκριση µεταξύ
ΟΠ και µη ΟΠ
α) Μεταβολή της αξίας των πρώτων
πωλήσεων σε ΟΠ
β) Μεταβολή του όγκου πρώτων
πωλήσεων σε ΟΠ
γ) Μεταβολή της αξίας των πρώτων
πωλήσεων σε µη ΟΠ
δ) Μεταβολή του όγκου πρώτων
πωλήσεων σε µη ΟΠ

Προτεραιότητα
της
Ένωσης
Ειδικός Στόχος
∆είκτης Αποτελέσµατος

χιλιάδες ευρώ
τόνοι
χιλιάδες ευρώ
∆εν γίνεται εκτίµηση
τόνοι

ΠΕ6: Ενίσχυση της εφαρµογής της Ολοκληρωµένης Θαλάσσιας Πολιτικής
ΕΣ1.Ανάπτυξη και υλοποίηση της Ολοκληρωµένης Θαλάσσιας Πολιτικής
Τίτλος ∆είκτη
Τιµή – στόχος για
Μονάδα Μέτρησης
το 2023
ποσοστό
∆είκτης 1. Αύξηση στο κοινό
∆εν δύναται να
περιβάλλον ανταλλαγής
αναφερθεί
πληροφοριών για την επιτήρηση του
συγκεκριµένο
θαλάσσιου τοµέα της ΕΕ (CISE)
ποσοστό
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3.3 . ΣΥΝΑΦΗ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ

Προτεραιότητα της Ένωσης

ΠΕ 1: Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιµης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόµου, ανταγωνιστικής και βασιζόµενης στη γνώση
αλιείας

Ειδικός Στόχος

ΕΣ1. Μείωση του αντίκτυπου της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον, περιλαµβανοµένης της κατά το δυνατόν αποφυγής και µείωσης των ανεπιθύµητων
αλιευµάτων

Τίτλος του επιλεγµένου συναφούς
Μέτρου

∆είκτης εκροής ανά Μέτρο

Αιτιολόγηση για τον

Θεµατικός

Τιµή –

Μονάδα

συνδυασµό των µέτρων ΕΤΘΑ

Στόχος στον

συµπεριληφθεί ο

στόχος για

Μέτρησης

(που στηρίζεται στην εκ των

οποίο συµβάλει

δείκτης στο

το 2023

προτέρων αξιολόγηση και την

το επιλεγέν

ανάλυση SWOT)

Μέτρο

Ενδείκνυται να

Τίτλος του δείκτη εκροής

πλαίσιο
επιδόσεων;
1.12 Στήριξη για τη διαµόρφωση και

Μέτρα διατήρησης, µείωση των επιπτώσεων της

την εφαρµογή µέτρων διατήρησης και

αλιείας στο περιβάλλον και προσαρµογή της αλιείας

περιφερειακή συνεργασία (άρθρο 37)

στην προστασία των ειδών

1.13 Μείωση των επιπτώσεων της

Μέτρα διατήρησης, µείωση των επιπτώσεων της

αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον και

αλιείας στο περιβάλλον και προσαρµογή της αλιείας

προσαρµογή της αλιείας στην

στην προστασία των ειδών

1

Αριθµός

Η στήριξη δράσεων που

έργων

αποσκοπούν στην ανάπτυξη ή στην
εισαγωγή νέων τεχνικών ή

4

Αριθµός

οργανωτικών γνώσεων που

έργων

µειώνουν τις επιπτώσεις των

6

αλιευτικών δραστηριοτήτων στο

προστασία των ειδών (άρθρο 38)

περιβάλλον.

1.14 Καινοτοµία που συνδέεται µε τη

Μέτρα διατήρησης, µείωση των επιπτώσεων της

διατήρηση των θαλάσσιων βιολογικών

αλιείας στο περιβάλλον και προσαρµογή της αλιείας

πόρων (άρθρο 39)

στην προστασία των ειδών

1.18 Αλιευτικοί λιµένες, τόποι

Προστιθέµενη αξία, ποιότητα, χρήση ανεπιθύµητων

εκφόρτωσης και καταφύγια (άρθρο 43)

6

√

5

Αριθµός

Συµµόρφωση µε την υποχρέωση

έργων

εκφόρτωσης όλων των

6

αλιευµάτων, επενδύσεις σε

αλιευµάτων και αλιευτικοί λιµένες, τόποι εκφόρτωσης,

10

Αριθµός

εγκαταστάσεις για τα απόβλητα και

έργων

τη συλλογή θαλάσσιων
απορριµµάτων.

ιχθυόσκαλες και καταφύγια

Επενδύσεις σε εξοπλισµό που
µειώνει τα ανεπιθύµητα αλιεύµατα
εµπορικών αποθεµάτων ή άλλα
παρεµπίπτοντα αλιεύµατα
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3

Προτεραιότητα της Ένωσης

ΠΕ 1: Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιµης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόµου, ανταγωνιστικής και βασιζόµενης στη γνώση αλιείας

Ειδικός Στόχος

ΕΣ2. Προστασία και αποκατάσταση της υδρόβιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστηµάτων

Τίτλος του επιλεγµένου συναφούς
Μέτρου

∆είκτης εκροής ανά Μέτρο
Ενδείκνυται να

Τίτλος του δείκτη εκροής

Τιµή –

Μονάδα

συµπεριληφθεί ο

στόχος

Μέτρησης

δείκτης στο

για το

πλαίσιο

2023

Αιτιολόγηση για τον

Θεµατικός

συνδυασµό των µέτρων ΕΤΘΑ

Στόχος στον

(που στηρίζεται στην εκ των

οποίο συµβάλει

προτέρων αξιολόγηση και την

το επιλεγέν

ανάλυση SWOT)

Μέτρο

επιδόσεων;
1.15 Προστασία και αποκατάσταση της

Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και

θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των

των οικοσυστηµάτων

9

Αριθµός

∆ιαχείριση, αποκατάσταση και

έργων

επιτήρηση περιοχών Natura 2000

√

οικοσυστηµάτων και καθεστώτα

6

και άλλων θαλάσσιων

αντιστάθµισης στο πλαίσιο των

προστατευόµενων περιοχών οι

βιώσιµων αλιευτικών δραστηριοτήτων

οποίες επηρεάζονται από

(άρθρο 40)

αλιευτικές δραστηριότητες και

1.19 Αλιεία εσωτερικών υδάτων και

Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και

υδρόβια πανίδα και χλωρίδα

των οικοσυστηµάτων

5

Αριθµός

αποκατάσταση εσωτερικών

έργων

υδάτων.

εσωτερικών υδάτων (άρθρο 44)

6

Κατασκευή, τοποθέτηση και
επιστηµονική παρακολούθηση
στατικών ή κινητών
εγκαταστάσεων για την προστασία
της πανίδας και χλωρίδας

Προτεραιότητα της Ένωσης

ΠΕ 1: Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιµης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόµου, ανταγωνιστικής και βασιζόµενης στη γνώση αλιείας

Ειδικός Στόχος

ΕΣ3. ∆ιασφάλιση ισορροπίας µεταξύ αλιευτικής ικανότητας και διαθέσιµων αλιευτικών δυνατοτήτων

Τίτλος του επιλεγµένου συναφούς
Μέτρου

∆είκτης εκροής ανά Μέτρο

Αιτιολόγηση για τον

Θεµατικός

Τιµή –

Μονάδα

συνδυασµό των µέτρων

Στόχος στον

συµπεριληφθεί ο

στόχος

Μέτρησης

ΕΤΘΑ (που στηρίζεται στην

οποίο

δείκτης στο

για το

εκ των προτέρων

συµβάλει το

2023

αξιολόγηση και την ανάλυση

επιλεγέν Μέτρο

Ενδείκνυται να

Τίτλος του δείκτη εκροής µε τη µονάδα µέτρησης του

πλαίσιο
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επιδόσεων;
1.9 Οριστική παύση των αλιευτικών

SWOT)
Οριστική παύση δραστηριοτήτων

500

√

δραστηριοτήτων (άρθρο 34)

Αριθµός

∆ιασφάλιση ισορροπίας µεταξύ

έργων

αλιευτικής ικανότητας και

6

διαθέσιµων αλιευτικών πόρων

Προτεραιότητα της Ένωσης

ΠΕ 1: Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιµης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόµου, ανταγωνιστικής και βασιζόµενης στη γνώση αλιείας

Ειδικός Στόχος

ΕΣ4. Αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιµότητας των αλιευτικών επιχειρήσεων, περιλαµβανοµένων των παράκτιων στόλων µικρής κλίµακας και
βελτίωση της ασφάλειας και των συνθηκών εργασίας

Τίτλος του επιλεγµένου συναφούς
Μέτρου

∆είκτης εκροής ανά Μέτρο

Αιτιολόγηση για τον

Θεµατικός
Στόχος στον

Τιµή –

Μονάδα

συνδυασµό των µέτρων

συµπεριληφθεί ο

στόχος

Μέτρησης

ΕΤΘΑ (που στηρίζεται στην

οποίο

δείκτης στο

για το

εκ των προτέρων

συµβάλει το

πλαίσιο

2023

αξιολόγηση και την ανάλυση

επιλεγέν Μέτρο

Ενδείκνυται να

Τίτλος του δείκτη εκροής µε τη µονάδα µέτρησης του

SWOT)

επιδόσεων;
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1.2 Συµβουλευτικές υπηρεσίες

Καινοτοµία, συµβουλευτικές υπηρεσίες και εταιρικές

(άρθρο 27)

σχέσεις µε επιστήµονες

1.5 ∆ιαφοροποίηση και νέες µορφές

Προώθηση του ανθρώπινου κεφαλαίου και του

εισοδήµατος (άρθρο 30)

κοινωνικού διαλόγου, διαφοροποίηση και νέες µορφές

1.6 Στήριξη για την εκκίνηση

20
100

Αριθµός

Εκσυγχρονισµός αλιευτικού

έργων

στόλου ώστε να ανταποκρίνεται

Αριθµός

στους κανόνες ασφαλείας και να

έργων

εξασφαλίζει ικανοποιητικές

εισοδήµατος, εκκίνηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας

συνθήκες εργασίας και υγιεινής.

για αλιείς και υγεία/ ασφάλεια

Στήριξη του εισοδήµατος των

Προώθηση του ανθρώπινου κεφαλαίου και του

50

Αριθµός

αλιέων µέσα από δράσεις

έργων

διαφοροποίησης των

επιχειρηµατικής δραστηριότητας σε

κοινωνικού διαλόγου, διαφοροποίηση και νέες µορφές

νέους αλιείς

εισοδήµατος, εκκίνηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας

δραστηριοτήτων τους και στήριξης

(άρθρο 31)

για αλιείς και υγεία/ ασφάλεια

επενδύσεων που τους επιτρέπουν

1.7 Υγεία και ασφάλεια (άρθρο 32)

Προώθηση του ανθρώπινου κεφαλαίου και του

200

κοινωνικού διαλόγου, διαφοροποίηση και νέες µορφές

1.8 Προσωρινή παύση των

Αριθµός

να πραγµατοποιούν την

έργων

επεξεργασία, εµπορία και άµεση

εισοδήµατος, εκκίνηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας

πώληση των αλιευµάτων τους.

για αλιείς και υγεία/ ασφάλεια

Στήριξη επενδύσεων για την

Προσωρινή παύση

1

αλιευτικών δραστηριοτήτων (άρθρο

Αριθµός

κατασκευή ή τον εκσυγχρονισµό

έργων

αλιευτικών καταφυγίων

3
3

3

3

3

προκειµένου να βελτιωθεί η

33)
1.10 Ταµεία αλληλοβοήθειας για

Ταµεία αλληλοβοήθειας

1

δυσµενή καιρικά φαινόµενα και

Αριθµός

ασφάλεια των αλιέων.

3

έργων

περιβαλλοντικά συµβάντα (άρθρο 35)
1.17 Προστιθέµενη αξία, ποιότητα

Προστιθέµενη αξία, ποιότητα, χρήση ανεπιθύµητων

των προϊόντων και χρήση των

αλιευµάτων και αλιευτικοί λιµένες, τόποι εκφόρτωσης,

ανεπιθύµητων αλιευµάτων (άρθρο

ιχθυόσκαλες και καταφύγια

100

Αριθµός

3

έργων

42)
1.18 Αλιευτικοί λιµένες, τόποι
εκφόρτωσης και καταφύγια (άρθρο

Προστιθέµενη αξία, ποιότητα, χρήση ανεπιθύµητων

√

20

αλιευµάτων και αλιευτικοί λιµένες, τόποι εκφόρτωσης,

43)

ιχθυόσκαλες και καταφύγια

1.19 Αλιεία εσωτερικών υδάτων και

Προστιθέµενη αξία, ποιότητα, χρήση ανεπιθύµητων

υδρόβια πανίδα και χλωρίδα

αλιευµάτων και αλιευτικοί λιµένες, τόποι εκφόρτωσης,

εσωτερικών υδάτων (άρθρο 44)

ιχθυόσκαλες και καταφύγια
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Αριθµός

3

έργων
5

Αριθµός
Έργων

3

Προτεραιότητα της Ένωσης

ΠΕ 1: Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιµης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόµου, ανταγωνιστικής και βασιζόµενης στη γνώση αλιείας

Ειδικός Στόχος

ΕΣ5. Στήριξη στην ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης, της καινοτοµίας, περιλαµβανοµένης της αύξησης της ενεργειακής απόδοσης, και της µεταφοράς γνώσης

Τίτλος του επιλεγµένου
συναφούς Μέτρου

∆είκτης εκροής ανά Μέτρο

Αιτιολόγηση για τον

Θεµατικός
Στόχος στον

Τιµή –

Μονάδα

συνδυασµό των µέτρων

συµπεριληφθεί ο

στόχος

Μέτρησης

ΕΤΘΑ (που στηρίζεται στην

οποίο

δείκτης στο

για το

εκ των προτέρων

συµβάλει το

πλαίσιο

2023

αξιολόγηση και την ανάλυση

επιλεγέν Μέτρο

Ενδείκνυται να

Τίτλος του δείκτη εκροής µε τη µονάδα µέτρησης του

SWOT)

επιδόσεων;
1.1 Καινοτοµία (άρθρο 26)

Καινοτοµία, συµβουλευτικές υπηρεσίες και εταιρικές

10

σχέσεις µε επιστήµονες
1.3 Συµπράξεις µεταξύ

Καινοτοµία, συµβουλευτικές υπηρεσίες και εταιρικές

επιστηµόνων και αλιέων (άρθρο 28)

σχέσεις µε επιστήµονες

20

Αριθµός

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας

έργων

και της βιωσιµότητας των

Αριθµός
έργων

3

αλιευτικών επιχειρήσεων µε την

3

εφαρµογή καινοτόµων µεθόδων
και τεχνικών.
∆ραστηριότητες συλλογής

1.16 Ενεργειακή απόδοση και

Ενεργειακή απόδοση και µετριασµός της κλιµατικής

µετριασµός της κλιµατικής αλλαγής

150

αλλαγής

Αριθµός
έργων

δεδοµένων, µελέτες, πιλοτικά

4

σχέδια, διάδοσης γνώσεων και
αποτελεσµάτων ερευνών και

(άρθρο 41.1)

βέλτιστων πρακτικών.

1.16 Ενεργειακή απόδοση και

Αντικατάσταση ή εκσυγχρονισµός των κινητήρων

200

µετριασµός της κλιµατικής αλλαγής

Αριθµός

Επενδύσεις σε εξοπλισµό επί του

έργων

σκάφους µε στόχους την

4

άµβλυνση της κλιµατικής αλλαγής

(άρθρο 41.2)

και την βελτίωση της ενεργειακής
απόδοσης.

Προτεραιότητα της Ένωσης

ΠΕ 1: Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιµης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόµου, ανταγωνιστικής και βασιζόµενης στη γνώση αλιείας

Ειδικός Στόχος

ΕΣ6. Ανάπτυξη επαγγελµατικής κατάρτισης, νέων επαγγελµατικών δεξιοτήτων και της δια βίου µάθησης

Τίτλος του επιλεγµένου
συναφούς Μέτρου

∆είκτης εκροής ανά Μέτρο

Αιτιολόγηση για τον

Θεµατικός

Τιµή –

Μονάδα

συνδυασµό των µέτρων

Στόχος στον

συµπεριληφθεί ο

στόχος

Μέτρησης

ΕΤΘΑ (που στηρίζεται στην

οποίο

δείκτης στο πλαίσιο

για το

εκ των προτέρων

συµβάλει το

2023

αξιολόγηση και την ανάλυση

επιλεγέν Μέτρο

Ενδείκνυται να

Τίτλος του δείκτη εκροής µε τη µονάδα µέτρησης του

επιδόσεων;
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SWOT)
1.4 Προώθηση του ανθρώπινου

Προώθηση του ανθρώπινου κεφαλαίου και του

50

Αριθµός

Επιµόρφωση αλιέων, απόκτηση

κεφαλαίου και του κοινωνικού

κοινωνικού διαλόγου, διαφοροποίηση και νέες µορφές

διαλόγου (άρθρο 29)

εισοδήµατος, εκκίνηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας

έργων

νέων επαγγελµατικών δεξιοτήτων,
προαγωγή του ρόλου των

για αλιείς και υγεία/ ασφάλεια

γυναικών στις αλιευτικές

8

κοινότητες και δικτύωση των
αλιέων της µικρής κλίµακας
παράκτιας αλιείας.

Προτεραιότητα της Ένωσης

ΠΕ2: Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιµης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόµου, ανταγωνιστικής και βασιζόµενης στη γνώση
υδατοκαλλιέργειας

Ειδικός Στόχος

ΕΣ1. Στήριξη στην ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης, της καινοτοµίας και της µεταφοράς γνώσης

Τίτλος του επιλεγµένου
συναφούς Μέτρου

∆είκτης εκροής ανά Μέτρο
Ενδείκνυται να

Τίτλος του δείκτη εκροής µε τη µονάδα µέτρησης του

Τιµή –

Αιτιολόγηση για τον

Θεµατικός

Μονάδα

συνδυασµό των µέτρων

Στόχος στον

Μέτρησης

ΕΤΘΑ (που στηρίζεται στην

οποίο

συµπεριληφθεί ο

στόχος

δείκτης στο πλαίσιο

για το

εκ των προτέρων

συµβάλει το

επιδόσεων;

2023

αξιολόγηση και την ανάλυση

επιλεγέν Μέτρο

SWOT)
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2.1 Καινοτοµία (άρθρο 47)

Καινοτοµία, συµβουλευτικές υπηρεσίες

20

Αριθµός

Η ανάπτυξη συνεργασιών

έργων

επιχειρήσεων και πανεπιστηµίων

3

προκειµένου να διερευνηθούν και
εξευρεθούν νέες τεχνικές και

2.3 Υπηρεσίες διαχείρισης,

Καινοτοµία, συµβουλευτικές υπηρεσίες

100

ανακούφισης και παροχής

Αριθµός

µέθοδοι βελτίωσης της

έργων

ανταγωνιστικότητας.

συµβουλών για εκµεταλλεύσεις

Η στήριξη της αγοράς

υδατοκαλλιέργειας (άρθρο 49)

συµβουλευτικών υπηρεσιών

3

τεχνικού, οικονοµικού,
επιστηµονικού, νοµικού ή
περιβαλλοντικού χαρακτήρα σε
εκµεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας.

Προτεραιότητα της Ένωσης

ΠΕ2: Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιµης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόµου, ανταγωνιστικής και βασιζόµενης στη γνώση
υδατοκαλλιέργειας

Ειδικός Στόχος

ΕΣ2.

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιµότητας των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας, περιλαµβανοµένης της βελτίωσης της ασφάλειας και των

συνθηκών εργασίας, ιδίως των ΜΜΕ
Τίτλος του επιλεγµένου
συναφούς Μέτρου

∆είκτης εκροής ανά Μέτρο

Αιτιολόγηση για τον

Θεµατικός

Τιµή –

Μονάδα

συνδυασµό των µέτρων

Στόχος στον

συµπεριληφθεί ο

στόχος

Μέτρησης

ΕΤΘΑ (που στηρίζεται στην

οποίο

δείκτης στο πλαίσιο

για το

εκ των προτέρων

συµβάλει το

2023

αξιολόγηση και την ανάλυση

επιλεγέν Μέτρο

Ενδείκνυται να

Τίτλος του δείκτη εκροής µε τη µονάδα µέτρησης του

επιδόσεων;

SWOT)
2.2 Παραγωγικές επενδύσεις στην
υδατοκαλλιέργεια (άρθρο 48)

Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια

78

√

Αριθµός

Η βελτίωση της παραγωγικότητας

έργων

των υφιστάµενων επιχειρήσεων

3

και η ίδρυση νέων µονάδων.

2.6 Ενθάρρυνση καινούριων
καλλιεργητών για βιώσιµες

Προώθηση του ανθρώπινου κεφαλαίου στον τοµέα της
υδατοκαλλιέργειας γενικά και νέων υδατοκαλλιεργητών

υδατοκαλλιέργειες (άρθρο 52)
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10

Αριθµός

Η αύξηση της απασχόλησης και

έργων

του ΑΕΠ.

3

Προτεραιότητα της Ένωσης

ΠΕ2: Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιµης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόµου, ανταγωνιστικής και βασιζόµενης στη γνώση
υδατοκαλλιέργειας

Ειδικός Στόχος

ΕΣ3.

Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και ενίσχυση των οικοσυστηµάτων που αφορούν την υδατοκαλλιέργεια και προώθηση της

αποδοτικής ως προς τους πόρους υδατοκαλλιέργειας
Τίτλος του επιλεγµένου
συναφούς Μέτρου

∆είκτης εκροής ανά Μέτρο

Αιτιολόγηση για τον

Θεµατικός

Τιµή –

Μονάδα

συνδυασµό των µέτρων

Στόχος στον

συµπεριληφθεί ο

στόχος

Μέτρησης

ΕΤΘΑ (που στηρίζεται στην

οποίο

δείκτης στο πλαίσιο

για το

εκ των προτέρων

συµβάλει το

2023

αξιολόγηση και την ανάλυση

επιλεγέν Μέτρο

Ενδείκνυται να

Τίτλος του δείκτη εκροής µε τη µονάδα µέτρησης του

επιδόσεων;

SWOT)
2.2 Παραγωγικές επενδύσεις στην
υδατοκαλλιέργεια (άρθρο 48)

Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια

2

√

Αριθµός

Ο εκσυγχρονισµός των υποδοµών

έργων

και των συστηµάτων παραγωγής,

4

που αποσκοπούν στη µείωση του

2.5 Αύξηση του δυναµικού των

Αύξηση του δυναµικού των ζωνών υδατοκαλλιέργειας

ζωνών υδατοκαλλιέργειας (άρθρο

4

και µέτρα για τη δηµόσια υγεία και την υγεία των ζώων

Αριθµός

περιβαλλοντικού αποτυπώµατος.

έργων

Η προώθηση της βιολογικής ή

6

ενεργειακά αποδοτικής

51)
2.7 Μετάβαση σε συστήµατα

Περιορισµός των επιπτώσεων της υδατοκαλλιέργειας

οικολογικής διαχείρισης και

στον περιβάλλον (σύστηµα οικολογικής διαχείρισης και

οικολογικού ελέγχου και σε

οικολογικού ελέγχου, περιβαλλοντικές υπηρεσίες στον

µεθόδους βιολογικής

τοµέα της βιολογικής υδατοκαλλιέργειας

1

Αριθµός

υδατοκαλλιέργειας.

6

έργων

υδατοκαλλιέργειας (άρθρο 53)
Προτεραιότητα της Ένωσης

ΠΕ2: Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιµης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόµου, ανταγωνιστικής και βασιζόµενης στη γνώση
υδατοκαλλιέργειας

Ειδικός Στόχος

ΕΣ4. Προώθηση της υδατοκαλλιέργειας, µε υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων καθώς και της
δηµόσιας υγείας και ασφάλειας

Τίτλος του επιλεγµένου
συναφούς Μέτρου

∆είκτης εκροής ανά Μέτρο
Ενδείκνυται να

Τίτλος του δείκτη εκροής µε τη µονάδα µέτρησης του

συµπεριληφθεί ο
δείκτης στο πλαίσιο

Θεµατικός

Τιµή –

Μονάδα

συνδυασµό των µέτρων

Στόχος στον

στόχος

Μέτρησης

ΕΤΘΑ (που στηρίζεται στην

οποίο

εκ των προτέρων

συµβάλει το

για το
- 54 -

Αιτιολόγηση για τον

επιδόσεων;

2023

αξιολόγηση και την ανάλυση

επιλεγέν Μέτρο

SWOT)
2.8 Υδατοκαλλιέργεια που παρέχει

Περιορισµός των επιπτώσεων της υδατοκαλλιέργειας

περιβαλλοντικές υπηρεσίες (άρθρο

στον περιβάλλον (σύστηµα οικολογικής διαχείρισης και

54)

οικολογικού ελέγχου, περιβαλλοντικές υπηρεσίες στον

1

Αριθµός

∆ράσεις που αφορούν

έργων

υδατοκαλλιεργητικές µεθόδους
συµβατές µε τις ειδικές

τοµέα της βιολογικής υδατοκαλλιέργειας
2.9 Μέτρα για τη δηµόσια υγεία

Αύξηση του δυναµικού των ζωνών υδατοκαλλιέργειας

(άρθρο 55)

και µέτρα για τη δηµόσια υγεία και την υγεία των ζώων

6

περιβαλλοντικές ανάγκες

1

Αριθµός

διαχείρισης (όπως αυτές

έργων

προκύπτουν από το σχεδιασµό

3

του δικτύου Natura 2000 ή άλλων

2.10 Μέτρα για την υγεία και καλή

Αύξηση του δυναµικού των ζωνών υδατοκαλλιέργειας

διαβίωση των ζώων (άρθρο 56)

1

και µέτρα για τη δηµόσια υγεία και την υγεία των ζώων

Αριθµός

καθεστώτων προστασίας).

έργων

Μέτρα για τη δηµόσια υγεία µέσω

3

χορήγησης αντιστάθµισης σε

Ασφάλιση αποθεµάτων υδατοκαλλιέργειας

2.11 Ασφάλιση αποθεµάτων

1

υδατοκαλλιέργειας (άρθρο 57)

Αριθµός

οστρακοκαλλιεργητές, µέτρα για

έργων

την υγεία και καλή διαβίωση των

3

ζώων όπως δράσεις ελέγχου και
εξάλειψης των νόσων.

Προτεραιότητα της Ένωσης

ΠΕ2: Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιµης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόµου, ανταγωνιστικής και βασιζόµενης στη γνώση
υδατοκαλλιέργειας

Ειδικός Στόχος

ΕΣ5. Ανάπτυξη επαγγελµατικής κατάρτισης, νέων επαγγελµατικών δεξιοτήτων και της διά βίου µάθησης.

Τίτλος του επιλεγµένου
συναφούς Μέτρου

∆είκτης εκροής ανά Μέτρο
Ενδείκνυται να

Τίτλος του δείκτη εκροής µε τη µονάδα µέτρησης του

Τιµή –

Αιτιολόγηση για τον

Θεµατικός

Μονάδα

συνδυασµό των µέτρων

Στόχος στον

Μέτρησης

ΕΤΘΑ (που στηρίζεται στην

οποίο

συµπεριληφθεί ο

στόχος

δείκτης στο πλαίσιο

για το

εκ των προτέρων

συµβάλει το

επιδόσεων;

2023

αξιολόγηση και την ανάλυση

επιλεγέν Μέτρο

SWOT)
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2.4 Ενίσχυση του ανθρώπινου

Προώθηση του ανθρώπινου κεφαλαίου στον τοµέα της

κεφαλαίου και της δικτύωσης

υδατοκαλλιέργειας γενικά και νέων υδατοκαλλιεργητών

1

Αριθµός

Η ενίσχυση του ανθρώπινου

έργων

δυναµικού µε ενέργειες όπως η

(άρθρο 50)

8

δια βίου µάθηση, η διάχυση της
τεχνογνωσίας, των καινοτόµων και
βέλτιστων πρακτικών, και η
βελτίωση των συνθηκών εργασίας
και ασφάλειας των εργαζοµένων.

Προτεραιότητα της Ένωσης

ΠΕ3: Ενίσχυση της εφαρµογής της ΚΑλΠ

Ειδικός Στόχος

ΕΣ1. Βελτίωση και παροχή επιστηµονικής γνώσης καθώς και βελτίωση της συλλογής και διαχείρισης δεδοµένων

Τίτλος του επιλεγµένου
συναφούς Μέτρου

∆είκτης εκροής ανά Μέτρο

Αιτιολόγηση για τον

Θεµατικός

Τιµή –

Μονάδα

συνδυασµό των µέτρων

Στόχος στον

συµπεριληφθεί ο

στόχος

Μέτρησης

ΕΤΘΑ (που στηρίζεται στην

οποίο

δείκτης στο πλαίσιο

για το

εκ των προτέρων

συµβάλει το

επιδόσεων;

2023

αξιολόγηση και την ανάλυση

επιλεγέν Μέτρο

Ενδείκνυται να

Τίτλος του δείκτη εκροής µε τη µονάδα µέτρησης του

SWOT)
3.2 Συλλογή ∆εδοµένων (άρθρο 77)

Στήριξη της συλλογής, της διαχείρισης και της χρήσης

1

δεδοµένων

Αριθµός

Η συλλογή, διαχείριση και χρήση

έργων

δεδοµένων µε στόχο την

6

επιστηµονική ανάλυση και την
υλοποίηση της ΚΑλΠ.

Προτεραιότητα της Ένωσης

ΠΕ3: Ενίσχυση της εφαρµογής της ΚΑλΠ

Ειδικός Στόχος

ΕΣ2. Παροχή στήριξης στην παρακολούθηση, τον έλεγχο και την επιβολή, ενισχύοντας µε τον τρόπο αυτό τις θεσµικές ικανότητες και την αποτελεσµατικότητα της
δηµόσιας διοίκησης, χωρίς αύξηση του διοικητικού φόρτου.

Τίτλος του επιλεγµένου
συναφούς Μέτρου

∆είκτης εκροής ανά Μέτρο

Αιτιολόγηση για τον

Θεµατικός
Στόχος στον

Τιµή –

Μονάδα

συνδυασµό των µέτρων

συµπεριληφθεί ο

στόχος

Μέτρησης

ΕΤΘΑ (που στηρίζεται στην

οποίο

δείκτης στο πλαίσιο

για το

εκ των προτέρων

συµβάλει το

επιδόσεων;

2023

αξιολόγηση και την ανάλυση

επιλεγέν Μέτρο

Ενδείκνυται να

Τίτλος του δείκτη εκροής µε τη µονάδα µέτρησης του

SWOT)
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3.1 Έλεγχος και Επιβολή (άρθρο

√

Εφαρµογή του συστήµατος ελέγχου, επιθεωρήσεων και

16

επιβολής της Ένωσης

76)

Αριθµός

∆ράσεις για την υλοποίηση

έργων

ενωσιακού συστήµατος ελέγχου,

6

επιθεώρησης και επιβολής κατά τα
προβλεπόµενα στους Καν.
1380/2013 και 1224/2009

Προτεραιότητα της Ένωσης

ΠΕ 4: Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής

Ειδικός Στόχος

ΕΣ1 Προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης, της δηµιουργίας θέσεων εργασίας και παροχή στήριξης της απασχολησιµότητας και της
κινητικότητας του εργατικού δυναµικού στις παράκτιες και τις εσωτερικές κοινότητες που εξαρτώνται από την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια,
συµπεριλαµβανοµένης της διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της αλιείας και σε άλλους τοµείς της θαλάσσιας οικονοµίας.

Τίτλος του επιλεγµένου
συναφούς Μέτρου

∆είκτης εκροής ανά Μέτρο
Ενδείκνυται να

Τίτλος του δείκτη εκροής µε τη µονάδα µέτρησης του

Τιµή –

Αιτιολόγηση για τον

Θεµατικός

Μονάδα

συνδυασµό των µέτρων

Στόχος στον

Μέτρησης

ΕΤΘΑ (που στηρίζεται στην

οποίο

συµπεριληφθεί ο

στόχος

δείκτης στο πλαίσιο

για το

εκ των προτέρων

συµβάλει το

επιδόσεων;

2023

αξιολόγηση και την ανάλυση

επιλεγέν Μέτρο

SWOT)
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Στήριξη της προετοιµασίας

4.1 Τοπική ανάπτυξη µε την
πρωτοβουλία των τοπικών

8

√

Αριθµός

Ενέργειες για την οργάνωση και

έργων

αποτελεσµατική λειτουργία των

κοινοτήτων (άρθρο 62α)

8

Τοπικών Οµάδων ∆ράσης Αλιείας.
Η προώθηση της οικονοµικής
ανάπτυξης, της κοινωνικής

4.2 Εφαρµογή στρατηγικών τοπικής
ανάπτυξης µε πρωτοβουλία των

Τοπικές εφαρµοζόµενες αναπτυξιακές στρατηγικές

8

Αριθµός

ένταξης, της δηµιουργίας θέσεων

8

εργασίας και της στήριξης της

√

κινητικότητας του εργατικού

τοπικών κοινοτήτων (άρθρο 63)

δυναµικού στις παράκτιες και τις
εσωτερικές κοινότητες που
εξαρτώνται από την αλιεία και την
υδατοκαλλιέργεια.

Συνεργασία

4.3 ∆ραστηριότητες συνεργασίας

8

(άρθρο 64)

Αριθµός

Η διαφοροποίηση των

έργων

δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της

8

αλιείας και σε άλλους τοµείς της
θαλάσσιας οικονοµίας.

Προτεραιότητα της Ένωσης

ΠΕ5: Ενίσχυση της εµπορίας και της µεταποίησης

Ειδικός Στόχος

ΕΣ1.Βελτίωση της οργάνωσης της αγοράς για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Τίτλος του επιλεγµένου
συναφούς Μέτρου

∆είκτης εκροής ανά Μέτρο

Αιτιολόγηση για τον

Θεµατικός
Στόχος στον

Τιµή –

Μονάδα

συνδυασµό των µέτρων

συµπεριληφθεί ο

στόχος

Μέτρησης

ΕΤΘΑ (που στηρίζεται στην

οποίο

δείκτης στο πλαίσιο

για το

εκ των προτέρων

συµβάλει το

επιδόσεων;

2023

αξιολόγηση και την ανάλυση

επιλεγέν Μέτρο

Ενδείκνυται να

Τίτλος του δείκτη εκροής µε τη µονάδα µέτρησης του

SWOT)
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5.1 Σχέδια παραγωγής και

Οργανώσεις παραγωγών ή ενώσεων παραγωγών που

εµπορίας (άρθρο 66)

ενισχύονται για σχέδια παραγωγής και εµπορίας

1

Αριθµός

3

Ανάγκη βελτίωσης του συστήµατος
εµπορίας µε τη δηµιουργία
οργανώσεων παραγωγών, τη

5.2 Ενισχύσεις στην

Μέτρα εµπορίας και ενίσχυση αποθεµατοποίησης

1

αποθεµατοποίηση (άρθρο 67)
5.3 Μέτρα εµπορίας (άρθρο 68)

Μέτρα εµπορίας και ενίσχυση αποθεµατοποίησης

1

Αριθµός

βελτίωση και προώθηση των

έργων

αλιευτικών προϊόντων και την

Αριθµός
έργων

Προτεραιότητα της Ένωσης

ΠΕ5: Ενίσχυση της εµπορίας και της µεταποίησης

Ειδικός Στόχος

ΕΣ2.

ενίσχυση της αλυσίδας

3

παραγωγής και εµπορίας.

Ενθάρρυνση των επενδύσεων στους τοµείς της µεταποίησης και της εµπορίας.

Τίτλος του επιλεγµένου
συναφούς Μέτρου

3

∆είκτης εκροής ανά Μέτρο

Αιτιολόγηση για τον

Θεµατικός
Στόχος στον

Τιµή –

Μονάδα

συνδυασµό των µέτρων

συµπεριληφθεί ο

στόχος

Μέτρησης

ΕΤΘΑ (που στηρίζεται στην

οποίο

δείκτης στο πλαίσιο

για το

εκ των προτέρων

συµβάλει το

επιδόσεων;

2023

αξιολόγηση και την ανάλυση

επιλεγέν Μέτρο

Ενδείκνυται να

Τίτλος του δείκτη εκροής µε τη µονάδα µέτρησης του

SWOT)
Μεταποίηση

5.4 Μεταποίηση προϊόντων αλιείας
και υδατοκαλλιέργειας (άρθρο 69)

30

√

Αριθµός

Χρηµατοδότηση επενδύσεων για

έργων

τη µεταποίηση προϊόντων αλιείας

3

και υδατοκαλλιέργειας µε στόχους
την περαιτέρω ανάπτυξη του
κλάδου και τη στήριξη της
απασχόλησης σε αυτόν.

Προτεραιότητα της Ένωσης

ΠΕ 6: Ενίσχυση της εφαρµογής της Ολοκληρωµένης Θαλάσσιας Πολιτικής

Ειδικός Στόχος

ΕΣ1.Ανάπτυξη και υλοποίηση της Ολοκληρωµένης Θαλάσσιας Πολιτικής

Τίτλος του επιλεγµένου
συναφούς Μέτρου
Ενδείκνυται να

Αιτιολόγηση για τον

Θεµατικός

∆είκτης εκροής ανά Μέτρο

συνδυασµό των µέτρων

Στόχος στον

Τίτλος του δείκτη εκροής µε τη µονάδα µέτρησης του

οποίο

συµπεριληφθεί ο
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Τιµή –

Μονάδα

ΕΤΘΑ (που στηρίζεται στην

στόχος

Μέτρησης

εκ των προτέρων

συµβάλει το

αξιολόγηση και την ανάλυση

επιλεγέν Μέτρο

δείκτης στο πλαίσιο

για το

επιδόσεων;

2023

6.1 Μέτρα για την Ολοκληρωµένη
Θαλάσσια Πολιτική (άρθρο 79)

Ολοκληρωµένη θαλάσσια επιτήρηση

√

2

SWOT)
Αριθµός

Η βελτίωση της επίγνωσης της

έργων

κατάστασης στη θάλασσα, µέσω
βελτιωµένης και ασφαλούς
ανταλλαγής πληροφοριών σε
όλους τους κλάδους.
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6

3.4 . ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠ ΜΕ ΑΛΛΑ ΤΑΜΕΙΑ Ε∆ΕΤ

3.4.1 . Ρυθµίσεις συµπληρωµατικότητας του Προγράµµατος µε άλλα Ταµεία Ε∆ΕΤ και άλλα
συναφή ενωσιακά και εθνικά χρηµατοδοτικά µέσα
Οι προτεραιότητες ανάπτυξης του τοµέα Αλιείας που αναφέρθηκαν στο υποκεφάλαιο 3.1
παρουσιάζουν σηµαντικές συνέργιες µε άλλες τοµεακές πολιτικές της Χώρας. Ειδικότερα
καταγράφεται συµπληρωµατικότητα :
-

Με την πολιτική που αφορά στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας (κυρίως των µικρών και
µεσαίων επιχειρήσεων), µέσα από αναβάθµιση, διεύρυνση και επέκταση των ανταγωνιστικών
πλεονεκτηµάτων σε εθνική, περιφερειακή και τοπική κλίµακα. Η ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας αποτελεί και βασικό στόχο της πολιτικής για τον τοµέα της αλιείας για την
περίοδο 2014-2020, στην κατεύθυνση παράλληλης στήριξης της βιωσιµότητας τους
(οικονοµική, περιβαλλοντική, κοινωνική).

-

Με την πολιτική για την ενίσχυση της απασχόλησης, κυρίως µε τη δηµιουργία νέων θέσεων
εργασίας αλλά και τη διατήρηση των υφιστάµενων. Οι δράσεις που στηρίζονται από το ΕΤΘΑ
στο πλαίσιο της συγκεκριµένης πολιτικής, θα υλοποιηθούν κατά κύριο λόγο µέσω της
στήριξης των επιχειρήσεων του τοµέα και µέσω της τοπικής ανάπτυξης αλιευτικών περιοχών
και θα βρίσκονται σε συνέργια µε την πολιτική απασχόλησης που χρηµατοδοτείται από το
ΕΚΤ.

-

Με την πολιτική προστασίας του περιβάλλοντος λαµβανοµένου υπόψη ότι η Κοινή Αλιευτική
Πολιτική υλοποιεί µια οικοσυστηµική προσέγγιση της διαχείρισης της αλιείας, ενσωµατώνει τις
απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας της Ένωσης, ο δε βασικός στόχος της είναι να
διασφαλίσει ότι οι δραστηριότητες αλιείας και υδατοκαλλιέργειας συµβάλλουν στη δηµιουργία
µακροπρόθεσµα βιώσιµων περιβαλλοντικών, οικονοµικών και κοινωνικών συνθηκών, καθώς
και στη διαθεσιµότητα του επισιτιστικού εφοδιασµού. Επιµέρους συνέργιες εντοπίζονται τόσο
στην κατεύθυνση ενίσχυσης της µετάβασης σε µία κοινωνία χαµηλών εκποµπών ρύπων, όσο
και στην προώθηση των απαιτήσεων περιβαλλοντικής προστασίας, της απόδοσης των
πόρων, της αντιµετώπισης της κλιµατικής αλλαγής και της προσαρµογής σε αυτήν στο
πλαίσιο της Αειφόρου Ανάπτυξης.

-

Με την πολιτική της τοπικής ανάπτυξης και την ανάδειξη της συµπληρωµατικότητας µε τα
υπόλοιπα χρηµατοδοτικά µέσα / Ταµεία .ΚΣΠ στο πλαίσιο της ενίσχυσης των τοπικών
κοινοτήτων που εξαρτώνται από την αλιεία µέσω της υλοποίησης ολοκληρωµένων
στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης.

-

Με την πολιτική για την ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της
καινοτοµίας, καθώς και αυτή που αφορά στην ενίσχυση της πρόσβασης και χρήσης
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Επιπλέον, θα µπορούσαµε να πούµε ότι υπάρχει έµµεση συνέργεια µε :
-

την πολιτική κοινωνικής συνοχής, µέσω παρεµβάσεων για την καταπολέµηση της φτώχειας
και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης,

-

την προώθηση της χωρικής συνοχής, µε στόχο την ισόρροπη ανάπτυξη για το σύνολο των
Περιφερειών της χώρας, µε ιδιαίτερη µέριµνα για τις περιοχές µε γεωγραφικά µειονεκτήµατα,
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όπου συµπεριλαµβάνονται και οι περιοχές που χαρακτηρίζονται ως αλιευτικές (νησιώτικές ή
παράκτιες),
-

την πολιτική των υποδοµών, στην κατεύθυνση στήριξης του τοµέα και βελτίωσης των
καναλιών διανοµής των προϊόντων του τοµέα, και

-

την πολιτική χωρικής ανάπτυξης, δεδοµένου ότι ο τοµέας εστιάζεται σε περιοχές νησιωτικές ή
/ και παράκτιες µε γεωγραφικούς περιορισµούς.

3.4.2 . Κύριες ενέργειες που αποσκοπούν στη µείωση της διοικητικής επιβάρυνσης

Με δεδοµένο ότι οι αρµοδιότητες της ∆Α, της ΑΠ και της ΑΕ παραµένουν ουσιαστικά οι ίδιες σε
σχέση µε την προηγούµενη περίοδο, ο σχεδιασµός του νέου Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου
(Σ∆Ε) θα στηριχθεί στις ακόλουθες κατευθυντήριες γραµµές:
Α. Συµπλήρωση του υφιστάµενου Σ∆Ε µε νέες διαδικασίες που υπαγορεύονται από τις
κανονιστικές απαιτήσεις και αφορούν σε νέες αρµοδιότητες των ανωτέρω αρχών.
Β. Ανασχεδιασµός υφιστάµενων διαδικασιών µε στόχο την απλοποίηση, την αποφυγή
καθυστερήσεων και την αποκατάσταση της αναλογικότητας του διοικητικού φόρτου σε σχέση µε
τα αναµενόµενα αποτελέσµατα.
Γ. Συµπλήρωση/ενίσχυση του Σ∆Ε µε τη λήψη συµπληρωµατικών υποστηρικτικών µέτρων
βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας των δικαιούχων.
Ειδικότερα όσον αφορά την απλοποίηση και την βελτίωση της διοικητικής ικανότητας
προβλέπεται:
- Περιγραφή διαδικασιών για την διασφάλιση της αξιοπιστίας των δεδοµένων για δείκτες,
ορόσηµα και πρόοδο του ΕΠ ως προς την επίτευξη των στόχων του.
- Ανασχεδιασµός της διαδικασίας επιλογής και έγκρισης πράξεων µε έµφαση στην
αξιολόγηση της διοικητικής, χρηµατοοικονοµικής και επιχειρησιακής ικανότητας των
δικαιούχων, καθώς και µε αξιοποίηση της άµεσης αξιολόγησης προτάσεων (όπου αυτό
είναι δυνατόν).
- Σύνταξη πρότυπων τευχών διαγωνισµού για συµβάσεις υπηρεσιών και προµηθειών,
σύνταξη οδηγιών για όλες τις λίστες έλεγχου και καθορισµός σηµείων ελέγχου για
πρόληψη κινδύνων απάτης.
- Αναβάθµιση του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος για την υποστήριξη της
αυτοµατοποιηµένης παροχής των αναγκαίων δεδοµένων για την κατάρτιση και υποβολή
στην Επιτροπή ετήσιων και τελικών εκθέσεων εφαρµογής.
- Σύνταξη οδηγιών για τον περιορισµό των περιπτώσεων ανάγκης τροποποίησης ή
επικαιροποίησης της απόφασης ένταξης µιας πράξης.
- Χρήση επιλογών απλουστευµένου κόστους κυρίως σε πράξεις αυτεπιστασίας.
Σε εθνικό επίπεδο, αναµένεται να ληφθούν συγκεκριµένα µέτρα για την απλοποίηση του θεσµικού
πλαισίου υλοποίησης των συγχρηµατοδοτούµενων έργων µειώνοντας το διοικητικό βάρος των
φορέων διαχείρισης αλλά και των δικαιούχων, ενσωµατώνοντας παράλληλα όλες τις οριζόντιες
ρυθµίσεις που εισάγονται στο πλαίσιο της ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης της χώρας και οι οποίες
στοχεύουν στην διακίνηση των εγγράφων και την εφαρµογή διαδικασιών µε ηλεκτρονικό τρόπο.
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Τα µέτρα αυτά είναι:
1)
Αποτελεσµατικότερη υποστήριξη των δικαιούχων µέσω των πόρων της τεχνικής βοήθειας
ή χρηµατοδότησης ενεργειών ωρίµανσης και τεχνικής υποστήριξης των υπό ένταξη πράξεων.
2)
Έγκαιρη εξειδίκευση του Προγράµµατος και αναλυτικός σχεδιασµός προσκλήσεων στη
βάση αξιοποίησης κατά περίπτωση και προηγούµενης διαβούλευσης µε τους δυνητικούς
δικαιούχους.
3)
Χρήση εξωτερικών εµπειρογνωµόνων για αξιολόγηση ειδικών κατηγοριών έργων ή για την
αντιµετώπιση µεγάλου φόρτου εργασιών.
4)
Παροχή συστηµατικής ενηµέρωσης στους δυνητικούς δικαιούχους κατά την προετοιµασία
των αιτήσεων χρηµατοδότησης.
5)
Αποφυγή επικαλύψεων στους ελέγχους των σταδίων εξέλιξης δηµοσίων συµβάσεων από
διαφορετικούς ελεγκτικούς φορείς.
6)
Εφαρµογή της ηλεκτρονικής υπογραφής, λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες διασφάλισης
της ακεραιότητας των πληροφοριών τόσο για τα εισερχόµενα έγγραφα που αποθηκεύονται στο
ΟΠΣΑΑ όσο και για τα παραγόµενα έγγραφα.
7)
Παροχή εξειδικευµένης λειτουργικότητας προς τους δικαιούχους µε σκοπό την αποφυγή
πολλαπλής συµπλήρωσης της ίδιας πληροφορίας.
8)
Υποστήριξη αυτοµατοποιηµένης αποστολής µηνυµάτων προς τους δικαιούχους και
παρακολούθηση της κατάστασης των αιτηµάτων τους.
9)
Υποστήριξη των διαδικασιών ελέγχου της υλοποίησης των ενταγµένων πράξεων από την
αρχή πιστοποίησης και την αρχή ελέγχου µέσω ηλεκτρονικής πρόσβασης στα στοιχεία που
απαιτούνται για τη διαδροµή ελέγχου των πράξεων.
10)
Πραγµατοποίηση ηλεκτρονικών πληρωµών µέσω των λογαριασµών του Προγράµµατος
∆ηµοσίων Επενδύσεων.
11)
Πλήρης εφαρµογή του συστήµατος της ηλεκτρονικής διαχείρισης των διαγωνισµών
ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων (µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ).

3.5 . ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΑΚΡΟ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ Η ΤΙΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ (ΟΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΝ∆ΕΙΚΝΥΤΑΙ)

H νέα στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή Αδριατικής και Ιονίου (EUSAIR), διαµορφώνεται γύρω
από τέσσερις θεµατικούς πυλώνες : θαλάσσιοι πόροι, µεταφορές, περιβάλλον και τουρισµός, ενώ
η Έρευνα & Καινοτοµία καθώς και η ανάπτυξη ικανοτήτων προτείνονται ως διατοµεακά θέµατα. Η
θαλάσσια στρατηγική για την περιοχή Αδριατικής και Ιονίου, η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή
στις 30 Νοεµβρίου 2012, θα είναι µία (κύρια) συνιστώσα της ευρύτερης µακρο-περιφερειακής
στρατηγικής για την Αδριατική και το Ιόνιο, η οποία θα καλύπτει και την ενδοχώρα
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΤΘΑ

4.1 . ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA 2000 ΚΑΙ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΧΘΥΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ
8 ΤΟΥ ΚΑΝ ΤΗΣ ΚΑΛΠ ( ΑΡ 20.1.CA ΤΟΥ ΕΤΘΑ)

Το δίκτυο Natura 2000 στην Ελλάδα περιλαµβάνει 241 Τόπους Κοινοτικής Σηµασίας σύµφωνα µε
την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ και 202 Ζώνες Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας σύµφωνα µε την
Οδηγία 79/409/ΕΟΚ. Από αυτές τις περιοχές, οι 134 περιλαµβάνουν και θαλάσσια τµήµατα. Οι
περιοχές αυτές παρουσιάζονται αναλυτικά σε παράρτηµα.
Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί 2 θαλάσσιοι τύποι οικοτόπων προτεραιότητας. Σε κακή
κατάσταση διατήρησης βρίσκεται ο οικότοπος «Παράκτιες λιµνοθάλασσες», µε προτεραιότητα την
αποκατάσταση του υδρολογικού ισοζυγίου γλυκού και αλµυρού νερού, ώστε να διασφαλιστεί η
αποκατάσταση σηµαντικών ενδιαιτηµάτων ιχθυοπανίδας και ορνιθοπανίδας. Σε ανεπαρκή
κατάσταση διατήρησης βρίσκεται ο οικότοπος «Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης µε Posidonia» ο
οποίος εµφανίζει άφθονη εξάπλωση αλλά αντιµετωπίζει πιέσεις από την ρύπανση των
επιφανειακών υδάτων και από την άσκηση της αλιείας. Προτεραιότητα για τον συγκεκριµένο
οικότοπο είναι η χαρτογράφηση της συνολικής έκτασης του οικοτόπου και ο περιορισµός χρήσης
συρόµενων αλιευτικών εργαλείων εντός των ορίων εξάπλωσής του.
Όσον αφορά τα είδη προτεραιότητας, έχουν καταγραφεί 5 είδη ιχθυοπανίδας προτεραιότητας εκ
των οποίων 1 σε κακή (Acipenser sturio) και 1 σε ανεπαρκή κατάσταση (Valencia letourneuxi). Τα
θαλάσσια είδη (Chelonia mydas, Caretta caretta) αντιµετωπίζουν επίσης πιέσεις από την
ανάπτυξη της αλιείας. Για τα είδη αυτά προτεραιότητα είναι µεταξύ άλλων και η πρόληψη για την
αποφυγή θανάτωσης ατόµων από αλιευτικά εργαλεία. Μία από τις προτεραιότητες για τη
µεσογειακή φώκια είναι η επικαιροποίηση και εφαρµογή του «Σχεδίου δράσης για τη µείωση της
αλληλεπίδρασης µεσογειακής φώκιας – παράκτιας αλιείας στην Ελλάδα». Τα κητώδη σε κακή
κατάσταση διατήρησης (Delphinus delphis, Physeter macrocephalus, Tursiops truncatus) και σε
ανεπαρκή κατάσταση διατήρησης (Grampus griseus, Phocoena phocoena, Ziphius cavirostris)
δέχονται πιέσεις από την εξάσκηση επαγγελµατικών σκαφών αλιείας και απαιτείται η καταγραφή
των πληθυσµών τους, η χαρτογράφηση των ενδιαιτηµάτων τροφοληψίας και αναπαραγωγής και η
πρόληψη αποφυγής τραυµατισµών από αλιευτικά εργαλεία.
To επιχειρησιακό πρόγραµµα αλιείας και θάλασσας προσφέρει το πλαίσιο εντός του οποίου θα
προωθηθούν δράσεις σχετικές µε τις ανάγκες των περιοχών Νatura 2000. Συγκεκριµένα
προτείνονται :
1) Χαρτογράφηση φυσικών σχηµατισµών και οικοτόπων κατ' εφαρµογή του Μεσογειακού
Κανονισµού Αλιείας
2) Οργάνωση και αρχική λειτουργία µεγάλων θαλάσσιων περιοχών ειδικής διαχείρισης και
προστασίας (Θαλάσσια Πάρκα)
3) Μελέτη τοποθέτησης τεχνητών υφάλων για την προστασία των λιβαδιών Ποσειδωνίας, η
κατασκευή τους και η επιστηµονική αξιολόγησή τους
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4) Προετοιµασία, εκπόνηση και παρακολούθηση σχεδίων προστασίας και διαχείρισης για
δραστηριότητες σχετικές µε την αλιεία
5) Εκπόνηση ειδικών σχεδίων διαχείρισης λιµνοθαλασσών
6) ∆ηµιουργία προστατευόµενων περιοχών αλιείας
7) Καινοτόµες δράσεις για την µείωση των επιπτώσεων της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον
και στα προστατευόµενα αρπακτικά
Οι ανωτέρω δράσεις είναι σε πλήρη συµφωνία µε το «Πλαίσιο ∆ράσεων Προτεραιότητας για
χρηµατοδότηση στις περιοχές Natura 2000 την περίοδο 2014 – 2020» που εκπονείται από το
ΥΠΕΚΑ σε εφαρµογή του άρθρου 8 της Οδηγίας 92/43/ΕΚ και εστιάζοντας στην επίτευξη των
στόχων της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την προστασία της Βιοποικιλότητας έως το 2020.

4.2 . ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ∆ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

Το σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και βιωσιµότητα της µικρής παράκτιας
αλιείας, εστιάζεται:
- Στην ενδυνάµωση της γνώσης για την κατάσταση των θαλάσσιων οικοσυστηµάτων και
των θαλάσσιων πόρων.
- Στην ανάπτυξη συνεργασιών µε επιστήµονες και φορείς.
- Στη βελτίωση της διαχείρισης (νέα εργαλεία και αλιευτικές µέθοδοι, σχέδια διαχείρισης,
επίτευξη βιώσιµης απόδοσης, ενίσχυση περιφερειακής συνεργασίας).
- Στον εκσυγχρονισµό του στόλου σε σχέση µε κανόνες ασφάλειας και υγιεινής.
- Στο σχεδιασµό/υλοποίηση πιλοτικών και καινοτόµων προγραµµάτων.
- Στην προσαρµογή της αλιευτικής ικανότητας στις διαθέσιµες αλιευτικές δυνατότητες
- Στην εφαρµογή της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας και την παροχή αντισταθµίσεων
- Στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και στην αντιµετώπιση των επιπτώσεων της
κλιµατικής αλλαγής.
- Στη διαφοροποίηση του εισοδήµατος µέσω της ανάπτυξης συµπληρωµατικών
δραστηριοτήτων π.χ. αλιεία και τουρισµός.
- Στην αξιοποίηση της παραγωγής (κυρίως ειδών µε περιορισµένη εµπορική αξία) και στην
πιστοποίηση των προϊόντων.
- Στην υποστήριξη εισόδου νέων αλιέων, συµπεριλαµβανοµένων οικονοµικών κινήτρων.
- Στην οργάνωση των αλιέων , στην εφαρµογή προγραµµάτων παραγωγής και εµπορίας,
στη δηµιουργία και λειτουργία υποδοµών δικτύωσης.
- Στη βελτίωση των δεξιοτήτων/γνώσεων µέσω της δια βίου µάθησης, της ανταλλαγής
εµπειριών, την ανάπτυξη εξωστρέφειας µε τη συµµετοχή τους σε όργανα και διαδικασίες
λήψης αποφάσεων.
- Στη βελτίωση των υποστηρικτικών υποδοµών.
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4.3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 67 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ Β) ΕΩΣ ∆) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
(EΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013
Κατά την ενεργοποίηση υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας & Θάλασσας
2014-2020, θα εξεταστεί η δυνατότητα χρήσης των εργαλείων απλουστευµένου κόστους όπως
περιγράφονται στον Καν 1303/2013

4.4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΟΣΤΟΥΣ Η ΤΟΥ
∆ΙΑΦΥΓΟΝΤΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 96 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (EΕ)
ΑΡΙΘ. 508/2014
Κατά την ενεργοποίηση υλοποίησης των µέτρων για τα οποία προβλέπεται χορήγηση ενίσχυσης
βάσει πρόσθετου κόστους ή διαφυγόντος εισοδήµατος, θα καθοριστεί η µέθοδος υπολογισµού
τους η οποία θα παρουσιαστεί και θα εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης του
Προγράµµατος.

4.5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ
ΣΥΝΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΑΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΑΝ ∆ΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 40 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 53, 54,
55 ΚΑΙ 67 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (EΕ) ΑΡΙΘ. 508/2014
Κατά την ενεργοποίηση υλοποίησης των µέτρων για τα οποία προβλέπεται χορήγηση
αντιστάθµισης, θα καθοριστεί η µέθοδος υπολογισµού τους η οποία θα παρουσιαστεί και θα
εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράµµατος.

4.6. ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ∆ΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 34 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (EΕ) ΑΡΙΘ. 508/2014, Η
ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
22 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (EΕ) ΑΡΙΘ. 1380/2013. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
ΜΕΘΟ∆ΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΠΡΙΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 33 ΚΑΙ
34 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (EΕ) ΑΡΙΘ. 508/2014
Στόχος του Μέτρου της οριστικής παύσης είναι η επίτευξη διαρκούς ισορροπίας µεταξύ των
αλιευτικών πόρων και των αντίστοιχων αλιευτικών δραστηριοτήτων, µε τη χρηµατοδότηση µέτρων
για την οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων µόνο µέσω διάλυσης αλιευτικών σκαφών.
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Η χρηµατοδότηση της οριστικής παύσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων αλιευτικών σκαφών
θα υλοποιηθεί µέσω της διάλυσης, εφόσον
α. η εν λόγω διάλυση περιλαµβάνεται στο επιχειρησιακό πρόγραµµα όπως αναφέρεται στο
άρθρο 18 και
β. η οριστική παύση προβλέπεται ως εργαλείο του σχεδίου δράσης που αναφέρεται στο
άρθρο 22 παρ. 4 του Κανονισµού (ΕΕ) 1380/2013, το οποίο δείχνει ότι το τµήµα στόλου δεν
εξισορροπείται πραγµατικά από τις αλιευτικές δυνατότητες που διατίθενται για το εν λόγω τµήµα .
Η χρηµατοδότηση µπορεί να χορηγείται σε :
α) ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών της Ένωσης τα οποία είναι νηολογηµένα ως ενεργά και έχουν
ασκήσει αλιευτικές δραστηριότητες στη θάλασσα επί τουλάχιστον 90 ηµέρες κατ’ έτος στη
διάρκεια των δύο ηµερολογιακών ετών που προηγούνται της ηµεροµηνίας υποβολής της αίτησης
στήριξης ή
β) αλιείς που έχουν εργαστεί στη θάλασσα επί αλιευτικού σκάφους της Ένωσης το οποίο αφορά η
οριστική παύση για τουλάχιστον 90 ηµέρες κατ’ έτος στη διάρκεια των δύο ηµερολογιακών ετών
που προηγούνται της ηµεροµηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
1. Οι αλιείς που λαµβάνουν τη στήριξη παύουν πραγµατικά κάθε αλιευτική δραστηριότητα. Ο
δικαιούχος παρέχει στην αρµόδια αρχή απόδειξη της πραγµατικής παύσης των αλιευτικών
δραστηριοτήτων. Η αντιστάθµιση επιστρέφεται pro rata temporis όταν ο αλιέας επιστρέφει
στην αλιευτική δραστηριότητα µέσα σε περίοδο µικρότερη των δύο ετών από την
ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης στήριξης.
2. Στήριξη µπορεί να χορηγείται µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2017.
3. Η στήριξη καταβάλλεται µόνον αφού αφαιρεθεί οριστικά από το µητρώο του ενωσιακού
αλιευτικού στόλου η αντίστοιχη ικανότητα και αφαιρεθούν επίσης οριστικά οι αλιευτικές
άδειες και εγκρίσεις. Ο δικαιούχος απαγορεύεται να νηολογήσει νέο αλιευτικό σκάφος
εντός πέντε ετών από την παραλαβή της στήριξης. Η µείωση της ικανότητας ως
αποτέλεσµα µόνιµης παύσης της αλιευτικής δραστηριότητας µε δηµόσια ενίσχυση,
συνεπάγεται τη µόνιµη ισοδύναµη µείωση των ανωτάτων ορίων της αλιευτικής ικανότητας
που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.
4. Κατά παρέκκλιση, µπορεί να χορηγηθεί στήριξη για οριστική παύση της αλιευτικής
δραστηριότητας χωρίς διάλυση, υπό τον όρο ότι τα σκάφη ανακαινίζονται για
δραστηριότητες που δεν σχετίζονται µε την εµπορική αλιεία.
5. Επιπρόσθετα και µε σκοπό τη διατήρηση της ναυτικής κληρονοµιάς, µπορεί να χορηγηθεί
στήριξη για οριστική παύση της αλιευτικής δραστηριότητας χωρίς διάλυση στην
περίπτωση των παραδοσιακών ξύλινων σκαφών, υπό τον όρο ότι τα εν λόγω σκάφη
εκπληρώνουν αυτή τους τη λειτουργία στην ξηρά.
Η µέθοδος υπολογισµού της χορηγούµενης αντιστάθµισης θα παρουσιαστεί και θα εγκριθεί από
την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράµµατος κατά την προετοιµασία ενεργοποίησης του
µέτρου.
Σύµφωνα µε την ετήσια έκθεση για τον αλιευτικό στόλο της Χώρας µας για το 2013 και ιδίως όσον
αφορά την επίτευξη ισορροπίας µεταξύ αλιευτικής ικανότητας και αλιευτικών δυνατοτήτων, δεν
προκύπτουν στοιχεία που να επιτρέπουν ασφαλή συµπεράσµατα για το τµήµα/ τµήµατα του
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στόλου όπου παρατηρείται ανισορροπία προκειµένου να καταρτιστούν σχέδια δράσης και στόχοι
µείωσης της αλιευτικής ικανότητας.
Συγκεκριµένα, τα δεδοµένα που συλλέγει η Χώρα µέσω του εθνικού προγράµµατος συλλογής
δεδοµένων, χρονικά δεν επαρκούν για την εκτίµηση της ύπαρξης ή µη ισορροπίας στα τµήµατα
του αλιευτικού στόλου δεδοµένου ότι απαιτείται (βάσει των κατευθυντηρίων γραµµών) η ύπαρξη
δεδοµένων για µία περίοδο τουλάχιστον 3 ετών ενώ το εθνικό πρόγραµµα συλλογής δεδοµένων
άρχισε να υλοποιείται ουσιαστικά από το τέλος του 2013 (µετά από µία πενταετία µη υλοποίησης
λόγω διοικητικών και οικονοµικών δυσχερειών) οπότε αναµένεται ότι το 2016 θα υπάρχει η
απαιτούµενη χρονοσειρά δεδοµένων για τον ασφαλή υπολογισµό των ανωτέρω.
Αξιολογώντας τα διαθέσιµα στοιχεία και µε σκοπό την πλήρη συµπλήρωση των πινάκων του
υποδείγµατος του ΕΠ γίνεται µία πρώτη εκτίµηση αναγκαίων πόρων.

4.7. ΤΑΜΕΙΑ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ∆ΥΣΜΕΝΗ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ [ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 35 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (EΕ)
ΑΡΙΘ. 508/2014]
Η Χώρα προτίθεται να εξετάσει τη δυνατότητα λειτουργίας Ταµείου αλληλοβοήθειας προκειµένου
να είναι δυνατή η καταβολή αποζηµιώσεων σε αλιείς για απώλειες οφειλόµενες σε δυσµενή
καιρικά φαινόµενα ή σε περιβαλλοντικά συµβάντα ή για κόστη διάσωσης αλιέων ή αλιευτικών
σκαφών σε περίπτωση ατυχηµάτων στη θάλασσα κατά τις αλιευτικές τους δραστηριότητες.
Ως «ταµείο αλληλοβοήθειας» νοείται σύστηµα, πιστοποιηµένο από το κράτος µέλος σύµφωνα µε
την εθνική του νοµοθεσία, απευθυνόµενο σε συµβεβληµένους αλιείς, βάσει του οποίου
λαµβάνουν αποζηµιώσεις σε περίπτωση που υποστούν οικονοµικές απώλειες εξαιτίας των
γεγονότων που αναφέρονται ανωτέρω.
Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι αποφεύγεται η υπεραντιστάθµιση ως αποτέλεσµα του
συνδυασµού της στήριξης βάσει του παρόντος µέτρου µε άλλα εθνικά ή ενωσιακά εργαλεία
στήριξης ή καθεστώτα ιδιωτικής ασφάλισης.
Για να είναι επιλέξιµο για στήριξη δυνάµει του παρόντος µέτρου, το ταµείο αλληλοβοήθειας
πρέπει:
α)

να είναι διαπιστευµένο από την αρµόδια αρχή του κράτους µέλους σύµφωνα µε την
εθνική νοµοθεσία·

β)

να έχει διαφανή πολιτική για τις πληρωµές στο ταµείο και τις αναλήψεις από αυτό·
και

γ)

να έχει σαφείς κανόνες απόδοσης ευθυνών για τυχόν ανακύπτοντα χρέη.

Τα κράτη µέλη ορίζουν τους κανόνες που διέπουν τη σύσταση και τη διαχείριση των ταµείων
αλληλοβοήθειας, ιδίως όσον αφορά τη χορήγηση αντισταθµιστικών ενισχύσεων στους αλιείς και
την επιλεξιµότητά τους για παρόµοιες ενισχύσεις σε περίπτωση εµφάνισης δυσµενών καιρικών
φαινοµένων ή περιβαλλοντικού συµβάντος ή θαλασσίων ατυχηµάτων που αναφέρονται στο
παράγραφο 1, καθώς και τη διαχείριση και παρακολούθηση της συµµόρφωσης µε τους εν λόγω
κανόνες. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι κανόνες του ταµείου προβλέπουν ποινές σε
περίπτωση αµέλειας από την πλευρά του αλιέα.
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Τα δυσµενή καιρικά φαινόµενα, τα περιβαλλοντικά συµβάντα ή τα θαλάσσια ατυχήµατα που
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 πρέπει να έχει αναγνωρισθεί επισήµως από την αρµόδια
αρχή του ενδιαφεροµένου κράτους µέλους.
Οι χρηµατοδοτικές συνεισφορές µπορούν να αφορούν µόνο τα ποσά που καταβάλλονται από το
ταµείο αλληλοβοήθειας ως χρηµατική αποζηµίωση σε αλιείς. Οι διοικητικές δαπάνες για τη
σύσταση των ταµείων αλληλοβοήθειας δεν είναι επιλέξιµες για ενίσχυση. Τα κράτη µέλη µπορούν
να περιορίζουν τα επιλέξιµα για ενίσχυση κόστη εφαρµόζοντας ανώτατα όρια ανά ταµείο
αλληλοβοήθειας.
Οι χρηµατοδοτικές συνεισφορές χορηγούνται µόνο για την κάλυψη απωλειών εξαιτίας δυσµενών
καιρικών φαινοµένων, περιβαλλοντικών συµβάντων ή θαλασσίων ατυχηµάτων που υπερβαίνουν
το 30% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριµένης επιχείρησης, υπολογιζόµενου µε βάση
τον µέσο κύκλο εργασιών της επιχείρησης κατά τα προηγούµενα τρία ηµερολογιακά έτη.
∆εν πραγµατοποιείται καµία συνεισφορά από το ΕΤΘΑ στο αρχικό µετοχικό κεφάλαιο.
Όταν τα κράτη µέλη αποφασίζουν να µειώσουν το κόστος που είναι επιλέξιµο για ενίσχυση
εφαρµόζοντας ανώτατα όρια ανά ταµείο αλληλοβοήθειας παρέχουν στα επιχειρησιακά τους
προγράµµατα λεπτοµέρειες και εξηγήσεις σχετικά µε τα εν λόγω ανώτατα όρια.

4.8. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ

4.8.1 Τεχνική συνδροµή µε πρωτοβουλία του ΚΜ

Το Μέτρο 7.1 αφορά την Τεχνική Βοήθεια και στόχος του είναι η επίτευξη στο µέγιστο βαθµό της
υλοποίησης των Μέτρων του ΕΠ, καθώς και η αποτελεσµατικότερη απορρόφηση της κοινοτικής
και εθνικής συµµετοχής για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020 µέσω της χρηµατοδότησης
ενεργειών προετοιµασίας, παρακολούθησης, διοικητικής και τεχνικής στήριξης, αξιολόγησης,
δηµοσιονοµικού ελέγχου και ελέγχου.
Μέσω του Μέτρου 7.1 αναµένεται να υλοποιηθούν όλες οι ενέργειες που είναι απαραίτητες για την
κατάλληλη και αποτελεσµατική προετοιµασία του προγράµµατος, καθώς και την παρακολούθηση,
την υλοποίηση και τους απαιτούµενους ελέγχους (λογιστικούς και επιτόπιους) κατά την εφαρµογή
του προγράµµατος.
Επίσης, προωθούνται ενέργειες που αφορούν την παροχή υπηρεσιών από εµπειρογνώµονες /
συµβούλους και µπορεί να περιλαµβάνουν την εκπόνηση και διεξαγωγή µελετών που θα
βοηθήσουν στην υλοποίηση των υπόλοιπων Μέτρων του προγράµµατος, καθώς και την παροχή
συµβουλευτικών υπηρεσιών για παρακολούθηση, υλοποίηση και έλεγχο του προγράµµατος.
Επιπρόσθετα, προωθούνται ενέργειες που αφορούν τη δηµοσιότητα και πληροφόρηση του
προγράµµατος τόσο προς τους δυνητικούς ∆ικαιούχους όσο και το ευρύ κοινό, όπως για
παράδειγµα εκδόσεις και δηµοσιεύσεις σχετικά µε το πρόγραµµα, διοργάνωση ηµερίδων
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πληροφόρησης και άλλων δραστηριοτήτων πληροφόρησης, δραστηριότητες σε Μέσα Μαζικής
Ενηµέρωσης κ.α.

4.8.2 Θέσπιση εθνικών δικτύων
Εφόσον κριθεί αναγκαία η δηµιουργία εθνικών δικτύων για τη διάδοση των πληροφοριών, την
ανάπτυξη δυνατοτήτων, την ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών και την υποστήριξη της
συνεργασίας µεταξύ των ΤΟ∆Α στην επικράτεια της Χώρας, αυτά θα υλοποιηθούν µέσω της
χρηµατοδότησης από το µέτρο 7.1 που αφορά στην Τεχνική Βοήθεια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ Ε∆ΑΦΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

5.1 . ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD)

5.1.1 . Περιγραφή της στρατηγικής σχετικά µε την CLLD

Η αλιευτική δραστηριότητα συγκεντρώνεται σε µεγάλο βαθµό στις νησιωτικές και παράκτιες
περιοχές της χώρας. Η ανάπτυξη της Αλιείας διαχρονικά έχει ως αποτέλεσµα την εµφάνιση
φαινοµένων εξάρτησης ορισµένων περιοχών της χώρας από την αλιευτική δραστηριότητα,
περιοχές οι οποίες χαρακτηρίζονται αφενός από δηµογραφικά και κοινωνικοοικονοµικά
προβλήµατα και αφετέρου από τις ελλείψεις που παρατηρούνται σε βασικές υποδοµές. Από την
άλλη, τα φυσικά πλεονεκτήµατά τους, σε συνδυασµό µε ελκυστικότητά τους ως τουριστικοί
προορισµοί αποτελούν ένα θετικό πλαίσιο που µπορεί να αξιοποιηθεί προκειµένου να
αντιστραφούν οι αρνητικές εξελίξεις και να επιτευχθεί η αειφόρος ανάπτυξη των περιοχών αυτών.
Κατά συνέπεια απαιτείται η ενίσχυσή τους για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε αυτές, στο
πλαίσιο µιας συνολικής στρατηγικής, τα βασικά χαρακτηριστικά της οποίας είναι:
Εφαρµογή µίας ολοκληρωµένης πολιτικής για την ενίσχυση της κοινωνικής και οικονοµικής
ευηµερίας των αλιευτικών περιοχών µε τη διατήρηση / ανάπτυξη θέσεων απασχόλησης, την
αξιοποίηση των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και των δυνατοτήτων που παρέχει η
θάλασσα γενικότερα, την προαγωγή της ποιότητας του παράκτιου περιβάλλοντος καθώς και τη
στήριξη για τη διαφοροποίηση ή την οικονοµική και κοινωνική αναδιάρθρωση των περιοχών που
αντιµετωπίζουν κοινωνικοοικονοµικές δυσκολίες, λόγω αλλαγών στον κλάδο της αλιείας.
Η πολιτική για την ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών θα αποτελέσει µέρος µιας
ολοκληρωµένης προσέγγισης µε σαφή γεωγραφική αναφορά και προσαρµοσµένης στις τοπικής
συνθήκες και θα βασίζεται στην αλληλεπίδραση µεταξύ παραγόντων , τοµέων και
δραστηριοτήτων στις περιοχές εφαρµογής.
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Η στρατηγική θα στηρίζεται σε προσέγγιση από τα κάτω προς τα άνω και θα διασφαλίζει
τη σηµαντική συµµετοχή των παραγόντων του ιδιωτικού τοµέα.
Η ακολουθούµενη στρατηγική θα είναι συµπληρωµατική µε τις άλλες παρεµβάσεις που
εφαρµόζονται στις αλιευτικές περιοχές.
Σηµαντικό στοιχείο της στρατηγικής για τη βιώσιµη ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών αποτελεί
η ενθάρρυνση της διαπεριφερειακής και διακρατικής συνεργασίας µεταξύ οµάδων σε αλιευτικές
περιοχές, κυρίως µέσω της δικτύωσης και της διάδοσης βέλτιστων πρακτικών.
Στο πλαίσιο του ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 εγκρίθηκαν και υλοποιούνται 11 τοπικές στρατηγικές
ανάπτυξης σε 11 αλιευτικές περιοχές αντίστοιχα.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

α) Στρατηγικός στόχος είναι «η ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης των επιλεγµένων αλιευτικών
περιοχών που θα στηρίζεται στη δηµιουργία ενός προτύπου πολυαπασχόλησης και διασύνδεσης
των τοµέων παραγωγής µεταξύ τους σε αυτές»
β) Γενικοί στόχοι είναι:
Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των αλιευτικών περιοχών, µέσω της αναδιάρθρωσης
και του αναπροσανατολισµού της παραγωγικής τους βάσης και της δηµιουργίας νέων θέσεων
απασχόλησης εκτός του αλιευτικού τοµέα.
Η βελτίωση της ελκυστικότητας των αλιευτικών περιοχών µέσω της ενίσχυσης βασικών
υποδοµών και της προστασίας του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
γ) Ειδικοί Στόχοι
Ο στρατηγικός και οι γενικοί στόχοι επιτυγχάνονται µέσω των ακόλουθων ειδικών στόχων :
Αύξηση της προστιθέµενης αξίας των αλιευτικών προϊόντων.
Προώθηση του οικοτουρισµού µε στόχο την αναδιάρθρωση και τον αναπροσανατολισµό
των οικονοµικών δραστηριοτήτων σε αλιευτικές περιοχές.
∆ιατήρηση και δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.
Προαγωγή της ποιότητας του παρακτίου περιβάλλοντος των αλιευτικών περιοχών
Προστασία και αναβάθµιση της φυσικής και αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς στις αλιευτικές
περιοχές.
Ενίσχυση βασικών στοιχείων τεχνικής υποδοµής και υπηρεσιών για τη βελτίωση της
ελκυστικότητάς των αλιευτικών περιοχών.
∆ιάδοση βέλτιστων πρακτικών µέσω της προαγωγής της διαπεριφερειακής και
διακρατικής συνεργασίας µεταξύ των παραγόντων των αλιευτικών περιοχών.
ΤΟΠΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

.Η τοπική ανάπτυξη µε πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων:
α) εστιάζεται σε ειδικές υποπεριφερειακές ζώνες·
β) πραγµατοποιείται µε πρωτοβουλία των τοπικών οµάδων δράσης που αποτελούνται από
αντιπροσώπους δηµόσιων και ιδιωτικών τοπικών κοινωνικοοικονοµικών συµφερόντων, στις
οποίες, σε ό,τι αφορά το επίπεδο της λήψης αποφάσεων ούτε ο δηµόσιος τοµέας ούτε καµία
ενιαία οµάδα συµφερόντων δεν αντιπροσωπεύει ποσοστό άνω του 49 % των δικαιωµάτων
ψήφου·
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γ) εκτελείται µέσω ολοκληρωµένων και πολυτοµεακών στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης βάσει
περιοχών·
δ) σχεδιάζεται µε βάση τις τοπικές ανάγκες και το τοπικό δυναµικό και περιλαµβάνει καινοτόµα
στοιχεία στο τοπικό πλαίσιο καθώς και την οργάνωση δικτύων και, κατά περίπτωση, τη
συνεργασία.
Προκειµένου να συµβάλουν στην επίτευξη των στόχων, οι τοπικές στρατηγικές ανάπτυξης µε
πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων :
α)
µεγιστοποιούν τη συµµετοχή της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας στη βιώσιµη ανάπτυξη
των παράκτιων και εσωτερικών περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
β)
διασφαλίζουν ότι οι τοπικές κοινότητες αξιοποιούν πλήρως και επωφελούνται από τις
ευκαιρίες τις οποίες προσφέρει η θαλάσσια και η παράκτια ανάπτυξη καθώς και η ανάπτυξη
εσωτερικών υδάτων και, ιδίως, βοηθούν τους µικρούς και παρακµάζοντες αλιευτικούς λιµένες να
µεγιστοποιήσουν το θαλάσσιο δυναµικό τους αναπτύσσοντας ποικίλες υποδοµές.
Οι στρατηγικές είναι συνεπείς µε τις ευκαιρίες και τις ανάγκες που προσδιορίζονται στην σχετική
περιοχή και µπορούν να κυµαίνονται από στρατηγικές που επικεντρώνονται στην αλιεία έως
ευρύτερες στρατηγικές που στοχεύουν στη διαφοροποίηση των αλιευτικών περιοχών. Οι
στρατηγικές υπερβαίνουν µια απλή συλλογή δράσεων ή παράθεση τοµεακών µέτρων.
Η παροχή στήριξης για την εφαρµογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης µε πρωτοβουλία των
τοπικών κοινοτήτων µπορεί να αφορά σε :
α)
προσφορά προστιθέµενης αξίας, δηµιουργία θέσεων εργασίας, προσέλκυση νέων και
προώθηση της καινοτοµίας σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας της αλιείας και της
υδατοκαλλιέργειας
β)
στήριξη της διαφοροποίησης εντός ή εκτός των εµπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων,
δια βίου µάθηση και δηµιουργία θέσεων εργασίας σε περιοχές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας ·
γ)
βελτίωση και αξιοποίηση των περιβαλλοντικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας, συµπεριλαµβανοµένων δράσεων για την άµβλυνση της κλιµατικής αλλαγής
δ)
προώθηση της κοινωνικής ευηµερίας και της πολιτιστικής κληρονοµιάς στις περιοχές
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, συµπεριλαµβανοµένης της πολιτιστικής κληρονοµιάς στους τοµείς
της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και της θάλασσας
ε)
ενίσχυση του ρόλου των αλιευτικών κοινοτήτων στην τοπική ανάπτυξη και τη
διακυβέρνηση των τοπικών αλιευτικών πόρων και των θαλάσσιων δραστηριοτήτων.

5.1.2 . Κατάλογος κριτηρίων που εφαρµόζονται για την επιλογή των αλιευτικών περιοχών
( ΕΤΘΑ άρθρο 18 )

Ενδεικτικά, κατά την επιλογή των αλιευτικών περιοχών θα ληφθούν υπόψη κριτήρια όπως :
Μία αλιευτική περιοχή η οποία επιλέγεται για την παροχή βοήθειας είναι περιορισµένης
έκτασης και κατά κανόνα µικρότερη από µία περιοχή του επιπέδου NUTS III (Νοµός).
Η περιοχή θα πρέπει να είναι συνεκτική από γεωγραφική, οικονοµική και κοινωνική άποψη
(µπορεί να αποτελέσει περιοχή παρέµβασης ένα σύνολο µικρών περιοχών µε όµοια ή
παραπλήσια χαρακτηριστικά).
Η ύπαρξη συνοχής και επαρκούς κρίσιµης µάζας στην περιοχή παρέµβασης από την
άποψη του ανθρώπινου δυναµικού και των χρηµατοοικονοµικών πόρων και ειδικότερα. Ο
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πληθυσµός της περιοχής παρέµβασης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 10.000 κάτοικοι έτσι ώστε
να εξασφαλίζεται η αναγκαία κρίσιµη µάζα των αναγκαίων πόρων για την επίτευξη της
επιλεγείσας στρατηγικής και δεν υπερβαίνει τους 150.000 κατοίκους. Εντούτοις, σε δεόντως
αιτιολογηµένες περιπτώσεις και βάσει πρότασης του κράτους µέλους, η Επιτροπή µπορεί να
εγκρίνει ή να τροποποιήσει τα εν λόγω πληθυσµιακά όρια στην απόφασή της σύµφωνα µε τον
Καν 1303/2013, για την έγκριση ή την τροποποίηση, του συµφώνου εταιρικής σχέσης,
προκειµένου να λαµβάνονται υπόψη αραιοκατοικηµένες ή πυκνοκατοικηµένες περιοχές ή
προκειµένου να διασφαλίζεται η εδαφική συνοχή των περιοχών που καλύπτονται από τις
στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης µε πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων.
Οι αλιευτικές περιοχές δεν χρειάζεται κατ’ ανάγκη να συµπίπτουν µε µια εθνική διοικητική
περιοχή ή µε περιοχές που έχουν καθοριστεί για λόγους επιλεξιµότητας για τους στόχους των
∆ιαρθρωτικών Ταµείων.
Στις παράκτιες ζώνες των ηπειρωτικών περιοχών και των µεγάλων νησιών, η ζώνη αυτή
δεν µπορεί να υπερβαίνει κατά κανόνα τα 10 χιλιόµετρα από την ακτή ή τα 5 χιλιόµετρα από το
όριο λιµνοθάλασσας ( η µέτρηση γίνεται σε ευθεία γραµµή σε κάτοψη της µηκοτοµής, οι σχετικές
λεπτοµέρειες θα καθοριστούν στη προκήρυξη ).
Το ποσοστό απασχόλησης στην αλιεία ως προς τη συνολική απασχόληση της περιοχής.
Προτεραιότητα δίνεται σε περιοχές:
α) µε µικρές αλιευτικές κοινότητες, ή
β) περιοχές φθίνουσας αλιευτικής δραστηριότητας, ή
γ) µε χαµηλή πυκνότητα πληθυσµού.
Οι περιοχές αυτές µπορούν να εντοπίζονται : i) Στα νησιά της χώρας ιδιαίτερα τα µικρά όπου η
αλιευτική περιοχή µπορεί να περιλαµβάνει περισσότερα του ενός µικρών νησιών (ή τµήµατα ενός
ή περισσοτέρων νησιών) και ii) Στις παράκτιες ζώνες των µεγάλων νησιών (ή τµήµατα ενός ή
περισσοτέρων νησιών) και των ηπειρωτικών περιοχών (µε την προϋπόθεση της παραγράφου
2.1) iii) τις παραλίµνιες και παραποτάµιες περιοχές.

5.1.3 . Κατάλογος κριτηρίων επιλογής των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης ( ΕΤΘΑ άρθρο
18)

1. Μια στρατηγική τοπικής ανάπτυξης µε πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων περιέχει τουλάχιστον
τα ακόλουθα στοιχεία:
α) τον ορισµό της περιοχής και του πληθυσµού που καλύπτονται από τη στρατηγική·
β) ανάλυση των αναπτυξιακών αναγκών και του δυναµικού της περιοχής, συµπεριλαµβανοµένης
ανάλυσης των πλεονεκτηµάτων, αδυναµιών, ευκαιριών και απειλών·
γ) περιγραφή της στρατηγικής και των στόχων της, περιγραφή των ολοκληρωµένων και
καινοτόµων χαρακτηριστικών της στρατηγικής και ιεράρχηση στόχων, περιλαµβανοµένων
µετρήσιµων ποσοτικών στόχων για τις εκροές ή τα αποτελέσµατα. Σε ό,τι αφορά τα
αποτελέσµατα οι στόχοι µπορεί να εκφράζονται µε ποσοτικούς ή ποιοτικούς όρους. Η στρατηγική
είναι συνεπής µε τα σχετικά προγράµµατα όλων των οικείων εµπλεκόµενων Ε∆ΕΤ·
δ) περιγραφή της διαδικασίας συµµετοχής των κοινοτήτων στην ανάπτυξη της στρατηγικής·
ε) σχέδιο δράσης που εξειδικεύει τον τρόπο µε τον οποίο οι στόχοι µετατρέπονται σε δράσεις·
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στ) περιγραφή των ρυθµίσεων διαχείρισης και παρακολούθησης της στρατηγικής που
αποδεικνύει την ικανότητα της οµάδας τοπικής δράσης να υλοποιήσει τη στρατηγική και
περιγραφή των ειδικών ρυθµίσεων για την αξιολόγηση·
ζ) το σχέδιο χρηµατοδότησης της στρατηγικής, που περιλαµβάνει την προγραµµατισµένη
χορήγηση του καθενός από τα οικεία Ε∆ΕΤ.
2. Οι στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης µε πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων επιλέγονται από
επιτροπή που συγκροτεί επί τούτου η υπεύθυνη διαχειριστική αρχή ή οι υπεύθυνες διαχειριστικές
αρχές και εγκρίνονται από την υπεύθυνη διαχειριστική αρχή ή τις υπεύθυνες διαχειριστικές αρχές.
3. Ο πρώτος γύρος επιλογής στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης µε πρωτοβουλία τοπικών
κοινοτήτων ολοκληρώνεται το αργότερο εντός δύο ετών από την ηµεροµηνία έγκρισης του
συµφώνου εταιρικής σχέσης. Τα κράτη µέλη µπορούν να επιλέξουν πρόσθετες στρατηγικές
τοπικής ανάπτυξης µε πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων µετά την ηµεροµηνία αυτή, αλλά το
αργότερο µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2017.
4. Η απόφαση που εγκρίνει τη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης µε πρωτοβουλία τοπικών
κοινοτήτων ορίζει τις κατανοµές πόρων του κάθε οικείου Ε∆ΕΤ. Η απόφαση καθορίζει επίσης τις
ευθύνες για τα καθήκοντα διαχείρισης και ελέγχου στο πλαίσιο του προγράµµατος ή των
προγραµµάτων που συνδέονται µε τη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης µε πρωτοβουλία τοπικών
κοινοτήτων.
Ενδεικτικά, κατά την επιλογή των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης θα ληφθούν υπόψη κριτήρια
όπως :
Καθορισµός µιας σαφούς και ολοκληρωµένης αναπτυξιακής στρατηγικής για την περιοχή,
η οποία θα αντανακλά τα βασικά της αναπτυξιακά χαρακτηριστικά, θα αντιµετωπίζει τις αδυναµίες
της και θα αξιοποιεί τα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα.
Συµπληρωµατικότητα, συνάφεια και συσχετισµός µε άλλα εφαρµοζόµενα προγράµµατα
και πολιτικές στη συγκεκριµένη περιοχή.
-

Εταιρική σχέση και οργανωτική δοµή της ΤΟ∆-ΑΛΙΕΙΑΣ

Το τοπικό πρόγραµµα θα πρέπει να είναι προϊόν ευρείας διαβούλευσης µε τους τοπικούς
κοινωνικούς εταίρους .

5.1.4 . Σαφής περιγραφή των αντίστοιχων ρόλων των ΤΟ∆ Αλιείας , της Αρχής ∆ιαχείρισης
ή του αρµόδιου φορέα για όλα τα καθήκοντα εφαρµογής που συνδέονται µε την
στρατηγική ( ΕΤΘΑ άρθρα 18)

Οι τοπικές οµάδες δράσης που αναφέρονται στον κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
χαρακτηρίζονται ως Τοπικές Οµάδες ∆ράσης Αλιείας («TΟ∆Α»).
Οι TΟ∆Α προτείνουν µια ολοκληρωµένη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης µε πρωτοβουλία των
τοπικών κοινοτήτων και είναι υπεύθυνες για την εφαρµογή της.
Συγκεκριµένα οι TΟ∆Α :
α)
αποτυπώνουν σε µεγάλο βαθµό την κύρια εστίαση της στρατηγικής τους και την
κοινωνικοοικονοµική σύνθεση της περιοχής, µέσω µιας ισορροπηµένης εκπροσώπησης των
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κύριων ενδιαφεροµένων, περιλαµβανοµένου του ιδιωτικού και του δηµοσίου τοµέα και της
κοινωνίας των πολιτών
β)
διασφαλίζουν σηµαντική εκπροσώπηση των τοµέων της αλιείας ή/και της
υδατοκαλλιέργειας.
Ρυθµίσεις – καθήκοντα :
1. Οι τοπικές οµάδες δράσης χαράζουν και υλοποιούν τις στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης µε
πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων.
2. Η υπεύθυνη διαχειριστική αρχή ή οι υπεύθυνες διαχειριστικές αρχές εξασφαλίζουν ότι οι
τοπικές οµάδες δράσης είτε επιλέγουν έναν εταίρο στο εσωτερικό της οµάδας ως επικεφαλής
εταίρο για τα διοικητικά και δηµοσιονοµικά θέµατα είτε συγκροτούνται νόµιµα σε µια κοινή δοµή.
3. Τα καθήκοντα των οµάδων τοπικής δράσης περιλαµβάνουν τα ακόλουθα:
α) την ανάπτυξη της ικανότητας των τοπικών φορέων να αναπτύσσουν και να υλοποιούν πράξεις,
συµπεριλαµβανοµένης της ενίσχυσης των ικανοτήτων τους όσον αφορά τη διαχείριση έργων·
β) τον καθορισµό µιας χωρίς διακρίσεις και διαφανούς διαδικασίας επιλογής και αντικειµενικών
κριτηρίων για την επιλογή των πράξεων, που αποτρέπουν τις συγκρούσεις συµφερόντων, που
διασφαλίζουν ότι ποσοστό τουλάχιστον 50 % των ψήφων στις αποφάσεις επιλογής προέρχονται
από εταίρους οι οποίοι δεν είναι δηµόσιες αρχές και που επιτρέπουν την επιλογή µε γραπτή
διαδικασία·
γ) τη διασφάλιση της συνοχής µε τη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης µε πρωτοβουλία τοπικών
κοινοτήτων κατά την επιλογή των πράξεων, ιεραρχώντας τις εν λόγω πράξεις µε βάση τη
συµβολή τους στην επίτευξη των σκοπών και των στόχων της στρατηγικής αυτής·
δ) την προετοιµασία και δηµοσίευση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων ή µια τρέχουσα
διαδικασία υποβολής προτάσεων έργου, συµπεριλαµβανοµένου του καθορισµού των κριτηρίων
επιλογής·
ε) την παραλαβή και αξιολόγηση αιτήσεων χρηµατοδότησης·
στ) την επιλογή πράξεων και τον καθορισµό του ποσού της υποστήριξης και, κατά περίπτωση,
την υποβολή προτάσεων στην αρχή που είναι αρµόδια για την τελική επαλήθευση της
επιλεξιµότητας πριν από την έγκριση·
ζ) την παρακολούθηση της εφαρµογής της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης µε πρωτοβουλία
τοπικών κοινοτήτων και των χρηµατοδοτούµενων πράξεων και την εκτέλεση ειδικών
δραστηριοτήτων αξιολόγησης που συνδέονται µε την εν λόγω στρατηγική.
4. Με την επιφύλαξη του στοιχείου β) της παραγράφου 3, η οµάδα τοπικής δράσης µπορεί να
είναι δικαιούχος και να υλοποιεί πράξεις σύµφωνα µε τη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης µε
πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων.
5. Σε περίπτωση δραστηριοτήτων συνεργασίας των TΟ∆Α, τα καθήκοντα που ορίζονται στην
παράγραφο 3 στοιχείο στ) ανωτέρω µπορούν να διενεργούνται από την αρµόδια διαχειριστική
αρχή.
Οι TΟ∆Α δύνανται επίσης να ασκούν καθήκοντα τα οποία υπερβαίνουν τα ανωτέρω ελάχιστα
καθήκοντα του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 εφόσον τους ανατίθενται από τη διαχειριστική
αρχή.
Αν η στρατηγική τοπικής ανάπτυξης µε πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων υποστηρίζεται από
άλλα ταµεία πέραν του ΕΤΘΑ, ο φορέας επιλογής των TΟ∆Α για έργα υποστηριζόµενα από το
ΕΤΘΑ, πρέπει να πληροί τις σχετικές απαιτήσεις
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5.1.5 . Πληροφορίες σχετικά µε προκαταβολές σε ΤΟ∆Α σύµφωνα µε το άρθρο 18 (ΕΤΘΑ)
Οι τοπικές οµάδες δράσης µπορούν να ζητήσουν την πληρωµή προκαταβολής από τη
διαχειριστική αρχή. Το ποσό των προκαταβολών δεν υπερβαίνει το 50% της δηµόσιας στήριξης
για τις δαπάνες λειτουργίας και τον συντονισµό.

5.2 . ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ (ΟΧΕ)
(ΑΡΘΡΟ 36.2ΤΟΥ ΚΚ∆ )
∆εν έχει προβλεφθεί η συνεισφορά του ΕΤΘΑ σε ολοκληρωµένες εδαφικές επενδύσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 55 ΤΟΥ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ)

6.1 . ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ
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6.1.1 Πίνακας: Εφαρµοστέοι ειδικοί εκ των προτέρων όροι και προϋποθέσεις ΕΤΘΑ και αξιολόγηση της τήρησης τους

Εκ των προτέρων
όροι και
προϋποθέσεις
(ΕΑC)

Προτεραιότητα ή
Προτεραιότητες της
Ένωσης για τις οποίες
ισχύουν οι εφαρµοστέοι
όροι και προϋποθέσεις

Τηρούνται οι
εφαρµοστέοι
όροι και
προϋποθέσεις

Κριτήρια

Τήρηση
Κριτηρί
ων
(ΝΑΙ/Ο
ΧΙ)

Αυτοαξιολόγηση µε εξηγήσεις όσον
αφορά την τήρηση κάθε κριτηρίου των
εφαρµοστέων εκ των προτέρων όρων
και προϋποθέσεων

ΝΑΙ / ΟΧΙ /
ΕΝ ΜΕΡΕΙ

Έχει υποβληθεί
έκθεση αλιευτικής
ικανότητας
σύµφωνα προς το
άρθρο 22
παράγραφος 2 του
Κανονισµού (ΕΕ)
αριθ. 1380/2013

Προτεραιότητα ΕΤΘΑ: 1.
Προώθηση της
περιβαλλοντικά βιώσιµης,
αποδοτικής ως προς τους
πόρους, καινοτόµου,
ανταγωνιστικής και
βασιζόµενης στη γνώση
αλιείας
Ειδικοί στόχοι:
α) - στ)
ΘΣ 3: βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας των
µικροµεσαίων
επιχειρήσεων και του
γεωργικού τοµέα (για το
ΕΓΤΑΑ) και του τοµέα

ΕΝ ΜΕΡΕΙ

Κριτήριο 1: Η Έκθεση
συντάσσεται σύµφωνα προς
τις κοινές κατευθυντήριες
γραµµές της Επιτροπής

Κριτήριο 2:Η αλιευτική
ικανότητα δεν υπερβαίνει τα
ανώτατα όρια της αλιευτικής
ικανότητας που ορίζονται στο
παράρτηµα ΙΙ του
Κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
1380/2013
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ΟΧΙ

ΝΑΙ

Παραποµπές
(σε στρατηγικές, νοµικές
πράξεις ή άλλα σχετικά
έγγραφα,
συµπεριλαµβανοµένων
των συναφών
τµηµάτων, των άρθρων
ή των παραγράφων,
συνοδευόµενες από
διαδικτυακούς
συνδέσµους ή πρόσβαση
στο πλήρες κείµενο)

∆εδοµένης της µη υλοποίησης του εθνικού
προγράµµατος συλλογής δεδοµένων επί
σειρά ετών υπάρχει αδυναµία εκτίµησης
της ύπαρξης ή µη ισορροπίας στα τµήµατα
του αλιευτικού στόλου. Η υλοποίηση
εθνικού προγράµµατος στο σύνολό του θα
επιτρέψει την σύνταξη έκθεσης σύµφωνα
µε τις κατευθυντήριες γραµµές

ετήσια έκθεση στόλου
έτους 2013 (αρ
3375/52165/30-092014 διαβιβαστικό
έγγραφο ∆/νσης Θαλ.
Αλιείας)

Στα πλαίσια της Κοινής Αλιευτικής
Πολιτικής, η χώρα διαχειρίζεται την
αλιευτική ικανότητα του αλιευτικού
στόλου µε τρόπο ώστε να διατηρείται σε
ελεγχόµενα επίπεδα η ισχύς (KW) και η
χωρητικότητα (GT) των σκαφών της σε
σχέση µε τα επίπεδα αναφοράς.

ετήσια έκθεση στόλου
έτους 2013 (αρ
3375/52165/30-092014 διαβιβαστικό
έγγραφο ∆/νσης Θαλ.
Αλιείας)

Εκ των προτέρων
όροι και
προϋποθέσεις
(ΕΑC)

Προτεραιότητα ή
Προτεραιότητες της
Ένωσης για τις οποίες
ισχύουν οι εφαρµοστέοι
όροι και προϋποθέσεις

Τηρούνται οι
εφαρµοστέοι
όροι και
προϋποθέσεις

Κριτήρια

Τήρηση
Κριτηρί
ων
(ΝΑΙ/Ο
ΧΙ)

Αυτοαξιολόγηση µε εξηγήσεις όσον
αφορά την τήρηση κάθε κριτηρίου των
εφαρµοστέων εκ των προτέρων όρων
και προϋποθέσεων

ΝΑΙ / ΟΧΙ /
ΕΝ ΜΕΡΕΙ

της αλιείας και της
υδατοκαλλιέργειας (για το
ΕΤΘΑ)·
ΘΣ 6: διατήρηση και
προστασία του
περιβάλλοντος και
προώθηση της
αποτελεσµατικής χρήσης
των πόρων
ΘΣ8: προώθηση
διατηρήσιµης και
ποιοτικής απασχόλησης
και υποστήριξη της
εργασιακής κινητικότητας.

Βάσει της ετήσιας έκθεσης στόλου έτους
2013 διαπιστώνεται πλήρης συµµόρφωση
µε το καθεστώς εισόδων-εξόδων και
τήρηση των επιπέδων αναφοράς.
Συγκεκριµένα, στις 31/12/2013 ο
ελληνικός αλιευτικός στόλος αριθµούσε
15.788 ενεργά αλιευτικά σκάφη συνολικής
ολικής χωρητικότητας 77.959,78 GT και
συνολικής ισχύος 455.370,92 KW (επίπεδα
αναφοράς Παραρτήµατος ΙΙ Καν 1380 :
84.123 GT, 469.061 KW)
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Παραποµπές
(σε στρατηγικές, νοµικές
πράξεις ή άλλα σχετικά
έγγραφα,
συµπεριλαµβανοµένων
των συναφών
τµηµάτων, των άρθρων
ή των παραγράφων,
συνοδευόµενες από
διαδικτυακούς
συνδέσµους ή πρόσβαση
στο πλήρες κείµενο)

Εκ των προτέρων
όροι και
προϋποθέσεις
(ΕΑC)

Προτεραιότητα ή
Προτεραιότητες της
Ένωσης για τις οποίες
ισχύουν οι εφαρµοστέοι
όροι και προϋποθέσεις

Τηρούνται οι
εφαρµοστέοι
όροι και
προϋποθέσεις

Κριτήρια

Τήρηση
Κριτηρί
ων
(ΝΑΙ/Ο
ΧΙ)

Αυτοαξιολόγηση µε εξηγήσεις όσον
αφορά την τήρηση κάθε κριτηρίου των
εφαρµοστέων εκ των προτέρων όρων
και προϋποθέσεων

Παραποµπές
(σε στρατηγικές, νοµικές
πράξεις ή άλλα σχετικά
έγγραφα,
συµπεριλαµβανοµένων
των συναφών
τµηµάτων, των άρθρων
ή των παραγράφων,
συνοδευόµενες από
διαδικτυακούς
συνδέσµους ή πρόσβαση
στο πλήρες κείµενο)

Έχει συνταχθεί το «Πολυετές Εθνικό
Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη των
υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα, 20142020»,σύµφωνα µε τις κοινές στρατηγικές
κατευθυντήριες γραµµές της Ε.Ε.
λαµβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες
της χώρας, την κατάσταση του κλάδου της
υδατοκαλλιέργειας και το νοµοθετικό,
θεσµικό και διοικητικό πλαίσιο που διέπει
τη λειτουργία του κλάδου. Η τελική
επεξεργασία και σύνταξη του,
πραγµατοποιήθηκε από τη ∆/νση
Υδατοκαλλιεργειών και Εσωτ. Υδάτων του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, κατόπιν στενής συνεργασίας µε
τα ερευνητικά ινστιτούτα και τους
παραγωγικούς φορείς του κλάδου, καθώς
και µε τις δηµόσιες υπηρεσίες που έχουν
θεσµικό ρόλο στην αδειοδότηση και τον
έλεγχο τήρησης των όρων και
προϋποθέσεων, βάσει των οποίων
χορηγήθηκαν οι άδειες ίδρυσης και

Πολυετές Εθνικό
Στρατηγικό Σχέδιο για
την ανάπτυξη των
υδατοκαλλιεργειών
στην Ελλάδα, 20142020
(αρ.1573/128540/1410-2014 διαβιβαστικό
έγγραφο ∆/νσης
Υδατοκαλλιεργειών και
Εσ.Υδάτων)

ΝΑΙ / ΟΧΙ /
ΕΝ ΜΕΡΕΙ

∆ηµιουργία
πολυετούς εθνικού
στρατηγικού
σχεδίου για την
υδατοκαλλιέργεια
όπως αναφέρεται
στο άρθρο 34 του
κανονισµού (ΕΕ)
αριθ. 1380/2013
µέχρι το 2014.

Προτεραιότητα ΕΤΘΑ: 2.
Προώθηση της
περιβαλλοντικά βιώσιµης,
αποδοτικής ως προς τους
πόρους, καινοτόµου,
ανταγωνιστικής και
βασιζόµενης στη γνώση
υδατοκαλλιέργειας
Ειδικοί στόχοι: α, β) και
γ).
ΘΣ 3: βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας των
µικροµεσαίων
επιχειρήσεων και του
γεωργικού τοµέα (για το
ΕΓΤΑΑ) και του τοµέα
της αλιείας και της
υδατοκαλλιέργειας (για το
ΕΤΘΑ)·
ΘΣ 6: διατήρηση και
προστασία του
περιβάλλοντος και

ΝΑΙ

Κριτήριο1: ∆ιαβιβάζεται
στην Επιτροπή πολυετές
εθνικό στρατηγικό σχέδιο για
την υδατοκαλλιέργεια το
αργότερο κατά την ηµέρα
υποβολής του επιχειρησιακού
προγράµµατος
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ΝΑΙ

Εκ των προτέρων
όροι και
προϋποθέσεις
(ΕΑC)

Προτεραιότητα ή
Προτεραιότητες της
Ένωσης για τις οποίες
ισχύουν οι εφαρµοστέοι
όροι και προϋποθέσεις

Τηρούνται οι
εφαρµοστέοι
όροι και
προϋποθέσεις

Κριτήρια

Τήρηση
Κριτηρί
ων
(ΝΑΙ/Ο
ΧΙ)

Αυτοαξιολόγηση µε εξηγήσεις όσον
αφορά την τήρηση κάθε κριτηρίου των
εφαρµοστέων εκ των προτέρων όρων
και προϋποθέσεων

ΝΑΙ / ΟΧΙ /
ΕΝ ΜΕΡΕΙ

προώθηση της
αποτελεσµατικής χρήσης
των πόρων
ΘΣ 8: προώθηση
διατηρήσιµης και
ποιοτικής απασχόλησης
και υποστήριξη της
εργασιακής κινητικότητας.

λειτουργίας των µονάδων
υδατοκαλλιέργειας. Το Πολυετές Εθνικό
Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη των
υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα, 20142020 διαβιβάστηκε
στην Επιτροπή στις 14/10/2014
Κριτήριο 2: Το επιχειρησιακό
πρόγραµµα περιλαµβάνει
πληροφορίες σχετικά µε τις
συµπληρωµατικές πτυχές µε
το πολυετές εθνικό
στρατηγικό σχέδιο για την
υδατοκαλλιέργεια
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ΝΑΙ

Οι προβλεπόµενες στο επιχειρησιακό
πρόγραµµα δράσεις στήριξης του τοµέα
των υδατοκαλλιεργειών συνάδουν µε το
Πολυετές Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για
την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών στην
Ελλάδα, 2014-2020

Παραποµπές
(σε στρατηγικές, νοµικές
πράξεις ή άλλα σχετικά
έγγραφα,
συµπεριλαµβανοµένων
των συναφών
τµηµάτων, των άρθρων
ή των παραγράφων,
συνοδευόµενες από
διαδικτυακούς
συνδέσµους ή πρόσβαση
στο πλήρες κείµενο)

∆ιοικητική ικανότητα:
υπάρχει διαθέσιµη
διοικητική ικανότητα ώστε
να επιτυγχάνεται
συµµόρφωση µε τις
απαιτήσεις περί δεδοµένων
για τη διαχείριση της
αλιείας που καθορίζονται
στο άρθρο 25 του
κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
1380/2013 και στο άρθρο
4 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 199/2008.

Προτεραιότητα ΕΤΘΑ: 3.
Προώθηση της
υλοποίησης της ΚΑλΠ
Ειδικός στόχος β)
ΘΣ 6: διατήρηση και
προστασία του
περιβάλλοντος και
προώθηση της
αποτελεσµατικής χρήσης
των πόρων

ΕΝ ΜΕΡΕΙ

Κριτήριο 1: Περιγραφή
της διοικητικής
ικανότητας για την
κατάρτιση και
εφαρµογή πολυετούς
προγράµµατος
συλλογής δεδοµένων,
το οποίο θα
αξιολογήσει η ΕΤΟΕΑ
και θα εγκρίνει η
Επιτροπή

ΝΑΙ

Η Ελλάδα θα εφαρµόσει το
Εθνικό Πρόγραµµα Συλλογής
Αλιευτικών ∆εδοµένων 20142016 σε εφαρµογή του
κανονισµού (ΕΚ) 199/2008 και
των αποφάσεων της Ε.Επιτροπής
C(2013) 5243/13.8.20141 και
C(2013) 5568/30.8.2013
Για την περίοδο 2016-2020, οι
δράσεις θα αφορούν στη
συλλογή βιολογικών, τεχνικών,
περιβαλλοντικών και κοινωνικόοικονοµικών δεδοµένων,
απαραίτητων για τη διαχείριση
της αλιείας

• ΕΘΝΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ»
ΑΘΗΝΑ 2014, ΓΕΝΙΚΗ
∆ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ
• ΚΥΑ αριθ.
7860/122147/14-112013
(ΦΕΚ/2943/Β’/2013)
για την υλοποίηση του
Εθνικού Προγράµµατος
Συλλογής Αλιευτικών
∆εδοµένων έτους 2014

Κριτήριο 2:Περιγραφή
της διοικητικής
ικανότητας για την
κατάρτιση και
εφαρµογή
προγραµµάτων
εργασιών για τη
συλλογή δεδοµένων, τα
οποία θα αξιολογήσει η
ΕΤΟΕΑ και θα εγκρίνει
η Επιτροπή

ΝΑΙ

Οι Ετήσιες Εκθέσεις για τα έτη
2009 ως και 2011δεν
υποβλήθηκαν διότι δεν
πραγµατοποιήθηκε συλλογή
δεδοµένων.
Για τα έτη 2012 και 2013
υποβλήθηκαν εγκαίρως και
εγκρίθηκαν από την Επιτροπή
Τα έτη 2010 ως 2012 δεν
διαβιβάστηκαν δεδοµένα σε
τελικούς χρήστες ως συνέπεια
της µη συλλογής δεδοµένων.
Έχουν ληφθεί µέτρα ώστε η
συλλογή δεδοµένων να γίνεται
πλέον εγκαίρως.

2012 Ετ.Ε: Ares (2013)
2491381/26.06.2013

Κριτήριο 3:Περιγραφή
της ικανότητας
κατανοµής ανθρώπινων

∆ΕΝ
ΑΦΟΡΑ
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Η Ελλάδα δεν έχει συνάψει
διµερείς ή πολυµερείς
συµφωνίες για τη συλλογή

2013 Ετ.Ε: Ares (2014)
2057728/23.06.2014

∆ιοικητική ικανότητα:
υπάρχει διαθέσιµη
διοικητική ικανότητα ώστε
να επιτυγχάνεται
συµµόρφωση µε τις
ανάγκες της εφαρµογής
ενωσιακού συστήµατος
ελέγχου, επιθεώρησης και
επιβολής όπως
προβλέπεται στο άρθρο 36
του κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
1380/2013 και
διευκρινίζεται στον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1224/2009.

Προτεραιότητα ΕΤΘΑ: 3
Προώθηση της
υλοποίησης της ΚΑλΠ
Ειδικός στόχος β) ΘΣ 6:
διατήρηση και προστασία
του περιβάλλοντος και
προώθηση της
αποτελεσµατικής χρήσης
των πόρων

ΝΑΙ

πόρων για τη σύναψη
διµερών ή πολυµερών
συµφωνιών µε άλλα
κράτη µέλη, σε
περίπτωση
επιµερισµένης εργασίας
για την τήρηση των
υποχρεώσεων περί
συλλογής δεδοµένων
Οι ειδικές δράσεις
περιλαµβάνουν:
Περιγραφή της
διοικητικής ικανότητας
για την κατάρτιση και
εφαρµογή του
τµήµατος του
επιχειρησιακού
προγράµµατος που
αφορά τη
χρηµατοδότηση του
εθνικού προγράµµατος
ελέγχου για την
περίοδο 2014-2020
όπως αναφέρεται στο
άρθρο 18 παράγραφος
1 στοιχείο ιε)
Περιγραφή της
διοικητικής ικανότητας
για την κατάρτιση και
εφαρµογή του εθνικού
ελεγκτικού
προγράµµατος δράσης
για τα πολυετή
προγράµµατα όπως
αναφέρεται στο άρθρο
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δεδοµένων

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Έχει συνταχθεί και
συµπεριλαµβάνεται στο παρόν
ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα 20142020 (κεφ. 12)

Η Ελλάδα πολλά χρόνια πριν έχει
θεσµοθετήσει ένα αυστηρό εθνικό
σύστηµα ελέγχου στον τοµέα της
αλιείας το οποίο περιλαµβάνει τις
αρµόδιες ελεγκτικές αρχές που
εξουσιοδοτούνται για την
επιθεώρηση , τον έλεγχο και την
επιβολή των µέτρων
συµµόρφωσης στο τοµέα
αλιείας, τις διοικητικές και

Σύστηµα ελέγχου,
επιθεώρησης και
επιβολής τήρησης των
κανόνων της Κοινής
Αλιευτικής Πολιτικής»,
ΥπΑΑΤ-ΓΕΝΙΚΗ
∆ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ,
ΥΝΑ_∆/ΝΣΗ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΛΙΕΙΑΣ

ποινικές κυρώσεις που
επιβάλλονται στους παραβάτες
των διατάξεων της αλιευτικής
νοµοθεσίας

46 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1224/2009

Περιγραφή της
διοικητικής ικανότητας
για την κατάρτιση και
εφαρµογή του κοινού
προγράµµατος ελέγχου
που µπορεί να
θεσπιστεί µε άλλα
κράτη µέλη όπως
αναφέρεται στο άρθρο
94 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1224/2009

ΝΑΙ

Περιγραφή της
διοικητικής ικανότητας
για την κατάρτιση και
εφαρµογή των ειδικών
προγραµµάτων ελέγχου
και επιθεωρήσεων
όπως αναφέρεται στο
άρθρο 95 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1224/2009

ΝΑΙ
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Η Ελλάδα πολλά χρόνια πριν έχει
θεσµοθετήσει ένα αυστηρό εθνικό
σύστηµα ελέγχου στον τοµέα της
αλιείας το οποίο περιλαµβάνει τις
αρµόδιες ελεγκτικές αρχές που
εξουσιοδοτούνται για την
επιθεώρηση , τον έλεγχο και την
επιβολή των µέτρων
συµµόρφωσης στο τοµέα
αλιείας, τις διοικητικές και
ποινικές κυρώσεις που
επιβάλλονται στους παραβάτες
των διατάξεων της αλιευτικής
νοµοθεσίας
Η Ελλάδα πολλά χρόνια πριν
έχει θεσµοθετήσει ένα αυστηρό
εθνικό σύστηµα ελέγχου στον
τοµέα της αλιείας το οποίο
περιλαµβάνει τις αρµόδιες
ελεγκτικές αρχές που
εξουσιοδοτούνται για την
επιθεώρηση , τον έλεγχο και την
επιβολή των µέτρων
συµµόρφωσης στο τοµέα
αλιείας , τις διοικητικές και
ποινικές κυρώσεις που
επιβάλλονται στους παραβάτες
των διατάξεων της αλιευτικής
νοµοθεσίας . Στο πλαίσιο
προσαρµογής του κοινοτικού
συστήµατος ελέγχου και της

ΠΛΑ Αλιείας έχει θεσµοθετηθεί
η Ενιαία Αρχή Ελέγχου και
αναµορφώνεται
,εκσυγχρονίζεται το κυρωτικό
σύστηµα ελέγχου (σχέδιο
νόµου) που θα περιλαµβάνει,
την προσαρµογή των
διοικητικών και ποινικών
κυρώσεων (χρηµατικά
πρόστιµα, άµεσα και
συνοδευτικά µέτρα επιβολής ,
προσωρινή ή οριστική αφαίρεση
άδειας αλιείας ), το σύστηµα
µορίων, κλπ
Περιγραφή της
διοικητικής ικανότητας
για την εφαρµογή
συστήµατος
αποτελεσµατικών,
αναλογικών και
αποτρεπτικών
κυρώσεων για τις
σοβαρές παραβάσεις
όπως αναφέρεται στο
άρθρο 90 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1224/2009

- 84 -

ΝΑΙ

Η Ελλάδα πολλά χρόνια πριν έχει
θεσµοθετήσει ένα αυστηρό εθνικό
σύστηµα ελέγχου στον τοµέα της
αλιείας το οποίο περιλαµβάνει τις
αρµόδιες ελεγκτικές αρχές που
εξουσιοδοτούνται για την
επιθεώρηση , τον έλεγχο και την
επιβολή των µέτρων
συµµόρφωσης στο τοµέα
αλιείας, τις διοικητικές και
ποινικές κυρώσεις που
επιβάλλονται στους παραβάτες
των διατάξεων της αλιευτικής
νοµοθεσίας . Στο πλαίσιο
προσαρµογής του κοινοτικού
συστήµατος ελέγχου και της ΠΛΑ
Αλιείας έχει θεσµοθετηθεί η
Ενιαία Αρχή Ελέγχου και
αναµορφώνεται
,εκσυγχρονίζεται το κυρωτικό
σύστηµα ελέγχου (σχέδιο

νόµου) που θα περιλαµβάνει
,την προσαρµογή των
διοικητικών και ποινικών
κυρώσεων ( χρηµατικά
πρόστιµα , άµεσα και
συνοδευτικά µέτρα επιβολής ,
προσωρινή ή οριστική αφαίρεση
άδειας αλιείας ), το σύστηµα
µορίων, κλπ .
Περιγραφή της
διοικητικής ικανότητας
για την εφαρµογή
συστήµατος επιβολής
ποινών µε σώρευση
µορίων για τις σοβαρές
παραβάσεις όπως
αναφέρεται στο άρθρο
92 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1224/2009
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ΟΧΙ

Η Ελλάδα πολλά χρόνια πριν
έχει θεσµοθετήσει ένα αυστηρό
εθνικό σύστηµα ελέγχου στον
τοµέα της αλιείας το οποίο
περιλαµβάνει τις αρµόδιες
ελεγκτικές αρχές που
εξουσιοδοτούνται για την
επιθεώρηση , τον έλεγχο και την
επιβολή των µέτρων
συµµόρφωσης στο τοµέα
αλιείας , τις διοικητικές και
ποινικές κυρώσεις που
επιβάλλονται στους παραβάτες
των διατάξεων της αλιευτικής
νοµοθεσίας . Στο πλαίσιο
προσαρµογής του κοινοτικού
συστήµατος ελέγχου και της
ΠΛΑ Αλιείας έχει θεσµοθετηθεί
η Ενιαία Αρχή Ελέγχου και
αναµορφώνεται
,εκσυγχρονίζεται το κυρωτικό
σύστηµα ελέγχου (σχέδιο
νόµου) που θα περιλαµβάνει
,την προσαρµογή των
διοικητικών και ποινικών
κυρώσεων ( χρηµατικά

πρόστιµα , άµεσα και
συνοδευτικά µέτρα επιβολής ,
προσωρινή ή οριστική αφαίρεση
άδειας αλιείας ), το σύστηµα
µορίων ,κλπ . Η ολοκλήρωση
του σχεδίου νόµου για την
αναµόρφωση του κυρωτικού
συστήµατος (που θα
περιλαµβάνει το σύστηµα
µορίων) προγραµµατίζεται τους
πρώτους µήνες του 2015.
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6.1.2 Πίνακας: Εφαρµοστέοι γενικοί εκ των προτέρων όροι και προϋποθέσεις και
αξιολόγηση τους

1) Η ύπαρξη διοικητικής ικανότητας για την υλοποίηση και την εφαρµογή της νοµοθεσίας και της
πολιτικής της Ένωσης κατά των διακρίσεων στο πεδίο των Ε∆ΕΤ (εκπληρώνεται)
Κατ’ εφαρµογή του Νόµου 3304/2005 «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως
φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή
γενετήσιου προσανατολισµού» έχουν οριστεί οι φορείς προώθησης, η διοικητική δοµή, οι φορείς
κοινωνικού διαλόγου και η επιστηµονική υποβοήθηση.
2) Η ύπαρξη διοικητικής ικανότητας για την υλοποίηση και την εφαρµογή της νοµοθεσίας και της
πολιτικής της Ένωσης για την ισότητα των φύλων στο πεδίο των Ε∆ΕΤ (εκπληρώνεται)
Ισχύει ο Νόµος 3896/2010 «Εφαρµογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης µεταχείρισης
ανδρών και γυναικών σε θέµατα εργασίας και απασχόλησης − Εναρµόνιση της κείµενης
νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2006/54/ΕΚ. Αρµόδιος Φορέας για την παρακολούθηση και προώθηση
της εφαρµογής της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών
είναι η ΓΓΙΦ.
3) Αναπηρία (εκπληρώνεται µερικώς)
Στη διαβούλευση για την κατάρτιση των προγραµµάτων συµµετέχουν και οι φορείς που είναι
επιφορτισµένοι µε την προστασία των δικαιωµάτων ατόµων µε αναπηρία Στην ηλεκτρονική πύλη
http://www.espa.gr, αναρτώνται όλα τα βασικά υποστηρικτικά έγγραφα του αναπτυξιακού
σχεδιασµού και δίνεται η δυνατότητα σχολιασµού και υποβολής ερωτήσεων και προτάσεων.
4) Η ύπαρξη ρυθµίσεων για την αποτελεσµατική εφαρµογή της νοµοθεσίας της Ένωσης περί
δηµόσιων συµβάσεων στο πεδίο των Ε∆ΕΤ (εκπληρώνεται µερικώς) Με το Ν.4013/2011
συστάθηκε η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων και µε το Ν.4281/2014
θεσµοθετήθηκε ένα ενιαίο, οµοιόµορφο και λειτουργικό νοµοθετικό πλαίσιο ανάθεσης δηµοσίων
συµβάσεων. Οι µεταρρυθµίσεις συνεχίζονται και οι ελληνικές αρχές θα υλοποιήσουν σχέδιο
δράσης σε συµφωνία µε την ΕΕ.
5) Η ύπαρξη ρυθµίσεων για την αποτελεσµατική εφαρµογή της νοµοθεσίας της Ένωσης περί
κρατικών ενισχύσεων στο πεδίο των Ε∆ΕΤ (εκπληρώνεται)
Η Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΚΕ) του Υπ. Οικονοµικών σε συνεργασία µε το δίκτυο
Αποκεντρωµένων Μονάδων ΚΕ που συστήνεται στα άλλα Υπουργεία, αποτελεί το συντονιστικό
όργανο για τον έλεγχο των ΚΕ της χώρας. Με τη στήριξη της ΜΟ∆ εκπονούνται προγράµµατα
κατάρτισης σε θέµατα ΚΕ για την ενηµέρωση του προσωπικού που ασχολείται µε τη διαχείριση
των κονδυλίων των Ε∆ΕΤ ενώ θα συνεχιστεί και η διάχυση πληροφοριών στις ∆Α.
6) Η ύπαρξη ρυθµίσεων για την αποτελεσµατική εφαρµογή της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας της
Ένωσης σχετικά µε την ΕΠΕ και τη ΣΠΕ (εκπληρώνεται)
Οι Οδηγίες 201/92/ΕΕ και 200/42/ΕΕ, έχουν ενσωµατωθεί στο εθνικό δίκαιο µε τους νόµους
1650/86, 3010/2002, 4014/2011 και την ΚΥΑ 107017/.2006. Το Πρόγραµµα «∆ιαύγεια» στοχεύει
στην επίτευξη της µέγιστης δυνατής δηµοσιότητας της κυβερνητικής πολιτικής και της διοικητικής
δραστηριότητας, τη διασφάλιση της διαφάνειας και την εµπέδωση της υπευθυνότητας και της
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λογοδοσίας. Για την ηλεκτρονική διαχείριση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης,
προβλέπεται η δηµιουργία Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου πληροφοριών στο ΥΠΕΚΑ.
7) Η ύπαρξη µιας αναγκαίας στατιστικής βάσης για τις αξιολογήσεις εκτίµησης της
αποτελεσµατικότητας και της επίπτωσης των προγραµµάτων (εκπληρώνεται µερικώς)Το σύνολο
των ρυθµίσεων για την παρακολούθηση των στατιστικών δεδοµένων είναι υπό επεξεργασία και
θα συµπεριληφθεί σε ένα διακριτό έγγραφο εργασίας. Στο έγγραφο αυτό, θα αντιµετωπίζονται µε
ολοκληρωµένο τρόπο τα ζητήµατα παρακολούθησης των δεικτών των Ε∆ΕΤ

6.2 . ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΤΩΝ ∆ΡAΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗ, ΤΩΝ ΑΡΜΟ∆ΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥΣ.
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6.2.1 Πίνακας: Προβλεπόµενες δράσεις για την επίτευξη της τήρησης των ειδικών εκ των προτέρων όρων και προϋποθέσεων

Εκ των προτέρων όροι και

Κριτήρια που δεν πληρούνται

∆ράσεις προς ανάληψη

προϋποθέσεις(ΕΑC)
Έχει υποβληθεί έκθεση

Κριτήριο 1: Η Έκθεση συντάσσεται σύµφωνα προς τις

αλιευτικής ικανότητας

κοινές κατευθυντήριες γραµµές της Επιτροπής

σύµφωνα προς το άρθρο 22
παράγραφος 2 του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθ. 1380/2013
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Προθεσµία

Αρµόδιοι φορείς για

(ηµεροµηνία)

την τήρηση

6.2.2 Πίνακας: Προβλεπόµενες ∆ράσεις για την επίτευξη της τήρησης των γενικών εκ των
προτέρων όρων και προϋποθέσεων

Γενικός όρος (3) Αναπηρία
Η ΜΟ∆ Α.Ε. µε τη συνεργασία της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων Με Αναπηρία καθώς και της
∆ιεύθυνσης ∆ιεθνών Σχέσεων της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας διερεύνησε και κατέγραψε τις εκπαιδευτικές
ανάγκες των στελεχών σε σχετικά θέµατα, καθώς επίσης κατάρτισε σχέδιο δράσης εκπαιδευτικής
παρέµβασης που περιλαµβάνει µεθοδολογικά εργαλεία και πιλοτική εφαρµογή (εκτιµώµενη ηµ/νια
εκπλήρωσης:15/10/2014).
Γενικός όρος (4) ∆ηµόσιες συµβάσεις
Οι ελληνικές αρχές είναι σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες της ΕΕ προκειµένου να υλοποιήσουν
επικαιροποιηµένο σχέδιο δράσης ώστε να εκπληρωθούν τα κριτήρια της συγκεκριµένης
αιρεσιµότητας.).
Γενικός όρος (7) Η ύπαρξη µιας αναγκαίας στατιστικής βάσης για τις αξιολογήσεις εκτίµησης της
αποτελεσµατικότητας και της επίπτωσης των προγραµµάτων.
Η Εθνική Αρχή Συντονισµού και οι συναρµόδιες Ειδικές Υπηρεσίες συντονισµού των
συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων, αναπτύσσουν το Ενιαίο Σύστηµα ∆εικτών ΕΣΠΑ 2014
– 2020 το οποίο καλύπτει τα Ε∆ΕΤ. Στο Παράρτηµα ΙΙΙ του εγκεκριµένου ΣΕΣ 2014 -2020,
περιγράφονται οι απαιτούµενες ενέργειες εκπλήρωσης των απαιτήσεων του Γενικού όρου και του
Ενιαίου Συστήµατος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ

7.1 ΠΙΝΑΚΑΣ : ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ

Προτεραιότητα της Ένωσης

∆είκτης και µονάδα µέτρησης, όπου αυτό
ενδείκνυται
Οικονοµικός ∆είκτης
(€)
∆είκτης Επιδόσεων 1:
Οριστική Παύση ∆ραστηριοτήτων (Αριθµός
Έργων)
∆είκτης Επιδόσεων 2:
Προστασία και αποκατάσταση της
βιοποικιλότητας και των οικοσυστηµάτων
(Αριθµός Έργων)
∆είκτης Επιδόσεων 3:
Προστιθέµενη αξία, ποιότητα, χρήση
ανεπιθύµητων αλιευµάτων και αλιευτικοί
λιµένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και
καταφύγια (Αριθµός Έργων)
Προτεραιότητα της Ένωσης

∆είκτης και µονάδα µέτρησης, όπου
αυτό ενδείκνυται
Οικονοµικός ∆είκτης
(€)
∆είκτης Επιδόσεων 1:
Παραγωγικές επενδύσεις στην
υδατοκαλλιέργεια
(Αριθµός Έργων)
Προτεραιότητα της Ένωσης
∆είκτης και µονάδα µέτρησης, όπου
αυτό ενδείκνυται
Οικονοµικός ∆είκτης
(€)

1: Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιµης, αποδοτικής ως
προς τους πόρους, καινοτόµου, ανταγωνιστικής και
βασιζόµενης στη γνώση αλιείας
Ορόσηµο για το 2018
Στόχοι για το 2023
64.500.000

186.200.000

500

500

1

9

4

30

2: Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιµης, αποδοτικής
ως προς τους πόρους, καινοτόµου, ανταγωνιστικής και
βασιζόµενης στη γνώση υδατοκαλλιέργειας
Ορόσηµο για το 2018
Στόχοι για το 2023
26.500.000

89.758.782

30

80

3: Ενίσχυση της εφαρµογής της ΚΑλΠ
Ορόσηµο για το 2018

∆είκτης Επιδόσεων 1:
Εφαρµογή του συστήµατος ελέγχου,
επιθεωρήσεων και επιβολής της Ένωσης
(Αριθµός Έργων)
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Στόχοι για το 2023

26.000.000

92.088.225

7

16

Προτεραιότητα της Ένωσης
∆είκτης και µονάδα µέτρησης, όπου
αυτό ενδείκνυται
Οικονοµικός ∆είκτης
(€)

4: Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής
Ορόσηµο για το 2018
9.560.000

54.117.647

8

8

0,4

8

∆είκτης Επιδόσεων 1:
Στήριξη της προετοιµασίας
(αριθµός έργων)
∆είκτης Επιδόσεων 2:
Τοπικές εφαρµοζόµενες αναπτυξιακές
στρατηγικές
(αριθµός)
Προτεραιότητα της Ένωσης
∆είκτης και µονάδα µέτρησης, όπου
αυτό ενδείκνυται
Οικονοµικός ∆είκτης
(€)

5: Ενίσχυση της εµπορίας και της µεταποίησης
Ορόσηµο για το 2018

∆είκτης Επιδόσεων 1:
Μεταποίηση
(Αριθµός Έργων)

Προτεραιότητα της Ένωσης
∆είκτης και µονάδα µέτρησης, όπου
αυτό ενδείκνυται
Οικονοµικός ∆είκτης
(€)

Στόχοι για το 2023

Στόχοι για το 2023

30.000.000

78.277.020

4

30

6: Ενίσχυση της εφαρµογής της Ολοκληρωµένης
Θαλάσσιας Πολιτικής
Ορόσηµο για το 2018
Στόχοι για το 2023

∆είκτης Επιδόσεων 1:
Ολοκληρωµένη θαλάσσια επιτήρηση
(Αριθµός Έργων)

- 92 -

1.000.000

5.927.413

0,5

2

7.2 ΠIΝΑΚΑΣ : ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ∆ΕΙΚΤΩΝ
ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ

Προτεραιότητα της Ένωσης

Σκεπτικό στο οποίο βασίζεται η επιλογή των δεικτών
εκροής που περιλαµβάνονται στο πλαίσιο επιδόσεων
(1), και συγκεκριµένα εξήγηση όσον αφορά το µερίδιο
της δηµοσιονοµικής κατανοµής που αντιπροσωπεύεται
από τις ενέργειες από τις οποίες θα προέλθουν οι
εκροές, καθώς και η µέθοδος που εφαρµόζεται για τον
υπολογισµό του µεριδίου, το οποίο πρέπει να
υπερβαίνει το ποσοστό 50 % της δηµοσιονοµικής
κατανοµής για την προτεραιότητα

∆εδοµένα ή αποδεικτικά στοιχεία που
χρησιµοποιούνται για την εκτίµηση της τιµής των
ορόσηµων και των ποσοτικών στόχων και της µεθόδου
υπολογισµού (για παράδειγµα, δεδοµένα σχετικά µε το
µοναδιαίο κόστος, τα κριτήρια αναφοράς, τον συνήθη ή
τον παρελθόντα ρυθµό υλοποίησης, τις συµβουλές των
εµπειρογνωµόνων και τα συµπεράσµατα εκ των
προτέρων αξιολόγησης)

1: Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιµης,
αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόµου,
ανταγωνιστικής και βασιζόµενης στη γνώση αλιείας
Η επιλογή των δεικτών εκροών της ΠΕ1 προκύπτει από τον
προγραµµατισµό εφαρµογής Μέτρων ιδιαίτερα σηµαντικών
για την υλοποίηση της στρατηγικής του ΕΠ, όσον αφορά τη
διαχείριση του στόλου και των αποθεµάτων.
Η χρηµατοοικονοµική κατανοµή αντιστοιχεί το 62,83% της
∆∆ της ΠΕ1.
Η κατανοµή του µεριδίου, έχει προκύψει ως αποτέλεσµα
της εξειδίκευσης της στρατηγικής του ΕΠ, βάσει Ειδικών
Στόχων και δεικτών εκροών (καθορισµός στοχοθεσίας).
∆είκτης Επιδόσεων 1: Το ορόσηµο του 2018 & 2023 (το
οποίο για το συγκεκριµένο δείκτη ταυτίζεται), προκύπτει
από την εµπειρία υλοποίησης των αντίστοιχων
παρεµβάσεων από την προγραµµατική περίοδο 20072013, από όπου αντλήθηκαν και στοιχεία µοναδιαίου
κόστους.
∆είκτης Επιδόσεων 2: Το ορόσηµο για το 2018 προκύπτει
από την εµπειρία υλοποίησης των αντίστοιχων
παρεµβάσεων από την προγραµµατική περίοδο 20072013, από όπου αντλήθηκαν και στοιχεία µοναδιαίου
κόστους. Παράλληλα, λήφθηκε υπόψη το Σχέδιο ∆ράσεων
Προτεραιότητας για το ∆ίκτυο NATURA 2000 για την
προγραµµατική περίοδο 2014-2020 (PAF).
∆είκτης Επιδόσεων 3: Το ορόσηµο για το 2018 προκύπτει
από την εµπειρία υλοποίησης των αντίστοιχων
παρεµβάσεων από την προγραµµατική περίοδο 20072013, από όπου αντλήθηκαν και στοιχεία µοναδιαίου
κόστους, καθώς και από το βαθµό ωριµότητας
συγκεκριµένων παρεµβάσεων.

Πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο
εφαρµόστηκαν η µεθοδολογία και οι µηχανισµοί που
εξασφαλίζουν τη συνέπεια κατά τη λειτουργία του
πλαισίου επιδόσεων σύµφωνα µε τις διατάξεις της
συµφωνίας εταιρικής σχέσης

Κατά τη διαδικασία σχεδιασµού των Προγραµµάτων, η
Εθνική Αρχή Συντονισµού σε συνεργασία µε τις
∆ιαχειριστικές Αρχές των Ε.Π διαµορφώνουν το σύστηµα
δεικτών του Π.Ε. που συµπεριλαµβάνεται στα
Προγράµµατα που θα συγχρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ,
το ΕΚΤ, το Τ.Σ, ενώ για τα Προγράµµατα που
συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΘΑ, οι
δείκτες προκύπτουν από τα προτεινόµενα συστήµατα
δεικτών της Ε.Ε. Τα ανωτέρω υποστηρίζονται και από τους
εκ των προτέρων αξιολογητές των Ε.Π.
Παράλληλα, στο πλαίσιο της γενικής εκ των προτέρων
αιρεσιµότητας «Στατιστικά συστήµατα και δείκτες
αποτελεσµάτων», η ΕΑΣ µε τη συνεργασία των

- 93 -

∆ιαχειριστικών Αρχών και των Αξιολογητών θα
διασφαλίσει τον ενιαίο και οριζόντιο χαρακτήρα
προσδιορισµού των κατάλληλων δεικτών, όπου αυτό έχει
εφαρµογή, και θα µεριµνήσει ώστε να εφαρµόζονται
ρυθµίσεις για την έγκαιρη συλλογή και συγκέντρωση των
στατιστικών δεδοµένων δεικτών για κάθε Πρόγραµµα.
Τα ανωτέρω αποτελούν αντικείµενο διαβούλευσης µε τις
∆ιαχειριστικές Αρχές των Προγραµµάτων και στο πλαίσιο
του ∆ικτύου Αξιολόγησης που προβλέπεται στο κεφ. 2.1
του νέου ΕΣΠΑ .

Προτεραιότητα της Ένωσης

Σκεπτικό στο οποίο βασίζεται η επιλογή των
δεικτών εκροής που περιλαµβάνονται στο πλαίσιο
επιδόσεων (1), και συγκεκριµένα εξήγηση όσον
αφορά το µερίδιο της δηµοσιονοµικής κατανοµής
που αντιπροσωπεύεται από τις ενέργειες από τις
οποίες θα προέλθουν οι εκροές, καθώς και η
µέθοδος που εφαρµόζεται για τον υπολογισµό του
µεριδίου, το οποίο πρέπει να υπερβαίνει το
ποσοστό 50 % της δηµοσιονοµικής κατανοµής για
την προτεραιότητα

2: Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιµης,
αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόµου,
ανταγωνιστικής και βασιζόµενης στη γνώση
υδατοκαλλιέργειας
Η επιλογή του δείκτη εκροών της ΠΕ2 προκύπτει από
τον προγραµµατισµό εφαρµογής Μέτρου ιδιαίτερα
σηµαντικού για την υλοποίηση της στρατηγικής του
ΕΠ, όσον αφορά τη δηµιουργία βιώσιµης οικονοµικής
ανάπτυξης και δηµιουργία απασχόλησης στον κλάδο
της υδατοκαλλιέργειας.
Η επιλογή έχει βασισθεί τόσο στις διαπιστωµένες
ανάγκες όπως έχουν καταγραφεί στη Swot Ανάλυση,
καθώς και στις προοπτικές που καταγράφονται στο
πλαίσιο της γαλάζιας οικονοµίας.
Παράλληλα, συνάδει µε τη στρατηγική του
Πολυετούς Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για τις
Υδατοκαλλιέργειες.
Η χρηµατοοικονοµική κατανοµή αντιστοιχεί το
67,02% της ΠΕ2.
Η κατανοµή του µεριδίου, έχει προκύψει ως
αποτέλεσµα της εξειδίκευσης της στρατηγικής του
ΕΠ, βάσει Ειδικών Στόχων και δεικτών εκροών
(καθορισµός στοχοθεσίας).

∆εδοµένα ή αποδεικτικά στοιχεία που
χρησιµοποιούνται για την εκτίµηση της τιµής των
ορόσηµων και των ποσοτικών στόχων και της
µεθόδου υπολογισµού (για παράδειγµα, δεδοµένα
σχετικά µε το µοναδιαίο κόστος, τα κριτήρια
αναφοράς, τον συνήθη ή τον παρελθόντα ρυθµό
υλοποίησης, τις συµβουλές των εµπειρογνωµόνων
και τα συµπεράσµατα εκ των προτέρων
αξιολόγησης)

∆είκτης Επιδόσεων 1: Το ορόσηµο του 2018
προκύπτει από την εµπειρία της προγραµµατικής
περιόδου 2007-2013 (χρόνος υλοποίησης, κόστος,
κλπ). Η τιµή στόχος του 2023 προκύπτει από την
εµπειρία υλοποίησης των αντίστοιχων παρεµβάσεων
από την προγραµµατική περίοδο 2007-2013, από
όπου αντλήθηκαν και στοιχεία µοναδιαίου κόστους.

Πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο
εφαρµόστηκαν η µεθοδολογία και οι µηχανισµοί
που εξασφαλίζουν τη συνέπεια κατά τη λειτουργία
του πλαισίου επιδόσεων σύµφωνα µε τις διατάξεις
της συµφωνίας εταιρικής σχέσης

Κατά τη διαδικασία σχεδιασµού των Προγραµµάτων,
η Εθνική Αρχή Συντονισµού σε συνεργασία µε τις
∆ιαχειριστικές Αρχές των Ε.Π διαµορφώνουν το
σύστηµα δεικτών του Π.Ε. που συµπεριλαµβάνεται
στα Προγράµµατα που θα συγχρηµατοδοτηθούν από
το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το Τ.Σ, ενώ για τα Προγράµµατα
που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ και το
ΕΤΘΑ, οι δείκτες προκύπτουν από τα προτεινόµενα
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συστήµατα δεικτών της Ε.Ε. Τα ανωτέρω
υποστηρίζονται και από τους εκ των προτέρων
αξιολογητές των Ε.Π.
Παράλληλα, στο πλαίσιο της γενικής εκ των
προτέρων αιρεσιµότητας «Στατιστικά συστήµατα και
δείκτες αποτελεσµάτων», η ΕΑΣ µε τη συνεργασία
των ∆ιαχειριστικών Αρχών και των Αξιολογητών θα
διασφαλίσει τον ενιαίο και οριζόντιο χαρακτήρα
προσδιορισµού των κατάλληλων δεικτών, όπου αυτό
έχει εφαρµογή,
και θα µεριµνήσει ώστε να
εφαρµόζονται ρυθµίσεις για την έγκαιρη συλλογή και
συγκέντρωση των στατιστικών δεδοµένων δεικτών
για κάθε Πρόγραµµα.
Τα ανωτέρω αποτελούν αντικείµενο διαβούλευσης µε
τις ∆ιαχειριστικές Αρχές των Προγραµµάτων και στο
πλαίσιο του ∆ικτύου Αξιολόγησης που προβλέπεται
στο κεφ. 2.1 του νέου ΕΣΠΑ .

Προτεραιότητα της Ένωσης

3: Ενίσχυση της εφαρµογής της ΚΑλΠ

Σκεπτικό στο οποίο βασίζεται η επιλογή των
δεικτών εκροής που περιλαµβάνονται στο πλαίσιο
επιδόσεων (1), και συγκεκριµένα εξήγηση όσον
αφορά το µερίδιο της δηµοσιονοµικής κατανοµής
που αντιπροσωπεύεται από τις ενέργειες από τις
οποίες θα προέλθουν οι εκροές, καθώς και η
µέθοδος που εφαρµόζεται για τον υπολογισµό του
µεριδίου, το οποίο πρέπει να υπερβαίνει το
ποσοστό 50 % της δηµοσιονοµικής κατανοµής για
την προτεραιότητα

Η επιλογή του δείκτη εκροών της ΠΕ3 προκύπτει από
τον προγραµµατισµό εφαρµογής Μέτρων ιδιαίτερα
σηµαντικών για την υλοποίηση της στρατηγικής του
ΕΠ, όσον αφορά την αποτελεσµατική εφαρµογή της
ΚΑλΠ.
Η χρηµατοοικονοµική κατανοµή αντιστοιχεί το
77,78% της ΠΕ3.
Η κατανοµή του µεριδίου, έχει προκύψει ως
αποτέλεσµα της εξειδίκευσης της στρατηγικής του
ΕΠ, βάσει Ειδικών Στόχων και δεικτών εκροών
(καθορισµός στοχοθεσίας).

∆εδοµένα ή αποδεικτικά στοιχεία που
χρησιµοποιούνται για την εκτίµηση της τιµής των
ορόσηµων και των ποσοτικών στόχων και της
µεθόδου υπολογισµού (για παράδειγµα, δεδοµένα
σχετικά µε το µοναδιαίο κόστος, τα κριτήρια
αναφοράς, τον συνήθη ή τον παρελθόντα ρυθµό
υλοποίησης, τις συµβουλές των εµπειρογνωµόνων
και τα συµπεράσµατα εκ των προτέρων
αξιολόγησης)

∆είκτης Επιδόσεων 1: Το ορόσηµο του 2018
προκύπτει από την ανάλυση ωριµότητας των
σχεδιαζόµενων παρεµβάσεων.

Πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο
εφαρµόστηκαν η µεθοδολογία και οι µηχανισµοί
που εξασφαλίζουν τη συνέπεια κατά τη λειτουργία
του πλαισίου επιδόσεων σύµφωνα µε τις διατάξεις
της συµφωνίας εταιρικής σχέσης

Κατά τη διαδικασία σχεδιασµού των Προγραµµάτων,
η Εθνική Αρχή Συντονισµού σε συνεργασία µε τις
∆ιαχειριστικές Αρχές των Ε.Π διαµορφώνουν το
σύστηµα δεικτών του Π.Ε. που συµπεριλαµβάνεται
στα Προγράµµατα που θα συγχρηµατοδοτηθούν από
το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το Τ.Σ, ενώ για τα Προγράµµατα
που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ και το
ΕΤΘΑ, οι δείκτες προκύπτουν από τα προτεινόµενα
συστήµατα δεικτών της Ε.Ε. Τα ανωτέρω
υποστηρίζονται και από τους εκ των προτέρων
αξιολογητές των Ε.Π.
Παράλληλα, στο πλαίσιο της γενικής εκ των
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προτέρων αιρεσιµότητας «Στατιστικά συστήµατα και
δείκτες αποτελεσµάτων», η ΕΑΣ µε τη συνεργασία
των ∆ιαχειριστικών Αρχών και των Αξιολογητών θα
διασφαλίσει τον ενιαίο και οριζόντιο χαρακτήρα
προσδιορισµού των κατάλληλων δεικτών, όπου αυτό
έχει εφαρµογή,
και θα µεριµνήσει ώστε να
εφαρµόζονται ρυθµίσεις για την έγκαιρη συλλογή και
συγκέντρωση των στατιστικών δεδοµένων δεικτών
για κάθε Πρόγραµµα.
Τα ανωτέρω αποτελούν αντικείµενο διαβούλευσης µε
τις ∆ιαχειριστικές Αρχές των Προγραµµάτων και στο
πλαίσιο του ∆ικτύου Αξιολόγησης που προβλέπεται
στο κεφ. 2.1 του νέου ΕΣΠΑ .

Προτεραιότητα της Ένωσης
Σκεπτικό στο οποίο βασίζεται η επιλογή των
δεικτών εκροής που περιλαµβάνονται στο πλαίσιο
επιδόσεων (1), και συγκεκριµένα εξήγηση όσον
αφορά το µερίδιο της δηµοσιονοµικής κατανοµής
που αντιπροσωπεύεται από τις ενέργειες από τις
οποίες θα προέλθουν οι εκροές, καθώς και η
µέθοδος που εφαρµόζεται για τον υπολογισµό του
µεριδίου, το οποίο πρέπει να υπερβαίνει το
ποσοστό 50 % της δηµοσιονοµικής κατανοµής για
την προτεραιότητα

∆εδοµένα ή αποδεικτικά στοιχεία που
χρησιµοποιούνται για την εκτίµηση της τιµής των
ορόσηµων και των ποσοτικών στόχων και της
µεθόδου υπολογισµού (για παράδειγµα, δεδοµένα
σχετικά µε το µοναδιαίο κόστος, τα κριτήρια
αναφοράς, τον συνήθη ή τον παρελθόντα ρυθµό
υλοποίησης, τις συµβουλές των εµπειρογνωµόνων
και τα συµπεράσµατα εκ των προτέρων
αξιολόγησης)

4: Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής
συνοχής
Η επιλογή των δεικτών εκροών της ΠΕ4 προκύπτει
από τον προγραµµατισµό εφαρµογής των Μέτρων για
την υλοποίηση της στρατηγικής του ΕΠ, όσον αφορά
την ανάπτυξη περιοχών εξαρτώµενων από την αλιεία,
µε έµφαση στη στήριξη της απασχόλησης και τη
διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.
Η χρηµατοοικονοµική κατανοµή αντιστοιχεί το 100%
της ΠΕ4.
Η κατανοµή του µεριδίου, έχει προκύψει ως
αποτέλεσµα της εξειδίκευσης της στρατηγικής του
ΕΠ, βάσει Ειδικών Στόχων και δεικτών εκροών
(καθορισµός στοχοθεσίας).

∆είκτης Επιδόσεων 1: Το ορόσηµο του 2018 (το
οποίο συνάδει µε το ορόσηµο του 2023, καθώς η
υλοποίηση θα έχει ολοκληρωθεί µέχρι το 2018)
προκύπτει από την ανάλυση ωριµότητας των
σχεδιαζόµενων παρεµβάσεων, την εµπειρία από την
προγραµµατική
περίοδο
2007-2013,
όπου
υλοποιήθηκαν τοπικές στρατηγικές από ΤΟ∆Α,
καθώς και τη διεθνή εµπειρία (κόστος προετοιµασίας
τοπικών στρατηγικών).
∆είκτης Επιδόσεων 2: Το ορόσηµο του 2018,
προκύπτει από την ανάλυση ωριµότητας των
σχεδιαζόµενων παρεµβάσεων, αλλά και την εµπειρία
από την προγραµµατική περίοδο 2007-2013.
Εκτιµάται, ότι η τιµή θα επιτευχθεί βάσει
ισοδύναµου φυσικής υλοποίησης (αθροιστικά για τις
8 ΤΟ∆Α).
Η τιµή στόχος του 2023 προκύπτει από το µέσο
µοναδιαίο κόστος αντίστοιχων παρεµβάσεων και την
εµπειρία από την προγραµµατική περίοδο 2007-2013,
όπου υλοποιήθηκαν τοπικές στρατηγικές από ΤΟ∆Α.
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Πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο
εφαρµόστηκαν η µεθοδολογία και οι µηχανισµοί
που εξασφαλίζουν τη συνέπεια κατά τη λειτουργία
του πλαισίου επιδόσεων σύµφωνα µε τις διατάξεις
της συµφωνίας εταιρικής σχέσης

Κατά τη διαδικασία σχεδιασµού των Προγραµµάτων,
η Εθνική Αρχή Συντονισµού σε συνεργασία µε τις
∆ιαχειριστικές Αρχές των Ε.Π διαµορφώνουν το
σύστηµα δεικτών του Π.Ε. που συµπεριλαµβάνεται
στα Προγράµµατα που θα συγχρηµατοδοτηθούν από
το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το Τ.Σ, ενώ για τα Προγράµµατα
που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ και το
ΕΤΘΑ, οι δείκτες προκύπτουν από τα προτεινόµενα
συστήµατα δεικτών της Ε.Ε. Τα ανωτέρω
υποστηρίζονται και από τους εκ των προτέρων
αξιολογητές των Ε.Π.
Παράλληλα, στο πλαίσιο της γενικής εκ των
προτέρων αιρεσιµότητας «Στατιστικά συστήµατα και
δείκτες αποτελεσµάτων», η ΕΑΣ µε τη συνεργασία
των ∆ιαχειριστικών Αρχών και των Αξιολογητών θα
διασφαλίσει τον ενιαίο και οριζόντιο χαρακτήρα
προσδιορισµού των κατάλληλων δεικτών, όπου αυτό
έχει εφαρµογή,
και θα µεριµνήσει ώστε να
εφαρµόζονται ρυθµίσεις για την έγκαιρη συλλογή και
συγκέντρωση των στατιστικών δεδοµένων δεικτών
για κάθε Πρόγραµµα.
Τα ανωτέρω αποτελούν αντικείµενο διαβούλευσης µε
τις ∆ιαχειριστικές Αρχές των Προγραµµάτων και στο
πλαίσιο του ∆ικτύου Αξιολόγησης που προβλέπεται
στο κεφ. 2.1 του νέου ΕΣΠΑ .

Προτεραιότητα της Ένωσης

5: Ενίσχυση της εµπορίας και της µεταποίησης

Σκεπτικό στο οποίο βασίζεται η επιλογή των
δεικτών εκροής που περιλαµβάνονται στο πλαίσιο
επιδόσεων (1), και συγκεκριµένα εξήγηση όσον
αφορά το µερίδιο της δηµοσιονοµικής κατανοµής
που αντιπροσωπεύεται από τις ενέργειες από τις
οποίες θα προέλθουν οι εκροές, καθώς και η
µέθοδος που εφαρµόζεται για τον υπολογισµό του
µεριδίου, το οποίο πρέπει να υπερβαίνει το
ποσοστό 50 % της δηµοσιονοµικής κατανοµής για
την προτεραιότητα

Η επιλογή των δεικτών εκροών της ΠΕ5 προκύπτει
από τον προγραµµατισµό εφαρµογής Μέτρου
ιδιαίτερα σηµαντικού για την υλοποίηση της
στρατηγικής του ΕΠ, όσον αφορά τη µεταποίηση και
την εµπορία αλιευτικών προϊόντων.
Η χρηµατοοικονοµική κατανοµή αντιστοιχεί το
63,88% της ΠΕ5.

∆εδοµένα ή αποδεικτικά στοιχεία που
χρησιµοποιούνται για την εκτίµηση της τιµής των
ορόσηµων και των ποσοτικών στόχων και της
µεθόδου υπολογισµού (για παράδειγµα, δεδοµένα
σχετικά µε το µοναδιαίο κόστος, τα κριτήρια
αναφοράς, τον συνήθη ή τον παρελθόντα ρυθµό
υλοποίησης, τις συµβουλές των εµπειρογνωµόνων
και τα συµπεράσµατα εκ των προτέρων
αξιολόγησης)

Η κατανοµή του µεριδίου, έχει προκύψει ως
αποτέλεσµα της εξειδίκευσης της στρατηγικής του
ΕΠ, βάσει Ειδικών Στόχων και δεικτών εκροών
(καθορισµός στοχοθεσίας).

∆είκτης Επιδόσεων 1: Το ορόσηµο του 2018
προκύπτει από την ανάλυση ωριµότητας των
σχεδιαζόµενων παρεµβάσεων, αλλά και την εµπειρία
από την προγραµµατική περίοδο 2007-2013. Η τιµή
στόχος του 2023 προκύπτει από το µέσο µοναδιαίο
κόστος αντίστοιχων παρεµβάσεων (µεταποίησης και
εµπορίας) και την εµπειρία από την προγραµµατική
περίοδο 2007-2013.
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Πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο
εφαρµόστηκαν η µεθοδολογία και οι µηχανισµοί
που εξασφαλίζουν τη συνέπεια κατά τη λειτουργία
του πλαισίου επιδόσεων σύµφωνα µε τις διατάξεις
της συµφωνίας εταιρικής σχέσης

Κατά τη διαδικασία σχεδιασµού των Προγραµµάτων,
η Εθνική Αρχή Συντονισµού σε συνεργασία µε τις
∆ιαχειριστικές Αρχές των Ε.Π διαµορφώνουν το
σύστηµα δεικτών του Π.Ε. που συµπεριλαµβάνεται
στα Προγράµµατα που θα συγχρηµατοδοτηθούν από
το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το Τ.Σ, ενώ για τα Προγράµµατα
που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ και το
ΕΤΘΑ, οι δείκτες προκύπτουν από τα προτεινόµενα
συστήµατα δεικτών της Ε.Ε. Τα ανωτέρω
υποστηρίζονται και από τους εκ των προτέρων
αξιολογητές των Ε.Π.
Παράλληλα, στο πλαίσιο της γενικής εκ των
προτέρων αιρεσιµότητας «Στατιστικά συστήµατα και
δείκτες αποτελεσµάτων», η ΕΑΣ µε τη συνεργασία
των ∆ιαχειριστικών Αρχών και των Αξιολογητών θα
διασφαλίσει τον ενιαίο και οριζόντιο χαρακτήρα
προσδιορισµού των κατάλληλων δεικτών, όπου αυτό
έχει εφαρµογή,
και θα µεριµνήσει ώστε να
εφαρµόζονται ρυθµίσεις για την έγκαιρη συλλογή και
συγκέντρωση των στατιστικών δεδοµένων δεικτών
για κάθε Πρόγραµµα.
Τα ανωτέρω αποτελούν αντικείµενο διαβούλευσης µε
τις ∆ιαχειριστικές Αρχές των Προγραµµάτων και στο
πλαίσιο του ∆ικτύου Αξιολόγησης που προβλέπεται
στο κεφ. 2.1 του νέου ΕΣΠΑ .

Προτεραιότητα της Ένωσης

6: Ενίσχυση της εφαρµογής της Ολοκληρωµένης
Θαλάσσιας Πολιτικής
Η επιλογή των δεικτών εκροών της ΠΕ6 προκύπτει
από τον προγραµµατισµό εφαρµογής παρεµβάσεων
για την υλοποίηση της στρατηγικής του ΕΠ, όσον
αφορά την Ολοκληρωµένη θαλάσσια επιτήρηση.

Σκεπτικό στο οποίο βασίζεται η επιλογή των
δεικτών εκροής που περιλαµβάνονται στο πλαίσιο
επιδόσεων (1), και συγκεκριµένα εξήγηση όσον
αφορά το µερίδιο της δηµοσιονοµικής κατανοµής
που αντιπροσωπεύεται από τις ενέργειες από τις
οποίες θα προέλθουν οι εκροές, καθώς και η
µέθοδος που εφαρµόζεται για τον υπολογισµό του
µεριδίου, το οποίο πρέπει να υπερβαίνει το
ποσοστό 50 % της δηµοσιονοµικής κατανοµής για
την προτεραιότητα

∆εδοµένα ή αποδεικτικά στοιχεία που
χρησιµοποιούνται για την εκτίµηση της τιµής των
ορόσηµων και των ποσοτικών στόχων και της
µεθόδου υπολογισµού (για παράδειγµα, δεδοµένα
σχετικά µε το µοναδιαίο κόστος, τα κριτήρια
αναφοράς, τον συνήθη ή τον παρελθόντα ρυθµό
υλοποίησης, τις συµβουλές των εµπειρογνωµόνων
και τα συµπεράσµατα εκ των προτέρων
αξιολόγησης)

Η χρηµατοοικονοµική κατανοµή αντιστοιχεί το 100
% της ΠΕ6.
Η κατανοµή του µεριδίου, έχει προκύψει ως
αποτέλεσµα της εξειδίκευσης της στρατηγικής του
ΕΠ, βάσει Ειδικών Στόχων και δεικτών εκροών
(καθορισµός στοχοθεσίας).
∆είκτης Επιδόσεων 1: Το ορόσηµο του 2018
προκύπτει από την ανάλυση ωριµότητας των
σχεδιαζόµενων παρεµβάσεων. Εκτιµάται, ότι η τιµή
θα επιτευχθεί βάσει ισοδύναµου φυσικής υλοποίησης
(αθροιστικά για τις 2 προγραµµατιζόµενες
παρεµβάσεις).
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Πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο
εφαρµόστηκαν η µεθοδολογία και οι µηχανισµοί
που εξασφαλίζουν τη συνέπεια κατά τη λειτουργία
του πλαισίου επιδόσεων σύµφωνα µε τις διατάξεις
της συµφωνίας εταιρικής σχέσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

Κατά τη διαδικασία σχεδιασµού των Προγραµµάτων,
η Εθνική Αρχή Συντονισµού σε συνεργασία µε τις
∆ιαχειριστικές Αρχές των Ε.Π διαµορφώνουν το
σύστηµα δεικτών του Π.Ε. που συµπεριλαµβάνεται
στα Προγράµµατα που θα συγχρηµατοδοτηθούν από
το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το Τ.Σ, ενώ για τα Προγράµµατα
που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ και το
ΕΤΘΑ, οι δείκτες προκύπτουν από τα προτεινόµενα
συστήµατα δεικτών της Ε.Ε. Τα ανωτέρω
υποστηρίζονται και από τους εκ των προτέρων
αξιολογητές των Ε.Π.
Παράλληλα, στο πλαίσιο της γενικής εκ των
προτέρων αιρεσιµότητας «Στατιστικά συστήµατα και
δείκτες αποτελεσµάτων», η ΕΑΣ µε τη συνεργασία
των ∆ιαχειριστικών Αρχών και των Αξιολογητών θα
διασφαλίσει τον ενιαίο και οριζόντιο χαρακτήρα
προσδιορισµού των κατάλληλων δεικτών, όπου αυτό
έχει εφαρµογή,
και θα µεριµνήσει ώστε να
εφαρµόζονται ρυθµίσεις για την έγκαιρη συλλογή και
συγκέντρωση των στατιστικών δεδοµένων δεικτών
για κάθε Πρόγραµµα.
Τα ανωτέρω αποτελούν αντικείµενο διαβούλευσης µε
τις ∆ιαχειριστικές Αρχές των Προγραµµάτων και στο
πλαίσιο του ∆ικτύου Αξιολόγησης που προβλέπεται
στο κεφ. 2.1 του νέου ΕΣΠΑ .

ΣΧΕ∆ΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ

8.1 . ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΤΘΑ ΠΡΟΒΛEΠΕΤΑΙ ΕΤΗΣΙΩΣ , EURO

Έτος
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Σύνολο ΕΤΘΑ

Κύρια Κατανοµή ΕΤΘΑ

Αποθεµατικό επίδοσης
ΕΤΘΑ

53.289.776

3.197.386,56

53.970.543

3.238.232,58

54.463.896

3.267.833,76

55.346.644

3.320.798,64

56.634.503

3.398.070,18

57.021.756

3.421.305,36

58.050.796

3.483.047,76

388.777.914

23.326.674,84
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8.2 ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΤΘΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ
ΚΑΙ ΤΗ ΛΟΙΠΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

Κύρια Κατανοµή
(συνολική
χρηµατοδότηση µείον το
Συνολική Στήριξη

αποθεµατικό επίδοσης)

Αποθεµατικό επίδοσης

Ποσό

Συνεισφορά

Εθνική

Αποθεµατικού

ΕΤΘΑ

Συµµετοχή

Επίδοσης ως

(συµπεριλαµαβ

(συµπεριλαµαβνο

ποσοστό της

νοµένου του

µένου του

Ποσοστό

Στήριξη

Αποθεµατικό

συνολικής

αποθεµατικού

αποθεµατικού

συγχρηµατοδό

από το

Εθνική

επίδοσης

Εθνική

Στήριξης της

Προτεραιότητα

Μέτρα κάτω από την

επίδοσης)

επίδοσης)

τησης ΕΤΘΑ

ΕΤΘΑ

Συµµετοχή

ΕΤΘΑ

Συµµετοχή

Ένωσης

Ένωσης

Προτεραιότητα της Ένωσης

α

β

γ =α/(α+β)*100

δ = α - στ

ε=β-ζ

στ

ζ = β*(στ/α)

η = στ/α*100

1. Προώθηση µιας

Άρθρο 33, άρθρο 34 και άρθρο 41

περιβαλλοντικά

παράγραφος

βιώσιµης,

παράγραφος 2 του ΕΤΘΑ)

αποδοτικής ως

∆ηµοσιονοµική κατανοµή για το

προς τους πόρους,

υπόλοιπο της προτεραιότητας 1 της

καινοτόµου,

Ένωσης 1 (άρθρο 13 παράγραφος

ανταγωνιστικής και

2 του ΕΤΘΑ)

2

(άρθρο

13
23.250.000

23.250.000

50

21.855.000

21.855.000

1.460.100

1.460.100

6,28

104.775.000

34.925.000

75

98.488.500

32.829.500

6.580.000

2.193.290

6,28

67.319.086

22.439.696

75

63.279.941

21.093.314

4.228.000

1.409.213

6,28

βασιζόµενης στη
γνώση αλιείας
2. Προώθηση µιας περιβαλλοντικά βιώσιµης,
αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόµου,
ανταγωνιστικής και βασιζόµενης στη γνώση
υδατοκαλλιέργειας
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3. Ενίσχυση της

η

εφαρµογής της

επιστηµονικής

βελτίωση

ΚΑλΠ

συλλογή και διαχείριση δεδοµένων
(άρθρο13

και

η

γνώσης

παράγραφος

παροχή
και
4

η
του

ΕΤΘΑ)

1.028.000
16.368.547

4.092.137

80

15.386.434

,00

1.028.000

256.986

6,28

17.664.787

1.962.754

90

16.604.900

1.844.989

1.105.000

122.672

6,25

36.400.000

15.600.000

70

34.216.000

14.664.000

2.285.000

979.680

6,28

46.000.000

8.117.647

85

43.240.000

7.630.588

2.885.000

508.976

6,27

4.277.020

0

100

4.020.399

0

0

0

6,27

0

0

0

0

0

0

0

0

στήριξη της παρακολούθησης, του
ελέγχου και της επιβολής, ενίσχυση
της θεσµικής ικανότητας και της
αποτελεσµατικότητας της δηµόσιας
διοίκησης

δίχως

αύξηση

της

διοικητικής επιβάρυνσης [άρθρο 76
παράγραφος 2 στοιχεία α) έως δ)
και

στ)

έως ιβ)]

(άρθρο13

παράγραφος 3 του ΕΤΘΑ)
στήριξη της παρακολούθησης, του
ελέγχου και της επιβολής, ενίσχυση
της θεσµικής ικανότητας και της
αποτελεσµατικότητας της δηµόσιας
διοίκησης

δίχως

αύξηση

της

διοικητικής επιβάρυνσης [άρθρο 76
παράγραφος 2 στοιχείο ε)] (άρθρο
13 παράγραφος 3 του ΕΤΘΑ)
Προτεραιότητα της Ένωσης 4: Αύξηση της
απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής
Προτεραιότητα της

Ενίσχυση στην αποθεµατοποίηση

Ένωσης 5:

(άρθρο 67) (άρθρο 13 παράγραφος

Προώθηση της

6 του ΕΤΘΑ)

εµπορίας και

Αντιστάθµιση

µεταποίησης

απόκεντρες περιοχές (άρθρο 70)

για

τις

εξόχως

(άρθρο 13 παράγραφος 5 του
ΕΤΘΑ)
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∆ηµοσιονοµική κατανοµή για το
υπόλοιπο της προτεραιότητας 5 της
Ένωσης (άρθρο 13 παράγραφος 2
του ΕΤΘΑ)

55.500.000

18.500.000

75

52.170.000

17.390.000

3.480.000

1.159.950

6,27

4.445.560

1.481.853

75

4.178.826

1.392.942

275.575

91.875

6,2

12.777.914

4.259.304

75

12.777.914

4.259.304

0

0

0

388.777.914

134.628.391

366.217.914

126.806.245

23.326.675

8.182.742

6

Προτεραιότητα της Ένωσης 6: Ενίσχυση της εφαρµογής
της Ολοκληρωµένης Θαλάσσιας Πολιτικής
Τεχνική Βοήθεια
ΣΥΝΟΛΟ:
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8.3 ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΤΘΑ ΣΤΟΥΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΩΝ Ε∆ΕΤ

Συνεισφορά του
ΕΤΘΑ (€)

Θεµατικός Στόχος
3. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των µικροµεσαίων
επιχειρήσεων και του γεωργικού τοµέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του
τοµέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ)
4. Υποστήριξη της µετάβασης προς µια οικονοµία χαµηλών
εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τοµείς

186.996.106
5.000.000

6. Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της
αποδοτικότητας των πόρων

136.128.894

8. Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της
κινητικότητας της εργασίας

47.875.000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΑΡΧΕΣ

9.1 . ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ 5 * , 7 ΚΑΙ 8 ΤΟΥ CPR ( CPR ΑΡΘΡΟ 27 ( 5 ) )

9.1.1 . Προώθηση της ισότητας ανδρών & γυναικών και απαγόρευση των διακρίσεων

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 θα διασφαλίζει την
προώθηση της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών και την ενσωµάτωση της διάστασης του
φύλου κατά τη διάρκεια των διάφορων σταδίων υλοποίησής του.
Τα µέτρα που προβλέπονται για την αποτροπή διακρίσεων στα διάφορα στάδια προετοιµασίας
και εφαρµογής του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020
περιλαµβάνουν:
•

Την ενεργό συµµετοχή σε δηµόσια διαβούλευση, περιφερειακές και τοµεακές αναπτυξιακές
ηµερίδες, εθνικά συνέδρια αρµόδιων δηµόσιων φορέων και οικείων κοινωνικών οργανώσεων

•

Την ισόρροπη, κατά το δυνατόν, συµµετοχή ανδρών και γυναικών στην Επιτροπή
Παρακολούθησης του ΕΠ και την εκπροσώπηση σε αυτή δηµόσιων αρχών που είναι αρµόδιες
για θέµατα ισότητας (Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων)

•

Τη λήψη κατάλληλων µέτρων για τη δηµοσιοποίηση του ΕΠ και των ειδικότερων δράσεων
που περιλαµβάνονται σε αυτό, ώστε να διασφαλίζεται η κατά το δυνατό ευρύτερη δυνατότητα
πρόσβασης στην κοινοτική συγχρηµατοδότηση.
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•

Την παρακολούθηση και τη σχετική ενηµέρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ και
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µέσω της ετήσιας έκθεσης, όσον αφορά τα µέτρα που έχουν
ληφθεί σε σχέση µε την παροχή ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο του ΕΠ.

Τη χρήση εξειδικευµένων κριτηρίων για την τήρηση της αρχής της ισότητας µεταξύ ανδρών και
γυναικών και της µη διάκρισης, καθώς και για την ενίσχυση της προσβασιµότητας, κατά τη
διαδικασία επιλογής, υλοποίησης και αξιολόγησης πράξεων για συγχρηµατοδότηση, ανάλογα µε
το φυσικό αντικείµενο των παρεµβάσεων.
Σε επίπεδο υλοποίησης του ΕΠ για την διασφάλιση της αρχής της µη διάκρισης, θα επιδιώκεται η
ισότιµη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, στην κατάρτιση και τη δια βίου µάθηση, η προώθηση
της κοινωνικής ένταξης και η καταπολέµηση των διακρίσεων λόγω, φυλετικής ή εθνικής
καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού.
Σε ό,τι αφορά την προώθηση της ισότητας των φύλων, στο πλαίσιο του ΕΠ και σε πλήρη
εναρµόνιση µε τα προβλεπόµενα στο κανονιστικό πλαίσιο της προγραµµατικής περιόδου 20142020 καθώς και τις στρατηγικές προτεραιότητες πολιτικής της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας
επιδιώκεται η διασφάλιση της προώθησης της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών,
λαµβανοµένων υπόψη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των αλιευτικών επαγγελµάτων που
οδηγούν στην περιορισµένη παρουσία των γυναικών.

9.1.2 . Βιώσιµη ανάπτυξη

Η αρχή της Βιώσιµης Ανάπτυξης κατέχει σηµαντικό ρόλο στο σχεδιασµό του ΕΠ Αλιείας &
Θάλασσας 2014 - 2020, συµβάλλοντας στην επίτευξη των εθνικών στόχων και δεσµεύσεων στους
τοµείς της προστασίας του περιβάλλοντος και των πόρων, της εξοικονόµησης ενέργειας, της
µείωσης των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα και της προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή.
Παράλληλα, µε τον τρόπο αυτό συνεισφέρει και στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής
«Ευρώπη 2020».
∆εδοµένου ότι η ενσωµάτωση των αρχών της αειφορίας στην κατάρτιση των Προγραµµάτων
αποτελεί επιταγή, εφαρµόζεται η Οδηγία 2001/42 σχετικά µε την Εκτίµηση των Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων ορισµένων Σχεδίων και Προγραµµάτων, όπως έχει εναρµονιστεί στο εθνικό δίκαιο
καθώς αποτελεί ένα σηµαντικό µέσο για την ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στην
κατάρτιση και την υλοποίηση των Προγραµµάτων της προγραµµατικής περιόδου 2014 – 2020 και
στην αναζήτηση αειφόρων λύσεων.
Συνοπτικά, ο στόχος της εφαρµογής της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης (ΣΠΕ) κατά την
κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, είναι αφενός η εκ των προτέρων εκτίµηση των
επιπτώσεων στο περιβάλλον από την εφαρµογή του Προγράµµατος, και αφετέρου η ενσωµάτωση
της περιβαλλοντικής διάστασης στη διαδικασία προγραµµατισµού.
Στο πλαίσιο της κατάρτισης των Προγραµµάτων 2014 – 2020, η Στρατηγική Περιβαλλοντική
Εκτίµηση αποτελεί µια διαδικασία «παράλληλη και συµπληρωµατική» µε την εκπόνηση των
Προγραµµάτων και την εκ των προτέρων αξιολόγηση.
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Συνεπώς η ενσωµάτωση της αρχής της βιώσιµης ανάπτυξης έχει ληφθεί υπόψη κατά το
σχεδιασµό του ΕΠ και συγκεκριµένα:
• Κατά την κατάρτιση του ΕΠ, η ΣΜΠΕ εκπονείται παράλληλα µε στόχο το συνεχή εµπλουτισµό
του Προγράµµατος και την πρόταση επανορθωτικών δράσεων µέχρι την τελική υποβολή και
έγκρισή του.
• Κατά τη διαβούλευση της ΣΜΠΕ µε τις περιβαλλοντικές αρχές της Χώρας για την τήρηση της.
Κατά την εξειδίκευση των κριτηρίων επιλογής των πράξεων σε σχέση µε τη συµµόρφωση στη
ΣΜΠΕ του ΕΠ ανά Μέτρο (όπου απαιτείται)
9.2 . ΑΝΑΓΡΑΦH ΤΟΥ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ( CPR ΑΡΘΡΟ 18 (6)

Συντελεστής

Ενδεικτική
Συνεισφορά του
ΕΤΘΑ (€)

Ποσοστό των
συνολικών
πιστώσεων του
ΕΤΘΑ στο ΕΠ

Μέτρο 1.8 Προσωρινή παύση των αλιευτικών
δραστηριοτήτων

40%

900.000

0,23%

Μέτρο 1.9 Οριστική παύση των αλιευτικών
δραστηριοτήτων

100%

20.000.000

5,14%

40%

3.000.000

40%

3.000.000

0,77%

40%

600.000

0,15%

40%

9.000.000

Μέτρα του ΕΤΘΑ που συµβάλουν στους
στόχους της κλιµατικής αλλαγής

Μέτρο 1.10 Ταµεία αλληλοβοήθειας για δυσµενή
καιρικά φαινόµενα και περιβαλλοντικά συµβάντα
Μέτρο 1.13 Μείωση των επιπτώσεων της αλιείας
στο θαλάσσιο περιβάλλον και προσαρµογή της
αλιείας στην προστασία των ειδών
Μέτρο 1.14 Καινοτοµία που συνδέεται µε τη
διατήρηση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων
Μέτρο1.15 Προστασία και αποκατάσταση της
θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των
οικοσυστηµάτων και καθεστώτα αντιστάθµισης
στο πλαίσιο των βιώσιµων αλιευτικών
δραστηριοτήτων
Μέτρο 1.16 Ενεργειακή απόδοση και µετριασµός
της κλιµατικής αλλαγής (δράσεις 1,2,4)
Μέτρο 1.18 Αλιευτικοί λιµένες, τόποι εκφόρτωσης
και καταφύγια (∆ράση 1)
Μέτρο 2.5 Αύξηση του δυναµικού των ζωνών
υδατοκαλλιέργειας
Μέτρο 2.7 Μετάβαση σε συστήµατα οικολογικής
διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου και σε
µεθόδους βιολογικής υδατοκαλλιέργειας
Μέτρο 2.8 Υδατοκαλλιέργεια που παρέχει
περιβαλλοντικές υπηρεσίες
Μέτρο 2.11 Ασφάλιση αποθεµάτων

0,77%

2,31%

100%

2.687.500

0,69%

40%

3.000.000

0,77%

40%

900.000

0,23%

40%

200.000

0,05%

40%
40%

- 105 -

200.000
900.000

0,05%
0,23%

Μέτρα του ΕΤΘΑ που συµβάλουν στους
στόχους της κλιµατικής αλλαγής
υδατοκαλλιέργειας
Μέτρο 4.1 Τοπική Ανάπτυξη µε πρωτοβουλία των
τοπικών κοινοτήτων
Μέτρο 5.4 Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας
Μέτρο 6.1 Μέτρα για την Ολοκληρωµένη Θαλάσσια
Πολιτική

Συντελεστής

Ενδεικτική
Συνεισφορά του
ΕΤΘΑ (€)

Ποσοστό των
συνολικών
πιστώσεων του
ΕΤΘΑ στο ΕΠ

40%

13.800.000

3,55%

40%

15.000.000

3,86%

40%

74.965.724

ΣΥΝΟΛΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

0,46%
19,28%

ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Στόχοι και σκοπός του Σχεδίου
Αξιολόγησης

1.778.224

Σύµφωνα µε το άρθρο 56 του καν ΕΕ 1303/2013, η διαχειριστική
αρχή
διασφαλίζει
ότι
πραγµατοποιούνται
αξιολογήσεις,
συµπεριλαµβανοµένων των αξιολογήσεων για την εκτίµηση της
αποτελεσµατικότητας, της απόδοσης και των επιπτώσεων του
Προγράµµατος βάσει ενός Σχεδίου Αξιολόγησης και ότι κάθε
αξιολόγηση υπόκειται σε κατάλληλη παρακολούθηση.
Το Σχέδιο Αξιολόγησης θα :
- διασφαλίζει ότι οι εµπλεκόµενοι φορείς µοιράζονται µια κοινή
αντίληψη του ρόλου που αναλαµβάνουν όσον αφορά στην
αξιολόγηση της εφαρµογής του προγράµµατος καθ’ όλη τη
διάρκεια της υλοποίησής του,
- διασφαλίζει ότι προβλέπονται οι κατάλληλοι πόροι που
απαιτούνται για την επιτυχή παράδοση των διαφόρων
αξιολογήσεων, και
- ενισχύει την ικανότητα µεταξύ των διαφόρων φορέων, στο
πλαίσιο
προώθησης
µίας
ισχυρότερης
«κουλτούρας
αξιολόγησης».
Στόχος του Σχεδίου Αξιολόγησης είναι να αποτελέσει το έγγραφο
αναφοράς για το σύνολο των ενεργειών που πρέπει να
αναληφθούν, ώστε να διασφαλισθεί η ανταπόκριση του
Προγράµµατος Αλιείας και Θάλασσας στις απαιτήσεις που θέτει
το Κοινό Πλαίσιο Παρακολούθησης και Αξιολόγησης για την
έγκαιρη συγκέντρωση αξιόπιστων και έγκυρων δεδοµένων για την
κατάρτιση των ετήσιων εκθέσεων υλοποίησης των ετών 2017 και
2019, καθώς και της εκ των υστέρων αξιολόγησης.
Το Σχέδιο Αξιολόγησης περιλαµβάνει τον προγραµµατισµό και
ανάλυση των ακόλουθων ενεργειών:
- καταγραφή των αναγκών
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∆ιακυβέρνηση και Συντονισµός

- προσδιορισµός των ρόλων των εµπλεκόµενων φορέων
- παροχή έγκαιρης και έγκυρης πληροφόρησης
- ανάπτυξη εργαλείων και µεθόδων
- εξοικείωση των εµπλεκοµένων µε τα θέµατα αξιολόγησης.
Το Σχέδιο Αξιολόγησης παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες προς
τους εµπλεκόµενους φορείς εντοπίζοντας τους στόχους που
πρέπει να επιτευχθούν, καθορίζοντας τους τύπους των
ενεργειών, λαµβάνοντας υπόψη τη φύση των παρεµβάσεων,
αποσαφηνίζοντας το ρόλο των φορέων εφαρµογής και
εξωτερικών συνεργατών και θέτοντας τα θεµέλια και το σκελετό
για την ανάπτυξη της διαδικασίας αξιολόγησης.
Αρµόδια υπηρεσία για την αξιολόγηση του Προγράµµατος είναι η
Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
Αλιείας και Θάλασσας (ΕΥ∆), η οποία έχει και την ευθύνη για το
σχεδιασµό του Σχεδίου Αξιολόγησης και τη συµβατότητά του µε
το Σύστηµα Παρακολούθησης και Αξιολόγησης. Έχει επίσης την
ευθύνη για την πραγµατοποίηση και συντονισµό όλων των
ενδιάµεσων αξιολογήσεων και την εκπόνηση -όταν απαιτείταιεµπειρογνωµοσυνών. Παράλληλα είναι υπεύθυνη για την σύνταξη
και αποστολή στην ΕΕ των ετήσιων εκθέσεων υλοποίησης του
Προγράµµατος καθώς επίσης και για την διάχυση των
αποτελεσµάτων των αξιολογήσεων στους κοινωνικούς και
οικονοµικούς εταίρους και το ευρύ κοινό.
Στο έργο της αξιολόγησης συνεπικουρούν και οι ακόλουθοι
φορείς:
- Η ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής του ΕΠΑΛ (ΕΥΕ) και οι
Ενδιάµεσοι Φορείς ∆ιαχείρισης (ΕΦ∆) που έχουν
αρµοδιότητα την παρακολούθηση των µέτρων και την
τήρηση των απαραίτητων δεδοµένων µε τα οποία
ενηµερώνουν την ΕΥ∆ κυρίως µέσω του πληροφοριακού
συστήµατος και περιοδικών εκθέσεων προόδου.
- Ο Οργανισµός Πληρωµών για την έγκαιρη παροχή των
στοιχείων που είναι απαραίτητα κυρίως για τον
υπολογισµό των οικονοµικών δεικτών.
- Η Επιτροπή Παρακολούθησης η οποία ενηµερώνεται και
παρακολουθεί την εφαρµογή του Προγράµµατος, εγκρίνει
την ετήσια έκθεση πριν αποσταλεί στην ΕΕ, εξετάζει τις
δραστηριότητες και τα αποτελέσµατα των αξιολογήσεων
και διατυπώνει τυχόν σχόλια και συστάσεις στην ΕΥ∆.
Η ΕΥ∆ συντονίζει τους ανωτέρω φορείς και λαµβάνει µέριµνα για
τον καθορισµό του ρόλου τους και της συνεισφοράς τους στο
έργο της αξιολόγησης, µέσω της δηµιουργίας και λειτουργίας µιας
Άτυπης Οµάδας Αξιολόγησης στην οποία θα µετέχουν στελέχη
της ΕΥ∆, της ΕΥΕ, των ΕΦ∆, του Οργανισµού Πληρωµών και
εφόσον κριθεί σκόπιµο εκπρόσωποι άλλων Ταµείων, της
ακαδηµαϊκής και ερευνητικής κοινότητας.
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Θέµατα και δραστηριότητες
αξιολόγησης

Το άρθρο 107 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 προβλέπει τη
δηµιουργία κοινού συστήµατος παρακολούθησης και αξιολόγησης
µε στόχο τη µέτρηση της επίδοσης του ΕΤΘΑ. Το εν λόγω
σύστηµα θα συµβάλει ειδικότερα στο να αναδεικνύονται η
πρόοδος και οι επιδόσεις της κοινής αλιευτικής πολιτικής και της
ολοκληρωµένης θαλάσσιας πολιτικής της Ένωσης, να
αξιολογούνται η αποτελεσµατικότητα, η αποδοτικότητα και η
συνάφεια των πράξεων του ΕΤΘΑ, να καθορίζεται καλύτερα η
στοχευµένη ενίσχυση για την κοινή αλιευτική πολιτική και την
ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική, να ενισχύεται µια κοινή
διαδικασία εκµάθησης σχετικά µε την παρακολούθηση και την
αξιολόγηση, και να χορηγούνται έγκυρες και τεκµηριωµένες
αξιολογήσεις των πράξεων του ΕΤΘΑ που τροφοδοτούν τη
διαδικασία λήψης αποφάσεων.
Το κοινό σύστηµα παρακολούθησης και αξιολόγησης αποτελείται
από τα ακόλουθα στοιχεία:
α)
µια
λογική
παρέµβασης
που
αναδεικνύει
τις
αλληλεπιδράσεις µεταξύ προτεραιοτήτων, τοµέων επικέντρωσης
και µέτρων,
β)
τη σειρά κοινών δεικτών,
γ)
τα σχετικά σωρευτικά δεδοµένα για τις πράξεις που
επιλέγονται για χρηµατοδότηση.
δ)
την ετήσια έκθεση για την εφαρµογή του επιχειρησιακού
προγράµµατος,
ε)
το σχέδιο αξιολόγησης,
στ) τις εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολογήσεις και
όλες τις άλλες αξιολογητικές εργασίες που συνδέονται µε το
πρόγραµµα,
ζ)
την επανεξέταση της επίδοσης που αναφέρεται στο άρθρο
21 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.
Τα πλέον σηµαντικά θέµατα για την αξιολόγηση του
Προγράµµατος είναι:
- Η παρακολούθηση των µεταβολών του αλιευτικού στόλου και
της αλιευτικής παραγωγής.
- Η παρακολούθηση της παραγωγής των υδατοκαλλιεργειών, και
των συναφών δραστηριοτήτων µεταποίησης και εµπορίας
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
- Η βελτίωση των υποδοµών αλιείας.
- Τα αποτελέσµατα/επιπτώσεις του Προγράµµατος ως προς τη
διατήρηση και δηµιουργία θέσεων απασχόλησης στον τοµέα της
αλιείας.
- Τα αποτελέσµατα/επιπτώσεις του Προγράµµατος ως προς την
τοπική ανάπτυξη στο πλαίσιο της εφαρµογής τοπικών
προγραµµάτων αειφόρου ανάπτυξης αλιευτικών περιοχών.
- Τα αποτελέσµατα/επιπτώσεις του Προγράµµατος σε οριζόντιους

- 108 -

τοµείς όπως το περιβάλλον, η µείωση και η προσαρµογή στην
κλιµατική αλλαγή, η ενίσχυση της καινοτοµίας, η προώθηση της
ισότητας των δύο φύλων.

Στρατηγική όσον αφορά τα
δεδοµένα και τις πληροφορίες

Χρονοδιάγραµµα

Συνοπτικά οι εργασίες αξιολόγησης θα εστιάσουν στην
παρατήρηση των αναπτυξιακών τάσεων και των αλλαγών του
πλαισίου στο οποίο παρεµβαίνει το Πρόγραµµα σε σχέση µε τις
τιµές βάσης (όπου υπάρχουν), εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας
και αποδοτικότητας των επιπτώσεων του Προγράµµατος µε βάση
τους
δείκτες
αποτελέσµατος
(όπου
είναι
δυνατόν),
παρακολούθηση της προόδου του Προγράµµατος σε σχέση µε
τους δείκτες εκροών, εκτίµηση της συνεισφοράς του
Προγράµµατος στην επίτευξη των στόχων της ΚΑλΠ, της
Ολοκληρωµένης Θαλάσσιας Πολιτικής και της Στρατηγική 2020,
και εκτίµηση της χρήσης των πόρων της τεχνικής βοήθειας.
Για τη δηµιουργία και ανάπτυξη ενός συστήµατος συλλογής
δεδοµένων υλοποίησης του Προγράµµατος προκειµένου αυτά να
αξιοποιηθούν για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του
Προγράµµατος απαιτείται καταρχήν µία εκτίµηση των αναγκών σε
δεδοµένα ανά είδος / κατηγορία δείκτη λαµβάνοντας υπόψη την
εκ των προτέρων αξιολόγηση, την υπάρχουσα τεχνογνωσία και
τα αποτελέσµατα µελετών όπου κρίνεται αναγκαίο.
Ένα από τα βασικά βήµατα για τη λειτουργία του συστήµατος
συλλογής δεδοµένων θα είναι η ενηµέρωση και η παροχή
κατευθυντήριων οδηγιών προς όλους τους εµπλεκόµενους
φορείς, έτσι ώστε στο θεσµικό πλαίσιο υλοποίησης των µέτρων
να προβλεφθούν τα απαραίτητα στοιχεία που θα συλλέγονται και
θα καταχωρούνται για τις ανάγκες παρακολούθησης και
αξιολόγησης του Προγράµµατος.
Προβλέπεται να αξιοποιηθεί το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό
Σύστηµα Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας (ΟΠΣΑΑ) το οποίο και
θα αναβαθµιστεί. Στο νέο ΟΠΣΑΑ προβλέπεται η δυνατότητα
έκδοσης τυποποιηµένων αναφορών ως προς τους δείκτες
εκροών, αποτελέσµατος και την πορεία των πληρωµών. Λόγω
της παραµετρικής φύσης του συστήµατος και στο πλαίσιο της
συντήρησής του, θα υπάρχει η δυνατότητα εµπλουτισµού των
πληροφοριών που καταχωρούνται εφόσον προκύψει σχετική
ανάγκη.
Ενδεικτικά ανά έτος περιγράφονται οι ενέργειες για την εκτέλεση
των καθηκόντων παρακολούθησης και αξιολόγησης του
Προγράµµατος:
Έτος 2015
- Καθορισµός του ρόλου των εµπλεκόµενων φορέων
- Σύσταση Άτυπης Οµάδας Αξιολόγησης
- Αναβάθµιση του ΟΠΣΑΑ
- Μέριµνα για την συλλογή δεδοµένων από άλλες πηγές
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Σχεδιασµός επικοινωνιακής στρατηγικής για την διάχυση
των
αποτελεσµάτων
από
την
εφαρµογή
του
Προγράµµατος και των αξιολογήσεων αυτού
- Κατάρτιση προδιαγραφών στην περίπτωση χρήσης
εξωτερικών αξιολογητών
Έτος 2016
- Κατάρτιση ετήσιας έκθεσης
- Προετοιµασία και εκτέλεση διαγωνισµού στην περίπτωση
πρόσληψης εξωτερικού αξιολογητή
Έτος 2017
- Κατάρτιση ετήσιας έκθεσης
- ∆ιάχυση των αποτελεσµάτων της έκθεσης
- Προετοιµασία για την διεξαγωγή διαγωνισµών στην
περίπτωση που διαπιστωθεί ανάγκη για εξειδικευµένες
µελέτες
Έτος 2018
- Επανεξέταση του πλαισίου Παρακολούθησης και
Αξιολόγησης και ταυτοποίηση νέων αναγκών αξιολόγησης
- Κατάρτιση ετήσιας έκθεσης
Έτος 2019
- Αξιολόγηση της συνεισφοράς του Προγράµµατος στους
στόχους της ΚΑλΠ, της Ολοκληρωµένης Θαλάσσιας
Πολίτικης και της Στρατηγικής 2020
- Κατάρτιση ετήσιας έκθεσης
- ∆ιάχυση των αποτελεσµάτων της έκθεσης
Έτος 2020
- Κατάρτιση ετήσιας έκθεσης
- ∆ιάχυση των αποτελεσµάτων της έκθεσης
- Προετοιµασία για τη διεξαγωγή διαγωνισµού για την
εκπόνηση της εκ των υστέρων αξιολόγησης του
Προγράµµατος
Έτη 2021-2024
- Κατάρτιση ετήσιων εκθέσεων
- Κατάρτιση έκθεσης εκ των υστέρων αξιολόγησης του
προγράµµατος
- Αξιολόγηση της επικοινωνιακής στρατηγικής της διάχυσης
των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης
- Κατάρτιση
τελικής
έκθεσης
υλοποίησης
του
Προγράµµατος
Η Άτυπη Οµάδα Αξιολόγησης στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων
της θα ενηµερώνει µε γραπτές οδηγίες τις Τοπικές Οµάδες
∆ράσης για τη µεθοδολογία και τεχνικές που θα εφαρµόζουν για
την παρακολούθηση και αυτοαξιολόγηση των δράσεων που
υλοποιούν. Οι τελευταίες θα είναι υποχρεωµένες να ενηµερώνουν
σε περιοδική βάση την Οµάδα για την πορεία υλοποίησης και θα
λαµβάνουν σχετικές συστάσεις και καθοδήγηση.
-

Ειδικές απαιτήσεις για την
αξιολόγηση των CLLD (Τοπικών
στρατηγικών)
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Κοινοποίηση

Πόροι

Για τη διάχυση των αποτελεσµάτων και των συστάσεων της
αξιολόγησης θα καταρτιστεί ένα σχέδιο επικοινωνιακής
στρατηγικής από τη ΕΥ∆ και το οποίο θα περιλαµβάνει το σύνολο
των µέτρων πληροφόρησης και δηµοσιότητας που θα
χρησιµοποιηθούν για την πληρέστερη δυνατή ενηµέρωση και
ευαισθητοποίηση των οµάδων-στόχου σχετικά µε τα
αποτελέσµατα και τις επιπτώσεις των αναπτυξιακών
παρεµβάσεων του Προγράµµατος.
Το σχέδιο επικοινωνιακής στρατηγικής θα περιλαµβάνει:
- τους αρµόδιους φορείς για την εκτέλεση των ενεργειών
επικοινωνίας,
- τις οµάδες στόχου της επικοινωνίας ανάλογα µε το ρόλο
και την εµπλοκή τους στον προγραµµατισµό, εφαρµογή
και αξιολόγηση του Προγράµµατος,
- το είδος των πληροφοριών,
- τα επικοινωνιακά εργαλεία µε βάση τις οµάδες στόχου και
τις ανάγκες πληροφόρησης (βασικό εργαλείο µε
αποδέκτες όλες τις οµάδες στόχου θα είναι η
αναβαθµισµένη ιστοσελίδα του Προγράµµατος).
Το Σχέδιο Αξιολόγησης απαιτεί τόσο διοικητικούς (ανθρώπινο
δυναµικό), όσο και οικονοµικούς πόρους. Η περιγραφή των
απαιτούµενων πόρων θα εξειδικευθεί σε µεταγενέστερο χρόνο µε
την περαιτέρω αναλυτικότερη καταγραφή των αναγκών και
λεπτοµερή καταγραφή των ενεργειών παρακολούθησης και
αξιολόγησης όπως επίσης και µε την ακριβή διάγνωση των
αναγκών για δράσεις απόκτησης ικανοτήτων ιδιαίτερα για την
ΕΥΕ και τους ΕΦ∆, συµπεριλαµβανοµένων των Οµάδων Τοπικής
∆ράσης.
Οι απαιτούµενοι οικονοµικοί πόροι θα καλυφθούν από το µέτρο
της τεχνικής βοήθειας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

11.1 . ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜOΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡEΩΝ

Αρχή / Φορέας
∆ιαχειριστική Αρχή
(∆Α)

Όνοµα Αρχής / Φορέα
Η διαχείριση του ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020
ασκείται µέσω της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης (ΕΥ∆)
του Ε.Π ΑΛΙΕΙΑΣ, η οποία λειτουργεί στο Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων / ∆ιοικητικός Τοµέας
Κοινοτικών Πόρων & Υποδοµών.

Ενδιάµεσος Φορέας
της ∆Α

Ως Ενδιάµεσοι Φορείς ∆ιαχείρισης (ΕΦ∆) του ΕΠ
ορίζονται:
- Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής δράσεων ΕΠ Αλιείας.
- Οι Τοπικές Οµάδες ∆ράσης Αλιείας (ΤΟ∆Α), σύµφωνα
µε το άρθρο 61 του κανονισµού (ΕΕ) 508/2014.
Ως αρχή πιστοποίησης του ΕΠ ορίζεται ο Οργανισµός
Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων
Προσανατολισµού & Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) ο
οποίος τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
∆εν εφαρµόζεται

Αρχή Πιστοποίησης

Ενδιάµεσος Φορέας
ΑΠ

Αρχή Ελέγχου

Ως αρχή ελέγχου, ορίζεται η Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού
Ελέγχου (Ε∆ΕΛ) του Υπουργείου Οικονοµικών/ Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους.

11.2 . ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΤΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Το κοινό σύστηµα παρακολούθησης και αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 107 του
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία:
α)
µια παρεµβατική λογική που θα αναδεικνύει τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ προτεραιοτήτων,
ειδικών στόχων και µέτρων όπως προβλέπει το άρθρο 18 και το άρθρο 116 του κανονισµού (ΕΕ)
αριθ. 508/2014,
β)
τη σειρά κοινών δεικτών που αναφέρονται στο άρθρο 109 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
508/2014,
γ)
τα σχετικά σωρευτικά δεδοµένα για τις πράξεις που επιλέγονται για χρηµατοδότηση, όπως
προβλέπεται στο άρθρο 97 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 508/2014,
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δ)
την ετήσια έκθεση για την εφαρµογή του επιχειρησιακού προγράµµατος, όπως
προβλέπεται στο άρθρο 114 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 σε συνδυασµό µε το άρθρο 50
του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013,
ε)
το σχέδιο αξιολόγησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 115 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
508/2014 σε συνδυασµό µε το άρθρο 56 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013,
στ)
τις εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολογήσεις και όλες τις άλλες αξιολογητικές
εργασίες που συνδέονται µε το πρόγραµµα ΕΤΘΑ, όπως προβλέπεται στα άρθρα 115, 116 και
117 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 σε συνδυασµό µε τα άρθρα 55, 56 και 57 του
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, και
ζ)
την επανεξέταση της επίδοσης που αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 1 του
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.
Βασικές προϋποθέσεις για την παρακολούθηση αποτελούν η ύπαρξη κατάλληλων και αξιόπιστων
στοιχείων µε έµφαση στη συστηµατική συλλογή στοιχείων σε επίπεδο έργου, Μέτρου και
Επιχειρησιακού Προγράµµατος και η άµεση τροφοδότηση του συστήµατος µε τα αναγκαία
δεδοµένα για την παρακολούθηση και αξιολόγηση.
Το νέο Πληροφοριακό Σύστηµα Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας (ΟΠΣΑΑ) προορίζεται να
υποστηρίζει µηχανογραφικά τις αρµοδιότητες που σχετίζονται µε τη ∆ιαχείριση των
Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και Αλιείας & Θάλασσας (ΕΠΑΛΘ), για την
Προγραµµατική Περίοδο 2014-2020, σε συµφωνία µε το αντίστοιχο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και
Ελέγχου (Σ∆Ε) και το εθνικό και κοινοτικό θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο. Συγκεκριµένα θα
υποστηρίζει:
-

Τις διαχειριστικές αρµοδιότητες της αρµόδιας ∆ιαχειριστικής Αρχής, όπως αυτές
κατανέµονται στις Μονάδες του οργανογράµµατός της.

-

Τις σχετικές µε τα Προγράµµατα διαχειριστικές αρµοδιότητες, οι οποίες εκχωρούνται σε
άλλες Αρχές ή Ενδιάµεσους Φορείς.

-

Τις αρµοδιότητες του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισµού Πληρωµών, υπεύθυνου για την
πραγµατοποίηση των πληρωµών προς τους δικαιούχους ή και αναδόχους πράξεων και
ως Αρχή Πιστοποίησης για τη διενέργεια των δηλώσεων δαπανών προς την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.

-

Τις αρµοδιότητες των ελεγκτικών οργάνων, εθνικών και κοινοτικών, καθώς και τις σχετικές
ελεγκτικές αρµοδιότητες των αρχών και φορέων πιστοποίησης.

-

Τις αρµοδιότητες της ∆ιαχειριστικής Αρχής ή άλλων φορέων, που σχετίζονται µε τις
επαληθεύσεις, επιτόπιες ή διοικητικές, των δαπανών των Προγραµµάτων.

-

Τις αρµοδιότητες και τη λειτουργία των Επιτροπών Παρακολούθησης των Προγραµµάτων.

Το ΟΠΣΑΑ θα περιλαµβάνει αυτοτελή υποσυστήµατα για τις ενότητες Προγραµµατισµός &
Αξιολόγηση, ∆ιαχείριση Έργων, Παρακολούθηση Πληρωµών & Χρηµατοροών, Έλεγχοι και
∆ιασύνδεση µε άλλα Πληροφοριακά Συστήµατα.
11.3 . ΓΕΝΙΚH ΣYΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Καν. (ΕΕ) 1303/2013 συστήνεται επιτροπή παρακολούθησης για
κάθε Πρόγραµµα, µε αποστολή την παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας και της ποιότητας
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υλοποίησης του ΕΠ. Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ συστήνεται εντός 3 µηνών από την
ηµεροµηνία κοινοποίησης από την Επιτροπή της απόφασης έγκρισης του ΕΠ.
Η σύνθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης ορίζεται µε βάση σχετική εισήγηση της ∆Α,
λαµβάνοντας υπόψη την οργάνωση της εταιρικής σχέσης στο πλαίσιο του αναπτυξιακού
προγραµµατισµού περιόδου 2014-2020 για τον τοµέα αλιείας (αρ. 118/15-01-2013 έγγραφο του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων).
Στην Επιτροπή Παρακολούθησης θα συµµετέχουν:
•

∆ηµόσιες αρχές και εποπτευόµενοι φορείς

•

Περιφερειακές αρχές

•

Τοπικοί αναπτυξιακοί φορείς

•

Αντιπροσωπευτικοί κοινωνικοί και οικονοµικοί φορείς

•

Περιβαλλοντικοί φορείς

•

Εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύµατα.

Στη σύνθεση της επιτροπής παρακολούθησης θα διασφαλίζεται, κατά το δυνατόν, η ισόρροπη
συµµετοχή ανδρών και γυναικών.
Κατά τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης µπορούν να προσκληθούν µη µόνιµα
µέλη π.χ. ειδικοί επιστήµονες ή εµπειρογνώµονες σε οικονοµικά, τεχνικά, κοινωνικά, επιστηµονικά
και λοιπά θέµατα ανάλογα µε την ηµερήσια διάταξη της συνεδρίασης.
Τη γραµµατειακή υποστήριξη της Επιτροπής Παρακολούθησης αναλαµβάνει η διαχειριστική αρχή
του ΕΠ, η οποία επιφορτίζεται µε την προετοιµασία της σχετικής τεκµηρίωσης για τη διεξαγωγή
των συνεδριάσεων καθώς και της ηµερήσιας διάταξης και των πρακτικών που τηρούνται.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης λειτουργεί µε βάση εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας, ο οποίος
καθορίζεται σε συνεργασία µε τη ∆Α του ΕΠ, ώστε να διασφαλίζεται η εκπλήρωση των
καθηκόντων της στο πλαίσιο των απαιτήσεων των σχετικών Κανονισµών. Ο εσωτερικός
κανονισµός εγκρίνεται στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης.

11.4 . ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟYΝ

Σύµφωνα µε το άρθρο 119 του κανονισµού (ΕΕ) 508/2014 η ∆ιαχειριστική Αρχή του ΕΠ είναι
αρµόδια για την παροχή πληροφοριών που αφορούν το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα και τις
πράξεις του προς κάθε ενδιαφερόµενο (Επιτροπή, πολίτες, δικαιούχοι, κλπ.) και την εξασφάλιση
της σχετικής δηµοσιότητας.
Επίσης, σύµφωνα µε τα άρθρα 116 και 117 του κανονισµού (ΕΕ) 1323/2013:
α) το Κράτος Μέλος ή οι ∆ιαχειριστικές Αρχές καταρτίζουν στρατηγική επικοινωνίας για κάθε
πρόγραµµα,
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β) η ∆ιαχειριστική Αρχή του ΕΠ είναι αρµόδια µεταξύ άλλων να ορίσει ένα πρόσωπο υπεύθυνο
για την πληροφόρηση και επικοινωνία του Προγράµµατος.
Ο προϋπολογισµός που θα διατεθεί για την υλοποίηση των µέτρων πληροφόρησης και
δηµοσιότητας του ΕΠ, περιλαµβάνεται στη χρηµατοδότηση του Μέτρου της Τεχνικής Βοήθειας.
Τα µέτρα Πληροφόρησης και ∆ηµοσιότητας του ΕΠ απευθύνονται στους δυνητικούς ∆ικαιούχους
και το ευρύ κοινό. Οι βασικοί στόχοι είναι:
• Η διασφάλιση της διαφάνειας κατά την πορεία υλοποίησης των έργων που εντάσσονται
στο ΕΠ.
• Η πληροφόρηση του κοινού σχετικά µε το ρόλο που έχουν τόσο η Ε.Ε, όσο και οι αρµόδιες
αρχές στο ΕΠ, καθώς και για τα αποτελέσµατα από την υλοποίηση του.
Οι δύο αυτοί στόχοι εξειδικεύονται ως εξής:
• ∆ιασφάλιση της αποτελεσµατικής επικοινωνίας µε όλους του ∆ικαιούχους και δυνητικούς
∆ικαιούχους συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που αντιµετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης
στην πληροφόρηση, σχετικά µε το περιεχόµενο του ΕΠ και τις ευκαιρίες που
προσφέρονται µέσα από αυτό.
• Πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των ∆ικαιούχων σχετικά µε τις υποχρεώσεις τους
κατά τη διάρκεια υλοποίησης των έργων.
• Ευαισθητοποίηση του κοινού, ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο, σχετικά µε τα οφέλη που θα
αποκοµίσουν από την υλοποίηση του ΕΠ.
• ∆ιασφάλιση της εύκολης πρόσβασης του κοινού στις πηγές πληροφόρησης σχετικά µε τη
διαχείριση και υλοποίηση του ΕΠ.
• ∆ιασφάλιση της κατάλληλης και αξιόπιστης διάχυσης των πληροφοριών σχετικά µε την
πορεία υλοποίησης του ΕΠ.
Οι οµάδες στόχου στις οποίες απευθύνονται τα µέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας
περιλαµβάνουν:
• τους δικαιούχους και δυνητικούς δικαιούχους,
• τις εµπλεκόµενες τοπικές αρχές και άλλες δηµόσιες αρχές,
• τους εµπλεκόµενους οικονοµικούς εταίρους, ιδιαίτερα τις ΜΜΕ και τις επαγγελµατικές
οργανώσεις,
• τους εµπλεκόµενους κοινωνικούς εταίρους, τους µη κυβερνητικούς οργανισµούς (ιδιαίτερα
τους οργανισµούς για την προώθηση της ισότητας των δύο φύλων και οργανισµούς που
εργάζονται για την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος) και τις εθελοντικές
οργανώσεις,
• τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, και
• το ευρύ κοινό.

Κατά τη φάση υλοποίησης θα εξειδικευθούν τόσο οι ενέργειες επικοινωνίας όσο και η στρατηγική
των µέσων, ανάλογα µε τις υπάρχουσες ανάγκες για πληροφόρηση και δηµοσιότητα και τα
επιθυµητά επικοινωνιακά αποτελέσµατα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ,
ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΥ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ

12.1 . ΦΟΡEIΣ ΥΛΟΠΟIΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ

Ονοµασία της αρχής/φορέα
Φορέας 1 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µέσω της Γενικής ∆/νσης Αλιείας
και των ∆/νσεών της. Στην εν λόγω Γενική ∆νση υπάγεται και η Ενιαία Αρχή
Ελέγχου.
Φορέας 2 Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου ( ∆/νση Ελέγχου Αλιείας και οι κατά τόπους
Λιµενικές Αρχές )
Φορέας 3 Κλιµάκια ελέγχου που λειτουργούν στις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας
Φορέας 4 Κεντρική Υπηρεσία καθώς και οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου
Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας

12.2 . ΣYΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ∆ΙΑΘEΣΙΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ, ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ

∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ
1. Σύµφωνα µε το ισχύον σύστηµα ελέγχου , ο κύριος όγκος του ελέγχου της αλιείας διενεργείται
από τις Λιµενικές Αρχές και ως εκ τούτου , το ανθρώπινο δυναµικό το οποίο απασχολείται στον
έλεγχο της αλιείας είναι εν δυνάµει και κατά περίπτωση όλο το προσωπικό του Α.Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ,
δηλαδή περίπου 7.300 άτοµα.
Ειδικότερα όµως, το προσωπικό µε κύρια απασχόληση την διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων
στα αλιευτικά σκάφη είναι περίπου:
(α) τριακόσιοι (300) βαθµοφόροι του Α.Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ, που υπηρετούν σε όλες τις Λιµενικές
Αρχές της και διενεργούν κυρίως ελέγχους στα λιµάνια και στα σηµεία εκφόρτωσης των
αλιευµάτων (επιθεωρητές ξηράς)
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(β) χίλιοι εκατό (1.100) βαθµοφόροι του Α.Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ , που υπηρετούν ως κυβερνήτες και
µέλη πληρώµατος στα εναέρια και πλωτά περιπολικά σκάφη του Α.Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ σε όλες τις
Λιµενικές Αρχές της χώρας και διενεργούν κυρίως ελέγχους στη θάλασσα µε παράλληλη
απασχόληση και σε άλλα καθήκοντα του Λ.Σ..
(γ) Από τους προαναφερθέντες έχουν ορισθεί εκατό τριάντα πέντε (135) ως ευρωπαϊκοί
επιθεωρητές και εξήντα έξι (66) ως επιθεωρητές της ICCAT.

Όπως προαναφέρθηκε, στον έλεγχο χρησιµοποιούνται στελέχη της Γενικής ∆/νσης Αλιείας
(έλεγχος και έγκριση της εισαγωγής αλιευτικών προϊόντων από τρίτες χώρες) ,στελέχη των
Υπηρεσιών Αλιείας Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, καθώς και στελεχιακό δυναµικό των
ελεγκτικών αρχών του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας.

2.Η νέα προτεινόµενη δοµή των ελεγκτικών µηχανισµών του ΥπΑΑΤ θέτει τη συστηµατική,
ορθολογική και αυτοδύναµη διενέργεια ελέγχων από το στελεχιακό δυναµικό της Γενικής ∆/νσης
Αλιείας , των Ειδικών Αποκεντρωµένων Υπηρεσιών Αλιείας του ΥπΑΑΤ και των Υπηρεσιών
Αλιείας των Περιφερειακών Ενοτήτων ,στους χώρους εκφόρτωσης και στις επιχειρήσεις
εµπορίας, µεταποίησης ,εισαγωγής ,εξαγωγής προϊόντων του τοµέα αλιείας , που θα
συµπληρώσουν τον αριθµό των στελεχών του ΥΝΑ.

3.Βέβαια θα πρέπει να επισηµανθεί ότι ο σηµερινός αριθµός των στελεχών δεν είναι επαρκής για
να καλύψει τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που επιβάλλει η Ε. Επιτροπή και οι Περιφερειακές
Οργανώσεις για τον έλεγχο και σε συνδυασµό µε µείωση του αριθµού των εργαζοµένων στην
δηµόσια διοίκηση και τη µείωση των δηµοσίων δαπανών, δυσχεραίνεται η αποτελεσµατικότητα
του ελέγχου.
Η αξιοποίηση του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναµικού έχει ιδιαίτερη σηµασία δεδοµένης της
σύνδεσης της αποτελεσµατικότητας των ελέγχων µε την εξασφάλιση απρόσκοπτης
χρηµατοδότησης του ΕΠΑΛΘ .

4. α) Οι δαπάνες ελέγχου ( επιτόπιων και διοικητικών ) που σχετίζονται µε τα λειτουργικά έξοδα
των υπηρεσιών ελέγχου ( µισθοδοσία, λειτουργικά και συντήρηση πλωτών , εναέριων και
χερσαίων µέσων ελέγχου , µετακινήσεις ,διοικητικά , δικαστικά έξοδα κλπ ) καλύπτονται από τους
προϋπολογισµούς των αρµόδιων Υπουργείων στα οποία ανήκουν οι ελεγκτικές Αρχές .
Συνέπεια της οικονοµικής κρίσης παρατηρείται µείωση στη έγκριση των δηµόσιων δαπανών µε
επιπτώσεις στην απρόσκοπτη συνέχιση προγραµµάτων ελέγχου .
β) Οσον αφορά τις δαπάνες υφιστάµενων και υπό υλοποίηση υποδοµών , συστηµάτων και
εξοπλισµών ελέγχου για τις ανάγκες και εκπλήρωση υποχρεώσεων υπηρεσιών των αρµόδιων
Υπουργείων (ΥΝΑ, ΥπΑΑΤ) ,αλιέων καθώς και εµπορικών επιχειρήσεων , η Ε. Επιτροπή έχει
συγχρηµατοδοτήσει τα εθνικά προγράµµατα των προηγούµενων ετών.
Τα συστήµατα αυτά θα πρέπει να αναβαθµίζονται –συµπληρώνονται συνεχώς στο πλαίσιο
βελτίωσης του ελεγκτικού µηχανισµού του τοµέα αλιείας
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12.3 . ΚYΡΙΟΣ ∆ΙΑΘEΣΙΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, Ι∆ΙΩΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΚΑΦΩΝ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ
ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ
1.Ο συστηµατικός έλεγχος των αλιευτικών δραστηριοτήτων κυρίως στις θαλάσσιες περιοχές
απαιτεί µέσα και εξειδικευµένο προσωπικό . Αυτές οι απαιτήσεις σήµερα καλύπτονται από τα
µέσα που διαθέτουν οι υπηρεσίες του ΥΝΑ (πλωτά, χερσαία ,εναέρια ) καθώς και από τον ειδικό
εξοπλισµό του ίδιου Υπουργείου που έχει συγχρηµατοδοτηθεί από την Ε.Επιτροπή .
Στο πλαίσιο της χρήσης της σύγχρονης τεχνολογίας για την επιθεώρηση και τον έλεγχο των
αλιευτικών δραστηριοτήτων καθώς και της ιχνηλασιµότητας των προϊόντων του τοµέα αλιείας , η
Ελλάδα έχει αναπτύξει
α) το Σύστηµα ∆ορυφορικής Παρακολούθησης των Αλιευτικών Σκαφών και την λειτουργία του
Κέντρου Παρακολούθησης Αλιείας (ΚΠΑ) στη ∆/νση Ελέγχου Αλιείας του ΥΝΑ, για τον αυτόµατο
εντοπισµό των σκαφών και την αναγνώρισή τους από το ΚΠΑ, µέσω της διαβίβασης του
στίγµατος σε τακτά διαστήµατα. Την τρέχουσα περίοδο υλοποιείται η
αναβάθµισή του
συστήµατος για τη πλήρη ανταπόκριση και συνεργασία µε τα συστήµατα της Ε. Επιτροπής και
β) το Ολοκληρωµένο Σύστηµα Παρακολούθησης της Αλιείας (ΟΣΠΑ) , λειτουργεί υπό τη Γενική
∆/νση Αλιείας του ΥπΑΑΤ (πλήρης παραγωγική λειτουργία εντός του 2014). Το ΟΣΠΑ είναι το
σύστηµα ηλεκτρονικής καταγραφής των δεδοµένων της αλιευτικής δραστηριότητας αλιευτικών
σκαφών της χώρας ,µε µήκος ≥των 12 µέτρων καθώς και α/κ σκαφών µε άδεια αλίευσης µεγάλων
πελαγικών ειδών και διεθνών υδάτων και διαβίβασης αυτών των δεδοµένων στην Ε. Επιτροπή ή
την ανταλλαγή δεδοµένων µε άλλα Κράτη Μέλη ή συστήµατα Τρίτων Χωρών . Περιλαµβάνει
µεταξύ των άλλων , το µητρώο παραβάσεων ,των µορίων ,την καταγραφή των επιθεωρήσεων και
το σύστηµα επικύρωσης των δεδοµένων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των διατάξεων του
κανονισµού για το κοινοτικό σύστηµα ελέγχου αλιείας.
2.Η ∆/νση Πληροφορικής του ΥπΑΑΤ, στους χώρους της οποίας έχουν εγκατασταθεί οι
υποδοµές του ΟΣΠΑ , υποστηρίζει λειτουργικά και τεχνικά το σύστηµα µέσω των υποδοµών ,των
συστηµάτων και του προσωπικού της.
3.Τα δύο προαναφερόµενα συστήµατα ΚΠΑ & ΟΣΠΑ διαλειτουργούν για την εξασφάλιση των
διασταυρούµενων ελέγχων και την ανίχνευση των αποκλίσεων µεταξύ των δεδοµένων και των
πιθανών παρατυπιών.
4.Επίσης στη Ελλάδα σήµερα είναι σε εξέλιξη η συγχρηµατοδότηση της προµήθειας και της
εγκατάστασης του εξοπλισµού -συσκευών δορυφορικής παρακολούθησης(VMS) και ηλεκτρονικής
διαβίβασης δεδοµένων(ERS) στα υπόχρεα αλιευτικά σκάφη.
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12.4 . ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Τύπος Ενέργειας
Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών –
∆ικτύων Πληροφορικής

∆ιασφάλιση της ιχνηλασιµότητας των
προϊόντων αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας όπως αναφέρεται
στο άρθρο 58 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1224/2009

Περιγραφή
1. Σχεδιασµός,
ανάπτυξη,
προµήθεια,
εγκατάσταση,
αναβάθµιση, επέκταση, εφαρµογή και υποστήριξη συστηµάτων
πληροφορικής, δικτύων και τηλεπικοινωνιών, περιλαµβανοµένου
υποδοµών χώρων εγκατάστασης εξοπλισµού, πλάνων προστασίας
κινδύνων, υλικού (HARDWARE), λογισµικού (SOFTWARE), και
υποστηρικτικών - συµβουλευτικών υπηρεσιών, για τη διαβίβαση
δεδοµένων από τις επιχειρήσεις του τοµέα αλιείας
που
περιλαµβάνουν τα συστήµατα ηλεκτρονικής καταγραφής και
αναφοράς πληροφοριών (ERS), παρακολούθησης σκαφών (VMS),
αυτόµατου εντοπισµού (AIS), συστηµάτων εντοπισµού σκαφών
(VDS), συστηµάτων τηλεόρασης κλειστού κυκλώµατος (CCTV) και
λοιπά συστήµατα διασταύρωσης και επικύρωσης.
2. Σχεδιασµός,
ανάπτυξη,
προµήθεια,
εγκατάσταση,
αναβάθµιση, εφαρµογή και υποστήριξη συστηµάτων πληροφορικής,
δικτύων και τηλεπικοινωνιών, περιλαµβανοµένου υποδοµών χώρων
εγκατάστασης εξοπλισµού, υλικού (HARDWARE), λογισµικού
(SOFTWARE), και υποστηρικτικών - συµβουλευτικών υπηρεσιών
ενδεικτικά για :
• διαλειτουργικότητα των συστηµάτων και την ανταλλαγή
δεδοµένων µεταξύ ΚΜ ,ΕΕ και την ανάλυσή τους.
• ανάλυση και διαχείριση κινδύνων – πρόβλεψης
παραβατικότητας.
• αποτελεσµατική εφαρµογή της ΠΛΑ Αλιείας καθώς και για την
ανταλλαγή δεδοµένων µε άλλα συστήµατα , άλλων ΚΜ , Τρίτων
Χωρών και της ΕΕ.
• για την εφαρµογή παρακολούθησης και ελέγχου των
υποχρεωτικών εκφορτώσεων, των µέτρων διατήρησης και
διαχείρισης που εφαρµόζονται σε συγκεκριµένες περιοχές, της
παρακολούθησης αλιευτικής προσπάθειας σε πραγµατικό χρόνο µε
συνδυασµό σε επίπεδο χρήστη των δεδοµένων VMS – ERS, της
παρακολούθησης και του ελέγχου για τις αλιευτικές δραστηριότητες
µε ειδικές απαιτήσεις, της ηλεκτρονική παρακολούθησης της
εξέλιξης των παραβάσεων και των επιβαλλόµενων κυρώσεων
καθώς και των λοιπών υποχρεώσεων που απαιτούνται από την
ενωσιακή νοµοθεσία και από τις Περιφερειακές Οργανώσεις
∆ιαχείρισης Αλιείας.

Σχεδιασµός, ανάπτυξη, προµήθεια, εγκατάσταση, και υποστήριξη
συστηµάτων ιχνηλασιµότητας συµπεριλαµβανοµένου υποδοµών,
υλικού (HARDWARE), λογισµικού (SOFTWARE) και υποστηρικτικών
- συµβουλευτικών υπηρεσιών Τα συστήµατα ιχνηλασιµότητας που
αναπτύσσονται από τις επιχειρήσεις αφορούν α) την Εσωτερική
ιχνηλασιµότητα”, η οποία αναφέρεται σε ένα ενδο-εταιρικό ή τοπικό
σύστηµα και β)την “Εξωτερική (αλυσιδωτή) ιχνηλασιµότητα”, σύστηµα
που λειτουργεί ανάµεσα σε εταιρίες και χώρες , συνδέεται µε την
ύπαρξη της εσωτερικής ιχνηλασιµότητας σε κάθε στάδιο της
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αλυσίδας.
Ανάπτυξη ολοκληρωµένου συστήµατος απεικόνισης, χαρτογράφησης
και ταυτοποίησης µονάδων και εγκαταστάσεων υδατοκαλλιεργειών
(προέλευσης αναλυτικά µε σύστηµα GIS και χαρτογραφηµένους
κλωβούς, παραγωγής, επεξεργασίας, συσκευασίας, διαµετακόµισης
και εµπορίας).
Προµήθεια Περιπολικών σκαφών και
λοιπών επιχειρησιακών µέσων –
Εκσυγχρονισµός υπαρχόντων µέσων

Προγράµµατα κατάρτισης

Προµήθεια ελεγκτικών µέσων σε
συνδυασµό µε τη λειτουργία των
συστηµάτων και την εφαρµογή των
προγραµµάτων

Προµήθεια ταχύπλοων Περιπολικών σκαφών.
Αναβάθµιση εξοπλισµού θαλάσσιας επιτήρησης περιπολικών
σκαφών Α.Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ. και συγκεκριµένα των µόνιµων συστηµάτων
των θερµικών καµερών.
Προµήθεια φορητών θερµικών καµερών επιτήρησης /εξοπλισµός
περιπολικών σκαφών Α.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
Προµήθεια περιπολικών οχηµάτων µε επίπεδη καρότσα τύπου pickup.
Αναβάθµιση/Αντικατάσταση του υφιστάµενου εξοπλισµού εναέριας
επιτήρησης των τριών (03) αεροπλάνων REIMS F-406 της Μ.Α.Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ καθώς και των δύο (02) εκ των έξι (06) ελικοπτέρων τύπου
AS365N3 της Μ.E.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
Εκσυγχρονισµός, µέσω της προµήθειας υλικών -ανταλλακτικών, των
υφιστάµενων περιπολικών σκαφών του Α.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ
Λόγω των αυξηµένων αναγκών επιτήρησης της αλιείας στην χώρα
µας, (εξ αιτίας της µεγάλης ακτογραµµής και των πολυάριθµων
νησιών), και των συχνών βλαβών των ήδη υπαρχόντων περιπολικών
σκαφών, υπάρχει µεγάλη ανάγκη απόκτησης νέων σκαφών. Το έργο
είναι απαραίτητο, για την καλύτερη εκτέλεση περιπολιών
αστυνόµευσης-επιτήρησης της αλιείας, καθόσον ο υφιστάµενος
αριθµός των σκαφών δεν κρίνεται επαρκής. Επιπλέον αναµένεται να
καλύψουν επιχειρησιακές ανάγκες για την βελτίωση των ελέγχων
αλιείας και θα διατεθούν κυρίως σε Λιµενικές Αρχές όπου
παρουσιάζεται έντονη αλιευτική δραστηριότητα.
Τα εν λόγω πλωτά µέσα πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για τον
έλεγχο της αλιευτικής δραστηριότητας σε ποσοστό 60% , που
σηµαίνει ότι καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους θα εξυπηρετούν τις
ανάγκες του ελέγχου και επιτήρησης της θαλάσσιας αλιευτικής
δραστηριότητας εξαιρουµένου του χρονικού διαστήµατος που είναι
απαραίτητο για την συντήρησή τους το οποίο κατ’ εκτίµηση δεν
υπερβαίνει τις 30 ηµέρες.
Η διοργάνωση ολοκληρωµένων προγραµµάτων κατάρτισης,
προσωπικού ελεγκτικών αρχών και λοιπών εµπλεκόµενων υπηρεσιών
και δοµών που είναι επιφορτισµένοι µε την ελεγκτική διαδικασία.
Επίσης υλοποίηση προγραµµάτων
ανταλλαγής προσωπικού
ελεγκτικών αρχών ανάµεσα στα κράτη µέλη . Οι ενέργειες θα
περιλαµβάνουν το κόστος συµµετοχής των εκπαιδευοµένων,
διοργάνωσης, των εκπαιδευτών, του υλικού εκπαίδευσης, το κόστος
διεξαγωγής πρακτικής άσκησης, και λοιπές ανάγκες διοργάνωσης,
ανταλλαγής. Aνάπτυξη ειδικής δυναµικής ψηφιακής πλατφόρµας
εκπαίδευσης και χρήσης νέων τεχνολογιών.
Συσκευές για τον υπολογισµό της ισχύος του κινητήρα, εξοπλισµού
ζύγισης, αναγνώρισης bar code, λήψης δεδοµένων (π.χ. κάµερα,
φωτογραφική µηχανή, δηµοσιογραφικό κασετόφωνο, «έξυπνα
τηλέφωνα», και λοιπά πολυµέσα).
Προµήθεια µικροϋπολογιστών (tαblet)
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Λειτουργικές δαπάνες

Ανάλυση κόστους ωφέλειας

Υλοποίηση προγραµµάτων και
εφαρµογής σχεδίων δράσης

Πιλοτική εφαρµογή Υψηλής Ανάλυσης
∆εδοµένων Ελέγχου Αλιείας.

Ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση

∆απάνες για την εφαρµογή ενισχυµένου ελέγχου για τα αποθέµατα
που υπόκεινται σε ειδικά προγράµµατα ελέγχου και επιθεώρησης που
εφαρµόζονται σύµφωνα προς το άρθρο 95 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1224/2009 και για τον έλεγχο του συντονισµού σύµφωνα προς το
άρθρο 15 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 768/2005 του Συµβουλίου.
Τα έξοδα ταξιδίου και διαµονής για συµµετοχή σε συνεδριάσεις της
Επιτροπής και της ΕΥΕΑ.
Η ανάλυση κόστους/οφέλους, η αξιολόγηση δαπανών και λογιστικών
ελέγχων που πραγµατοποιούνται από τις αρµόδιες αρχές κατά τη
διενέργεια δραστηριοτήτων παρακολούθησης, ελέγχου και
επιτήρησης, η παροχή υποστηρικτικών και συµβουλευτικών
υπηρεσιών φυσικών ή νοµικών προσώπων, εξειδικευµένων στα
οικονοµικά ή/και νοµικά, ή/και λογιστικά ή/και στις ελεγκτικές
διαδικασίες, µε εµπειρία στον αλιευτικό τοµέα.
Προγράµµατα που συνδέονται µε την εφαρµογή σχεδίου δράσης που
καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 102 παράγραφος 4 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, συµπεριλαµβανοµένων των
λειτουργικών δαπανών που προκύπτουν.
Ανάπτυξη πιλοτικής εφαρµογής υψηλής ανάλυσης δεδοµένων που
σχετίζονται µε τον έλεγχο αλιείας, µε σκοπό την βέλτιστη αξιοποίηση
των διαθέσιµων πόρων για πρόληψη και αντιµετώπιση παραβατικών
φαινοµένων. Προµήθεια εξοπλισµού υψηλής επεξεργασίας µεγάλου
όγκου δεδοµένων, όπως ανάπτυξη συστηµάτων για τη διασταύρωση
και επικύρωση των δεδοµένων.
Σχεδιασµός, ανάπτυξη, εγκατάσταση, εφαρµογή και παρακολούθηση
καινοτόµων και πιλοτικών προγραµµάτων που αφορούν στο
σχεδιασµό, στη µεθοδολογία, την προσέγγιση, την εφαρµογή και την
αξιοποίηση της ελεγκτικής διαδικασίας, της χρήσης των συστηµάτων,
του εξοπλισµού κλπ.
Ανάπτυξη καινοτόµων συστηµάτων ελέγχου και παρακολούθηση και
εφαρµογή πιλοτικών προγραµµάτων για τον έλεγχο της αλιείας,
συµπεριλαµβανοµένης της ανάλυσης του γενετικού υλικού (DNA) των
ιχθύων και της δηµιουργίας ιστότοπων συναφών µε τον έλεγχο
Η διοργάνωση ηµερίδων, συναντήσεων για την ευαισθητοποίηση
διοίκησης ,δικαστικών λειτουργών ,κοινού για τη καταπολέµηση της
ΠΛΑ Αλιείας. Οι ενέργειες συµπεριλαµβάνουν το κόστους
διοργάνωσης (αίθουσα, εξοπλισµός, έξοδα φιλοξενίας κλπ), των
εισηγητών, του υλικού (έντυπο και ηλεκτρονικό), και λοιπές ανάγκες
διοργάνωσης (αναλώσιµα, υλικά γραφείου κλπ). Επίσης, η προβολή
στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης (έντυπα και ηλεκτρονικά) καθώς και η
προβολή µε χρήση των µέσων κοινωνικής δικτύωσης, της ιστοσελίδα,
των τηλεπικοινωνιών (πχ. στοχευµένη πληροφόρηση µε sms κλπ).
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12.5 ΣYΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΟ
ΑΡΘΡΟ 20, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 ΤΟΥ ΕΤΘΑ

1.Οι προτεινόµενες ενέργειες αναµένεται να ενισχύσουν και βελτιώσουν τις θεσµικές ικανότητες
και την αποτελεσµατικότητα της δηµόσιας διοίκησης στο έλεγχο του τοµέα αλιείας και να
καλύψουν τις ανάγκες των ελεγκτικών αρχών στη παρακολούθηση, στον έλεγχο των
δραστηριοτήτων του τοµέα.
2.Οι προτεινόµενες ενέργειες συνδέονται άµεσα µε τις τρέχουσες προτεραιότητες που έχουν τεθεί
από τη Ε Επιτροπή στο αρ Ref.Ares (2013)3224721/6-11-2013 έγγραφο της ΕΕ.
Συγκεκριµένα οι ενέργειες περιλαµβάνονται στις προτεραιότητες
α) Υποστήριξη υλοποίησης σχεδίων δράση του άρθρου 102 του κανονισµού ελέγχου
_ ενέργεια αρ. ιβ
β) Υποστήριξη των συστηµάτων επικύρωση δεδοµένων του άρθρου 109 του κανονισµού ελέγχου
_ενέργειες αρ. α, β
γ) Υποστήριξη υλοποίησης προγραµµάτων ελέγχου του άρθρου 95 του κανονισµού ελέγχου
_ενέργεια αρ. ια
δ) Υποστήριξη εφαρµογής συστηµάτων ιχνηλασιµότητας
_ενέργειες αρ. γι, γ ιι ,η
ε)Υποστήριξη εφαρµογής των υποχρεωτικών εκφορτώσεων
_ενέργεια αρ. ιδ
στ) Υποστήριξη εφαρµογής προγραµµάτων για την πιστοποίηση της ισχύος των µηχανών
_ενέργειες αρ. στ, ηι, ηιι
ζ) Υποστήριξη εφαρµογής ελέγχου για τη καταπολέµηση της ΠΛΑ Αλιείας
_ενέργειες αρ. ε, στ, η, ι, ιγ
Καθώς επίσης και στην εφαρµογή των στόχων του ΕΤΘΑ και στην λειτουργία των συστηµάτων
του κανονισµού ελέγχου
η) Ενίσχυση ,υποστήριξη εφαρµογής των κανόνων νέας ΚΑλΠ,
_ενέργειες αρ. α, β, ε, στ , ζ, ηι, ηιι, θ, ι, ιδ, ιε
θ) Υποστήριξη εφαρµογών ανταλλαγής δεδοµένων και διαλειτουργικότητας των συστηµάτων
ελέγχου
_ενέργειες αρ. δ, στ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13

ΣΥΛΛΟΓΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

13.1 . ΓΕΝΙΚH ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΤΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ Ι ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2014-2020

∆ΡΑΣΕΙΣ

Μέρος Α: Περίοδος 2014-2016
Η Ελλάδα θα εφαρµόσει το Εθνικό Πρόγραµµα Συλλογής Αλιευτικών ∆εδοµένων 2014-2016 σε
εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) 199/2008 και των αποφάσεων της Ε.Επιτροπής C(2013)
5243/13.8.20141 και C(2013) 556830.8.20132.
Μέρος Β: Περίοδος 2016-2020
Για την περίοδο 2016-2020, οι δράσεις θα αφορούν στη συλλογή βιολογικών, τεχνικών,
περιβαλλοντικών και κοινωνικό-οικονοµικών δεδοµένων, απαραίτητων για τη διαχείριση της
αλιείας. Αυτά αφορούν την εµπορική και ερασιτεχνική αλιεία, τον τοµέα της υδατοκαλλιέργειας και
µεταποιητικής βιοµηχανίας αλιευτικών προϊόντων και συµβάλλουν στην αξιολόγηση:
α) της κατάστασης των θαλάσσιων βιολογικών πόρων που υφίστανται εκµετάλλευση,
β) του επιπέδου αλίευσης και των επιπτώσεων που έχουν οι αλιευτικές δραστηριότητες στους
θαλάσσιους βιολογικούς πόρους και στα θαλάσσια οικοσυστήµατα, και
γ) των κοινωνικοοικονοµικών επιδόσεων των κλάδων της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και της
µεταποίησης.
Πιθανή τροποποίηση του παρόντος κεφαλαίου θα γίνει, σε περίπτωση αναθεώρησης του
κανονισµού-πλαισίου της συλλογής δεδοµένων, ώστε να ανταποκρίνεται ανάλογα.
Ειδικότερα, για την αξιολόγηση της κατάστασης των θαλάσσιων βιολογικών πόρων που
υφίστανται εκµετάλλευση προβλέπονται οι ακόλουθες δραστηριότητες:
Συλλογή βιολογικών δεδοµένων που αφορούν σε εξειδικευµένες αλιευτικές δραστηριότητες
(métier) του επαγγελµατικού αλιευτικού στόλου
Η δράση περιλαµβάνει συλλογή στοιχείων για την εκτίµηση της ποσοτικής σύνθεσης, της
κατανοµής µήκους των αλιευµάτων που εκφορτώνονται και των απορρίψεων. Τα δεδοµένα θα
συλλέγονται για τα métier που πραγµατοποιούνται στην Ελλάδα. Η συλλογή στοιχείων θα γίνει µε
δειγµατοληψία επί των αλιευτικών σκαφών και στο λιµάνι/αγορά. Θα ακολουθείται το σχέδιο της
Probability Sample Survey, και όταν δεν είναι δυνατή η τυχαία επιλογή των σκαφών θα
ακολουθείται το σχέδιο της Non-Probability Sample Survey. Η ανάλυση και η εκτίµηση των
µεταβλητών θα γίνει µε µεθοδολογίες που προτείνονται από την επιστηµονική κοινότητα.
 Συλλογή βιολογικών δεδοµένων που αφορούν στο απόθεµα



1

Εκτελεστική Απόφαση της Ε.Επιτροπής στις 13.8.2014 που επεκτείνει το πολυετές πρόγραµµα της Κοινότητας για τη
συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδοµένων του τοµέα αλιείας της περιόδου 2011-2013, στην περίοδο 2014-2016
2
Εκτελεστική Απόφαση της Ε.Επιτροπής στις 30.8.2014 που επεκτείνει τα εθνικά προγράµµατα για τη συλλογή
πρωτογενών βιολογικών, τεχνικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικό-οικονοµικών δεδοµένων στον τοµέα της αλιείαςτης
περιόδου 2011-2013, στην περίοδο 2014-2016
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Η δράση περιλαµβάνει συλλογή στοιχείων για την εκτίµηση των µεταβλητών που αφορούν σε
ατοµικές πληροφορίες για την ηλικία, το µήκος, το βάρος, το φύλο, την ωριµότητα και γονιµότητα
συγκεκριµένων αποθεµάτων. Το µέγεθος και ο αριθµός των δειγµάτων θα καθοριστούν βάσει
µεθοδολογιών που θα προταθούν από επιστηµονικούς φορείς ή από το αναθεωρηµένο Πλαίσιο
Συλλογής ∆εδοµένων. Η συλλογή των στοιχείων θα προέρχεται από τις δειγµατοληψίες επί των
αλιευτικών σκαφών και στο λιµάνι/αγορά. Για τα διαµοιραζόµενα αποθέµατα θα συνεχιστεί η
έρευνα για πιθανή επιβεβαίωση.
 Συλλογή βιολογικών δεδοµένων για το χέλι
Προβλέπεται η συνέχιση της συλλογής στοιχείων για τον προσδιορισµό των µεταβλητών που
αφορούν στις εκφορτώσεις της αλιείας του χελιού και καθώς και εκείνων που αφορούν στο
απόθεµα του χελιού (µήκος, βάρος, ηλικία, φύλο, ωριµότητα του χελιού). Θα περιληφθούν επίσης
τυχόν τροποποιήσεις/ προσθήκες σύµφωνα µε αναθεωρηµένο Πλαίσιο Συλλογής ∆εδοµένων.
 Συλλογή δεδοµένων από την ερασιτεχνική αλιεία
Στις υποχρεώσεις καταγραφής ειδών της ερασιτεχνικής αλιείας για τη χώρα µας περιλαµβάνονται
το χέλι, ο ερυθρός τόνος και τα ελασµοβράγχια. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ερασιτεχνική αλιεία
για τον ερυθρό τόνο και το χέλι, σύµφωνα µε αποτελέσµατα πιλοτικών µελετών. Για τον ερυθρό
τόνο η χώρα έχει επιτύχει εξαίρεση, ενώ για το χέλι αναµένεται να ζητηθεί. Για τα ελασµοβράγχια
θα πραγµατοποιηθεί πιλοτική µελέτη. Η ίδια διαδικασία θα ακολουθηθεί και για άλλα είδη,
σύµφωνα µε αναθεωρηµένο Πλαίσιο Συλλογής ∆εδοµένων.
• Συλλογή τεχνικών δεδοµένων από την εµπορική αλιεία
Η συλλογή στοιχείων για τον υπολογισµό των µεταβλητών α) της χωρητικότητας β) της αλιευτικής
προσπάθειας, γ) των εκφορτώσεων θα συνεχιστεί µε αντίστοιχη ενηµέρωση της βάσης
∆εδοµένων. Επισηµαίνεται ότι η χωρητικότητα συλλέγεται διεξοδικά ενώ για την αλιευτική
προσπάθεια και τις εκφορτώσεις πραγµατοποιείται δειγµατοληψία.
 Επιστηµονικές έρευνες στη θάλασσα
Οι επιστηµονικές έρευνες MEDITS και MEDIAS θα συνεχίσουν να πραγµατοποιούνται. Οι
δειγµατοληψίες θα γίνονται µε τη χρήση πρωτοκόλλων, των µεθοδολογιών και του αλιευτικού
εξοπλισµού, σύµφωνα µε τους αντίστοιχους οδηγούς µεθοδολογίας.
Με στόχο την αξιολόγηση του επιπέδου αλίευσης και των επιπτώσεων που έχουν οι αλιευτικές
δραστηριότητες στους θαλάσσιους βιολογικούς πόρους και στα θαλάσσια οικοσυστήµατα, θα
συνεχίσει η συλλογή περιβαλλοντικών δεδοµένων για τον υπολογισµό των περιβαλλοντικών
δεικτών και θα ενσωµατωθούν τυχόν αλλαγές ή προσθήκες σύµφωνα µε αναθεωρηµένο Πλαίσιο
Συλλογής ∆εδοµένων. Η συλλογή των δεδοµένων και η εκτίµηση των δεικτών θα είναι σύµφωνες
µε τις µεθοδολογίες του Πλαισίου Συλλογής ∆εδοµένων.
Με στόχο την αξιολόγηση των κοινωνικοοικονοµικών επιδόσεων των κλάδων της αλιείας, της
υδατοκαλλιέργειας και της µεταποίησης προβλέπονται τα εξής:
Η συλλογή των κοινωνικοοικονοµικών δεδοµένων για το κλάδο της αλιείας θα πραγµατοποιείται
από δίκτυο ανταποκριτών, µε χρήση δοµηµένου ερωτηµατολογίου, σε δείγµα του Μητρώου
Αλιευτικών Σκαφών. Οι µεταβλητές που θα συγκεντρώνονται αφορούν στα έσοδα και στις
δαπάνες των αλιευτικών σκαφών. Θα συλλεχτούν στοιχεία που αφορούν την αξία του φυσικού
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κεφαλαίου και τις επενδύσεις σε φυσικό κεφάλαιο και θα εκτιµηθεί η χρηµατοοικονοµική θέση των
αλιευτικών σκαφών. Με βάση την ιδιαίτερη σηµασία του κλάδου στις τοπικές οικονοµίες,
ενδιαφέρον έχουν επίσης τα κοινωνικοοικονοµικά στοιχεία που αφορούν την απασχόληση στην
αλιεία.
Η συλλογή των κοινωνικοοικονοµικών δεδοµένων για το κλάδο της µεταποίησης αλιευµάτων θα
γίνεται µε χρήση ερωτηµατολογίων, µε επισκέψεις, µε on-site συνεντεύξεις και διασταύρωση των
στοιχείων από δηµόσιους φορείς και υπηρεσίες. Θα ακολουθεί επεξεργασία των δεδοµένων µε
σκοπό την διαπίστωση της παραγωγικής δυναµικότητας και το µερίδιο κάθε επιχείρησης στον
κλάδο καθώς και των οικονοµικών παραµέτρων των επιχειρήσεων µε την εξαγωγή οικονοµικών
δεικτών.
Η πλειονότητα των επιχειρήσεων µεταποίησης αλιευµάτων στην Ελλάδα παρουσιάζει
τουλάχιστον µια επιπλέον παράλληλη οικονοµική δραστηριότητα µε αποτέλεσµα η διάκριση και
ταξινόµηση τους µε βάση την κύρια δραστηριότητα να παρουσιάζει δυσκολίες, ζήτηµα που
αναδείχθηκε και στην DCF Revision–part 4, STEFC-14-07. Το ζήτηµα θα αντιµετωπιστεί, µε
εξαγωγή αριθµοδεικτών απόδοσης όλου του κλάδου από την επεξεργασία των ισολογισµών των
Α.Ε. και Ε.Π.Ε. µε παράλληλη κοινωνικοοικονοµική ανάλυση αποκλειστικά της δραστηριότητας
µεταποίησης.
Για την αξιολόγηση των κοινωνικό-οικονοµικών επιδόσεων του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας το
εθνικό πρόγραµµα θα καλύψει τις απαιτήσεις του αναθεωρηµένου Πλαισίου Συλλογής
∆εδοµένων.
ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ

-

Έξοδα προσωπικού
Έξοδα κίνησης και επιδόµατα θαλάσσης
∆ιαρκή αγαθά
Αναλώσιµα, εφόδια και δαπάνες πληροφορικής
∆απάνες σκαφών
∆απάνες υπεργολαβίας στα πλαίσια δηµοσίων συµβάσεων
Συµµετοχή και διοργάνωση επιλέξιµων συναντήσεων

13.2 . ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟ∆ΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

Για τις ανάγκες του Εθνικού προγράµµατος συλλογής αλιευτικών δεδοµένων έχει κατασκευαστεί
ολοκληρωµένη τράπεζα
(ακρωνύµιο: IMAS-Fish) για την καταχώρηση, ποιοτικό έλεγχο,
στατιστική ανάλυση και αναζήτηση των δεδοµένων αυτών, η οποία αναφέρεται σε όλες τις δράσεις
του προγράµµατος. Η ανάπτυξη του IMAS-Fish ξεκίνησε το 2003 και δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή
στο σχεδιασµό του συστήµατος, ώστε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του ισχύοντος κανονισµού
για τη συλλογή αλιευτικών δεδοµένων . Οι βάσεις δεδοµένων που είχαν αναπτυχθεί σε
προγενέστερες της έναρξης του προγράµµατος περιόδους οµογενοποιήθηκαν, σχεδιάστηκαν νέες
δοµές,
κατασκευάστηκε κοινό σύστηµα κωδικοποίησης, και συνδέθηκαν µε άλλες πηγές
συλλογής αλιευτικών δεδοµένων από τον Ελλαδικό χώρο (Στατιστική Υπηρεσία, ΕΤΑΝΑΛ,
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Υπουργείο Γεωργίας) και από χώρες της ΕΕ. Επί πλέον έγινε πρόβλεψη σύνδεσης µε γεωγραφικά
συστήµατα πληροφοριών (GIS).
Μετά το 2008 το σύστηµα ενηµερώθηκε για να ταιριάζει µε τη νέα δοµή και τις απαιτήσεις του
DCF. Αυτό περιλαµβάνει την ενηµέρωση της δοµής της βάσης δεδοµένων, την ενηµέρωση των
υποδειγµάτων εισαγωγής δεδοµένων ή τη δηµιουργία νέων, όπου υπήρχε ανάγκη, και την
ενηµέρωση του εργαλείου αναζήτησης που υποστηρίζει τη διαδικασία εξαγωγής δεδοµένων και
αποστολής στις προσκλήσεις που υπάρχουν από την ΕΕ. Το στατιστικό πακέτο COST συνδέθηκε
µε τη βάση δεδοµένων IMAS-Fish και κατασκευάστηκαν οι απαιτούµενες διαδικασίες εισαγωγής
και ενηµέρωσης. Η πλατφόρµα του συστήµατος βασίζεται σε ένα διακοµιστή βάσεων δεδοµένων
και εφαρµογών ORACLE. Η εφαρµογή υλοποιείται σε JAVA (για να υποστηρίξει τη στατιστική
ανάλυση και εξαγωγή δεδοµένων) και σε µορφές ORACLE (υποστήριξη, εισαγωγή δεδοµένων,
πρόσβαση ασφαλείας).
Και τα δύο ιδρύµατα, το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝΑΛΕ), που βρίσκεται στην Καβάλα και
το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων (ΙΘΑΒΙΠΕΥ) του Ελληνικού
Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών που βρίσκεται στην Αθήνα και το Ηράκλειο, τα οποία εµπλέκονται
στην συλλογή αλιευτικών δεδοµένων χρησιµοποιούν την πλατφόρµα IMAS-Fish για την εισαγωγή
δεδοµένων, τη στατιστική ανάλυση και εξαγωγή δεδοµένων. Η πρόσβαση και η διαχείριση των
δεδοµένων γίνεται µέσω του διαδικτύου αφού ο χρήστης έχει προµηθευτεί κωδικό πρόσβασης.
Ένα σύστηµα ασφαλείας διασφαλίζει την εµπιστευτικότητα των δεδοµένων και υποστηρίζει το
επίπεδο πρόσβασης για τους τελικούς χρήστες. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εισαγωγής
δεδοµένων, ένα σύστηµα ελέγχου της ποιότητας έχει εφαρµοστεί για τη διασφάλιση της ορθότητας
των εισαγόµενων στοιχείων (π.χ. έλεγχοι ελάχιστης-µέγιστης τιµής µήκους ανά είδος, σταδίων
ωριµότητας, γεωγραφικών συντεταγµένων) Παράλληλα, µια σειρά παραµετρικών πινάκων
(σύστηµα κωδικοποίησης) εξασφαλίζει την ακεραιότητα των εισαγόµενων πληροφοριών (πχ:
κατάλογος ειδών, αλιευτικών λιµένων, τύπος του βυθού, εργαλεία.
Τα αποτελέσµατα από την στατιστική ανάλυση και η εξαγωγή στατιστικών δεδοµένων µπορεί να
γίνει σε µορφή ASCII, Excel ή αρχεία HTML. Ένα ιδιαίτερο στοιχείο της εφαρµογής, που
ονοµάζεται "προηγµένα ερωτήµατα" υποστηρίζει την έξοδο σε µια κοινή µορφή ανταλλαγής που
απαιτείται από τις προσκλήσεις δεδοµένων της Επιτροπής ή από οργανισµούς της ΕΕ για τη
διεθνή εκτίµηση των αποθεµάτων. Στη σηµερινή της µορφή, η τράπεζα αλιευτικών δεδοµένων
περιέχει το σύνολο των πληροφοριών που έχουν συλλεγεί από τις δράσεις του Εθνικού
Προγράµµατος από 2002-2013.

13.3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ ΧΡΗΣΤΗ
∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ & ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

1. Ως εθνικός ανταποκριτής έχει οριστεί µόνιµος υπάλληλος της ∆ιεύθυνσης Θαλάσσιας
Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥΠ.Α.Α.Τ), έργο του οποίου
είναι ο συντονισµός, σε εθνικό επίπεδο, επιστηµονικών και τεχνικών θεµάτων που
σχετίζονται µε το πρόγραµµα . Επίσης έχει την ευθύνη της άµεσης επικοινωνίας µε την Ε
Επιτροπή και τα ερευνητικά ιδρύµατα που συµµετέχουν στο πρόγραµµα συλλογής
δεδοµένων.
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2. Η δοµή διαχείρισης που ακολουθείται για το Εθνικού Πρόγραµµα συλλογής δεδοµένων
είναι σύµφωνη µε το υπόδειγµα 2. Αποκλειστικός δικαιούχος για την υλοποίηση του
εθνικού προγράµµατος είναι ο δηµόσιος φορέας «Γενική ∆ιεύθυνση Αλιείας του
ΥΠ.Α.Α.Τ». Η εκτέλεση του προγράµµατος έχει ανατεθεί στο Ινστιτούτο Αλιευτικής
Έρευνας (ΙΝ.ΑΛ.Ε) του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισµού «∆ΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ∆ΗΜΗΤΡΑ) το οποίο δρα ως επιστηµονικός συντονιστής του προγράµµατος και
υποχρεούται να συµπράττει µε το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε).
3. Οι ετήσιες εκθέσεις που περιγράφουν την εφαρµογή του Εθνικού προγράµµατος συλλογής
αλιευτικών δεδοµένων ετοιµάζονται από το προσωπικό των Ινστιτούτων που έχουν την
ευθύνη εκτέλεσης του προγράµµατος. Ορίζονται άτοµα υπεύθυνα για την προετοιµασία
της κάθε ενότητας και την παροχή των απαιτούµενων πληροφοριών. Η ευθύνη
συντονισµού των εργασιών για την προετοιµασία της τελικής έκθεσης, µε όλες τις
απαιτούµενες πληροφορίες ανήκει στο ΙΝ.ΑΛ.Ε.
4. Στις περιφερειακές συναντήσεις συντονισµού συµµετέχει ο Εθνικός ανταποκριτής και
άτοµα από το προσωπικό των Ινστιτούτων που εκτελούν το πρόγραµµα και έχουν την
ευθύνη των δράσεων.
5. Στις επιστηµονικές συναντήσεις, ανάλογα µε το θέµα τους (βιολογικά, κοινωνικοοικονοµικά
ή τεχνικά δεδοµένα), συµµετέχουν άτοµα από το προσωπικό των Ινστιτούτων που
εκτελούν το πρόγραµµα, τα οποία ασχολούνται µε την συλλογή και επεξεργασία των
αντίστοιχων δεδοµένων.
6. Το ανθρώπινο δυναµικό που εµπλέκεται στο Εθνικό πρόγραµµα συλλογής δεδοµένων
περιλαµβάνει προσωπικό της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αλιείας καθώς και το προσωπικό των
Ινστιτούτων που εκτελούν το πρόγραµµα. Το προσωπικό αυτό είναι επιστηµονικά
καταρτισµένο και έµπειρο και υπάρχει άµεση επικοινωνία και συνεργασία µεταξύ τους.
Αναφορικά µε τους τεχνικούς πόρους, τα Ινστιτούτα που εκτελούν το πρόγραµµα
διαθέτουν όλους τους απαραίτητους εργαστηριακούς χώρους καθώς και τον εξοπλισµό
που απαιτείται για την επεξεργασία των δειγµάτων και την εκτίµηση των παραµέτρων. Οι
δραστηριότητες του προγράµµατος συλλογής δεδοµένων που ανατίθενται σε άλλους
επιστηµονικούς φορείς αφορούν στη συλλογή βιολογικών δεδοµένων για το χέλι. Για τη
διεξαγωγή των επιστηµονικών ερευνών στη θάλασσα γίνεται µίσθωση επαγγελµατικών
σκαφών µε δηµόσιο διαγωνισµό και µε βάση την καλύτερη οικονοµική προσφορά. Σε ότι
αφορά την συλλογή των στοιχείων υδατοκαλλιέργειας γίνεται δηµόσιος διαγωνισµός
προκειµένου το έργο να ανατεθεί σε ιδιώτη. Για το θέµα αυτό εξακολουθεί να υπάρχει
πρόβληµα λόγω συχνής αλλαγής των όρων του διαγωνισµού, ιδιαιτερότητα που δεν
επέτρεψε µέχρι σήµερα την διεξαγωγή του. Εξετάζεται το ενδεχόµενο της ανάθεσης του
έργου στα συµµετέχοντα Ινστιτούτα, όπως έχει γίνει µε τα κοινωνικο-οικονοµικά στοιχεία
της αλιείας, θέµα που θα αντιµετωπιστεί πριν την υποβολή της νέας πρότασης για την
συλλογή των αλιευτικών δεδοµένων, στο τέλος του 2015 και ανάλογα µε τις υποδείξεις της
Ε.Ε.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

14.1 . ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ

Τα χρηµατοδοτικά µέσα αποτελούν ουσιαστικά µια µορφή ανακυκλούµενης χρηµατοδότησης που
µοχλεύει επιπλέον πόρους, και διευκολύνει την πρόσβαση τελικών δικαιούχων σε χρηµατοδοτικά
προϊόντα που ήδη διατίθενται στην αγορά ή δηµιουργούνται χάριν αυτής της χρηµατοδότησης.
Σύµφωνα µε άρθρο 37, του Καν.(ΕΕ)1303/2013, τα χρηµατοδοτικά µέσα παρέχουν στήριξη προς
τις επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων των ΜΜΕ, µε στόχο τη δηµιουργία νέων επιχειρήσεων,
την παροχή κεφαλαίων εκκίνησης, δηλαδή, κεφάλαια σποράς και κεφάλαια έναρξης επιχείρησης,
κεφάλαια επέκτασης, κεφάλαια για την ενίσχυση των γενικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης, ή
της υλοποίησης νέων έργων, της διείσδυσης σε νέες αγορές ή της ανάπτυξης νέων
αγαθών/υπηρεσιών από υφιστάµενες επιχειρήσεις, µε την επιφύλαξη των εφαρµοστέων κανόνων
της Ένωσης περί κρατικών ενισχύσεων και, σύµφωνα µε τους ειδικούς κανόνες για κάθε Ταµείο.
Η στήριξη µπορεί να περιλαµβάνει επενδύσεις τόσο σε υλικά όσο και σε άυλα πάγια περιουσιακά
στοιχεία, καθώς και κεφάλαια κίνησης εντός των ορίων των ισχυόντων κανόνων της Ένωσης περί
κρατικών ενισχύσεων και µε στόχο την προσέλκυση κεφαλαίων του ιδιωτικού τοµέα για τη
χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων. Τα χρηµατοδοτικά µέσα µπορούν επίσης να συνδυάζονται µε
επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις επιτοκίου και επιδοτήσεις προµηθειών εγγύησης.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται χρηµατοδοτικά εργαλεία που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στις
δράσεις της 5ης ενωσιακής προτεραιότητας µε τίτλο «ενίσχυση της εµπορίας και της
µεταποίησης». Η καταγραφή που ακολουθεί είναι ενδεικτική καθώς η χρήση και το περιεχόµενό
τους δεν έχει στη φάση αυτή οριστικοποιηθεί:
• ∆άνεια µε χαµηλές εξασφαλίσεις: Τα δάνεια επιµερισµού ρίσκου αποτελούν χρηµατοδοτικά
εργαλεία που επιτρέπουν σε τελικούς δικαιούχους να αποκτήσουν πρόσβαση σε τραπεζικό
δανεισµό µε καλύτερους όρους σε ότι αφορά το κόστος (χαµηλά επιτόκια). Συνήθως η κρατική
ή κοινοτική ενίσχυση επιµερίζεται το ποσό του δανείου µε τον ενδιάµεσο φορέα (τράπεζα)
ώστε να δοθεί κίνητρο για την χρηµατοδότηση δικαιούχων που σε αντίθετη περίπτωση δεν θα
πληρούσαν τα τραπεζικά κριτήρια.
• Εγγυήσεις: Οι Εγγυήσεις αποτελούν επίσης εργαλεία που επιτρέπουν την πρόσβαση
δικαιούχων σε τραπεζικά προϊόντα µε καλύτερους όρους κυρίως σε ότι αφορά τις
απαιτούµενες εξασφαλίσεις. Οι εγγυήσεις αποτελούν εργαλεία υψηλής µόχλευσης και έχουν
εφαρµογή σε όλους τους τοµείς και σε όλα τα τραπεζικά προϊόντα. Μπορούν να υλοποιούνται
µε την άµεση εγγύηση όλων των δανείων που παρέχει ο χρηµατοδοτικός οργανισµός (ή
αντίστοιχα των άλλων προϊόντων) ή ως εγγύησης µέρους ενός χαρτοφυλακίου.
• Τα κεφάλαια συν-επένδυσης ως χρηµατοδοτικά εργαλεία, επιτρέπουν πολλές φορές την
δηµιουργία επενδυτικών ταµείων που µε την σειρά τους ενισχύουν την κεφαλαιακή βάση
επιχειρήσεων στην οποία και συµµετέχουν ως εταίροι. Τα εργαλεία αυτά στοχεύουν κυρίως σε
επιχειρήσεις σε τοµείς της καινοτοµίας και των νέων τεχνολογιών.
Για την αποτελεσµατική αξιοποίηση των παραπάνω εργαλείων απαιτείται η ύπαρξη ειδικών
δοµών που να εξειδικεύονται στο σχεδιασµό και την υλοποίηση τους, αλλά και αντίστοιχων δοµών
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που να µπορούν να λειτουργήσουν ως ενδιάµεσοι φορείς στη σχέση των µικρών επιχειρήσεων µε
το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα ώστε να υπάρχουν κίνητρα και από τις δύο πλευρές για την
αξιοποίηση τους. Οι δοµές αυτές µπορεί να λειτουργούν µε την µορφή κρατικών φορέων, αµιγώς
ιδιωτικών ή συµπράξεις ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα.
Στην παρούσα φάση δεν έχει γίνει επιλογή συγκεκριµένων µέτρων του ΕΤΘΑ των οποίων η
υλοποίηση να προβλέπεται µέσω χρηµατοδοτικών µέσων, και ως εκ τούτου δεν µπορεί να γίνει
πρόβλεψη για συγκεκριµένα, έστω και ενδεικτικά, ποσά κοινοτικής συνδροµής που θα
µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν µέσω των χρηµατοδοτικών αυτών µέσων. Εξάλλου και
σύµφωνα µε το άρθρο 69 του Κανονισµού ΕΤΘΑ, η χρήση των χρηµατοδοτικών µέσων για τη
στήριξη επενδύσεων για τη µεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας είναι
υποχρεωτική µόνο στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι επιχείρηση εκτός ΜΜΕ.
14.2 . ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΕΤΘΑ ΠΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΜΕΣΩ
ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Μέτρο ΕΤΘΑ

5.4 «µεταποίηση προϊόντων αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας»

14.3 . ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Συνολικό Ποσό ΕΤΘΑ για το 20142020 σε Ευρω
0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1. Κατάλογος εταίρων
2. Έκθεση της εκ των προτέρων αξιολόγησης, συνοδευόµενη από περίληψη
3. Στρατηγική Μελέτη Εκτίµησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον
4. Συνοπτική περιγραφή του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου
5. Σχέδιο Αντιστάθµισης όσον αφορά τις απόκεντρες περιφέρειες.
6. Χάρτες στους οποίους εµφαίνεται το µέγεθος και η τοποθεσία των τοµέων αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας, τοποθεσίες των κύριων αλιευτικών λιµένων και εγκαταστάσεων
υδατοκαλλιεργειών και των προστατευόµενων περιοχών.
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