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1. ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ 

Κράτος µέλος: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ  

ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ» 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

ΑΛΙΕΙΑΣ  

CCI: 2007GR14FPO001 

  

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΑΡΧΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ Ε(2007)6402/11-12-2007   

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ε(2009)2454/26-03-2009 

Έκθεση υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007-2013 

Έτος υποβολής στοιχείων: 2011 

Ηµεροµηνία έγκρισης της ετήσιας 

έκθεσης από την Επιτροπή 

Παρακολούθησης 

 

29 – 6 – 2012  

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας 2007-2013, καλύπτει περιοχές εντός του 

στόχου σύγκλισης και εκτός αυτού. 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ  :                                    274.105.143 Ευρώ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ :        207.832.237 Ευρώ 

(ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 176.836.728 Ευρώ     ΕΚΤΟΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 30.995.509 Ευρώ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ :                          66.272.906 Ευρώ 
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2. ΣΥΝΟΨΗ 

 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 67 του κανονισµού 1198/2006, η ∆ιαχειριστική Αρχή υποβάλλει 

στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετήσια έκθεση έως την 30ην Ιουνίου κάθε έτους και για πρώτη 

φορά το έτος 2008. Η ετήσια έκθεση προετοιµάζεται από την ∆ιαχειριστική Αρχή, 

εξετάζεται και εγκρίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης, σύµφωνα µε το άρθρο 65 

του ιδίου κανονισµού και στη συνέχεια υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.   

Το περιεχόµενο της ετήσιας έκθεσης αναλύεται στο Παράρτηµα XIV του Κανονισµού 

498/2007.   

Οι εκθέσεις κρίνονται αποδεκτές από την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή εάν περιέχουν όλες τις 

πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 67 του κανονισµού 

1198/2006. Η Επιτροπή ενηµερώνει το κράτος µέλος όσον αφορά το αποδεκτό της 

έκθεσης εντός δέκα πέντε εργάσιµων ηµερών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαµβάνει απόφαση 

όσον αφορά το περιεχόµενο της ετήσιας έκθεσης που υποβάλλεται από την διαχειριστική 

αρχή εντός δύο µηνών. Εάν η Επιτροπή δεν απαντήσει εντός της προβλεπόµενης 

προθεσµίας η έκθεση θεωρείται αποδεκτή. 

 

 

Κατά την διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού προγράµµατος Αλιείας 2007-2013 η 

χώρα βρίσκεται σε χρηµατοπιστωτική κρίση. Η κρίση αυτή οδήγησε στην ενεργοποίηση 

του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη µέλη της Ευρωζώνης 

και από το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και τη διαµόρφωση ενός προγράµµατος 

δηµοσιονοµικής προσαρµογής και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων.  

Η χρηµατοπιστωτική κρίση επηρέασε και θα επηρεάζει αρνητικά την  υλοποίηση του 

συνόλου των Αξόνων και µέτρων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007-2013  

µε δεδοµένο ότι υπάρχει πρόβληµα στην διάθεση των απαραίτητων δηµόσιων 

συνεισφορών αφενός και αφετέρου από την µείωση των επενδύσεων συνεπεία της 

ύφεσης της ελληνικής οικονοµίας και της έλλειψης ρευστότητας.  
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Συνοπτικά, η εφαρµογή του προγράµµατος µέσα σε αυτό το περιβάλλον και κατά την 

διάρκεια του έτους 2011 συνοψίζεται στην έκδοση 18 αποφάσεων ένταξης 

εννιακοσίων ενενήντα µίας (991) πράξεων, συνολικής ∆ηµόσιας ∆απάνης 

86.693.290,95 € και στην πληρωµή ύψους 28.293.561,12 € ∆ηµόσιας ∆απάνης, που 

οδήγησε σε υπερκάλυψη των στόχων ν+2. 

Η απορρόφηση ύψους 28.293.561.12 € ∆ηµόσιας ∆απάνης του έτους 2011, αντιστοιχεί: 

α. για τις περιοχές σύγκλισης: σε 23.362.046,69 € ∆ηµόσια ∆απάνη    

β. για τις περιοχές εκτός σύγκλισης: σε 4.931.514,43 € ∆ηµόσια ∆απάνη  

 

Συνολικά από την έναρξη του Προγράµµατος και µέχρι 31-12-2011, συµπεριλαµβα-

νοµένης της προκαταβολής, έχουν ληφθεί από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας (ΕΤΑ) 

πιστώσεις ύψους 94.864.163,39 €. Ποσό ύψους 78.641.059,59 € αντιστοιχεί στις 

περιοχές στόχου σύγκλισης και ποσό ύψους 16.223.103,80 € αντιστοιχεί  στις περιοχές 

εκτός στόχου σύγκλισης. 

Σε εφαρµογή του κανόνα αυτόµατης αποδέσµευσης ν+2, για το έτος 2011 υπήρχε η 

υποχρέωση να έχουν πληρωθεί αθροιστικά οι πιστώσεις των ετών 2007, 2008 και 2009, 

οι οποίες ήταν 77.529.286,00 € για τις περιοχές στόχου σύγκλισης και 12.759.622,00 € 

για τις περιοχές εκτός στόχου σύγκλισης.  

Εποµένως: 

- για τις περιοχές στόχου σύγκλισης υπερκαλύφθηκε ο στόχος κατά 1.111.773,59 € και 

- για τις περιοχές εκτός στόχου σύγκλισης υπερκαλύφθηκε ο στόχος κατά 3.463.481,80€. 

Σηµειώνεται εδώ ότι σε όλα τα αιτήµατα ενδιάµεσων πληρωµών του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος Αλιείας 2007-2013  που έχουν υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή µέχρι 

το τέλος του 2011, έχει ζητηθεί η εφαρµογή της παραγράφου 2 του άρθρου 76 του Καν. 

1198/06, δηλαδή η συµµετοχή του Ευρωπαϊκού Ταµείου Αλιείας σε ποσοστό 95% της 

δηµόσιας συνεισφοράς.  
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3. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

 

3.1. Ενηµέρωση ως προς τη φυσική πρόοδο των αξόνων 

προτεραιότητας  

 

Συνολικά µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2011, εκδόθηκαν σαράντα έξι (46) Αποφάσεις Ένταξης 

εννιακοσίων ενενήντα µίας (991) πράξεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας 2007-

2013, συνολικής δηµόσιας δαπάνης 156.545.932,78 €, ήτοι ποσοστό 57,11% της 

∆ηµόσιας ∆απάνης του Προγράµµατος, ενώ οι πληρωµές έφτασαν στα 69.229.105,35 € 

ήτοι ποσοστό 25,26% της ∆ηµόσιας ∆απάνης του Προγράµµατος. 

 

Πιο συγκεκριµένα για το έτος 2011 (1-1-2011 έως 31-12-2011), οι επιπλέον εντάξεις 

αφορούν τα Μέτρα 1.1 «Μόνιµη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων», 3.2 «Μέτρα για την 

προστασία και την ανάπτυξη της υδρόβιας πανίδας και χλωρίδας», 3.3 «Αλιευτικοί 

Λιµένες, τόποι εκφόρτωσης και καταφύγια», 3.4 «Ανάπτυξη νέων αγορών και εκστρατείες 

προώθησης», 4.1 «Ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» και 5.1 «Τεχνική βοήθεια». Οι 

εντάξεις αφορούν σε εννιακόσιες εξήντα τρεις (963) πράξεις, συνολικής ∆ηµόσιας 

∆απάνης 86.693.291 €, και οι πληρωµές ανήλθαν σε ποσό ύψους 28.293.561.12 €.  

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία των Αποφάσεων ένταξης 

πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος από 1-1-2007 µέχρι 31-12-2011. 
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ΕΝΤΑΞΕΙΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 (από 01-01-2011 – 31-12-2011) 

ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 
ΕΤΟΣ 

ΕΝΤΑΞΗΣ 
∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ 

ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ) 

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ) 

1 1 
1η Απόφαση Ένταξης - Χρηµατοδότησης Πράξεων διάλυσης 315 επαγγελµατικών 
αλιευτικών σκαφών 

2011 18.768.647,88 15.701.244,97 

1 1 
2η Απόφαση Ένταξης - Χρηµατοδότησης Πράξεων διάλυσης 632 επαγγελµατικών 
αλιευτικών σκαφών 

2011 40.820.280,07 6.765.368,2 

1 3 Ταµείο Χαρτοφυλακίου ΕΝΑΛΙΟ − Άξονας Προτεραιότητας 1 2010 8.000.000,00 8.000.000,00 

2 1 & 3 Ταµείο Χαρτοφυλακίου ΕΝΑΛΙΟ − Άξονας Προτεραιότητας 2  2010 22.000.000,00 22.000.000,00 

3 2 
Επιστηµονική παρακολούθηση των υφάλων στην παράκτια ζώνη Ιερισσού, Καλύµνου 
και Πρέβεζας 2010 1.400.852,66 

0,00 

3 2 Κατασκευή τεχνητού υφάλου στη θαλάσσια περιοχή Κίτρους Ν. Πιερίας 2011 1.059.596,00 0,00 

3 2 Κατασκευή τεχνητού υφάλου στη περιοχή Λιτοχώρου Ν. Πιερίας 2011 982.767,00 0,00 

3 3 Αλιευτικό καταφύγιο Τρίγλιας (Α' φάση κατασκευή προσήνεµου µώλου)  2009 1.570.000,00 932.545,35 

3 3 Κρηπίδωση µώλων αλιευτικού καταφυγίου Καλλιράχης Θάσου  2009 1.000.000,00 827.706,67 

3 3 Κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου Αγ. Ισιδώρου Αντίκυρας Βοιωτίας  2009 1.436.715,00 1.245.880,52 

3 3 Κατασκευή κτιρίου ιχθυόσκαλας Βόλου 2009 4.673.958,75 801.872,83 

3 3 Βελτίωση αλιευτικού καταφυγίου Καλών Λιµένων Ν. Ηρακλείου 2009 1.290.000,00 702.200,00 

3 3 
Προµήθεια ψυκτικών θαλάµων, ψυκτικών µηχανηµάτων και µηχανηµάτων παραγωγής 
πάγου 2009 394.270,80 379.015,00 

3 3 Βελτίωση εγκαταστάσεων αλιευτικού καταφυγίου Ηλίων 2010 1.600.000,00 566.151,46 

3 3 Βελτίωση εγκαταστάσεων αλιευτικού καταφυγίου Καρύστου 2010 990.000,00 0,00 

3 3 Βελτίωση και εκσυγχρονισµός αλιευτικού καταφυγίου Παλαιάς Φώκαιας  2010 2.377.510,20 0,00 

3 3 Συµπληρωµατικά έργα στο αλιευτικό καταφύγιο Βραχατίου 2010 2.619.905,21 0,00 

3 3 Κατασκευή κρηπιδώµατος στο λιµενίσκο Λουτρών 2010 570.650,00 95.120,00 

3 3 Βελτίωση Εγκαταστάσεων Ιχθυόσκαλας Καβάλας 2010 2.245.009,21 86.900,00 

3 3 Επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Μούδρου 2010 1.100.000,00 982.960,67 

3 3 Αλιευτικό καταφύγιο όρµου Ευδήλου Ικαρίας (Β' στάδιο, Β' φάσης έργων) 2010 1.000.000,00 957.955,05 

3 3 Ολοκλήρωση αλιευτικού καταφυγίου Σάρτης  2010 951.735,00 887.643,61 

3 3 
Επέκταση Προσήνεµου µόλου αλιευτικού καταφυγίου ∆.∆. Βελανιδίων ∆ήµου Βοιών 
Λακωνίας 2010 1.840.000,00 0,00 

3 3 Επέκταση αλιευτικού καταφυγίου στο ∆.∆. Αγίου Νικολάου Προφήτη Ηλία 2010 756.000,00 0,00 

3 3 Βελτίωση αλιευτικού λιµένα Καλύµνου 2010 1.540.000,00 0,00 

3 3 
Κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου στη θέση Κοκκινιά Γλυκόβρυση ∆ήµου Έλους 
Λακωνίας 2010 1.972.130,00 0,00 

3 3 Αλιευτικό καταφύγιο Κορωνησίας 2011 1.970.000,00 0,00 

3 3 Αλιευτικό καταφύγιο ∆ήµου Ορφανού (Β' Φάση) 2011 1.240.000,00 0,00 

3 3 Βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων ιχθυόσκαλας ∆ηµοσίου Πατρών 2011 3.690.000,00 0,00 
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ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 
ΕΤΟΣ 

ΕΝΤΑΞΗΣ 
∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ 

ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ) 

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ) 

3 4 Ολοκληρωµένο επιχειρησιακό σχέδιο προώθησης κατεψυγµένων αλιευτικών προϊόντων 2011 1.250.000,00 0,00 

3 4 
Ολοκληρωµένο επιχειρησιακό σχέδιο προώθησης για ευρύαλα µεσογειακά είδη 
(τσιπούρα-λαβράκι, κλπ) ιχθυοκαλλιέργειας 2011 3.650.000,00 

0,00 

4 1 Ταµείο Χαρτοφυλακίου ΕΝΑΛΙΟ − Άξονας Προτεραιότητας 4 2010 5.000.000,00 5.000.000,00 

4 1 Οργάνωση και λειτουργία της Ο.Τ.∆. ΑΛΙΕΙΑΣ Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. 2011 461.000,00 0,00 

4 1 
Οργάνωση και λειτουργία της Ο.Τ.∆. ΑΛΙΕΙΑΣ Αναπτυξιακή Νοµού Θεσσαλονίκης Α.Ε. 
Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. 2011 499.000,00 

0,00 

4 1 
Οργάνωση και λειτουργία της Ο.Τ.∆. ΑΛΙΕΙΑΣ Αναπτυξιακή ∆ωδεκανήσου Α.Ε. 
Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. 2011 661.000,00 

0,00 

4 1 
Οργάνωση και λειτουργία της Ο.Τ.∆. ΑΛΙΕΙΑΣ Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου 
Α.Ε. ΕΤΑΛ Α.Ε. 2011 720.000,00 

0,00 

4 1 
Οργάνωση και λειτουργία της Ο.Τ.∆. ΑΛΙΕΙΑΣ Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε. 
Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. 2011 499.000,00 

0,00 

4 1 
Οργάνωση και λειτουργία της Ο.Τ.∆. ΑΛΙΕΙΑΣ Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. Αναπτυξιακή 
Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. 2011 450.000,00 

0,00 

4 1 
Οργάνωση και λειτουργία της  Ο.Τ.∆. ΑΛΙΕΙΑΣ "Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου 
Αµβρακικού, Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. "ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ 2011 485.000,00 

0,00 

5 1 Λειτουργικά ΕΥ∆ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ 2010 330.000,00 33.437,55 

5 1 
Πληροφόρηση και ∆ηµοσιότητα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-
2013 2010 1.860.000,00 0,00 

5 1 
Σύµβουλοι και εµπειρογνώµονες του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-
2013 2010 530.000,00 261.993,90 

5 1 Μελέτες και εµπειρογνωµοσύνες του ΕΠΑΛ 2007-2013 2010 738.905,00 0,00 

5 1 Ηλεκτρονικές εφαρµογές διαχείρισης 2010 65.000,00 0,00 

5 1 
Ενέργειες προετοιµασίας, επιλογής, αξιολόγησης, υλοποίησης, παρακολούθησης, 
ελέγχου του Ε.Π ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 – 2013 2011 2.187.000,00 0,00 

5 1 Υποστήριξη της λειτουργίας των επιτελικών φορέων του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 - 2013 2011 7.300.000,00 3.001.109,57 

46 
 

156.545.932,78 69.229.105,35 
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Ακολουθούν στοιχεία για κάθε ποσοτικό δείκτη αποτελεσµάτων που αναφέρεται στο 

επιχειρησιακό πρόγραµµα σχετικά µε τους στόχους και τα αναµενόµενα αποτελέσµατα για 

κάθε άξονα του επιχειρησιακού προγράµµατος. 

    

Άξονας 1: Μέτρα για την προσαρµογή του αλιευτικού στόλου 

∆ΕΙΚΤΕΣ   2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Σύνολο 

Ολοκλήρωση 0 0 387     387 

Στόχος*  700     1700 1700 

∆ΕΙΚΤΗΣ 1- 
ΕΚΡΟΩΝ: Αριθµός 

σκαφών που 
διαλύονται Αφετηρία** 18269       18269 

Ολοκλήρωση 0 0 0     0 

Στόχος*  800     1800 1800 

∆ΕΙΚΤΗΣ 2 - 
ΕΚΡΟΩΝ: Αριθµός 

σκαφών που 
εκσυγχρονίζονται Αφετηρία** 18269       18269 

Ολοκλήρωση 0 0 0     0 

Στόχος*  3     10 10 
∆ΕΙΚΤΗΣ 3 - 

ΕΚΡΟΩΝ: Αριθµός 
νέων αλιέων 

Αφετηρία** -       - 

Ολοκλήρωση 0 0 2696     2696 

Στόχος*  2310     5610 5610 

∆ΕΙΚΤΗΣ 4 - 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: 

Μείωση 
χωρητικότητας 

αλιευτικού στόλου 
(σε GT) 

Αφετηρία** 93387       93387 

Ολοκλήρωση 0 0 17242     17242 

Στόχος*  23191     56321 56321 

∆ΕΙΚΤΗΣ 5 - 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: 

Μείωση ισχύος 
αλιευτικού στόλου 

(σε KW) Αφετηρία** 537560       537560 

* Ο στόχος για το έτος 2010 αφορά στον ενδιάµεσο στόχο του προγράµµατος ενώ για το έτος 2015 

αντιστοιχεί στο σύνολο της περιόδου προγραµµατισµού 

**Τιµή βάσης έτους 2005 
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Άξονας 2: Υδατοκαλλιέργεια – Αλιεία εσωτερικών υδάτων – Μεταποίηση και 

εµπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 

∆ΕΙΚΤΕΣ   2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Σύνολο 

Ολοκλήρωση 0 0 0     0 

Στόχος*  100     210 210 

∆ΕΙΚΤΗΣ 1- ΕΚΡΟΩΝ: 
Αριθµός µονάδων 
υδατοκαλιέργειας 

(ίδρυση-επέκταση –
εκσυγχρονισµός ) Αφετηρία** 1030       1030 

Ολοκλήρωση 0 0 0     0 

Στόχος*  18     46 46 

∆ΕΙΚΤΗΣ 2 - ΕΚΡΟΩΝ: 
Αριθµός µονάδων 
µεταποίησης και 

εµπορίας (ίδρυση –
επέκταση– 

εκσυγχρονισµός) 
Αφετηρία** 310       310 

Ολοκλήρωση 0 0 0     0 

Στόχος*  5600     11500 11500 

∆ΕΙΚΤΗΣ 3 - 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: 
Παραγωγή µονάδων  
υδατοκαλλιεργειών 

(τόνοι) Αφετηρία** 105511       105511 

Ολοκλήρωση 0 0 0     0 

Στόχος*  3900     8900 8900 

∆ΕΙΚΤΗΣ 4 - 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: 

Παραγωγή  µονάδων 
µεταποίησης και 
εµπορίας (τόνοι) Αφετηρία** 59300       59300 

Ολοκλήρωση 0 0 0     0 

Στόχος*  250     496 496 

∆ΕΙΚΤΗΣ 5 - 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ: Νέες 

µόνιµες  θέσεις 
απασχόλησης σε 

µονάδες 
υδατοκαλλιέργειας 

Αφετηρία** 5215       5215 

Ολοκλήρωση 0 0 0     0 

Στόχος*  130     300 300 

∆ΕΙΚΤΗΣ 6 - 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ: Νέες 

µόνιµες  θέσεις 
απασχόλησης σε 

µονάδες µεταποίησης 
και εµπορίας 

Αφετηρία** 1900       1900 

* Ο στόχος για το έτος 2010 αφορά στον ενδιάµεσο στόχο του προγράµµατος ενώ για το έτος 2015 

αντιστοιχεί στο σύνολο της περιόδου προγραµµατισµού 

**Τιµή βάσης έτους 2005 
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Άξονας 3: Μέτρα κοινού ενδιαφέροντος 

∆ΕΙΚΤΕΣ   2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Σύνολο 

Ολοκλήρωση 1 3 1     5 

Στόχος*  10     30 30 

∆ΕΙΚΤΗΣ 1- ΕΚΡΟΩΝ: 
Αριθµός λιµένων, τόποι 

εκφόρτωσης & καταφύγια, 
όπου θα βελτιωθούν οι 

εγκαταστάσεις 
Αφετηρία** 54       54 

Ολοκλήρωση 0 0 0     0 

Στόχος*  1     3 3 

∆ΕΙΚΤΗΣ 2 - ΕΚΡΟΩΝ: 
Αριθµός περιοχών που 

έχουν τοποθετηθεί 
Τεχνητοί Ύφαλοι, για 

προστασία & ανάπτυξη 
υδρόβιας πανίδας & 

χλωρίδας 
Αφετηρία** 4       4 

Ολοκλήρωση 0 0 0     0 

Στόχος*  39     39 39 

∆ΕΙΚΤΗΣ 3 - 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: 

∆ηµιουργούµενες νέες 
εκτάσεις για προστασία & 

ανάπτυξη υδρόβιας 
πανίδας & χλωρίδας (τ.χ.) Αφετηρία** 23       23 

* Ο στόχος για το έτος 2010 αφορά στον ενδιάµεσο στόχο του προγράµµατος ενώ για το έτος 2015 

αντιστοιχεί στο σύνολο της περιόδου προγραµµατισµού 

**Τιµή βάσης έτους 2006 

 

Άξονας 4: Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών 

∆ΕΙΚΤΕΣ   2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Σύνολο 

Ολοκλήρωση 0 8 0     8 

Στόχος*  9     9 9 
∆ΕΙΚΤΗΣ 1- ΕΚΡΟΩΝ: 
Αριθµός περιοχών που 

θα ενταχθούν 
Αφετηρία**        - 

Ολοκλήρωση 0 0 0     0 

Στόχος*  220χιλ     220χιλ 220χιλ 

∆ΕΙΚΤΗΣ 2 - 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: 

Ωφελούµενος 
Πληθυσµός (αριθµός 

κατοίκων) Αφετηρία**        - 

Ολοκλήρωση 0 0 0     0 

Στόχος*  290     290 290 

∆ΕΙΚΤΗΣ 3 - 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ: νέες 

µόνιµες θέσεις 
απασχόλησης Αφετηρία**        - 

* Ο στόχος για το έτος 2010 αφορά στον ενδιάµεσο στόχο του προγράµµατος ενώ για το έτος 2015 

αντιστοιχεί στο σύνολο της περιόδου προγραµµατισµού 

**∆εν υπάρχει τιµή βάσης  
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Άξονας 5: Τεχνική βοήθεια 

∆ΕΙΚΤΕΣ   2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Σύνολο 

Ολοκλήρωση 0 2 3     5 

Στόχος*  40     120 120 
∆ΕΙΚΤΗΣ 1- ΕΚΡΟΩΝ: 

Αριθµός ενεργειών 

Αφετηρία** 135       135 

* Ο στόχος για το έτος 2010 αφορά στον ενδιάµεσο στόχο του προγράµµατος ενώ για το έτος 2015 

αντιστοιχεί στο σύνολο της περιόδου προγραµµατισµού 

**Ο αριθµός ενεργειών που εκτελέστηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας 2000-2006  

 

 

3.2. Ενεργοποίηση µέσου χρηµατοδοτικής τεχνικής  

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 55 του Κανονισµού 1198/2006, το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας 

(ΕΤΑ) µπορεί στο πλαίσιο επιχειρησιακού προγράµµατος να συγχρηµατοδοτεί δαπάνες για 

µια πράξη που περιλαµβάνει ενισχύσεις σε µέσα χρηµατοδοτικής τεχνικής για 

επιχειρήσεις, πρωτίστως µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις (συµπεριλαµβανοµένων των πολύ 

µικρών), όπως ταµεία επιχειρηµατικού κεφαλαίου, ταµεία εγγυήσεων και ταµεία 

δανειοδοτήσεων, έστω και αν παρεµβάλλονται ταµεία χαρτοφυλακίου.  

 

Με πρωτοβουλία της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης και την σύµφωνη γνώµη της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκδόθηκε η  αριθ.1871/25-10-2010 Κοινή Υπουργική Απόφαση 

για την σύσταση Ταµείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) µε την επωνυµία «ΤΑΜΕΙΟ 

ΕΝΑΛΙΟ», ως χωριστή λογιστικά χρηµατοδοτική µονάδα, εντός του Εθνικού Ταµείου 

Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης (εφεξής ΕΤΕΑΝ Α.Ε.), µε σκοπό την µόχλευση των 

κεφαλαίων για την χρηµατοδότηση των δανείων των επενδυτικών σχεδίων που θα 

ενταχθούν στα µέτρα 1.3, 2.1, 2.3 και 4.1 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας και 

αφορούν επενδύσεις σε αλιευτικά σκάφη, στην υδατοκαλλιέργεια, στην µεταποίηση και 

εµπορία αλιευτικών προϊόντων και στην αειφόρο ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών, 

αντίστοιχα. Το αρχικό συνολικό κεφάλαιο για την συνεπένδυση στην παροχή δανείων 

ορίστηκε στα 35 εκ. €. 
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Οι όροι και οι προϋποθέσεις της ανωτέρω χρηµατοδότησης για την εκπλήρωση των 

στόχων του Ταµείου ΕΝΑΛΙΟ προβλέπονται στην αριθµ.2090/3-12-2010 Συµφωνία 

Χρηµατοδότησης, η οποία συνάφθηκε µεταξύ του Ελληνικού ∆ηµοσίου και της ΕΤΕΑΝ 

Α.Ε.. 

 

Για την εφαρµογή της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης, συγκροτήθηκε πενταµελής 

Επενδυτική Επιτροπή µε την αριθ. 2226/17-12-2010 Υπουργική Απόφαση (όπως 

τροποποιήθηκε µε την αριθ. 197/28-2-2011 λόγω αλλαγής του Υπουργείου που 

εποπτεύει το πρόγραµµα της αλιείας), µε βασικές αρµοδιότητες την έγκριση της 

επενδυτικής στρατηγικής και των προϊόντων του ταµείου, την έγκριση των κριτηρίων 

επιλογής των συνεπενδυτών και του µέσου χρηµατοδοτικής τεχνικής, την εποπτεία της 

προόδου υλοποίησης του ταµείου και την παρακολούθηση της εκτέλεσης των 

υποχρεώσεων της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. 

 

Τον Μάιο του 2011 εγκρίθηκε από την Επενδυτική Επιτροπή το Επιχειρηµατικό Σχέδιο στο 

οποίο παρουσιάζονται µεταξύ άλλων τα προτεινόµενα µέσα χρηµατοδοτικής τεχνικής. 

Επίσης η Επιτροπή ενέκρινε τα προϊόντα του Ταµείου ΕΝΑΛΙΟ, ως ταµείο δανειοδοτήσεων 

καθώς και τα κριτήρια επιλογής των χρηµατοπιστωτικών οργανισµών, ώστε να 

προκηρυχθεί το ταµείο ΕΝΑΛΙΟ προς τους τραπεζικούς φορείς µε ανοικτή διαγωνιστική 

διαδικασία. 

 

Μετά την ανεπιτυχή έκβαση της πρώτης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που 

δηµοσιεύτηκε το καλοκαίρι του 2011 για την επιλογή µιας µειοδότριας τράπεζας µε 

συνολικό ποσό συνεπένδυσης 70 εκατ.€, η ΕΤΕΑΝ Α.Ε. προχώρησε τον Νοέµβριο του 

2011 στην δηµοσίευση δεύτερης πρόσκλησης µε ευνοϊκότερους όρους για τους 

υποψήφιους. Πιο συγκεκριµένα, η συµµετοχή του υποψηφίου θα ήταν ισόποση του 

προσφερόµενου από το «ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΑΛΙΟ» κεφαλαίου, ώστε να επιτυγχάνεται σχέση 

συµµετοχής ένα προς ένα (1:1). ∆υστυχώς, η προθεσµία υποβολής προσφορών έληξε 

στις 14 ∆εκεµβρίου 2011 χωρίς και πάλι να υποβληθούν φάκελοι προσφορών. 
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3.3. Ειδικές πληροφορίες για άξονες προτεραιότητας και 

µέτρα  

 

Οι ενέργειες υλοποίησης που πραγµατοποιήθηκαν κατά το έτος 2011 ανά Άξονα 

Προτεραιότητας του προγράµµατος αναλυτικά ήταν οι  εξής: 

 

 

3.3.1. Σχέδιο προσαρµογής της αλιευτικής προσπάθειας του 

ελληνικού στόλου  

 

Με την αριθµ. 1492/31-8-2010 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του 

Επιχειρησιακού προγράµµατος Αλιείας 2007-2013 εγκρίθηκε το «Σχέδιο Προσαρµογής 

της Αλιευτικής Προσπάθειας (ΣΠΑΠ) του Ελληνικού στόλου που δραστηριοποιείται στα 

Ελληνικά χωρικά ύδατα».  

Η µόνιµη παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων που προβλέπεται στο εγκεκριµένο ΣΠΑΠ 

επιτυγχάνεται µε την εφαρµογή των ακόλουθων Εθνικών Σχεδίων Παροπλισµού: 

- Εθνικό Σχέδιο Παροπλισµού κλειστών κόλπων  

- Εθνικό Σχέδιο Παροπλισµού σκαφών παλαιότητας άνω των 15 ετών  

- Εθνικό Σχέδιο Παροπλισµού σκαφών ολικού µήκους κάτω των 7 µέτρων    

Στα ανωτέρω εθνικά σχέδια παροπλισµού συµπεριλαµβάνεται και η µόνιµη παύση των 

αλιευτικών δραστηριοτήτων των αλιευτικών σκαφών που χρησιµοποιούσαν το 

απαγορευµένο εργαλείο βιντζότρατα παράκτιας αλιείας, µε ενισχυµένο κίνητρο και 

συγκεκριµένα: 

- για σκάφη που θα υποβάλλουν εντός των ετών 2010 και 2011 αίτηση για µόνιµη 

παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων, η ενίσχυση που θα τους καταβληθεί θα αντιστοιχεί 

στο 140 % αυτής που προβλέπεται για τη διάλυση όµοιου σκάφους που δεν είχε την 

άδεια αυτή, 
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- για σκάφη που θα υποβάλλουν αίτηση για µόνιµη παύση αλιευτικών 

δραστηριοτήτων, το έτος 2012 η ενίσχυση που θα τους καταβληθεί θα αντιστοιχεί στο 

120%, αυτής που προβλέπεται για τη διάλυση όµοιου σκάφους που δεν είχε την άδεια 

αυτή, 

- ενώ αυτά που θα υποβάλλουν αίτηση το έτος 2013 η ενίσχυση θα περιορισθεί στην 

ενίσχυση που θα προβλέπεται εκείνη την στιγµή στο ΕΠΑΛ  2007 - 2013 (χωρίς 

ιδιαίτερο κίνητρο). 

 

Για την εφαρµογή των τριών σχεδίων παροπλισµού, εκδόθηκε η αριθµ.71/29-11-2010 

Κοινή Υπουργική Απόφαση, σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Ν. 3614/07, ενώ η Ειδική 

Υπηρεσία Εφαρµογής ∆ράσεων ΕΠ Αλιείας, δηµοσιοποίησε την αρ. 123/29-12-2010 

Πρόσκληση, όπως τροποποιήθηκε µε την αριθ. 1624/27-07-2011 όµοιά της, για την 

έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων από τους δυνητικούς δικαιούχους στο µέτρο 

1.1 «µόνιµη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων». Η εν λόγω πρόσκληση, συνολικής 

δηµόσιας δαπάνης 50.267.000€. έληξε στις 31-12-2011. 

Στο πλαίσιο της ανωτέρω Πρόσκλησης, υποβλήθηκαν συνολικά 1.659 αιτήσεις συνολικού 

προϋπολογισµού 111.745.993  €. 

Έπειτα από σχετική αξιολόγηση των υποβαλλόµενων φακέλων εκδόθηκαν δύο αποφάσεις 

ένταξης για την διάλυση 947 συνολικά επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών συνολικής 

δηµόσιας δαπάνης 59.588.927,95 €. 

 

Η αριθµητική κατανοµή των ενταγµένων πράξεων στα τρία Εθνικά Σχέδια Παροπλισµού 

έχει ως ακολούθως: 

1ο ΕΣΠ «Κλειστών Κόλπων»: 326 σκάφη 

2ο ΕΣΠ «Σκάφη ολικού µήκους κάτω των 7 µέτρων»: 240 σκάφη 

3ο ΕΣΠ «Σκάφη παλαιότητας άνω των 15 ετών»: 381 σκάφη 
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Από την υλοποίηση των 947 ενταγµένων πράξεων προβλέπεται µείωση της αλιευτικής 

ικανότητας του Ελληνικού αλιευτικού στόλου κατά 7.862,83 GT και 47.373,66 KW ενώ η 

εν λόγω µείωση ανά Εθνικό Σχέδιο Παροπλισµού έχει ως ακολούθως: 

1ο ΕΣΠ «Κλειστών Κόλπων»: -4.155,43 GT και -21.888,34 KW 

2ο ΕΣΠ «Σκάφη ολικού µήκους κάτω των 7 µέτρων»:-286,31GT και -2.826,91 KW 

3ο ΕΣΠ «Σκάφη παλαιότητας άνω των 15 ετών»:-3.421,09 GT και -22.658,41 KW. 

 

Μέχρι τέλους του έτους 2011, ολοκληρώθηκαν (φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο) 387 

ενταγµένες πράξεις συνολικής δηµόσιας δαπάνης 22.466.613,17 €, οι οποίες επέφεραν 

µείωση της αλιευτικής ικανότητας κατά 2.659,86 GT και 17.242,30 KW. Επισηµαίνεται ότι 

η ολοκλήρωση των υπολοίπων πράξεων αναµένεται εντός του έτους 2012.  

Στους ακόλουθους πίνακες αποτυπώνονται τα αποτελέσµατα από την ολοκλήρωση των 

πράξεων για το έτος 2011, ανά Εθνικό Σχέδιο Παροπλισµού. 

 

 

1ο Εθνικό Σχέδιο Παροπλισµού 

∆ΕΙΚΤΕΣ   Έτος 2011 

Ολοκλήρωση 141 

Στόχος* - 
∆ΕΙΚΤΗΣ 1- ΕΚΡΟΩΝ: Αριθµός σκαφών που 

διαλύονται 
Αφετηρία** - 

Ολοκλήρωση 1.553,90 

Στόχος* 2.710,54 ∆ΕΙΚΤΗΣ 2 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: Μείωση 
χωρητικότητας αλιευτικού στόλου (σε GT) 

Αφετηρία** - 

Ολοκλήρωση   8.423,82 

Στόχος* 20.456,09 ∆ΕΙΚΤΗΣ 3 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: Μείωση 
ισχύος αλιευτικού στόλου (σε KW) 

Αφετηρία** - 

* Σύµφωνα µε το Εθνικό Σχέδιο Παροπλισµού 

**Τιµή βάσης: 2010 
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2ο Εθνικό Σχέδιο Παροπλισµού 

∆ΕΙΚΤΕΣ   Έτος 2011 

Ολοκλήρωση 92 

Στόχος* - 
∆ΕΙΚΤΗΣ 1- ΕΚΡΟΩΝ: Αριθµός σκαφών που 

διαλύονται 
Αφετηρία** 9.461 

Ολοκλήρωση 108,94 

Στόχος* 400,00 ∆ΕΙΚΤΗΣ 2 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: Μείωση 
χωρητικότητας αλιευτικού στόλου (σε GT) 

Αφετηρία** 8.275,68 

Ολοκλήρωση 1.003,28 

Στόχος* 5.000 ∆ΕΙΚΤΗΣ 3 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: Μείωση 
ισχύος αλιευτικού στόλου (σε KW) 

Αφετηρία** 101.038.99 

* Σύµφωνα µε το Εθνικό Σχέδιο Παροπλισµού 

**Τιµή βάσης: 2010 

                                   

 3ο Εθνικό Σχέδιο Παροπλισµού 

∆ΕΙΚΤΕΣ   Έτος 2011 

Ολοκλήρωση 154 

Στόχος* - 
∆ΕΙΚΤΗΣ 1- ΕΚΡΟΩΝ: Αριθµός σκαφών που 

διαλύονται 
Αφετηρία** 13.077 

Ολοκλήρωση 
            
1.033,02 

Στόχος* 
 

2.080 

∆ΕΙΚΤΗΣ 2 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: Μείωση 
χωρητικότητας αλιευτικού στόλου (σε GT) 

Αφετηρία** 57.011,36 

Ολοκλήρωση  7.815,20 

Στόχος* 
       
16.400,00 

∆ΕΙΚΤΗΣ 3 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: Μείωση 
ισχύος αλιευτικού στόλου (σε KW) 

Αφετηρία** 374.015,35 

* Σύµφωνα µε το Εθνικό Σχέδιο Παροπλισµού 

**Τιµή βάσης: 2010 
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Ειδικότερα η πρόοδος του εγκεκριµένου Εθνικού Σχεδίου Προσαρµογής της Αλιευτικής 

Προσπάθειας (ΣΠΑΠ) ως προς τους αναφερόµενους σε αυτό στόχους µείωσης της 

αλιευτικής ικανότητας ανά κατηγορία στόλου σε σχέση µε την εφαρµογή του µέτρου 1.1 

του επιχειρησιακού προγράµµατος, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:  

 

Συνολική πρόοδος ΣΠΑΠ 

 
ΣΤΟΧΟΙ ΣΠΑΠ (έτος 2015) ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΣΠΑΠ 

 Αριθµός GT 
(µέση 

χωρητικότητα) 

KW 
(µέση ισχύς) 

Αριθµός GT 
 

KW 
 

Παράκτια αλιεία 1050 2350 15250 616 2587,16 18694,44 

Σκάφη µε 
µανωµένα & 
απλάδια δίχτυα 
βυθού 

1000 2000 14000 589 2193,81 16810,11 

Σκάφη µε άδεια 
τόνου * 

50 350 1250 27 393,35 1884,33 

ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ  150 1200 12000 149 1171,28 10275,53 

ΓΡΙ-ΓΡΙ 41 840 5500 15 570,42 3237,78 

Γρι-γρι µε άδεια 
τόνου 

1 120 300 0 0 0 

Γρι-γρι 40 720 5200 15 570,42 3237,78 
ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΕΣ 10 800 2500 16 1960 5027,26 

ΤΡΑΤΕΣ ΒΥΘΟΥ 
ΣΕ Υ∆ΑΤΑ 
ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

8 960 2800 0 0 0 

       
ΣΥΝΟΛΟ 1259 6150 38050 796 6288,86 37235,01 

*Σε ό,τι αφορά την κατηγορία «παράκτια αλιεία» και δεδοµένου ό,τι  τα σκάφη αυτής της 

κατηγορίας εφοδιάζονται, προκειµένου να αλιεύσουν τόνο, µε ειδική άδεια αλιείας  

ετήσιας ισχύος και µε κριτήρια που καθορίζονται κάθε φορά και ανάλογα µε την 

ποσόστωση που διασφαλίζει η Ελλάδα, βάσει της κλείδας κατανοµής, οι δείκτες που έχουν 

περιληφθεί στον παραπάνω πίνακα, αντιστοιχούν στα σκάφη παράκτιας αλιείας, που 

έχουν ενταχθεί στην λίστα της  ICCAT. 
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3.3.2. Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών  

 

Για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας 4, στα πλαίσια των άρθρων 43, 44, και 45 

του Κανονισµού αριθµ.1198/2006 προκηρύχθηκαν δύο (2) ανοιχτοί διαγωνισµοί για την 

επιλογή:  

• των αλιευτικών περιοχών που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο του Άξονα 4 του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007 -2013, 

• των τοπικών προγραµµάτων που θα εφαρµοστούν στις περιοχές αυτές και 

• των τοπικών εταιρικών σχηµάτων (Οµάδων Τοπικής ∆ράσης Αλιείας), που θα 

σχεδιάσουν και θα εφαρµόσουν τα τοπικά προγράµµατα στις περιοχές αναφοράς 

τους. 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται συνοπτικά στοιχεία των οκτώ (8) εγκεκριµένων 

- στο πλαίσιο του πρώτου διαγωνισµού -  τοπικών προγραµµάτων. 

 

 Οµάδα Τοπικής ∆ράσης Περιοχή Παρέµβασης Πληθυσµός ∆ηµόσια ∆απάνη 

1 
Αναπτυξιακή Χαλκιδικής 

Α.Ε. 

Τµήµατα των δήµων 

Παναγίας, Σιθωνίας, 

Σταγίρων – Ακάνθου & 

Τορώνης 

13.308 4.990.000 

2 

Αναπτυξιακή ∆ωδεκανήσου 

Αναπτυξιακή Ανώνυµη 

Εταιρεία O.T.A. 

Νήσος Καλύµνου 16.441 4.840.000 

3 

Αναπτυξιακή Νοµού 

Θεσσαλονίκης Α.Ε 

Αναπτυξιακή Ανώνυµη 

Εταιρεία Ο.Τ.Α.   

∆υτική Ακτή του Θερµαϊκού 

Κόλπου (Νοµοί Θεσ/κης, 

Ηµαθίας & Πιερίας) 

35.238 4.990.000 

4 
Αναπτυξιακή Καβάλας 

Αναπτυξιακή Ανώνυµη 

Εταιρεία Ο.Τ.Α. 

∆ήµος Κεραµωτής & Νήσος 

Θάσου 

19.804 4.510.000 
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 Οµάδα Τοπικής ∆ράσης Περιοχή Παρέµβασης Πληθυσµός ∆ηµόσια ∆απάνη 

5 Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. 

Ο.Τ.Α. 

∆ηµοτικά ∆ιαµ/τα 

Αιτωλικού, Μεσολόγγι, 

Ναυπάκτου  

32.022 4.610.000 

6 Αναπτυξιακή Εταιρεία 

Κυκλάδων Α.Ε.    

14 Νησιά (Μικρές Κυκλάδες) 

 

33.858 4.520.000 

7 
Αναπτυξιακή Νοτίου 

Ηπείρου – Αµβρακικού, 

Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. 

Τµήµατα των νοµών Άρτας, 

Πρέβεζας & 

Αιτωλοακαρνανίας 

52.035 4.860.000 

8 
Εταιρεία Τοπικής 

Ανάπτυξης Λέσβου 

Νήσοι Λέσβου, Λήµνου & 

Αγ. Ευστράτιου 

46.893 4.800.000 

 Σύνολα  249.600 38.120.000 € 

 

Ο δεύτερος διαγωνισµός προκηρύχθηκε µε την αριθ.1867/22-10-2010 Υπουργική 

Απόφαση µε συνολικό προϋπολογισµό 25 εκ €. Η προθεσµία υποβολής έληξε στις 22-12-

2010 και υποβλήθηκαν εµπρόθεσµα 5 προτάσεις (τέσσερις για περιοχές στόχου σύγκλισης 

και µία για περιοχή εκτός στόχου σύγκλισης).  

 

Τον ∆εκέµβριο του 2011, κατόπιν αξιολόγησης των υποψήφιων Οµάδων από Επιτροπή 

Αξιολόγησης που συστάθηκε µε την αριθ. 2159/15-12-2010 Υπουργική Απόφαση και της 

γνωστοποίησης των αποτελεσµάτων (βαθµολόγηση σύµφωνα µε τις τρεις οµάδες 

κριτηρίων της σχετικής προκήρυξης), υπεγράφη από τον Υπουργό Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας η αριθ.1377/28-12-2011 Απόφαση της τελικής 

κατάταξης των υποψηφίων Οµάδων Τοπικής ∆ράσης στα πλαίσια της προκήρυξης για την 

επιλογή τοπικών προγραµµάτων. Η υπογραφή της Απόφασης έγκρισης τοπικών 

προγραµµάτων και κατανοµής πιστώσεων και των σχετικών συµβάσεων προχωρούν εντός 

του έτους 2012. 
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Οι υποψήφιες για έγκριση Οµάδες Τοπικής ∆ράσης Αλιείας είναι οι ακόλουθες: 

1. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. 

2. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΕΤΑΧ 
Α.Α.Ε.) - ΕΝΑ ΧΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΝΑ ΧΙΟΥ Α.Ε.) – 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. 

3. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ  ‘’ΑΝ.ΞΑ 
Α.Ε.’’  

4. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ –ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΕΚΑΝΕΜ Α.Ε.)  

5. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΑΜΟΥ Α. Ε. "ΕΤΑΣ Α.Ε." 

 

3.4. Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία  

 

3.4.1. Υλοποίηση 

 

Συνολικά, µέχρι 31-12-2011 εντάχθηκαν στο Πρόγραµµα εννιακόσιες ενενήντα (991) 

πράξεις, µε ∆ηµόσια ∆απάνη 156.545.932,78 €, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 57,11% της 

∆ηµόσιας ∆απάνης του Προγράµµατος, ενώ οι πληρωµές ανέρχονται σε ποσό ύψους 

69.229.105,35 € (ποσοστό 25,26% της ∆ηµόσιας ∆απάνης του Προγράµµατος). 

Ειδικότερα για το έτος 2011, οι εντάξεις αφορούν σε εννιακόσιες εξήντα τρεις (963) 

πράξεις, συνολικής δηµόσιας δαπάνης 86.693.290,95 € και οι πληρωµές ανήλθαν σε 

ποσό ύψους 28.293.561,12 € δηµόσιας δαπάνης. 

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία από την έναρξη υλοποίησης του Προγράµµατος, αλλά και 

ειδικότερα για το ηµερολογιακό έτος 2011, κατανέµονται για τις περιοχές σύγκλισης και 

εκτός σύγκλισης, στους πίνακες που ακολουθούν. 

Σηµειώνεται ότι στην πέµπτη κατά σειρά στήλη που αφορά τα ποσά ΕΤΑ για τα οποία 

έχουν αναληφθεί υποχρεώσεις προς τους δικαιούχους των έργων που έχουν ενταχθεί, 

συµπεριλαµβάνονται πέραν των ποσών που αντιστοιχούν στις ανωτέρω 991 πράξεις και 

τα ποσά των οκτώ (8) συµβάσεων που υπεγράφησαν µε τις ΟΤ∆ Αλιείας για την 

υλοποίηση των τοπικών προγραµµάτων τους.   
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Περιφέρειες επιλέξιµες βάσει του στόχου σύγκλισης  - Ηµερολογιακά έτη 2007 - 2011 

  Σύνολο των 
πληρωµών που 
ζητήθηκαν από 
την Επιτροπή 

Αντίστοιχη 
συνεισφορά 
του ΕΤΑ 

   
∆απάνες που 
καταβλήθηκαν από 
τους δικαιούχους 
και 
συµπεριλαµβάνονται 
στις αιτήσεις 
πληρωµής που 
απεστάλησαν στη 
διαχειριστική αρχή 
 
 

Αντίστοιχη 
δηµόσια 

συνεισφορά 
 
 
 
 
 
 

 

∆απάνες που 
καταβλήθηκαν 
από τον φορέα 
που είναι 
αρµόδιος για 
την 
πραγµατοποίηση 
των πληρωµών 
στους 
δικαιούχους 
 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 
του ΕΤΑ που 
έγιναν από τη 
διαχειριστική 
αρχή 
 
 
 
 

Ο υπολογισµός 
έγινε µε βάση 
το Άρθρο 76 
παρ. 2 του 
κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 
1198/2006 του 
Συµβουλίου 

Σύνολο των 
πληρωµών 
που 
ελήφθησαν 
από την 
Επιτροπή 
 
 
 

Άξονας 
προτεραιότητας 
1 

  
23.769.453,02 

  
23.769.453,02 19.253.256,95 

  
23.769.453,02 38.048.349,47 22.580.980,50 22.580.980,50 

Άξονας 
προτεραιότητας 
2 

 
19.000.000,00 

 
19.000.000,00 14.193.000,00 

 
19.000.000,00 14.193.000,00 18.050.000,00 18.050.000,00 

Άξονας 
προτεραιότητας 
3 

6.653.919,18 6.653.919,18 4.977.131,55 6.653.919,18 29.190.239,85 6.321.223,22 6.321.223,22 

Άξονας 
προτεραιότητας 
4 

 
4.000.000,00 

 
4.000.000,00 3.000.000,00 

 
4.000.000,00 24.570.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 

Άξονας 
προτεραιότητας 
5 

 
3.296.541,02 

 
3.296.541,02 2.472.405,77 

 
3.296.541,02 9.758.178,75 3.131.713,95 3.131.713,95 

Γενικό Σύνολο 
 

56.719.913,22 56.719.913,22 43.895.794,26 56.719.913,22 115.759.768,10 53.883.917,67 53.883.917,67 
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 Περιφέρειες επιλέξιµες βάσει του στόχου που δεν αφορά τη σύγκλιση - Ηµερολογιακά έτη 2007 - 2011 

  
Σύνολο των 
πληρωµών που 
ζητήθηκαν από 
την Επιτροπή 

Αντίστοιχη 
συνεισφορά 
του ΕΤΑ 

  
∆απάνες που 
καταβλήθηκαν 
από τους 
δικαιούχους και 
συµπεριλαµβάνο
νται στις αιτήσεις 
πληρωµής που 
απεστάλησαν στη 
διαχειριστική 
αρχή 
 

Αντίστοιχη 
δηµόσια 
συνεισφορά 
 
 
 
 
 

  

∆απάνες που 
καταβλήθηκαν 
από τον φορέα 
που είναι 
αρµόδιος για την 
πραγµατοποίηση 
των πληρωµών 
στους 
δικαιούχους 
 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 
του ΕΤΑ που 
έγιναν από τη 
διαχειριστική 
αρχή 
 
 
 
 

Ο υπολογισµός 
έγινε µε βάση το 
Άρθρο 76 παρ. 2 
του κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 
1198/2006 του 
Συµβουλίου 

Σύνολο των 
πληρωµών 
που 
ελήφθησαν 
από την 
Επιτροπή 
 
 
 

Άξονας 
προτεραιότητας 
1 

6.697.160,15 6.697.160,15 4.621.040,50 6.697.160,15 14.165.897,41 6.362.302,15 6.362.302,15 

Άξονας 
προτεραιότητας 
2 

3.000.000,00 3.000.000,00 2.064.000,00 3.000.000,00 2.064.000,00 2.850.000,00 2.850.000,00 

Άξονας 
προτεραιότητας 
3 

1.812.031,98 1.812.031,98 1.141.580,00 1.812.031,98 3.872.430,45 1.721.430,39 1.721.430,39 

Άξονας 
προτεραιότητας 
4 

1.000.000,00 1.000.000,00 720.000,00 1.000.000,00 7.459.200,00 950.000,00 950.000,00 

Άξονας 
προτεραιότητας 
5 

- - - - - - - 

Γενικό Σύνολο 
 

12.509.192,13 12.509.192,13 8.546.620,65 12.509.192,13 27.561.527,86 11.883.732,54 11.883.732,54 
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Περιφέρειες επιλέξιµες βάσει του στόχου σύγκλισης  - Ηµερολογιακό έτος  2011 

  Σύνολο των 
πληρωµών που 
ζητήθηκαν από 
την Επιτροπή 

Αντίστοιχη 
συνεισφορά 
του ΕΤΑ 

   
∆απάνες που 
καταβλήθηκαν από 
τους δικαιούχους 
και 
συµπεριλαµβάνονται 
στις αιτήσεις 
πληρωµής που 
απεστάλησαν στη 
διαχειριστική αρχή 
 
 

Αντίστοιχη 
δηµόσια 

συνεισφορά 
 
 
 
 
 
 

 

∆απάνες που 
καταβλήθηκαν 
από τον φορέα 
που είναι 
αρµόδιος για 
την 
πραγµατοποίηση 
των πληρωµών 
στους 
δικαιούχους 
 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 
του ΕΤΑ που 
έγιναν από τη 
διαχειριστική 
αρχή 
 
 
 
 

Ο υπολογισµός 
έγινε µε βάση το 
Άρθρο 76 παρ. 2 
του κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 
1198/2006 του 
Συµβουλίου 

Σύνολο των 
πληρωµών 
που 
ελήφθησαν 
από την 
Επιτροπή 
 
 
 

Άξονας 
προτεραιότητας 
1 

18.269.453,02 18.269.453,02 14.798.256,95 18.269.453,02 33.593.349,49 17.355.980,50 17.355.980,50 

Άξονας 
προτεραιότητας 
2 

- - - - - - - 

Άξονας 
προτεραιότητας 
3 

1.927.797,39 1.927.797,39 1.441.992,45 1.927.797,39 10.354.087,52 1.831.407,53 1.831.407,53 

Άξονας 
προτεραιότητας 
4 

- - - - 21.570.000,00 - - 

Άξονας 
προτεραιότητας 
5 

3.164.796,28 3.164.796,28 2.373.597,21 3.164.796,28 7.115.250,00 3.006.556,46 3.006.556,46 

Γενικό Σύνολο 
 

23.362.046,69 23.362.046,69 18.613.846,60 23.362.046,69 72.632.687,01 22.193.944,49 22.193.944,49 



25 

 
Περιφέρειες επιλέξιµες βάσει του στόχου που δεν αφορά τη σύγκλιση - Ηµερολογιακό έτος  2011 

  
Σύνολο των 
πληρωµών που 
ζητήθηκαν από 
την Επιτροπή 

Αντίστοιχη 
συνεισφορά 
του ΕΤΑ 

  
∆απάνες που 
καταβλήθηκαν 
από τους 
δικαιούχους και 
συµπεριλαµβάνο
νται στις αιτήσεις 
πληρωµής που 
απεστάλησαν στη 
διαχειριστική 
αρχή 
 

Αντίστοιχη 
δηµόσια 
συνεισφορά 
 
 
 
 
 

  

∆απάνες που 
καταβλήθηκαν 
από τον φορέα 
που είναι 
αρµόδιος για την 
πραγµατοποίηση 
των πληρωµών 
στους 
δικαιούχους 
 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 
του ΕΤΑ που 
έγιναν από τη 
διαχειριστική 
αρχή 
 
 
 
 

Ο υπολογισµός 
έγινε µε βάση το 
Άρθρο 76 παρ. 2 
του κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 
1198/2006 του 
Συµβουλίου 

Σύνολο των 
πληρωµών 
που 
ελήφθησαν 
από την 
Επιτροπή 
 
 
 

Άξονας 
προτεραιότητας 
1 

4.197.160,15 4.197.160,15 2.896.040,50 4.197.160,15 12.440.897,41 3.987.302,15 3.987.302,15 

Άξονας 
προτεραιότητας 
2 

- - - - - - - 

Άξονας 
προτεραιότητας 
3 

734.354,28 734.354,28 462.643,20 734.354,28 - 697.636,57 697.636,57 

Άξονας 
προτεραιότητας 
4 

- - - - 6.739.200,00 - - 

Άξονας 
προτεραιότητας 
5 

- - - - - - - 

Γενικό Σύνολο 
 

4.931.514,43 4.931.514,43 3.358.683,70 4.931.514,43 19.180.097,41 4.684.938,72 4.684.938,72 
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Απορρόφηση Κοινοτικής Συνδροµής στις περιφέρειες επιλέξιµες βάσει του στόχου σύγκλισης   

  
Κατανοµή ΕΤΑ (βάσει του 

εγκεκριµένου 
επιχειρησιακού 
προγράµµατος) 

 

Απορρόφηση κοινοτικής 
συνεισφοράς  

έως 31-12-2011  
(βάσει των αιτηµάτων πληρωµής) 
 

Ποσοστό απορρόφησης 
κοινοτικής συνεισφοράς  

(%) 
 

Άξονας προτεραιότητας 1 65.776.950 22.580.980,37 34,33 

Άξονας προτεραιότητας 2 
52.989.538 18.050.000,00 34,06 

Άξονας προτεραιότητας 3 30.320.240 6.321.223,22 20,85 

Άξονας προτεραιότητας 4 
22.500.000 3.800.000,00 16,89 

Άξονας προτεραιότητας 5 5.250.000 3.131.713,97 59,65 

Γενικό Σύνολο 
176.836.728 53.883.917,56 30,47 

 
 
 

Απορρόφηση Κοινοτικής Συνδροµής στις περιφέρειες εκτός στόχου σύγκλισης 

  
Κατανοµή ΕΤΑ (βάσει του 

εγκεκριµένου 
επιχειρησιακού 
προγράµµατος) 

 

Απορρόφηση κοινοτικής 
συνεισφοράς  

έως 31-12-2011  
(βάσει των αιτηµάτων πληρωµής) 
 

Ποσοστό απορρόφησης 
κοινοτικής συνεισφοράς  

(%) 
 

Άξονας προτεραιότητας 1 11.495.509 6.362.302 55,35 

Άξονας προτεραιότητας 2 
6.700.000 2.850.000 42,54 

Άξονας προτεραιότητας 3 2.000.000 1.721.430 86,07 

Άξονας προτεραιότητας 4 
10.800.000 950.000 8,80 

Άξονας προτεραιότητας 5 - - - 

Γενικό Σύνολο 

 

30.995.509 11.883.733 38,34 
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3.4.2. Αιτήµατα πληρωµής 

 

Στις 30 ∆εκεµβρίου 2011 η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης και η Ειδική Υπηρεσία 

Εφαρµογής ∆ράσεων Αλιείας µε σχετικά έγγραφά τους προς την Αρχή 

Πιστοποίησης – ΟΠΕΚΕΠΕ, επιβεβαίωσαν τις καταβληθείσες και πιστοποιηθείσες 

µέχρι 28-12-2011 επιλέξιµες δαπάνες συνολικά και ανά Άξονα για το Ε.Π.ΑΛ. 

2007-2013 διαβιβάζοντας δύο αντίστοιχα συµπληρωµένα Πρωτόκολλα Περιοδικής 

Πιστοποίησης ∆απανών στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων τους. 

Η  Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης επισηµαίνει επιπλέον στο αριθ. 1384/30-12-2011 

έγγραφό της ότι η συνεχιζόµενη χρηµατοπιστωτική κρίση που πλήττει την ελληνική 

οικονοµία και η έλλειψη ρευστότητας καθιστούν και πάλι επιτακτική την εφαρµογή 

της παραγράφου 2 του άρθρου 76 του Καν. 1198/06 στο αίτηµα ενδιάµεσης 

πληρωµής του ΟΠΕΚΕΠΕ προς την Ε.Ε. και η συµµετοχή του Ευρωπαϊκού Ταµείου 

Αλιείας σε ποσοστό 95% της δηµόσιας συνεισφοράς. 

 

Την ίδια ηµέρα και σε συνέχεια των ανωτέρω εγγράφων, η Αρχή Πιστοποίησης 

υπέβαλλε δήλωση δαπανών - αίτηση πληρωµής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή µέσω 

του SFC για την επιστροφή της αντίστοιχης Κοινοτικής Συµµετοχής (Ευρωπαϊκού 

Ταµείου Αλιείας - ΕΤΑ) συνολικού ποσού 26.878.883,21 €.  

Το ανωτέρω ποσό, εισπράχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 26-1-2012. 

 

 

3.4.3. Πληρωµές και κανόνας ν+2 

 

Από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας (ΕΤΑ) µέχρι 31-12-2011 έχει εισπραχθεί 

προκαταβολή ύψους 29.096.512,84 € και αιτήµατα πληρωµών ύψους 

65.767.650,21 €, δηλαδή συνολικά πιστώσεις ύψους 94.864.163,39 €. 
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Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στις περιοχές εντός και εκτός στόχου σύγκλισης και 

κατανέµεται ως εξής: 

- για τις περιοχές του στόχου σύγκλισης 78.641.059,59 €, και 

- για τις περιοχές του στόχου εκτός σύγκλισης 16.223.103,80 €.  

Σε εφαρµογή του κανόνα αυτόµατης αποδέσµευσης ν+2, για το έτος 2011 υπήρχε 

η υποχρέωση να έχουν πληρωθεί αθροιστικά οι πιστώσεις των ετών 2007 , 2008 

και 2009 οι οποίες ήταν 77.529.286 € για τις περιοχές στόχου σύγκλισης και 

12.759.622 € για τις περιοχές εκτός στόχου σύγκλισης.  

Με το αίτηµα πληρωµής επιτεύχθηκε: 

-  για τις περιοχές στόχου σύγκλισης να υπερκαλυφθεί ο στόχος κατά 

1.111.773,59 € 

- για τις περιοχές εκτός στόχου σύγκλισης να υπερκαλυφθεί  ο στόχος κατά 

3.463.481,80 €  

Συµπέρασµα: καλύφθηκε η υποχρέωση του ν+2 για το έτος 2011.  

 

 

3.4.4. Προβλέψεις πληρωµών 

 

1.   Σε εφαρµογή του άρθρου 75 «κοινοί κανόνες για τις πληρωµές», παράγραφος 

3 του Καν.1198/2006 για το Ευρωπαϊκό Ταµείου Αλιείας - ΕΤΑ, όπου προβλέπεται 

«το αργότερο την 31η Απριλίου κάθε έτους, τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην 

Επιτροπή προσωρινή πρόβλεψη των πιθανολογούµενων αιτήσεων πληρωµών για 

το τρέχον και για το επόµενο οικονοµικό έτος», από την Ειδική Υπηρεσία 

∆ιαχείρισης διαβιβάστηκε ένα έγγραφο (388/18-4-2011) στην Αρχή Πιστοποίησης 

(ΟΠΕΚΕΠΕ) µε προβλέψεις πληρωµών για τα έτη 2011 και 2012.  

Οι προβλέψεις αυτές διαβιβάστηκαν από την Αρχή Πιστοποίησης στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή µέσω του SFC. 
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2.   Σε εφαρµογή των προβλεπόµενων στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (Σ∆Ε) 

και σύµφωνα µε την αριθ. 37501/4-3-2009 (ΦΕΚ Β΄/485/17-03-2009) κοινή 

Υπουργική Απόφαση µε την οποία ρυθµίζονται θέµατα µεταφοράς δηµόσιας 

δαπάνης στον ΟΠΕΚΕΠΕ για την πληρωµή µέτρων του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος Αλιείας, διαβιβάστηκαν από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης στον 

Οργανισµό Πληρωµών (ΟΠΕΚΕΠΕ) οι αντίστοιχες προβλέψεις πληρωµών από το 

Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) µε τα αριθ. 61/31-1-2011, 330/4-4-

2011 και 728/20-7-2011 έγγραφα, καθώς και το από 26-10-2011 ηλεκτρονικό 

µήνυµα (αναθεωρηµένο µε το αριθ. 1090/12-12-2011 έγγραφο συµπληρωµατικής 

εκτίµησης δαπανών τέταρτου τριµήνου 2011). 

Επίσης, µε το αριθ.1243/30-11-2011 έγγραφο η ΕΥ∆ΕΠ Αλιείας αιτήθηκε αύξηση 

του ορίου πληρωµών του ετήσιου προϋπολογισµού 2011 µε αύξηση του ορίου της 

ΣΑΕ 086/8 από 34.504.683,44 € σε 40.504.683,44 €, δηλαδή επιπλέον ποσού 6 

εκατ. ευρώ, για την κάλυψη αναγκών αποπληρωµής έργων ενταγµένων στο µέτρο 

1.1 («µόνιµη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων») και 5.1 («τεχνική βοήθεια»). Το 

αίτηµα ικανοποιήθηκε µε την αριθ.53928/∆Ε-9528/9-12-2011 Απόφαση ΥΠΑΑΝ. 

 

 

3.5. Ποιοτική Ανάλυση  

 

3.5.1. Συνοπτική ανάλυση των επιτευγµάτων 

 

Κατά την διάρκεια του έτους 2011 συνεχίστηκε η υλοποίηση (σε όρους φυσικού 

και οικονοµικού αντικείµενου) του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007-

2013. 

Όπως έχει αναφερθεί και στο οικείο κεφάλαιο, οι εντάξεις αφορούν σε εννιακόσιες 

εξήντα τρεις (963) νέες πράξεις µε ∆ηµόσια ∆απάνη 86.693.290,95 €, και οι 

πληρωµές εντός του έτους 2011 ανήλθαν σε ποσό ύψους 28.293.561,12 €. 
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Πιο συγκεκριµένα για το έτος 2011 οι επιπλέον εντάξεις αφορούν: 

� 947 πράξεις στο Μέτρο 1.1 «Μόνιµη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων» 

συνολικής δηµόσιας δαπάνης 59.588.927,95 €,  

� 2 πράξεις στο Μέτρο 3.2 «Μέτρα για την προστασία και την ανάπτυξη της 

υδρόβιας πανίδας και χλωρίδας» συνολικής δηµόσιας δαπάνης 2.042.363,00 

€, 

� 3 πράξεις στο Μέτρο 3.3 «Αλιευτικοί Λιµένες, τόποι εκφόρτωσης και 

καταφύγια» συνολικής δηµόσιας δαπάνης 6.900.000,00 €, 

� 2 πράξεις στο Μέτρο 3.4 «Ανάπτυξη νέων αγορών και εκστρατείες 

προώθησης» συνολικής δηµόσιας δαπάνης 4.900.000,00 €, 

� 7 πράξεις στο Μέτρο 4.1 «Ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» συνολικής 

δηµόσιας δαπάνης  3.775.000,00 € και  

� 2 πράξεις στο Μέτρο 5.1 «Τεχνική βοήθεια» συνολικής δηµόσιας δαπάνης 

9.487.000,00 €.  

 

3.5.2. Πρόοδος σε σχέση µε τους αρχικούς στόχους 

 

Το Πρόγραµµα κατά το έτος 2011 - µε εξαίρεση το Μέτρο 1.1 «Μόνιµη παύση 

αλιευτικών δραστηριοτήτων», ορισµένες παρεµβάσεις του Άξονα Προτεραιότητας 3 

«Μέτρα Κοινού Ενδιαφέροντος» και το Μέτρο 5.1 «Τεχνική βοήθεια», οι οποίες είτε 

βρίσκονται σε ικανοποιητικό στάδιο εξέλιξης αφού περιλαµβάνουν έργα που 

εµφανίζουν σηµαντικό ύψος πληρωµών (διαλύσεις σκαφών, αλιευτικοί λιµένες, 

καταφύγια, τόποι εκφόρτωσης, υποστήριξη της λειτουργίας των υπηρεσιών 

διαχείρισης), είτε παρουσιάζουν κάποια ενταγµένα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη 

(για παράδειγµα τα έργα προστασίας της θαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας) - 

εξακολουθεί και παρουσιάζει καθυστέρηση ως προς την υλοποίηση βασικών 

Μέτρων. Η καθυστέρηση αυτή οφείλεται κυρίως: (α) στην αλλαγή της διοικητικής 

διάρθρωσης του ελληνικού δηµοσίου µε επακόλουθο την αλλαγή Υπουργείου στο 

οποίο υπάγεται το Πρόγραµµα, (β) στην αλλαγή της αρχιτεκτονικής της 

Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης διοίκησης λόγω του Προγράµµατος 

«Καλλικράτης» απ’ την οποία προέκυψαν αλλαγές στην διοικητική δοµή ∆ήµων και 
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Περιφερειών και (γ) στην ελλιπή στελέχωση της ΕΥ ΕΦ∆ ΕΠ Αλιείας ως ενδιάµεσου 

φορέα διαχείρισης µε αποτέλεσµα την καθυστέρηση στην εξειδίκευση του θεσµικού 

πλαισίου για την εφαρµογή κάποιων Μέτρων (έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων), 

καθώς και (δ) σε θεσµικές εκκρεµότητες (χωροταξικό υδατοκαλλιεργειών). 

 

Αναλυτικά τα επιτεύγµατα είναι τα ακόλουθα: 

 

3.5.2.1 Άξονας προτεραιότητας 1 

 

Το Μέτρο 1.1 «Μόνιµη παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων», αφορά στη 

µόνιµη παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων των επαγγελµατικών αλιευτικών 

σκαφών είτε µε τη διάλυσή τους είτε µε την αλλαγή της χρήσης τους (µε σηµαία 

κράτους µέλους και εγγραφή σε κοινοτικό νηολόγιο) για µη αλιευτικές 

δραστηριότητες είτε ακόµα µε την αλλαγή της χρήσης τους µε σκοπό τη 

δηµιουργία τεχνητών υφάλων. Η µόνιµη παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων 

προγραµµατίζεται µε τη µορφή εθνικών συστηµάτων παροπλισµού τα οποία δεν 

πρέπει να υπερβαίνουν τα δύο έτη. 

Τα εθνικά συστήµατα παροπλισµού που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή 

Παρακολούθησης είναι: 1ο  ΕΣΠ «Κλειστών Κόλπων», 2ο  ΕΣΠ «Σκάφη ολικού 

µήκους κάτω των 7 µέτρων» και 3ο  ΕΣΠ «Σκάφη παλαιότητας άνω των 15 ετών». 

Στα πλαίσια της αρ. 123/29-12-2010 Πρόσκλησης όπως τροποποιήθηκε µε την 

αριθ. 1624/27-07-2011 όµοιά της, για την έναρξη της διαδικασίας υποβολής 

αιτήσεων από τους δυνητικούς δικαιούχους στο Μέτρο 1.1 «µόνιµη παύση 

αλιευτικών δραστηριοτήτων» συνολικής δηµόσιας δαπάνης 50.267.000€ 

υποβλήθηκαν µέχρι 31-12-2011 (ηµεροµηνία λήξης της πρόσκλησης) συνολικά 

1.659 αιτήσεις συνολικού προυπολογισµού 111.745.993 €. Εκτός από την υποβολή 

αιτήσεων ένταξης στα τρία εθνικά σχέδια παροπλισµού η πρόσκληση αφορούσε και 

την υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο της µη ανανέωσης αλιευτικής συµφωνίας 

µεταξύ της Κοινότητας και τρίτης χώρας, για τα σκάφη που έχουν αλιευτικές 

δυνατότητες σε Τρίτη Χώρα. 
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Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο θεσµικό πλαίσιο εφαρµογής του Μέτρου 1.1, η 

«Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ∆ράσεων Ε.Π. Αλιείας», παρέλαβε τις αιτήσεις και τα 

σχετικά δικαιολογητικά και προέβη στην άµεση αξιολόγησή τους, µε βάση την 

ηµεροµηνία πρωτοκόλλησης στην Υπηρεσία, τον διαθέσιµο προϋπολογισµό και τα 

κριτήρια επιλογής πράξεων. Για την, οµοιογενή, αξιόπιστη κα διαφανή αξιολόγηση 

του µεγάλου όγκου των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της 

προαναφερθείσας Πρόσκλησης, αναπτύχθηκε µία βάση δεδοµένων (MS ACCESS) η 

οποία ενηµερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα µε το αρχείο του Εθνικού 

Αλιευτικού Μητρώου (ΕΑΜ). Η εν λόγω βάση τροφοδοτήθηκε µε όλες τις 

παραµέτρους που απαιτούνται για την αξιολόγηση των αιτήσεων όπως, τις 

προϋποθέσεις των σκαφών, τις προϋποθέσεις των εθνικών σχεδίων παροπλισµού, 

στοιχεία από το αρχείο των σκαφών που έχουν λάβει οικονοµική ενίσχυση στο 

πλαίσιο εκσυγχρονισµού, απαραίτητα στοιχεία για τον υπολογισµό της οικονοµικής 

ενίσχυσης, τα κριτήρια για την επιλογή πράξεων, κ.λ.π. Οι εισαχθείσες αιτήσεις στο 

σύστηµα µε βάση τα ανωτέρω, αξιολογήθηκαν και οι θετικά αξιολογηµένες 

προτάθηκαν για ένταξη ανάλογα µε το εθνικό σχέδιο παροπλισµού που ανήκαν. 

Στη συνέχεια η Υπηρεσία προέβη στην έκδοση των αποφάσεων ένταξης.  

Το έτος 2011 η ΕΥ ΕΦ∆ ΕΠΑΛ, εξέδωσε δύο Αποφάσεις για την ένταξη 947 

πράξεων στο µέτρο 1.1 «µόνιµη παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων», 

προϋπολογισµού ∆ηµόσιας ∆απάνης 59.588.928 €, υπερκαλύπτοντας τον συνολικό 

προϋπολογισµό της πρόσκλησης κατά 18% περίπου. 

 

Για την εξυπηρέτηση της ανάγκης έκδοσης µεγάλου αριθµού Αποφάσεων 

πληρωµής των ενταγµένων πράξεων, και για την άµεση εξυπηρέτηση των 

δικαιούχων, η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ∆ράσεων Ε.Π. Αλιείας προχώρησε στην 

συµπλήρωση του πληροφοριακού συστήµατος που περιγράφηκε ανωτέρω, µε 

επιπλέον δυνατότητες, ώστε να καταστεί δυνατή η τελική διασταύρωση των 

στοιχείων ένταξης µε τα στοιχεία του φακέλου πληρωµής και των τελευταίων 

καταχωρηµένων στοιχείων στο Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο. 

Με το προαναφερθέν πληροφοριακό σύστηµα η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής 

∆ράσεων Ε.Π. Αλιείας, έχει τη δυνατότητα της εποπτείας και παρακολούθησης του 
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µέτρου 1.1 σε όλα τα στάδια υλοποίησής του, παρέχοντας πλήθος στοιχείων και 

πληροφοριών που µπορούν να αναλυθούν και αξιολογηθούν σε κάθε χρονική 

στιγµή. Επίσης µε τη βοήθεια του εν λόγω συστήµατος η Ε.Υ.ΕΦ.∆.ΕΠΑΛ κατάφερε 

σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα να αξιολογήσει, εντάξει και πληρώσει τον 

απαραίτητο όγκο αιτήσεων µέχρι το τέλος του 2011. 

 

Μέχρι τέλους του έτους 2011 είχαν ολοκληρωθεί (φυσικό και οικονοµικό 

αντικείµενο) 387 πράξεις συνολικής δηµόσιας δαπάνης 22.466.613,17 €, οι οποίες 

επέφεραν µείωση της αλιευτικής ικανότητας του ελληνικού αλιευτικού στόλου κατά 

2.659,86 GT και 17.242,30 KW. Οι υπόλοιπες ενταγµένες πράξεις αναµένεται να 

ολοκληρωθούν εντός του έτους 2012, επιφέροντας επιπλέον µείωση της αλιευτικής 

ικανότητας κατά 5.200 GT και 30.100 KW περίπου. 

 

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει την πορεία εξέλιξης του µέτρου σε σχέση µε 

τους δείκτες του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας. 

∆ΕΙΚΤΗΣ Τιµή 
Βάσης 
Έτους 
2005 

Ενδιάµεσος 
Στόχος 

Έτους 2010 

Υλοποίηση 
12/2011  

Τιµή 
Στόχος 

Έτους 
2015 

Αριθ. σκαφών που 
διαλύονται 

18.269 700 387 1.700 

Μείωση χωρητικότητας 
αλιευτικού στόλου (σε 
GT) 

93.387 2.310 2.659,86 5.610 

Μείωση ισχύος 
αλιευτικού στόλου (σε 
KW) 

537.560 23.191 17.242,30 56.321 

 

Το Μέτρο 1.3 « Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα των 

αλιευτικών εργαλείων», περιλαµβάνει δράσεις που αποσκοπούν στην ασφάλεια επί 

του σκάφους, στις συνθήκες εργασίας, στη βελτίωση της υγιεινής και της ποιότητας 

των αλιευµάτων, στην ενεργειακή αποδοτικότητα και στην επιλεκτικότητα των 
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αλιευτικών εργαλείων, υπό τον όρο ότι δεν θα αυξάνεται η δυνατότητα των 

σκαφών να αλιεύουν ιχθείς. 

Για την εφαρµογή του µέτρου εκδόθηκε η αρ. 1197/05-05-2011 Κοινή Υπουργική 

Απόφαση, µε την οποία καθορίστηκε το θεσµικό πλαίσιο υπαγωγής πράξεων και 

καταβολής των οικονοµικών ενισχύσεων στους δικαιούχους του µέτρου. 

Η ενεργοποίηση του µέτρου 1.3 θα γίνει εντός του έτους 2012, µε την έκδοση και 

δηµοσιοποίηση σχετικής Πρόσκλησης µε την οποία θα κληθούν οι εν δυνάµει 

δικαιούχοι να υποβάλουν προτάσεις για την ένταξη και χρηµατοδότηση των 

αλιευτικών σκαφών τους στο εν λόγω µέτρο. 

 

3.5.2.2 Άξονας προτεραιότητας 2 

 

To Μέτρο 2.1 «Υδατοκαλλιέργεια» περιλαµβάνει δράσεις, για παραγωγικές 

επενδύσεις στον τοµέα της υδατοκαλλιέργειας, στήριξη περιβαλλοντικών µέτρων 

καθώς και µέτρων για τη δηµόσια υγεία και την υγεία των ζώων.  

Για την εφαρµογή του µέτρου, εκδόθηκε η αριθ.3135/07.11.2011 Κοινή υπουργική 

απόφαση µε την οποία καθορίστηκε το νοµοθετικό πλαίσιο της διαδικασίας 

υπαγωγής πράξεων και καταβολής των οικονοµικών ενισχύσεων στους δικαιούχους 

του µέτρου. Η ενεργοποίηση του µέτρου 2.1 θα γίνει εντός του έτους 2012, µε την 

έκδοση και δηµοσιοποίηση σχετικής Πρόσκλησης µε την οποία θα κληθούν οι εν 

δυνάµει δικαιούχοι να υποβάλουν προτάσεις (επενδυτικά σχέδια) για την ένταξη 

και χρηµατοδότηση τους στο εν λόγω µέτρο. 

To Μέτρο 2.3  «Μεταποίηση και Εµπορία» περιλαµβάνει δράσεις για τη βελτίωση, 

της επιχειρηµατικής θέσης των παραγωγικών µονάδων µεταποίησης καθώς και των 

εγκαταστάσεων εµπορίας.  

Για την εφαρµογή του µέτρου, εκδόθηκε η αριθ.3136/07.11.2011 Κοινή υπουργική 

απόφαση µε την οποία καθορίστηκε το νοµοθετικό πλαίσιο της διαδικασίας 

υπαγωγής πράξεων και καταβολής των οικονοµικών ενισχύσεων στους δικαιούχους 

του µέτρου. Η ενεργοποίηση του µέτρου 2.3 θα γίνει εντός του έτους 2012, µε την 

έκδοση και δηµοσιοποίηση σχετικής Πρόσκλησης µε την οποία θα κληθούν οι εν 
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δυνάµει δικαιούχοι να υποβάλουν προτάσεις (επενδυτικά σχέδια) για την ένταξή 

και χρηµατοδότηση τους στο εν λόγω µέτρο. 

 

Ακολουθεί αναφορά στην εξέλιξη των θεµάτων: 

- παρακολούθησης των τιµών και της παραγωγής της ιχθυοκαλλιέργειας, και 

- χωροταξικού σχεδιασµού των υδατοκαλλιεργειών, 

ως προαπαιτούµενα της ενεργοποίησης του Μέτρου 2.1. 

 

Παρακολούθηση των τιµών και της παραγωγής της ιχθυοκαλλιέργειας 

Η ∆/νση Υδατοκαλλιεργειών και Εσωτερικών Υδάτων της Γενικής ∆ιεύθυνσης 

Αλιείας της Γενικής Γραµµατείας Ναυτιλίας, µε το αριθ. 9233.3/4/11/8-12-2011 

έγγραφό της, ενηµέρωσε την ΕΥ∆ΕΠ Αλιείας για την ολοκλήρωση της δηµιουργίας 

µηχανισµού-εργαλείου παρακολούθησης των τάσεων της αγοράς όσον αφορά τα 

κυριότερα είδη υδατοκαλλιέργειας της χώρας (τσιπούρα, λαβράκι, µύδι και 

πέστροφα) στα πλαίσια κάλυψης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τους 

ευρωπαϊκούς κανονισµούς 1198/2006 (άρθρο 28, παρ.5 και άρθρο 29, παρ.1α) και 

498/2007 (άρθρο 10, παρ.4). 

Ο εν λόγω µηχανισµός βασίζεται σε χρονοσειρές δεδοµένων που διαθέτει η 

ανωτέρω υπηρεσία από το 2000 και έπειτα, καθώς και στη συλλογή δεδοµένων από 

την Ελληνική Στατιστική Αρχή, την EUROSTAT, κλπ.. Τα επεξεργασµένα δεδοµένα 

χρησιµοποιούνται για την διαχείριση του κλάδου των υδατοκαλλιεργειών. 

 

Χωροθέτηση των µονάδων υδατοκαλλιεργειών 

Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του Ειδικού 

Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις 

Υδατοκαλλιέργειες (ΕΠΧΣΑΑΥ), διαβιβάστηκε την 1/4/2011 από την Ειδική 

Υπηρεσία Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ στις Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις της χώρας 

και στις υπόλοιπες ∆ηµόσιες Αρχές, καθώς και σε όλα τα Περιφερειακά Συµβούλια, 

οι οποίες και γνωµοδότησαν σχετικά. Επιπλέον, και παράλληλα, στις 11/4/2011 
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αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα www.opengov.gr το Σχέδιο ΚΥΑ και η Σ.Μ.Π.Ε. του 

ΕΠΧΣΑΑΥ για διαβούλευση (διάρκειας 30 ηµερών για το κοινό και 45 ηµερών για 

τις ∆ηµόσιες Αρχές), η οποία περατώθηκε στις 28/5/2011. 

Οι απόψεις των φορέων, µαζί µε τα σχόλια που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο της 

ηλεκτρονικής διαβούλευσης, καθώς επίσης και τα έγγραφα των περιφερειακών 

υπηρεσιών, αξιολογήθηκαν, αφού έτυχαν ειδικής επεξεργασίας και τυποποίησης σε 

έκθεση 411 σελίδων. Σηµαντικό τµήµα αυτών ενσωµατώθηκαν στην ΚΥΑ, η οποία 

στη συνέχεια εισήχθη προσαρµοσµένη στα προαναφερθέντα και ως εκ τούτου 

τροποποιηµένη (σε σχέση µε την αρχική που είχε δηµοσιοποιηθεί στις 11/4/2011 

στην ιστοσελίδα www.opengov.gr), στις 20/9/2011 στο Εθνικό Συµβούλιο 

Χωροταξίας και Αειφόρου Ανάπτυξης. Το όργανο αυτό, αποτελεί όργανο 

κοινωνικού διαλόγου και διαβούλευσης και απαρτίζεται από εκπροσώπους όλων 

των κοινωνικών εταίρων (εκπρόσωποι: Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθµού, 

επαγγελµατικών επιµελητηρίων, περιβαλλοντικών οργανώσεων, ∆ιδακτικού και 

Ερευνητικού Προσωπικού ΑΕΙ κ.λ.π). Επισηµαίνεται ότι, βάσει του Ν. 2742/99 τα 

Ειδικά Πλαίσια καταρτίζονται από το ΥΠΕΚΑ, σε συνεργασία µε το κατά περίπτωση 

αρµόδιο Υπουργείο (εν προκειµένω το τότε ΥΠΑΑΤ και νυν Υπουργείο Ανάπτυξης) 

και λοιπούς αρµόδιους φορείς. 

Το τελικό κείµενο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Ειδικού Πλαισίου για τις 

Υδατοκαλλιέργειες οριστικοποιήθηκε και υπογράφηκε στις 4 Νοεµβρίου 2011. 

Σηµειώνεται εδώ ότι, οι ρυθµίσεις του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου αποσκοπούν 

στην Χωρική διάρθρωση των δραστηριοτήτων του τοµέα των υδατοκαλλιεργειών 

σε Περιοχές Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΑΥ). Οι περιοχές αυτές εµφανίζονται 

µε διαγράµµιση στο χάρτη που συνοδεύει το θεσµοθετηµένο Ειδικό Πλαίσιο, και 

αποτελούν ευρείες περιοχές αναζήτησης, µέσα στις οποίες θα εντοπιστούν µετά 

από τις προβλεπόµενες στο Πλαίσιο µελέτες, οι κατάλληλες θέσεις χωροθέτησης 

µονάδων υδατοκαλλιέργειας. Οι ΠΑΥ δεν αποτελούν "περιοχές αποκλειστικής 

χρήσης υδατοκαλλιέργειας", καθώς σε αυτές συνυπάρχουν και άλλες 

δραστηριότητες του παράκτιου χώρου. 
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3.5.2.3  Άξονας προτεραιότητας 3 

 

To Μέτρο 3.2 «Προστασία και ανάπτυξη της υδρόβιας πανίδας», περιλαµβάνει 

δράσεις οι οποίες αφορούν στην κατασκευή ή τοποθέτηση στατικών και κινητών 

εγκαταστάσεων για την προστασία και την ανάπτυξη της υδρόβιας πανίδας και 

χλωρίδας, στην αποκατάσταση εσωτερικών υδάτων, περιλαµβανοµένων των τόπων 

ωοτοκίας και οδών µετανάστευσης και στην προστασία και βελτίωση του 

περιβάλλοντος στο πλαίσιο του δικτύου Natura 2000, εφόσον αφορούν άµεσα τις 

αλιευτικές δραστηριότητες. 

Στο Μέτρο έχουν ενταχθεί συνολικά τρία έργα. Το πρώτο έργο αφορά την 

«Επιστηµονική Παρακολούθηση των Υφάλων στην παράκτια ζώνη Ιερισσού, 

Καλύµνου και Πρέβεζας» και περιλαµβάνει την τριετή επιστηµονική 

παρακολούθηση των τριών υφάλων που κατασκευάστηκαν µε συγχρηµατοδότηση 

του ΕΠΑΛ 2000-2006, ως προς την παρακολούθηση των φυσικών και 

περιβαλλοντικών παραµέτρων που επηρεάζουν την λειτουργία τους, της εποίκισης 

που παρατηρείται σε αυτούς και των εποχικών διακυµάνσεων της αλιευτικής 

παραγωγής και της συµβολής τους στην αύξηση των ιχθυαποθεµάτων στην 

ευρύτερη περιοχή εγκατάστασής τους. ∆ικαιούχος του έργου είναι η ∆ιεύθυνση 

Τεχνικών Μελετών και Κατασκευών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων.  

Τα άλλα δύο έργα αφορούν στην κατασκευή τεχνητού υφάλου στη θαλάσσια 

περιοχή Κίτρους Νοµού Πιερίας και την κατασκευή τεχνητού υφάλου στη θαλάσσια 

περιοχή Λιτόχωρου Νοµού Πιερίας. 

Βασικό πρόβληµα το οποίο αντιµετωπίζει η υλοποίηση του Μέτρου είναι το  

πολύπλοκο θεσµικό πλαίσιο το οποίο διέπει την εγκατάσταση των υφάλων, που  

συχνά προκαλεί σηµαντικές καθυστερήσεις. 

Μεταξύ των δεικτών του Επιχειρησιακού Προγράµµατος περιλαµβάνονται οι 

ακόλουθοι δείκτες οι οποίοι αφορούν το Μέτρο 3.2. 
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∆είκτης 

Τιµή 
Βάσης 

(*) 

Ενδιάµεσος 
Στόχος 
2010 

Υλοποίηση 
12/2011  

(**) 

Στόχος 
2015 

Αριθµός περιοχών όπου έχουν 
τοποθετηθεί τεχνητοί ύφαλοι για 
την προστασία και ανάπτυξη της 
υδρόβιας πανίδας 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

∆ηµιουργούµενες νέες εκτάσεις για 
την προστασία και ανάπτυξη της 
υδρόβιας πανίδας και χλωρίδας 
(τετ. χλµ.) 

 

23 

 

- 

 

16,63 
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(*) ΕΠΑΛ 2000-2006 

(**) αφορά ενταγµένα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και όχι επιτευχθείσα τιµή 

 

Εντός του έτους 2011 εντάχθηκαν οι πράξεις για την τοποθέτηση υφάλων στις 

θαλάσσιες περιοχές Κίτρους και Λιτόχωρου Νοµού Πιερίας. Η ολοκλήρωση των 

σχετικών εργασιών αναµένεται να οδηγήσει σε κάλυψη του στρατηγικού στόχου 

κατά 66,7%. Αναµένεται η υποβολή νέων αιτήσεων στο πλαίσιο της 3ης 

πρόσκλησης του µέτρου η οποία δηµοσιεύτηκε στις 4 Αυγούστου 2011, συνολικού 

προϋπολογισµού 1.000.000€, προς κάλυψη των τιθέµενων στόχων του 

προγράµµατος, και µε την προϋπόθεση ότι υπάρχει ωριµότητα ένταξης και ικανός 

χρόνος για την υλοποίηση των σχετικών εργασιών. 

Σηµειώνεται ότι µεταξύ των απαραίτητων στοιχείων που θα πρέπει να υποβάλει 

ένας δυνητικός δικαιούχος στα πλαίσια υποβολής αίτησης για ένταξη στο 

πρόγραµµα µιας πρότασης κατασκευής τεχνητού υφάλου είναι και τα ακόλουθα: 

- Μελέτη σκοπιµότητας 

- Σύµφωνη γνώµη τοπικών φορέων (π.χ. αλιευτικών συλλόγων) 

- Θετική γνωµοδότηση της Υπηρεσίας Αλιείας της αρµόδιας Περιφερειακής 

Ενότητας 

- Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Απόφαση Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων  

- Οριστική µελέτη κατασκευής  

- Έγκριση της οριστικής µελέτης από την αρµόδια Υπηρεσία 
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- Τελική έγκριση από ΥΕΝ, ΓΕΝ και αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου 

Πολιτισµού για λόγους προστασίας αρχαίων, κατόπιν έγκρισης της οριστικής 

µελέτης, σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Ν_2971/01 

- Παραχώρηση απλής χρήσης πυθµένα θαλάσσιας περιοχής για την 

εγκατάσταση µόνιµου τεχνητού υφάλου, σύµφωνα µε το άρθρο 14 του 

Ν_2971/01 από την αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία 

- Τα τεύχη δηµοπράτησης των οποίων η ωριµότητα βαθµολογείται σύµφωνα 

µε τα κριτήρια αξιολόγησης πράξεων. 

 

Το Μέτρο 3.3 «Αλιευτικοί λιµένες, τόποι εκφόρτωσης και καταφύγια» 

περιλαµβάνει παρεµβάσεις βελτίωσης των υποδοµών σε αλιευτικούς λιµένες, 

καταφύγια και τόπους εκφόρτωσης. 

Στόχος του µέτρου είναι η εξυπηρέτηση κατά προτεραιότητα των επαγγελµατιών 

του κλάδου, προσφέροντάς τους επαρκείς υποδοµές για την προστασία των 

σκαφών και εργαλείων τους, αλλά και την προσωπική τους ακεραιότητα, ασφάλεια 

και υγιεινή. Επιπλέον, διευκολύνονται οι διαδικασίες εκφόρτωσης αλιευµάτων σε 

συγκεκριµένους και χαρακτηρισµένους από την κοινοτική νοµοθεσία τόπους. 

Τέλος, ενισχύονται παραµεθόριες, νησιωτικές και ακριτικές τοποθεσίες, στις οποίες, 

η πρόσβαση είναι περιορισµένη, οι υποδοµές µικρές ή ανύπαρκτες και κυρίως οι 

εντάσεις των καιρικών φαινοµένων, στα οποία είναι εκτεθειµένοι οι αλιείς έχουν 

τέτοια σφοδρότητα, που µπορεί κάποιες φορές να προκαλέσουν προβλήµατα ή 

ακόµα και δυστυχήµατα αν δεν υπάρχουν σε κοντινή απόσταση τα κατάλληλα 

καταφύγια. 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2011 εκδόθηκε η 2η Πρόσκληση του µέτρου 

(αριθ.710/24-6-2011). Στην πρόσκληση αυτή έχουν ενσωµατωθεί οι αλλαγές που 

αφορούν τη θέσπιση του νέου νόµου 3852/10 για τη νέα δοµή και αρχιτεκτονική 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (πρόγραµµα «Καλλικράτης»), την άρση του 

περιορισµού του προϋπολογισµού 1.500.000 € για την υποβολή των προτάσεων 

κατασκευής των αλιευτικών καταφυγίων και την ενσωµάτωση των περιορισµών και 
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κατευθύνσεων της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Εκτίµησης του Ε. Π. 

Αλιείας. 

Επίσης εκδόθηκε η τροποποίηση της 2ης πρόσκλησης (µε αρ. πρωτ. 837/27-7-

2011) που αφορά την ορθότερη αποτύπωση των διατιθέµενων κονδυλίων του 

µέτρου από τη στιγµή που η πρώτη πρόσκληση εξάντλησε την εγκεκριµένη 

∆ηµόσια ∆απάνη για το σύνολο της χώρας (περιοχές σύγκλισης και εκτός στόχου 

σύγκλισης) και έκλεισε. 

 

Συνολικά από την έναρξη του προγράµµατος έχουν ενταχθεί στο Μέτρο 3.3, 22 

πράξεις. Η πλειονότητα των έργων αυτών βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ έχουν 

ολοκληρωθεί πέντε (5) έργα.  

 

Συγκεκριµένα, εντός του έτους 2011 εντάχθηκαν ο ακόλουθες τρεις πράξεις: 

- ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΚΟΡΩΝΗΣΙΑΣ, δηµόσιας δαπάνης 1.970.000 € 

- ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ∆ΗΜΟΥ ΟΡΦΑΝΟΥ (Β’ ΦΑΣΗ), δηµόσιας δαπάνης 

1.240.000 € 

- ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ 

ΠΑΤΡΩΝ, δηµόσιας δαπάνης 3.690.000 € 

 

Οι πράξεις που ολοκλήρωσαν (µέχρι 31-12-2011) το φυσικό τους αντικείµενο είναι 

οι εξής: 

- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ, ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΟΥ   

- ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΜΟΥ∆ΡΟΥ 

- ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΟΡΜΟΥ ΕΥ∆ΗΛΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ (Β’ ΣΤΑ∆ΙΟ, Β’ ΦΑΣΗΣ 

ΕΡΓΩΝ) 

- ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΣΑΡΤΗΣ 

- ΚΡΗΠΙ∆ΩΣΗ ΜΩΛΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ ΘΑΣΟΥ 
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Οι Πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν το σύνολο των πράξεων που έχουν 

ενταχθεί στο Μέτρο 3.3 και τους αντίστοιχους δικαιούχους, χωριστά για τις 

περιοχές στόχου σύγκλισης και περιοχές εκτός στόχου σύγκλισης. 

 

Α) Περιοχή Σύγκλισης 

Α/Α ΕΡΓΟ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

1 Αλιευτικό καταφύγιο Τρίγλιας Π.Ε. Χαλκιδικής 
2 Κρηπίδωση µόλων αλιευτικού καταφυγίου Καλλιράχης 

Θάσου 
Π.Ε. ∆ράµας – Καβάλας – 
Ξάνθης 

3 Κατασκευή Κτιρίου Ιχθυόσκαλας Βόλου ∆/νση Τεχνικών Μελετών 
και Κατασκευών Υπ.Α.Α.Τ. 

4 Βελτίωση αλιευτικού καταφυγίου Καλών Λιµένων Ν. 
Ηρακλείου 

Περιφέρεια Κρήτης 

5 Προµήθεια ψυκτικών θαλάµων, ψυκτικών µηχανηµάτων 
και µηχανηµάτων παραγωγής πάγου 

Π.Ε. Χαλκιδικής 

6 Βελτίωση και εκσυγχρονισµός αλιευτικού καταφυγίου 
Παλαιάς Φώκαιας 

Π.Ε. Ανατολικής  Αττικής 

7 Συµπληρωµατικά έργα στο αλιευτικό καταφύγιο 
Βραχατίου 

Π.Ε. Κορινθίας 

8 Κατασκευή κρηπιδώµατος στον Λιµενίσκο Λουτρών ∆ήµος Λέσβου 
9 Βελτίωση εγκαταστάσεων ιχθυόσκαλας Καβάλας Π.Ε. ∆ράµας – Καβάλας - 

Ξάνθης 
10 Επέκταση Αλιευτικού Καταφυγίου Μούδρου Π.Ε. Λέσβου 
11 Αλιευτικό καταφύγιο Όρµου Εύδηλου Ικαρίας Π.Ε. Σάµου   
12 Ολοκλήρωση Αλιευτικού Καταφυγίου Σάρτης Π.Ε. Χαλκιδικής 
13 Επέκταση προσήνεµου µώλου αλιευτικού καταφυγίου 

∆.∆. Βελανιδίων ∆ήµου Βοϊων Λακωνίας 
Π.Ε. Λακωνίας 

14 Επέκταση αλιευτικού καταφυγίου στο ∆.∆. Αγίου 
Νικολάου Προφήτη Ηλία 

Π.Ε. Λακωνίας 

15 Επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Κοκκινιάς ∆.∆. 
Γλυκόβρυσης ∆ήµου Ελους  

Π.Ε. Λακωνίας 

16 Αλιευτικό καταφύγιο ∆ήµου Ορφανού Π.Ε. ∆ράµας – Καβάλας - 
Ξάνθης 

17 Αλιευτικό καταφύγιο Κορωνησίας Π.Ε. Άρτας 
18 Βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων Ιχθυόσκαλας 

∆ηµοσίου Πατρών 
Π.Ε. Αχαΐας 

Β) Περιοχή Μη Σύγκλισης 

Α/Α ΕΡΓΟ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 
1 Βελτίωση εγκαταστάσεων αλιευτικού καταφυγίου Ηλίων Π.Ε. Εύβοιας 
2 Βελτίωση εγκαταστάσεων αλιευτικού λιµένα Καρύστου Π.Ε. Εύβοιας 
3 Κατασκευή Αλιευτικού Καταφυγίου Αγ. Ισιδώρου 

Αντίκυρας Βοιωτίας 
Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας 

4 Βελτίωση αλιευτικού λιµένα Καλύµνου ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο 
Καλύµνου 

 



42 

Το φυσικό αντικείµενο της πλειονότητας των πράξεων που έχουν ενταχθεί στο 

µέτρο 3.3, αφορά στη βελτίωση υποδοµών των αλιευτικών λιµένων και 

καταφυγίων και ειδικότερα στη δηµιουργία και επέκταση κρηπιδωµάτων, 

εκβαθύνσεις, στη δηµιουργία και βελτίωση µόλων, ηλεκτροµηχανολογικές 

εγκαταστάσεις καταφυγίων, φωτοσηµάνσεις και τοποθετήσεις φανών ναυσιπλοΐας. 

Μικρός αριθµός έργων περιλαµβάνει επιπλέον διαµόρφωση δρόµων πρόσβασης στα 

καταφύγια. 

Στη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων συµβάλλει η υλοποίηση ενός έργου 

(προµήθεια ψυκτικών θαλάµων, ψυκτικών µηχανηµάτων και µηχανηµάτων 

παραγωγής πάγου), το οποίο περιλαµβάνει την εγκατάσταση θαλάµων από πάνελ 

πολυουρεθάνης οι οποίοι θα είναι εφοδιασµένοι µε ψυκτικά µηχανήµατα, καθώς και 

την εγκατάσταση ψυκτικών θαλάµων γλυκού και θαλασσινού ύδατος, για τρείς 

αλιευτικούς λιµένες και δύο αλιευτικά καταφύγια της περιοχής της Χαλκιδικής (Ν. 

Μουδανιά, Όρµος Παναγιάς, Πόρτο Κουφό, Σάρτη και Σκιώνη).  

Στη βελτίωση της ασφάλειας των αλιέων συµβάλλουν ορισµένα έργα τα οποία 

περιλαµβάνουν τη κατασκευή ή εκσυγχρονισµό αποβάθρων για τη βελτίωση της 

ασφάλειας κατά την φόρτωση και εκφόρτωση, καθώς και έργα µικρών αλιευτικών 

καταφυγίων τα οποία µπορούν να θεωρηθούν ότι συµβάλλουν στη βελτίωση της 

ασφάλειας των αλιέων (Άρθρο 30, Καν (ΕΕ) 1198/2006). Ειδικότερα: 

• ∆ύο πράξεις (2) αφορούν στην κατασκευή νέων αλιευτικών καταφυγίων 

(∆ήµου Έλους Λακωνίας και Αγίου Ισιδώρου Αντίκυρας Βοιωτίας). 

• ∆έκα τέσσερεις (14) πράξεις αφορούν στην ολοκλήρωση ή βελτίωση 

υπαρχόντων καταφυγίων. Μεταξύ αυτών, το έργα «Βελτίωση του καταφυγίου 

Καλών Λιµένων Ν. Ηρακλείου» και «Επέκταση αλιευτικού καταφυγίου ∆ηµοτικό 

∆ιαµέρισµα Αγ. Νικολάου Προφήτη Ηλία» περιλαµβάνουν µικρές παρεµβάσεις 

οδοποιίας για τη βελτίωση της ασφάλειας της πρόσβασης από και προς το αλιευτικό 

καταφύγιο. 

Συµβολή στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας µπορούν να θεωρηθούν ότι έχει 

ένας αριθµός έργων τα οποία περιλαµβάνουν διαµορφώσεις περιβάλλοντος χώρου 

για τη βελτίωση των χώρων φόρτωσης, βελτίωση των χώρων υγιεινής και άλλες 

σχετικές παρεµβάσεις. Ειδικότερα: 
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• ∆ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου για τη βελτίωση των συνθηκών 

φόρτωσης και εκφόρτωσης και πρόσβασης γίνεται σε τέσσερα (4) έργα 

(Ιχθυόσκαλα Βόλου, Αλιευτικός Λιµένας Καλύµνου, Αλιευτικό καταφύγιο 

Βραχατίου, Αλιευτικό καταφύγιο Αγ. Ισιδώρου Αντίκυρας Βοιωτίας).  

• Η βελτίωση εγκαταστάσεων ιχθυόσκαλας Καβάλας περιλαµβάνει τη βελτίωση 

των χώρων υγιεινής και γενικότερα τη βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων της 

ιχθυόσκαλας. Αντίστοιχα, το έργο βελτίωσης της Ιχθυόσκαλας Πατρών 

περιλαµβάνει τη βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων της ιχθυόσκαλας. 

Με την δηµοσίευση της δεύτερης πρόσκλησης (αριθ.710/24-6-2011 όπως 

τροποποιήθηκε µε την αριθ. 837/27-7-2011) για υποβολή προτάσεων στο Μέτρο, 

και η οποία υπερκάλυψε τον προϋπολογισµό του Μέτρου, έγινε αλλαγή του τρόπου 

αξιολόγησης των προτάσεων που υποβάλλονται από συγκριτική αξιολόγηση σε 

άµεση, ώστε να είναι δυνατή η ταχεία ένταξη των πλέον ώριµων έργων που θα 

υποβληθούν. 

Με βάση το εγκεκριµένο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, οι ποσοτικοποιηµένοι στόχοι 

του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Μέτρα Κοινού Ενδιαφέροντος» περιλαµβάνουν ένα 

δείκτη εκροών ο οποίος αφορά στις παρεµβάσεις του Μέτρου 3.3: 

 
 

∆είκτης 

Τιµή 
Βάσης 

(*) 

Ενδιάµεσος 
Στόχος 
2010 

Υλοποίηση 
12/2011 

(**) 

Στόχος 
2015 

Αριθµός λιµένων, τόποι εκφόρτωσης 
και καταφύγια στους οποίους θα 
βελτιωθούν οι εγκαταστάσεις 

 

54 

 

10 

 

22 

 

30 

(*) ΕΠΑΛ 2000-2006 
(**) αφορά ενταγµένα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και όχι επιτευχθείσα τιµή 

Οι πληρωµές του Μέτρου 3.3 εντός του 2011 ανήλθαν στο ποσό των 

2.662.151,67€ δηµόσια δαπάνη. 

 

Στο πλαίσιο του Μέτρου 3.4 «Ανάπτυξη νέων αγορών και εκστρατείες 

προώθησης» έχει εκδοθεί µία πρόσκληση, στο πλαίσιο της οποίας υποβλήθηκαν  

δύο προτάσεις από τον ∆ικαιούχο του Μέτρου που είναι ο Οργανισµός Προώθησης 
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Εξαγωγών. Οι προτάσεις αυτές εντάχθηκαν στο Μέτρο τον Ιούλιο του 2011. 

Ειδικότερα :  

• Η πρώτη πράξη αφορά στην εφαρµογή «Ολοκληρωµένου Επιχειρησιακού 

Σχεδίου Προώθησης για Ευρύαλα Μεσογειακά Είδη (τσιπούρα, λαβράκι, κλπ) και 

περιλαµβάνει ένα ευρύ φάσµα δράσεων όπως η πραγµατοποίηση ποσοτικής και 

ποιοτικής έρευνας, η παραγωγή δηµιουργικού και λογοτύπου για την καµπάνια, 

προγράµµατα επικοινωνίας, παραγωγή ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών spot, 

δηµιουργία και υποστήριξη website, διοργάνωση συνεντεύξεων και επιδείξεων σε 

επιλεγµένους χώρους και εµπορικά κέντρα, σχεδιασµό και παραγωγή προωθητικού 

υλικού, συµµετοχή σε εκθέσεις εξωτερικού και προσκλήσεις αγοραστών από το 

εσωτερικό και το εξωτερικό. Το έργο είναι δηµόσιας δαπάνης 3.650.000 ευρώ. 

• Η δεύτερη πράξη αφορά στην εφαρµογή «Ολοκληρωµένου Επιχειρησιακού 

Σχεδίου Προώθησης Κατεψυγµένων Αλιευτικών Προϊόντων» και αποσκοπεί, µέσω 

παρόµοιων δράσεων, στην ενηµέρωση για τα προϊόντα βαθειάς κατάψυξης, την 

εξάλειψη των αρνητικών πεποιθήσεων για τα κατεψυγµένα αλιεύµατα, τη 

διεύρυνση του καταναλωτικού κοινού και την πρώτη προσέγγιση ξένων αγορών. 

Το έργο είναι δηµόσιας δαπάνης 1.250.000 ευρώ. 

Το χρονοδιάγραµµα και των δύο έργων  έχει διάρκεια τριάντα (30) µηνών. 

Με βάση το εγκεκριµένο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, οι ποσοτικοποιηµένοι στόχοι 

εκροών και αποτελεσµάτων του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Μέτρα Κοινού 

Ενδιαφέροντος» δεν περιλαµβάνουν δείκτες αναφορικά προς τις παρεµβάσεις του 

Μέτρου 3.4. Ωστόσο, σύµφωνα µε τις Αποφάσεις Ένταξης και τα Τεχνικά ∆ελτία 

των δύο ενταγµένων έργων, η υλοποίησή τους αφορά στην επίτευξη των 

παρακάτω δεικτών του Παραρτήµατος ΙΙΙ του Κανονισµού 498/2007. 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ Τιµή που αντιστοιχεί 
στα ενταγµένα έργα 

Εκστρατείες προώθησης για προϊόντα αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας 

2 

Εκστρατείες προώθησης και βελτίωσης της εικόνας της αλιείας 2 

Πράξεις για την προαγωγή της διάθεσης στην αγορά 
πλεοναζόντων ειδών, ή ειδών που επιδέχονται περαιτέρω 
εκµετάλλευση 

2 

Πράξεις για τη διεξαγωγή ερευνών αγοράς 2 
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Με την ένταξη των δύο ανωτέρω έργων καλύφθηκε το σύνολο του 

προϋπολογισµού της πρόσκλησης. 

 

Συνολικά η συνεισφορά του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Μέτρα Κοινού 

Ενδιαφέροντος» στην ενεργοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος είναι 

ιδιαίτερα σηµαντική καθώς παρουσιάζει µία υπερδέσµευση προϋπολογισµού κατά 

3,5%. Η υπερδέσµευση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ένταξη επιπλέον 

ποσού 6 εκατ. ευρώ στο µέτρο 3.3 λόγω του αυξηµένου ενδιαφέροντος για την 

υλοποίηση υποδοµών εξυπηρέτησης των επαγγελµατιών αλιέων και 

εγκαταστάσεων διακίνησης αλιευµάτων. 

Καθυστέρηση παρατηρείται στην υλοποίηση των Μέτρων 3.1, 3.5 και 3.6.  

Το µέτρο 3.1 που αφορά συλλογικές δράσεις αποσκοπεί στην καλύτερη οργάνωση 

του τοµέα, τη διαχείριση και διατήρηση των αλιευτικών πόρων, την προαγωγή 

επιλεκτικών αλιευτικών µεθόδων ή εργαλείων, τη βελτίωση των συνθηκών 

εργασίας και ασφάλειας, τη βελτίωση της ποιότητας και ασφάλειας των τροφίµων, 

την ανάπτυξη ζωνών υδατοκαλλιέργειας, κλπ.  

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ∆ράσεων του ΕΠΑΛ 2007-2013, µε την υπ’ αριθ. 

3220/10.11.2011 Υπουργική Απόφαση, έχει απευθύνει «Ανοικτή Πρόσκληση» για 

την υποβολή προτάσεων, σχετικές µε : 

- την εφαρµογή του Κανονισµού 1967/2006 για τα µέτρα διαχείρισης στη 

Μεσόγειο, 

- τη στήριξη µέτρων που αποσκοπούν στη βελτίωση της διαχείρισης και του 

ελέγχου των συνθηκών πρόσβασης στις περιοχές αλιείας, & 

- τη βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίµων, µέσω των 

εργαστηρίων ελέγχου ποιότητας και υγιεινής αλιευµάτων. 

Η ανωτέρω πρόσκληση, για την υποβολή προτάσεων, απευθύνεται στη ∆ιεύθυνση 

Θαλάσσιας Αλιείας και στη ∆ιεύθυνση Υδατοκαλλιεργειών & Εσωτερικών Υδάτων 

της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αλιείας, καθώς και σε Εργαστήρια ή Ινστιτούτα που 

εφαρµόζουν εξετάσεις ρουτίνας, υποστηρίζοντας Εθνικά και Κοινοτικά 
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Προγράµµατα, οριζόµενα από τη νοµοθεσία, µε στόχο τον έλεγχο της ποιότητας και 

υγιεινής των αλιευµάτων. Ως καταληκτική ηµεροµηνία για την υποβολή των 

αιτήσεων τέθηκε η 30ή Μαΐου 2012. 

Καθυστέρηση υπάρχει στην ενεργοποίηση του Μέτρου 3.5 «Πιλοτικά Σχέδια» το 

οποίο αποσκοπεί στην απόκτηση και διάδοση νέων τεχνικών στον τοµέα της Αλιείας 

και του Μέτρου 3.6 «Τροποποίηση αλιευτικών σκαφών» που προβλέπει τη χρήση 

των τροποποιηµένων σκαφών για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς στον 

αλιευτικό κλάδο ή για άλλες δραστηριότητες πλην αλιείας. Σηµειώνεται, πάντως, 

ότι η δηµόσια διαβούλευση για την οριστικοποίηση της ΚΥΑ του Μέτρου 3.5 έχει 

ολοκληρωθεί και αναµένεται η ενεργοποίησή του. 

 

3.5.2.4 Άξονας προτεραιότητας 4 

 

Ο Άξονας Προτεραιότητας 4 «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών», 

υλοποιείται µέσω του Μέτρου 4.1 «Ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών». 

Σε συνέχεια της αριθ.1911/29-10-2010 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Πλαίσιο 

εφαρµογής του Άξονα Προτεραιότητας 4 “Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών 

περιοχών” του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007-2013», η οποία 

περιγράφει τις αρµοδιότητες οι οποίες εκχωρούνται, τις δεσµεύσεις των Ο.Τ.∆. 

Αλιείας, τη δοµή της σχέσης µε την Ε.Υ.∆. Ε.Π. Αλιείας και άλλους αρµόδιους 

φορείς, τις επιλέξιµες πράξεις και δαπάνες, τις διαδικασίες και προϋποθέσεις 

καταβολής των επιχορηγήσεων στις ΟΤ∆ Αλιείας, τις διαδικασίες αξιολόγησης, 

ένταξης, υλοποίησης και πληρωµής των πράξεων, την οργάνωση και λειτουργία 

των Ο.Τ.∆. Αλιείας καθώς και θέµατα διατοπικής συνεργασίας, εκδόθηκε και η 

Υπουργική Απόφαση αριθ.551/23-5-2011, µε επιπλέον διευκρινιστικές 

λεπτοµέρειες εφαρµογής και περιγραφής του συστήµατος επαληθεύσεων και 

επιθεωρήσεων του άξονα 4. 

Για την υλοποίηση του Άξονα 4 δηµοσιεύτηκαν δύο προκηρύξεις ανοικτών 

διαγωνισµών για την ταυτόχρονη επιλογή : 

Α. των περιοχών  
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Β. των Οµάδων Τοπικής ∆ράσης (κοινοπραξίες) 

Γ. των τοπικών Προγραµµάτων (των τοπικών στρατηγικών) 

 

Ο πρώτος διαγωνισµός συνολικού προϋπολογισµού 45 εκατ. € προκηρύχθηκε µε 

την αριθµ. 2924 / 13-10-2008 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & 

Τροφίµων και κατακυρώθηκε µε την υπ’ αρίθµ. 1477/10-08-2010 Υπουργική 

Απόφαση έγκρισης οκτώ (8) Τοπικών Προγραµµάτων «αειφόρου ανάπτυξης 

αλιευτικών περιοχών». 

Οι συµβάσεις µεταξύ του αρµόδιου Υπουργού και των εκπροσώπων των ΟΤ∆ 

Αλιείας υπεγράφησαν τους µήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2011. 

 

Στους Πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των 

εγκεκριµένων περιοχών παρέµβασης του Άξονα 4. 
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Έκταση και πληθυσµιακά χαρακτηριστικά των εγκεκριµένων Τοπικών Προγραµµάτων στο πλαίσιο του Άξονα 4 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Οµάδες Τοπικής ∆ράσης Αλιείας (Ο.Τ.∆ 
Αλιείας.) Έκταση 

(km2)  

% Έκταση 
περιοχής 

παρέµβασης 
της ΟΤ∆ στο 
σύνολο των 
περιοχών 

παρέµβασης 

Πληθυσµός 
(απογραφικά 

στοιχεία 
2001) 

% 
Πληθυσµός 
περιοχής 

παρέµβασης 
της ΟΤ∆ στο 
σύνολο των 
περιοχών 

παρέµβασης 

Πληθυσµιακή 
Πυκνότητα 
(κάτοικοι 
ανά km2) 

ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ 226,88 5,9% 32.022 12,9% 141,14 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝ.∆Ω. Α.Ε.  
Ο.Τ.Α 

134,54 3,5% 16.441 6,6% 122,20 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ – 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ  

388,20 10,1% 35.238 14,2% 90,77 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ – 
ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ  
983,81 25,5% 52.035 20,9% 52,89 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 

495,20 12,8% 19.804 8,0% 39,99 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. 

(Α.Ε.) 
669,93 17,4% 33.858 13,6% 50,54 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. 
(ΕΤΑΛ Α.Ε.) 

543,40 14,1% 46.893 18,4% 86,30 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ Α.Ε. – 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α 

415,70 10,8% 13.308 5,4% 32,01 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 3.857,67 100,0% 249.600 100,0% 64,70 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 131.957,41 10.964.020 83,09 

% ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

2,92% 2,28%   
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Περιοχές Natura εντός των περιοχών παρέµβασης των επιλεγµένων ΟΤ∆ Αλιείας 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ NATURA 

Οµάδες Τοπικής ∆ράσης Αλιείας (Ο.Τ.∆.) Αριθµός 
περιοχών 

Natura 

Έκταση 
(km2)  

% επί της 
συνολικής 

έκτασης της 
περιοχής 

ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ 3 87,50 38,57% 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝ.∆Ω. Α.Ε.  
Ο.Τ.Α 

2 7,23 5,37% 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ – 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ  

3 194,34 50,06% 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ – 
ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ  
5 320,67 17,28% 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 

7 379,22 76,64% 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. 

(Α.Ε.) 
13 532,75 20,08% 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 
Α.Ε. (ΕΤΑΛ Α.Ε.) 

11 1.328,88 80,81% 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ Α.Ε. – 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α 

2 167,66 40,33% 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA 46 3.018,25 78%  

 

Από τους παραπάνω Πίνακες προκύπτουν τα ακόλουθα συµπεράσµατα : 

� Οι περιοχές στις οποίες θα υλοποιηθούν παρεµβάσεις στα πλαίσια του Άξονα 4 

µπορούν να διακριθούν σε δύο µεγάλες κατηγορίες : µικρά, αποµονωµένα 

νησιά και παράκτιες περιοχές (περιλαµβανοµένων λιµνοθαλασσών). 

� H συνολική έκταση των εγκεκριµένων περιοχών για την υλοποίηση 

παρεµβάσεων του Άξονα 4 ανέρχεται σε 3.867,67 km2, ήτοι το 3% περίπου 

της συνολικής έκτασης της χώρας. Οι περιοχές Natura αποτελούν το 78% της 

συνολικής έκτασης των περιοχών όπου θα υλοποιηθούν Τοπικά Προγράµµατα, 

µε την περιοχή που καλύπτεται από την Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου 

να καταλαµβάνεται σε ποσοστό 80% από περιοχές Natura. 

� Ο συνολικός πληθυσµός των εγκεκριµένων περιοχών για την υλοποίηση 

παρεµβάσεων που αποσκοπούν στην αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών 

περιοχών ανέρχεται σε 249.600 κατοίκους που αποτελούν το 2,28% του 

συνολικού πληθυσµού της χώρας. Ο πληθυσµός αυτός υπερβαίνει το στόχο 
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που έχει τεθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα και αναφέρεται σε ωφελούµενο 

πληθυσµό 220.000 κατοίκων. 

� Η πληθυσµιακή πυκνότητα των περιοχών παρέµβασης ανέρχεται κατά µέσο 

όρο συνολικά σε 64,7 κατοίκους/km2, παρουσιάζοντας σηµαντική υστέρηση 

από το µέσο όρο της χώρας (83,09). 

Στον επόµενο Πίνακα παρουσιάζεται η απασχόληση στον τοµέα της αλιείας σε 

σχέση µε την συνολική απασχόληση της περιοχής παρέµβασης των εγκεκριµένων 

Τοπικών Προγραµµάτων. 

Απασχόληση (%) στον τοµέα της αλιείας σε σχέση µε τη συνολική απασχόληση 
της περιοχής παρέµβασης των εγκεκριµένων Τοπικών Προγραµµάτων 

Α/Α Οµάδες Τοπικής ∆ράσης Αλιείας (Ο.Τ.∆.) 

% απασχόλησης στον τοµέα 
της αλιείας σε σχέση µε τη 
συνολική απασχόληση της 
περιοχής παρέµβασης του 

Προγράµµατος 

1 ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ 3,46% 

2 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝ.∆Ω. Α.Ε.  

Ο.Τ.Α 
10,36% 

3 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ – 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ  
3,96% 

4 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ – 

ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ  

2,50% 

5 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 
3,66% 

6 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. 
(Α.Ε.) 

3,83% 

7 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 

Α.Ε. (ΕΤΑΛ Α.Ε.) 
2,73% 

8 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ Α.Ε. – 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α 
11,42% 

 

Από τον παραπάνω Πίνακα προκύπτει ότι η απασχόληση στον αλιευτικό τοµέα σε 

σχέση µε τη συνολική απασχόληση της περιοχής παρέµβασης των εγκεκριµένων 

Τοπικών Προγραµµάτων υπερβαίνει σηµαντικά τον εθνικό µέσο όρο (0,82%) και 

κυµαίνεται από 2,5% στην περιοχή Νοτίου Ηπείρου – Αµβρακικού έως 11,42% 

στην περιοχή της Χαλκιδικής. 
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Η µεγαλύτερη πρόκληση που αντιµετωπίστηκε για την εφαρµογή του Άξονα 4 ήταν 

κατά τη φάση του σχεδιασµού και αφορούσε τη θέσπιση κριτηρίων που δεν θα 

επέτρεπαν την αλληλοεπικάλυψη των περιοχών εφαρµογής του Άξονα 4 «Αειφόρος 

ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών» του ΕΠ Αλιεία 2007 – 2013 µε τον Άξονα 4 

«Προσέγγιση Leader» του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013. Η 

θέσπιση κριτηρίων διαχωρισµού µεταξύ των Ταµείων απετέλεσε επίσης µια 

ιδιαίτερα επίπονη διαδικασία κυρίως σε ότι αφορά την παροχή ενισχύσεων προς τις 

ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στο τοµέα της µεταποίησης και του τουρισµού. 

∆εδοµένου ότι οι οκτώ (8) εγκεκριµένες ΟΤ∆ Αλιείας αποτελούν είτε οµάδες που 

είχαν αναπτυχθεί για τις πρωτοβουλίες LEADER II ή LEADER+, είτε/ και για την 

εφαρµογή των Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου 

(ΠΕΠ, ΥΠΑΑΤ) της προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου, δεν υφίσταται θέµα 

ελλιπούς κατανόησης του αντικειµένου του Άξονα ή ελλιπούς γνώσης σχετικά µε 

θέµατα τοπικής ανάπτυξης. Στο επίπεδο της υλοποίησης, η µεγαλύτερη πρόκληση 

που αναµένεται να επηρεάσει την εφαρµογή του Άξονα είναι ο βαθµός στον οποίο 

θα εκδηλωθεί επαρκές επενδυτικό ενδιαφέρον στις περιοχές παρέµβασης, 

λαµβάνοντας υπόψη τη δυσµενή οικονοµική συγκυρία και τη δυσκολία πρόσβασης 

των επιχειρήσεων στον τραπεζικό δανεισµό. 

Τον Αύγουστο του 2011 εκδόθηκαν οι αποφάσεις ένταξης επτά (7) πράξεων που 

αφορούν τις δαπάνες οργάνωσης και λειτουργίας ισάριθµων ΟΤ∆ Αλιείας. 

Ακολουθεί πίνακας µε τον τίτλο και προϋπολογισµό κάθε πράξης.    

Τίτλος πράξης ∆ηµόσια δαπάνη (€) 

Οργάνωση και λειτουργία της Ο.Τ.∆. ΑΛΙΕΙΑΣ Αιτωλική 
Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. 

461.000,00 

Οργάνωση και λειτουργία της Ο.Τ.∆. ΑΛΙΕΙΑΣ Αναπτυξιακή 
Νοµού Θεσσαλονίκης Α.Ε. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. 

499.000,00 

Οργάνωση και λειτουργία της Ο.Τ.∆. ΑΛΙΕΙΑΣ Αναπτυξιακή 
∆ωδεκανήσου Α.Ε. Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. 

661.000,00 

Οργάνωση και λειτουργία της Ο.Τ.∆. ΑΛΙΕΙΑΣ Εταιρεία Τοπικής 
Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε. ΕΤΑΛ Α.Ε. 

720.000,00 

Οργάνωση και λειτουργία της Ο.Τ.∆. ΑΛΙΕΙΑΣ Αναπτυξιακή 
Χαλκιδικής Α.Ε. Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. 

499.000,00 

Οργάνωση και λειτουργία της Ο.Τ.∆. ΑΛΙΕΙΑΣ Αναπτυξιακή 
Καβάλας Α.Ε. Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. 

450.000,00 

Οργάνωση και λειτουργία της Ο.Τ.∆. ΑΛΙΕΙΑΣ "Αναπτυξιακή 
Νοτίου Ηπείρου Αµβρακικού, Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. 
"ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ 

485.000,00 
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Σύµφωνα µε την αριθ 1911/29-10-2010 ΚΥΑ «Πλαίσιο Εφαρµογής του Άξονα 

Προτεραιότητας 4 «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών» του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος Αλιείας 2007-2013», προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολών στις 

Οµάδες Τοπικής ∆ράσης Αλιείας (ΟΤ∆ Αλιείας) έως 20% της ∆ηµόσιας ∆απάνης για 

τις κατηγορίες πράξεων 4.1.2.5 (Οργάνωση και Λειτουργία των ΟΤ∆ Αλιείας) & 

4.1.2.6 (∆ιατοπική-∆ιακρατική Συνεργασία) του τοπικού προγράµµατος, µετά την 

υπογραφή της Σύµβασης για την υλοποίηση των Τοπικών Προγραµµάτων τους.  

 

Η διαδικασία χρηµατοδότησης και ελέγχου των πράξεων που εντάσσονται στις 

Κατηγορίες Πράξεων του Άξονα 4 του ΕΠΑΛ 2007-2013 περιγράφεται στην αριθ. 

78382/11-7-2011 εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η διαδικασία εφαρµόζεται στο σύνολο 

των ενταγµένων πράξεων και σε κάθε αίτηση πληρωµής (προκαταβολής ή µερικής 

πληρωµής). 

Οι προκαταβολές που χορηγούνται σε εφαρµογή της σχετικής ΚΥΑ δεν αποτελούν 

αντικείµενο ∆ήλωσης ∆απανών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χορηγούνται από τις 

πιστώσεις του Π∆Ε και εκκαθαρίζονται µε τις πληρωµές της δηµόσιας δαπάνης των 

αντίστοιχων πραγµατοποιηµένων πράξεων. 

 

Εντός του έτους 2011 εξετάστηκαν και εγκρίθηκαν από την ΕΥ∆ΕΠ Αλιείας 7 

αιτήµατα προκαταβολής από ισάριθµες ΟΤ∆ Αλιείας, συνολικής δηµόσιας δαπάνης 

755.000 €. 

 

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα στοιχεία των προσκλήσεων που 

έχουν δηµοσιεύσει οι ΟΤ∆ Αλιείας εντός του 2011 και αφορούν την δράση 

«∆ηµόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών». 
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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. 

ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ  

Τίτλος πρόσκλησης 
∆ικαιούχος Προϋπολογισµός 

(€) 

∆ηµιουργία παρατηρητηρίου και θέσεων θέας στην 
περιοχή ¨Προφήτης Ηλίας ¨του ∆.∆. Παλιάµπελων  

∆ήµος Ακτίου – 
Βόνιτσας Αιτ/νίας 

 
 

80.000 

Αποπεράτωση κτιρίου στο ∆.∆. Παλιάµπελων όπου θα 
στεγάζει ωδείο, φιλαρµονική και αίθουσες χώρου και 
θεάτρου. 

∆ήµος Ακτίου – 
Βόνιτσας Αιτ/νίας 

 
 

250.000 

Βελτίωση – Συντήρηση – Σήµανση του µονοπατιού που 
οδηγεί στον φάρο της Κόπραινας.  

∆ήµος Νικ. Σκουφά 
Άρτας 

100.000 

Ανάδειξη παραποτάµιας περιοχής Αράχθου από το ∆.∆. 
Νεοχωρίου ως το ∆.∆. Ακροποταµιάς.  

∆ήµος Νικ. Σκουφά 
Άρτας 

180.000 

Αξιοποίηση χώρου εκθέσεων ναυτικού µουσείου 
Πρέβεζας.  

∆ήµος Πρέβεζας 260.000 

Ανάδειξη Λαογραφικού Μουσείου Συρακκιωτών 
Πρέβεζας ¨Απόστολος Ρίζος¨. 

∆ήµος Πρέβεζας 110.000 

Αποκατάσταση και Ανακαίνιση  του παλαιού ∆ηµοτικού 
σχολείου στο ∆.∆.  Πολυδρόσου και µετατροπή του σε 
Μουσείο Παραδοσιακής Αλιείας.  

 
∆ήµος Άρτας 

220.000 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 

Τίτλος πρόσκλησης 
∆ικαιούχος Προϋπολογισµός 

(€) 

∆ηµιουργία υποδοµής θαλάσσιων-καταδυτικών πάρκων 
για δραστηριότητες παρακολούθησης, περιήγησης, 
φωτογράφησης και παρατήρησης του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος 

∆ήµος Λέσβου 

410.000 

∆ηµιουργία τοπικού κέντρου τουριστικής πληροφόρησης 
για την προβολή των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της 
περιοχής παρέµβασης (Λέσβος, Λήµνος, Αγ. 
Ευστράτιος) 

∆ήµος Λέσβου 

97.500 

Ανάπλαση και δηµιουργία σηµείων θέας, σήµανση 
παλιού καρνάγιου, παλαιοί στάβλοι Επάνω Σκάλας 
Μυτιλήνης 

∆ήµος Λέσβου 
50.000 

Μικρής κλίµακας υποδοµές για την ενίσχυση 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων - εκδηλώσεων 

∆ήµος Λέσβου 
120.000 
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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ 

Τίτλος πρόσκλησης 
∆ικαιούχος Προϋπολογισµός 

(€) 

∆ιαµόρφωση – Αξιοποίηση περιβάλλοντος χώρου 
εκβολής ποταµού Λουδία  

∆ήµος 
Αλεξάνδρειας 

 
 

67.000,00 

Ανακαίνιση Κέντρου Υποδοχής, Πληροφόρησης και 
Φιλοξενίας Περιηγητών Παραλίας Χαλάστρας 

∆ήµος ∆έλτα 
20.000,00 

Περιβαλλοντική Αποκατάσταση – Οικοτουριστική 
Ανάπτυξη Λιµνοθάλασσας Καλοχωρίου 

∆ήµος ∆έλτα 
353.000,00 

Μετατροπή υφιστάµενου κτιρίου σε αλιευτικό Μουσείο 
στα Κύµινα 

∆ήµος ∆έλτα 
100.000,00 

∆ιαµόρφωση και εξοπλισµός χώρων ωδείου 
φιλαρµονικής ορχήστρας Σίνδου 

∆ήµος ∆έλτα 
90.000,00 

Βελτίωση φυσικού αλιευτικού καταφυγίου στις εκβολές 
του ποταµού Λουδία 

∆ήµος ∆έλτα 
215.000,00 

Βελτίωση φυσικού αλιευτικού καταφυγίου στην παραλία 
Χαλάστρας 

∆ήµος ∆έλτα 
360.500,00 

Αναβάθµιση της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης στον Κορινό ∆ήµος Κατερίνης 65.000,00 

Κατασκευή Κέντρου Τουριστικής Πληροφόρησης στην 
περιοχή του επισκοπικού συγκροτήµατος «Λουλουδιών» 
Κίτρους 

∆ήµος Πύδνας - 
Κολινδρού 

 
 

158.000,00 

Αναβάθµιση – Ανάδειξη Βήµατος Αποστόλου Παύλου 
στο Τ.∆. Μεθώνης 

∆ήµος Πύδνας - 
Κολινδρού 

 
70.000,00 

∆ηµιουργία τουριστικού περιπτέρου στο Τ.∆. 
Μακρυγιάλου  

∆ήµος Πύδνας - 
Κολινδρού 

 
60.000,00 

Ενίσχυση για τη διενέργεια της τοπικής πολιτιστικής 
εκδήλωσης «∆ιεθνές Παιδικό Φολκλορικό Φεστιβάλ»  

Μορφωτικός 
Σύλλογος Νέων 
Κορινού 

30.000,00 

Προµήθεια µουσικών οργάνων και στολών φιλαρµονικής 
ορχήστρας Σίνδου 

Κοινωνικός 
Πολιτιστικός 
Οργανισµός ∆ήµου 
∆έλτα  

85.000,00 

Ενίσχυση για τη διενέργεια της τοπικής πολιτιστικής 
εκδήλωσης «Κουρµπάνι» 

Πολιτιστικός 
Σύλλογος 
Ανατολικορωµυλιωτ
ών Κορινού 

30.000,00 

Ενίσχυση για τη διενέργεια της τοπικής πολιτιστικής 
εκδήλωσης «Μυδοχαρά» 

Πολιτιστικός 
Σύλλογος 
Μακρυγιάλου 

29.000,00 
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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ Α.Ε. 

Τίτλος πρόσκλησης 
∆ικαιούχος Προϋπολογισµός 

(€) 

Υποδοµές µικρής κλίµακας για την ανάδειξη περιοχών 
φυσικού κάλλους, αξιοθέατων και µνηµείων της φύσης ή 
του πολιτισµού 

∆ήµος Αριστοτέλη 
369.000 

Παρεµβάσεις σε υφιστάµενα κτίρια για τη µετατροπή 
τους σε µουσεία που σχετίζονται µε την 
αλιευτική/λαογραφική πολιτιστική κληρονοµιά, κέντρα 
φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, βιβλιοθήκες, 
ωδεία, χώροι άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων  

∆ήµος Σιθωνίας 

369.000 

Παρεµβάσεις για την στήριξη πολιτιστικών φορέων για 
δηµιουργία υποδοµών µικρής κλίµακας και την 
προµήθεια εξοπλισµού, µουσικών οργάνων, στολών κλπ 

Περιφερειακή 
Ενότητα Χαλκιδικής 110.000 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ O.T.A. 

Τίτλος πρόσκλησης 
∆ικαιούχος Προϋπολογισµός 

(€) 

Κέντρο υποδοχής – πληροφόρησης και παρουσίασης 
του Καταδυτικού πάρκου Καλύµνου 

∆ήµος Καλυµνίων 
224.000 

Εξοπλισµός και προβολή του Αναρριχητικού Κέντρου 
Καλύµνου, ως προώθησης του συγκριτικού 
πλεονεκτήµατος της περιοχής 

∆ήµος Καλυµνίων 
200.000 

∆ηµιουργία και βελτίωση αναρριχητικών διαδροµών ∆ήµος Καλυµνίων 200.000 

Προµήθεια παραδοσιακών στολών και µουσικών 
οργάνων 

∆ήµος Καλυµνίων 
50.000 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. 

Τίτλος πρόσκλησης 
∆ικαιούχος Προϋπολογισµός 

(€) 

Ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος (χερσαίου & 
υδάτινου) της νήσου «Αστρίς» Θάσου 

∆ήµος Θάσου 
200.000 

∆ηµιουργία Μουσείου Αλιείας στην Καλλιράχη ∆ήµος Θάσου 185.000 

Ενίσχυση Πολιτιστικών συλλόγων 5ήµου Θάσου – Νέος 
Καλλικρατικός ∆ήµος Θάσου 

∆ήµος Θάσου 
50.000 

Ανάπλαση παραλιακής ζώνης αµµόγλωσσας 
Κεραµωτής 

∆ήµος Νέστου 
300.000 

Ενίσχυση Πολιτιστικών συλλόγων 5ήµου Κεραµωτής-
Νέου Καλλικρατικού ∆ήµου Νέστου 

∆ήµος Νέστου 
30.000 
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ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. 

Τίτλος πρόσκλησης 
∆ικαιούχος Προϋπολογισµός 

(€) 

Πάρκο αναψυχής και παρατήρησης Ανατολικής 
Κλείσοβας  

∆ήµος Ι.Π. 
Μεσολογγίου 

160.000 

Πάρκο αναψυχής και παρατήρησης Νότιας Κλείσοβας  
∆ήµος Ι.Π. 
Μεσολογγίου 

120.000 

Σήµανση υγροβιότοπων Μεσολογγίου  
∆ήµος Ι.Π. 
Μεσολογγίου 

16.500 

Σήµανση τµήµατος µονοπατιού Εξοδιτων Μεσολογγίου  
∆ήµος Ι.Π. 
Μεσολογγίου 

15.000 

Σήµανση µνηµείων πολιτισµού Αιτωλικού  
∆ήµος Ι.Π. 
Μεσολογγίου 

7.000 

Προβολή και προώθηση συγκριτικών πλεονεκτηµάτων 
περιοχής παρέµβασης 

∆ήµος Ναυπακτίας 
150.000 

Ενίσχυση πολιτιστικής εκδήλωσης «Ναυµαχία 
Ναυπάκτου» 

Σύλλογος 
«ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ: 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ 
∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ» 

6.000 

Βελτίωση εγκαταστάσεων και διαµόρφωση 
περιβάλλοντος χώρου Μουσείου χαρακτικής «ΒΑΣΩ 
ΚΑΤΡΑΚΗ» 

∆ήµος Ι.Π. 
Μεσολογγίου 105.000 

Πάρκο αναψυχής και παρατήρησης Βόρειας Παραλίας 
Αιτωλικού  

∆ήµος Ι.Π. 
Μεσολογγίου 

115.500 

∆ηµιουργία µικρών παραδοσιακών αλιευτικών 
καταφυγίων  

∆ήµος Ι.Π. 
Μεσολογγίου 

15.000 

Υποδοµές και υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής στις αλιευτικές περιοχές  

∆ήµος Ι.Π. 
Μεσολογγίου 

386.000 

Μουσείο Αλιευτικής Τέχνης Αιτωλικού  
∆ήµος Ι.Π. 
Μεσολογγίου 

105.000 

Μουσείο Λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου 
Εταιρεία «Κέντρο 
Λόγου & Τέχνης - 
∆ΙΕΞΟ∆ΟΣ» 

60.000 

Κέντρο Τέχνης και Πολιτισµού Ναυπάκτου ∆ήµος Ναυπακτίας 215.000 
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3.5.2.5 Άξονας προτεραιότητας 5 

 

Ο Άξονας Προτεραιότητας 5 «Τεχνική Βοήθεια» αποσκοπεί στη διευκόλυνση της 

εφαρµογής του Επιχειρησιακού Προγράµµατος µε την καλύτερη δυνατή 

προετοιµασία και ωρίµανση των Μέτρων, δράσεων και πράξεων που εντάσσονται 

σε αυτό, στην άµεση ενηµέρωση όλων των εµπλεκόµενων φορέων, των 

δικαιούχων και του κοινού για τις αναπτυξιακές δυνατότητες του Προγράµµατος, 

µέσω της εφαρµογής δράσεων στον τοµέα της επικοινωνίας και δηµοσιότητας αλλά 

και την υποστήριξη της λειτουργίας των επιτελικών φορέων του Ε.Π.ΑΛ. 2007 – 

2013. 

Συνολικά στον Άξονα Προτεραιότητας 5, έχουν ενταχθεί επτά (7) πράξεις. Οι δύο 

από αυτές, συνολικής δηµόσιας δαπάνης 9.487.000 €, εντάχθηκαν εντός του 

2011. Ακολουθούν στοιχεία αναφορικά µε ενέργειες υλοποίησης των ενταγµένων 

πράξεων που ανελήφθησαν εντός του έτους 2011. 

 

Πληροφόρηση και ∆ηµοσιότητα του ΕΠΑΛ 2007-2013 

Η Πράξη αφορά στην δηµοσιοποίηση των µέτρων και δράσεων του ΕΠΑΛ 2007-

2013 κατά την διάρκεια όλων των φάσεων υλοποίησής του καθώς και στην 

ενηµέρωση και στην πληροφόρηση του ευρέος και του στοχοθετηµένου κοινού, 

των εµπλεκόµενων φορέων και των δυνητικών δικαιούχων, στο σύνολο του 

αλιευτικού κλάδου, µε σκοπό την διάδοση των στόχων του Προγράµµατος και των 

αναπτυξιακών δυνατοτήτων µέσω της Επένδυσης στην Αειφόρο Αλιεία. 

Για την υλοποίηση του έργου και των ενεργειών δηµοσιότητας και πληροφόρησης 

προγραµµατιζόταν η σχετική ανάθεση σε Σύµβουλο ∆ηµοσιότητας, µέσω 

προκήρυξης ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού. Το έργο του Συµβούλου θα 

περιλάµβανε 40 ενέργειες δηµοσιότητας και 20 ενέργειες πληροφόρησης 

συνολικού προϋπολογισµού 1.860.000 €. Ωστόσο, η ∆ιαχειριστική Αρχή στο 

πλαίσιο εσωτερικής αξιολόγησης των συνθηκών που διαµορφώθηκαν στο µακρο & 

µικρο – επιχειρησιακό περιβάλλον σε πολλαπλά επίπεδα όπως σε διοικητικό επίπεδο 

(µεταβολές διοικητικής υπαγωγής και αρµοδιότητας για το Πρόγραµµα), σε χρονικό 



58 

επίπεδο (φάση υλοποίησης του Προγράµµατος, που διένυε τον τέταρτο χρόνο 

εφαρµογής του), σε τεχνικό επίπεδο (υπαρκτή αναγκαιότητα εκτέλεσης άµεσων και 

ευέλικτων ενεργειών που θα υποδεικνύονταν εφεξής στοχευµένα από το ίδιο το 

Πρόγραµµα), κλπ, θα επανεκτιµήσει τον τρόπο υλοποίησης του έργου 

δηµοσιότητας µέσω της επικαιροποίησης και της αναθεώρησης του σχεδίου δράσης 

δηµοσιότητας. 

Η ΕΥ∆ΕΠ Αλιείας έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες για επικαιροποίηση του σχεδίου 

δράσης δηµοσιότητας του επιχειρησιακού προγράµµατος αλιείας. Στα πλαίσια αυτά, 

εκπονήθηκε εντός του πρώτου τριµήνου του 2012, το αναµορφωµένο Σχέδιο 

∆ράσης Πληροφόρησης και ∆ηµοσιότητας και επανεκτιµήθηκε το ενταγµένο έργο 

του Συµβούλου ∆ηµοσιότητας. Οι σχετικές ενέργειες θα περιλαµβάνουν µείωση του 

αρχικά εγκεκριµένου προϋπολογισµού και τροποποίηση του φυσικού αντικειµένου 

και των παραδοτέων της πράξης. Ενδεικτικά, προγραµµατίζεται σειρά ευέλικτων 

ενεργειών άµεσης αντανάκλασης στην βάση του αλιευτικού κλάδου, όπως είναι οι 

διαφηµιστικές καταχωρίσεις σε κλαδικά έντυπα ευρείας κυκλοφορίας, η παραγωγή 

εντύπων πληροφόρησης δικαιούχων για την εφαρµογή των επενδυτικών 

δυνατοτήτων και η αποστολή τους σε κλαδικούς και συλλογικούς φορείς κλπ. 

 

Σύµβουλοι και Εµπειρογνώµονες του ΕΠΑΛ 2007-2013 

Το έργο περιλαµβάνει τις ακόλουθες ενέργειες: 

• Παροχή Υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης των δηµοσίων έργων του ΕΠΑΛ 

2007-2013 

• Η παροχή νοµικών συµβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης της ΕΥ∆ΕΠ 

ΑΛΙΕΙΑΣ 

• Η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης της Γενικής ∆/νσης Αλιείας 

και της ΕΥ∆ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ για την ολοκλήρωση των δράσεων και το 

κλείσιµο του ΕΠΑΛ 2000-2006. 

• Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της ΕΥ∆ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ στη διαµόρφωση 

και εξειδίκευση του θεσµικού πλαισίου εφαρµογής του ΕΠΑΛ 2007-2013 
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• Η ενδιάµεση αξιολόγηση του ΕΠΑΛ 2007-2013 

• Η υποστήριξη Μέτρων του Άξονα προτεραιότητας 1 του προγράµµατος 

 

Εντός του 2011 ανατέθηκε η ενδιάµεση αξιολόγηση του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 

σε Σύµβουλο Αξιολόγησης η οποία ολοκληρώθηκε µε την υποβολή της Έκθεσης 

Ενδιάµεσης Αξιολόγησης µε ανάλυση των αρχικών αποτελεσµάτων και των 

επιπτώσεων από την υλοποίηση των έργων, σύµφωνα µε τα άρθρα 47 και 49 του 

ΚΑΝ. (ΕΚ) 1198/2006 του Συµβουλίου της ΕΕ για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας. 

Η ενέργεια Τεχνικού Συµβούλου Υποστήριξης της ΕΥ∆ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ για την 

εξειδίκευση του θεσµικού πλαισίου (Κοινών και Υπουργικών Αποφάσεων, Οδηγών 

Εφαρµογής) υλοποίησης των κρατικών ενισχύσεων (Μέτρα 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 

2.3, 3.4, 3.5) του Προγράµµατος είχε ανατεθεί κατά το έτος 2010 και 

ολοκληρώθηκε το τελευταίο τρίµηνο του 2011. 

Εντός του 2011 ανατέθηκε σε Τεχνικό Σύµβουλο η υποστήριξη της Ειδικής 

Υπηρεσίας Εφαρµογής ∆ράσεων Αλιείας για την υλοποίηση των Μέτρων του Άξονα 

Προτεραιότητας 1 του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013. Η ενέργεια περιλάµβανε την 

τεχνική και συµβουλευτική υποστήριξη της  ΕΥ ΕΦ∆ Αλιείας στην αξιολόγηση 

αιτήσεων χρηµατοδότησης, ένταξης πράξεων και ολοκλήρωσης πράξεων και έχει 

ολοκληρωθεί. 

Συνεχίζεται η υλοποίηση της ενέργειας εξειδικευµένης τεχνικής υποστήριξης των 

δηµοσίων έργων του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 που ανατέθηκε σε Τεχνικό 

Σύµβουλο – Λιµενολόγο εντός του 2010.  

Οι πληρωµές της πράξης εντός του 2011 ανήλθαν στο ποσό των 153.004,16 € 

δηµόσια δαπάνη. 

Η ΕΥ∆ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ προγραµµατίζει εντός του 2012 τον ανασχεδιασµό της πράξης 

των µελετών και εµπειρογνωµοσυνών, στο πλαίσιο επικαιροποίησης των αναγκών 

του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 αλλά και διαµόρφωσης των απαιτήσεων που θα 

απορρέουν από τον σχεδιασµό της επόµενης προγραµµατικής περιόδου 2014-2020 

και την έναρξη των διαδικασιών διαµόρφωσης του Κοινοτικού Κανονισµού για το 

Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας και Αλιείας. 
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Ενέργειες προετοιµασίας, επιλογής, αξιολόγησης, υλοποίησης, παρακολούθησης, 

ελέγχου του Ε.Π. Αλιείας 2007-2013 

Η πράξη εντάχθηκε εντός του 2011 µε χρονικό όριο την λήξη της τρέχουσας 

προγραµµατικής περιόδου και περιλαµβάνει την υποστήριξη των διοικητικών 

δοµών που εµπλέκονται στην υλοποίηση του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013, όπως των 

Ειδικών Υπηρεσιών ∆ιαχείρισης και Εφαρµογής καθώς και των Οργάνων Επιτόπιας 

Επαλήθευσης Πράξεων του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013. Αποσκοπεί στην βελτίωση 

της διοικητικής ικανότητας των δοµών του Προγράµµατος, καλύπτοντας τις 

δαπάνες µετακίνησης εκτός έδρας των στελεχών µε αρµοδιότητα την προετοιµασία, 

επιλογή, αξιολόγηση, υλοποίηση, παρακολούθηση και έλεγχο των πράξεων του 

Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ. Το έργο εξυπηρετεί την ενεργοποίηση και τις διαδικασίες υλοποίησης 

όλου του Προγράµµατος για το σύνολο της χώρας και όλες τις εµπλεκόµενες 

κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες αλιείας. 

 

Λειτουργικά ΕΥ∆ΕΠ Αλιείας 

Μέσω του έργου καλύπτονται οι ανάγκες για εξοπλισµό γραφείων, οργάνωση 

εκδηλώσεων – συνεδριάσεων και συσκέψεων, εκπαίδευση προσωπικού, συµµετοχή 

σε συνέδρια, δηµοσιεύσεις και ανακοινώσεις, κλπ. 

Οι πληρωµές της πράξης εντός του 2011 ανήλθαν στο ποσό των 10.682,55 € 

δηµόσια δαπάνη. 

 

Υποστήριξη της λειτουργίας των επιτελικών φορέων του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007–2013 

Η ύπαρξη σύµφωνης γνώµης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την δυνατότητα 

κάλυψης µέσω των πόρων της Τεχνικής Βοήθειας, των µισθωµάτων και των 

λειτουργικών εξόδων των κτιρίων όπου στεγάζονται οι Ειδικές υπηρεσίες του 

Ε.Π.ΑΛ. 2007 – 2013, της µισθοδοσίας των στελεχών της ΜΟ∆ ΑΕ που εργάζονται 

αποκλειστικά για το Ε.Π.ΑΛ. 2007 - 2013, καθώς και τµήµατος των λειτουργικών 

δαπανών των Μηχανισµών Εφαρµογής του Προγράµµατος οδήγησε στην ένταξη 

του συγκεκριµένου έργου συνολικού προϋπολογισµού 7.300.000 µε τελικό 

δικαιούχο την ΜΟ∆ Α.Ε.  



61 

Συνολικά, και σύµφωνα µε τις Αποφάσεις Ένταξης των πράξεων του Άξονα 5, 

προβλέπεται η υλοποίηση 106 ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας. 

∆είκτης Τιµή 
Βάσης 

(*) 

Ενδιάµεσος 
Στόχος 
2010 

Υλοποίηση 
12/2011 

(**) 

Στόχος 
2015 

Αριθµός ενεργειών 135 40 106 120 

(*) ΕΠΑΛ 2000-2006 
(**) αφορά ενταγµένα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και όχι επιτευχθείσα τιµή 

 

Στη συνέχεια παρατίθενται τα δεδοµένα που προκύπτουν από τις Αποφάσεις 

Ένταξης ως προς τους δείκτες εκροών και αποτελέσµατος του Παραρτήµατος ΙΙΙ 

του Καν(ΕΚ) 498/2007. 

 

∆ΕΙΚΤΗΣ Τιµή που αντιστοιχεί 
στα ενταγµένα έργα 

Πράξεις που αφορούν την εφαρµογή του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος 

5 

Πράξεις για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας 14 

Πράξεις που αφορούν πληροφόρηση ενδιαφεροµένων 23 

Μελέτες 4 

∆ηµοσιότητα 59 

Πράξεις που αφορούν  άλλο είδος Τεχνικής Βοήθειας 1 

 

 

3.5.3. Προώθηση της ισότητας ευκαιριών µεταξύ ανδρών και 

γυναικών 

 

Το Πρόγραµµα δεν περιλαµβάνει κριτήρια επιλογής πράξεων που να ευνοούν 

αποκλειστικά τις γυναίκες. Σε ορισµένα Μέτρα και ειδικότερα στις πράξεις που 

αφορούν σε επενδύσεις σε εγκαταστάσεις αλιείας εσωτερικών υδάτων, στους 

αλιευτικούς λιµένες, τόπους εκφόρτωσης και καταφύγια, στις δηµόσιες επενδύσεις 

για την αειφόρο ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών και στις πράξεις Τεχνικής 
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Βοήθειας, εξετάζεται αν ο δικαιούχος κατά τις διαδικασίες υλοποίησης και 

λειτουργίας της πράξης εφαρµόζει κανονιστικό πλαίσιο που δεν αντίκειται στις 

αρχές της ισότητας των φύλων και µη διάκρισης εξ αιτίας του φύλου, της φυλής ή 

εθνικής καταγωγής, της θρησκείας, των πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, της 

ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισµού (αφορούν στην εφαρµοζόµενη πολιτική 

του δικαιούχου ή των αναδόχων του στην επιλογή των εργαζόµενων, των 

ωφελούµενων, κλπ). 

Θα πρέπει ωστόσο να σηµειωθεί ότι η εφαρµογή αυτών των κριτηρίων είναι γενική, 

αφού αφορούν κυρίως στην εφαρµοζόµενη πολιτική του δικαιούχου κάθε πράξης ή 

των αναδόχων του στην επιλογή των εργαζόµενων, των ωφελούµενων κλπ, η 

οποία διαπιστώνεται ουσιαστικά µόνο ως δήλωση των προθέσεων του δικαιούχου 

κατά την υποβολή της πρότασης. 

Ειδικότερα όσον αφορά τον Άξονα 4, και παρά το γεγονός ότι οι κατηγορίες 

πράξεων που αφορούν στις ιδιωτικές επενδύσεις που θα υλοποιηθούν µέσω των 

Τοπικών Προγραµµάτων για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών δεν 

περιλαµβάνουν συναφές κριτήριο, αυτό περιλαµβάνεται στα κριτήρια επιλογής 

ιδιωτικών έργων από τις Οµάδες Τοπικής ∆ράσης Αλιείας µε τη µορφή 

βαθµολογικής προσαύξησης (µοριοδότηση) της υποβαλλόµενης πρότασης, ως 

εξειδίκευση των στόχων του Άξονα Προτεραιότητας αναφορικά προς τη δηµιουργία 

θέσεων απασχόλησης, την προώθηση οικοτουριστικών δραστηριοτήτων µε στόχο 

την αναδιάρθρωση και τον αναπροσανατολισµό των οικονοµικών δραστηριοτήτων 

σε αλιευτικές περιοχές, κλπ. 

 

 

3.5.4. Περιγραφή εταιρικής σχέσης 

 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠΑΛ αποτελεί τον κύριο µηχανισµό για τη  

διασφάλιση  της  ποιότητας και  της αποτελεσµατικότητας του Προγράµµατος και 

σε αυτήν αντιπροσωπεύονται  όλοι  οι  σχετικοί  µε  τους στόχους και τις δράσεις 
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του Προγράµµατος φορείς. Η σύνθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης, στην 

οποία συµµετέχουν 31 µέλη µε δικαίωµα ψήφου,  έχει ως ακολούθως : 

� Οι εκπρόσωποι των αλιέων, των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας και των 

επιχειρήσεων µεταποίησης και εµπορίας των αλιευτικών προϊόντων, ήτοι οι 

παραγωγικοί φορείς του τοµέα της αλιείας, αποτελούν το 26% των µελών 

της Επιτροπής. 

� Οι περιβαλλοντικές ΜΚΟ εκπροσωπούνται µέσω µίας οργάνωσης. 

� Οι οργανισµοί προώθησης ίσων ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών 

εκπροσωπούνται µέσω ενός κεντρικού φορέα (Γενική Γραµµατεία Ισότητας) 

µε έναν εκπρόσωπο. 

� Οι υπόλοιποι εταίροι που απαρτίζουν την Επιτροπή Παρακολούθησης είναι 

κυρίως εκπρόσωποι της κεντρικής διοίκησης στους οποίους 

περιλαµβάνονται εκπρόσωποι Υπουργείων,   Ειδικών Υπηρεσιών ∆ιαχείρισης 

του ΕΣΠΑ και του Π.Α.Α., εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 

εκπρόσωποι των Οικονοµικών και Κοινωνικών Εταίρων. 

 

 

3.6. Ρυθµίσεις Παρακολούθησης 

 
 

Η παρακολούθηση συνίσταται στην εξέταση της ορθής υλοποίησης του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος και πραγµατοποιείται κατά πρώτο λόγο από την 

επιτροπή παρακολούθησης και τη διαχειριστική αρχή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

συµµετέχει στην παρακολούθηση µέσω της συµµετοχής της στην επιτροπή 

παρακολούθησης και µέσω της ετήσιας εξέτασης του επιχειρησιακού προγράµµατος 

η οποία περιλαµβάνει, ιδίως, ανάλυση της ετήσιας έκθεσης υλοποίησης και 

ελέγχου. Η ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ της Επιτροπής και των κρατών µελών 

για το σκοπό αυτόν πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος SFC2007. 
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3.6.1. Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος Αλιείας  

 

3.6.1.1 Αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης 

 

Αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι, σύµφωνα µε το άρθρο 65 του 

Καν. (ΕΚ) 1198/2006 και το άρθρο 43 του Νόµου 3614/2007, η παρακολούθηση 

της αποτελεσµατικότητας και της ποιότητας εφαρµογής του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-

2013, σύµφωνα µε τις ακόλουθες διατάξεις: 

α) Εξετάζει και εγκρίνει τα κριτήρια επιλογής των προς χρηµατοδότηση πράξεων 

εντός έξι µηνών από την έγκριση του επιχειρησιακού προγράµµατος και εγκρίνει τις 

τυχόν αναθεωρήσεις των κριτηρίων αυτών σύµφωνα µε τις ανάγκες του 

προγραµµατισµού. Ως οµάδες κριτηρίων επιλογής δύναται να χρησιµοποιεί ιδίως τη 

σκοπιµότητα της πράξης, τη συµβατότητα της πράξης µε τις εθνικές και κοινοτικές 

πολιτικές, τη συµβολή της πράξης στους στόχους του επιχειρησιακού 

προγράµµατος, τη φύση και το είδος της πράξης στο πλαίσιο της διενεργούµενης 

πρόσκλησης, την πληρότητα της πράξης και την ωριµότητα της πράξης. 

β) Επανεξετάζει σε περιοδική βάση την πρόοδο που σηµειώθηκε στην επίτευξη των 

ειδικών στόχων του επιχειρησιακού προγράµµατος µε βάση τα έγγραφα που 

υποβάλλει η ∆ιαχειριστική Αρχή. 

γ) Εξετάζει τα αποτελέσµατα της υλοποίησης, ιδίως δε την επίτευξη των στόχων 

που καθορίζονται για κάθε άξονα προτεραιότητας, και παρέχει κατευθύνσεις στη 

∆ιαχειριστική Αρχή για την επίτευξή τους. 

δ) Εξετάζει τις αξιολογήσεις που διενεργούνται κατά την διάρκεια της 

προγραµµατικής περιόδου κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 47  του Καν. (ΕΚ) 

1198/2006. 

ε) Εξετάζει και εγκρίνει τις ετήσιες και τις τελικές εκθέσεις υλοποίησης που 

αναφέρονται στο άρθρο 67 του Καν. (ΕΚ) 1198/2006 πριν αυτές αποσταλούν στην 

Ευρωπαϊκή  Επιτροπή. 
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στ) Ενηµερώνεται σχετικά µε την ετήσια έκθεση ελέγχου καθώς και για 

οποιαδήποτε σχετικά σχόλια τα οποία µπορεί να διατυπώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

µετά την εξέταση της εν λόγω έκθεσης. 

ζ) Προτείνει στη ∆ιαχειριστική Αρχή οποιαδήποτε αναθεώρηση ή εξέταση του 

επιχειρησιακού προγράµµατος η οποία ενδεχοµένως µπορεί να συµβάλει στην 

επίτευξη των στόχων του Ε.Π. Αλιείας όπως καθορίζονται ή στη βελτίωση της 

διαχείρισής του, συµπεριλαµβανοµένης της χρηµατοοικονοµικής διαχείρισής του. 

στ)  Κατόπιν πρωτοβουλίας του κράτους µέλους, µπορεί να ενηµερώνεται σχετικά 

µε τις γραπτές πληροφορίες που υποβάλλονται στην Επιτροπή και αναφέρονται στο 

άρθρο 16 παράγραφος 1 του Καν. (ΕΚ) 1198/2006. 

η) Εξετάζει και εγκρίνει οποιαδήποτε πρόταση για την τροποποίηση του 

περιεχοµένου της απόφασης της Επιτροπής σχετικά µε τη συνεισφορά του 

Ευρωπαϊκού Ταµείου Αλιείας (Ε.Τ.Α.) 

θ) Ενηµερώνεται από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. σχετικά µε τα 

µέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας που υλοποιούνται καθώς και τα µέσα 

επικοινωνίας που χρησιµοποιούνται. 

ι) Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. Αλιείας για την άσκηση των καθηκόντων 

της: 

• Έχει δικαίωµα πληροφόρησης για όλες τις παρεµβάσεις του Ε.Π. Ειδικότερα, 

κατόπιν αιτήµατός της, έχει δικαίωµα πρόσβασης σε όλα τα έγγραφα που 

αφορούν στην επιλογή καθώς και την υλοποίηση των πράξεων, τηρουµένων 

των εθνικών διατάξεων που αφορούν σε θέµατα εµπιστευτικότητας. 

• Ενηµερώνεται σχετικά µε την εξειδίκευση των αξόνων του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος και τις διενεργούµενες προσκλήσεις. 

• Ενηµερώνεται σχετικά µε την ετήσια στρατηγική της παρ. 8 του άρθρου 5 

του Ν. 3614/2007 της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος Αλιείας.   
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Βάσει του άρθρου 3 του Ε σωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας της Επιτροπής  

Παρακολούθησης  «Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ συνεδριάζει τουλάχιστον 

µια φορά ετησίως».  

Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας είναι 

αρµόδια για την προετοιµασία της απαραίτητης τεκµηρίωσης για την διεξαγωγή των 

συνεδριάσεων, των εκθέσεων καθώς και της ηµερήσιας διάταξης και των 

πρακτικών των συνεδριάσεων. 

Οι αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης λαµβάνονται µε απόλυτη 

πλειοψηφία των εχόντων δικαίωµα ψήφου µελών της και δηµοσιεύονται στην 

ιστοσελίδα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας.  

 

3.6.1.2 Τέταρτη Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης – 

Συνεδρίαση έτους 2011 

 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007 – 

2013, η οποία ανασυγκροτήθηκε µε την αριθµ. 223 / 3-3-2011 (ΦΕΚ518/Β/ 5-4-

2011) Απόφαση του Υπουργού Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων & Αλιείας , 

συνήλθε την Τρίτη 17 Μαΐου 2011, στον Πειραιά, κατόπιν της υπ’ αριθ. 387/18-

4-2011 πρόσκλησης του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης κ. Νικολάου 

Λίτινα Γενικού  Γραµµατέα του Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων & 

Αλιείας. 

 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης παρέστησαν 31 µέλη (27 µε 

δικαίωµα ψήφου και 4 χωρίς δικαίωµα ψήφου) και αφού διαπιστώθηκε απαρτία,  

εγκρίθηκε η ακόλουθη ηµερήσια διάταξη: 
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ΘΕΜΑ Ι Εισαγωγικό Μέρος 
 

 1. Έγκριση ηµερήσιας διάταξης  
 

 2. Έγκριση πρακτικών 3ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης 
   
ΘΕΜΑ II Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας (ΕΠΑΛ) 2007-2013 

 
 1. Πορεία υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007 – 

2013  ευθύνης της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ε.Π. Αλιείας  
 

 2. Πορεία Υλοποίησης αξόνων και µέτρων ευθύνης της Ειδικής 
Υπηρεσίας Εφαρµογής ∆ράσεων Ε.Π. Αλιείας  
 

 3. Ταµείο Χαρτοφυλακίου – ΕΝΑΛΙΟ 
 

 4. Άξονας 4: Οµάδες Τοπικής ∆ράσης 
 

 5. Ενδιάµεση Αξιολόγηση του προγράµµατος   
  
ΘΕΜΑ III Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας (ΕΠΑΛ) 2000-2006 

 
 1. Το κλείσιµο του προγράµµατος ΕΠΑΛ 2000-2006  

 
  
ΘΕΜΑ VI ∆ιάφορα Θέµατα 

 
 1 Τροποποίηση του εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας της 

Επιτροπής Παρακολούθησης 
 

 2 Απλούστευση διαδικασιών υλοποίησης του Προγράµµατος – Μέθοδοι 
αύξησης αποτελεσµατικότητας του Συστήµατος ∆ιαχείρισης του 
Προγράµµατος 
 

 3 Αναθεώρηση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου 
 

 4 Παρακολούθηση των τιµών και της παραγωγής της 
ιχθυοκαλλιέργειας 
 

 5 ∆ικτύωση των Οµάδων Τοπικής ∆ράσης του Άξονα Προτεραιότητας 
4 
 

 6 Αξιολόγηση επενδύσεων από Τράπεζες και ανάλογους φορείς 
 

 7 Επενδύσεις επί των αλιευτικών σκαφών και στην επιλεκτικότητα των 
αλιευτικών εργαλείων 
 

 8 Μελλοντικό Ταµείο της περιόδου 2014-2020 
 

 9 Ενηµέρωση για την πλατφόρµα Τεχνολογίας και Καινοτοµίας της 
Ελληνικής Υδατοκαλλιέργειας 
 

 10 Ενηµέρωση για τις δυνατότητες ενίσχυσης της Παράκτιας Αλιείας 
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3.6.1.3 Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης 

 

Σε συνέχεια του Π.∆. 127/2010 «Ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων, 

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων, ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, 

Προστασίας του Πολίτη και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας», εκδόθηκε 

η αριθ. 223/3-3-2011 Απόφαση Ανασυγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης 

του Ε.Π. Αλιείας προκειµένου να οριστεί νέος πρόεδρος και να τροποποιηθούν 

ορισµένα µέλη. Εν συνεχεία, τον Μάιο του 2011 η ∆Α ετοίµασε προς υπογραφή 

από τον αρµόδιο Υπουργό σχέδιο νέας τροποποίησης της ανωτέρω απόφασης 

ανασυγκρότησης προκειµένου να οριστεί αναπληρωτής πρόεδρος της Επιτροπής 

Παρακολούθησης προς διευκόλυνση των εργασιών της εν λόγω Επιτροπής σε 

περίπτωση κωλύµατος του προέδρου της να συµµετάσχει σε αυτές. Ωστόσο, ο 

ανασχηµατισµός της Κυβέρνησης που µεσολάβησε (Π.∆.66/2011) και η 

συγχώνευση των Υπουργείων Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και 

Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων & Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας (Π.∆.65/2011) µαταίωσαν την υπογραφή της 

ανωτέρω τροποποίησης. Η άσκηση των αρµοδιοτήτων του υπουργείου Θαλάσσιων 

Υποθέσεων, Νήσων & Αλιείας (στο οποίο υπαγόταν και η ∆Α) ανατέθηκε στον 

Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας µε την 

αριθ.Υ351/8-7-2011. Έκτοτε και εν αναµονή του ορισµού Ειδικού / Γενικού 

Γραµµατέα υπεύθυνου για το επιχειρησιακό πρόγραµµα αλιείας, δεν υπήρξε καµία 

εξέλιξη επί του θέµατος ανασυγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης καθώς 

στην Γενική Γραµµατεία Ναυτιλίας, η οποία συστήθηκε µε το Π.∆.73/10-8-2011, 

υπάγονται όλες οι υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, 

Νήσων & Αλιείας µε εξαίρεση τη Γενική Γραµµατεία Λιµένων και Λιµενικής 

Πολιτικής, τη Γενική Γραµµατεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, την Ειδική 

Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Αλιείας» και την Ειδική 

Υπηρεσία Εφαρµογής ∆ράσεων Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Αλιείας». 

Κατά συνέπεια, εξακολουθεί να εκκρεµεί το θέµα της τροποποίησης της Απόφασης 

Συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης για τον ορισµό Προέδρου και 

αναπληρωτή αυτού.  
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3.6.2. Παρακολούθηση Ενδιάµεσων Φορέων ∆ιαχείρισης  

 

3.6.2.1 Ορισµός Ενδιάµεσων Φορέων ∆ιαχείρισης 
 

Σύµφωνα µε το άρθρο 58 του Καν. (ΕΚ) 1198/2006 το κράτος µέλος µπορεί να 

ορίσει έναν ή περισσότερους ενδιάµεσους φορείς διαχείρισης για την εκτέλεση 

µερικών ή όλων των καθηκόντων της ∆ιαχειριστικής Αρχής σε σχέση µε 

δικαιούχους που εκτελούν πράξεις για λογαριασµό και υπό την ευθύνη της. 

 

Α. Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής δράσεων Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

Αλιείας 

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ∆ράσεων Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας, 

ορίστηκε µε βάση το άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3614/2007 ως Ενδιάµεσος Φορέας 

∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΑΛΙΕΙΑΣ» 2007−2013.  

Για την υλοποίηση της διάταξης του Νόµου, έχουν εκδοθεί: 

- η αριθ. 341509/26-11-2008 Κοινή Υπουργική Απόφαση, µε την οποία η Ειδική 

Υπηρεσία Εφαρµογής δράσεων Ε.Π. Αλιείας,  διαρθρώθηκε,  καθορίστηκαν οι 

αρµοδιότητες της  και το προσωπικό της, 

- η αριθ. 3407/2-12-2008 Κοινή Υπουργική Απόφαση, µε την οποία καθορίστηκαν 

τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντων όσων µετακινούνται ή αποσπώνται για την 

στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής δράσεων Ε.Π. Αλιείας, 

- η αριθ. 1676/26-6-2009 Κοινή Υπουργική Απόφαση, µε την οποία εκχωρούνται 

στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής δράσεων Ε.Π. Αλιείας (ΕΥΕΦ∆ Αλιείας), 

αρµοδιότητες διαχείρισης για πράξεις (Αξόνων και µέτρων) του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος Αλιείας 2007-2013. 

Σύµφωνα µε την τελευταία, η ΕΥΕΦ∆ Αλιείας έχει αναλάβει αρµοδιότητες 

διαχείρισης, για τις ακόλουθες κατηγορίες πράξεων: 

Άξονας Προτεραιότητας 1 «Μέτρα για την προσαρµογή του αλιευτικού στόλου» 

• Μέτρο 1.1: «Μόνιµη παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων» 
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• Μέτρο 1.2 : «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων» 

• Μέτρο 1.3: «Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητας των 

αλιευτικών εργαλείων». 

• Μέτρο 1.4: «Παράκτια αλιεία µικρής κλίµακας». 

• Μέτρο 1.5: «Κοινωνικοοικονοµικές αποζηµιώσεις για την διαχείριση του στόλου». 

Άξονας Προτεραιότητας 2 «Υδατοκαλλιέργεια - Αλιεία εσωτερικών υδάτων -

Μεταποίηση και εµπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» 

• Μέτρο 2.1: «Υδατοκαλλιέργεια», εκτός της δράσης 6 του µέτρου 2.1, που αφορά 

τα «Μέτρα για την υγεία των ζώων»,  

• Μέτρο 2.2: «Αλιεία εσωτερικών υδάτων», εκτός των πράξεων που αφορούν 

επενδύσεις για την κατασκευή, την επέκταση, τον εκσυγχρονισµό και εξοπλισµό 

εγκαταστάσεων αλιείας εσωτερικών υδάτων,  

• Μέτρο 2.3: «Μεταποίηση και εµπορία αλιευτικών προϊόντων» 

Άξονας Προτεραιότητας 3 « Μέτρα Κοινού Ενδιαφέροντος.» 

• Μέτρο 3.1: «Συλλογικές δράσεις (µέτρα κοινού ενδιαφέροντος)» 

 

Β. Οµάδες Τοπικής ∆ράσης Αλιείας 

Σύµφωνα µε το άρθρο 45 του Καν. (ΕΚ)1198/2006 του Συµβουλίου και το άρθρο 

36-6-γ του Ν. 3614/2007, το µέτρο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 

2007-2013 για την Αειφόρο Ανάπτυξη των “Αλιευτικών Περιοχών” του άξονα 4 του 

Προγράµµατος, υλοποιείται σε συγκεκριµένες περιοχές παρέµβασης από Οµάδες 

Τοπικής ∆ράσης για τις αλιευτικές περιοχές (ΟΤ∆-ΑΛΙΕΙΑΣ).  

Οι ΟΤ∆ Αλιείας – υπό την έννοια του άρθρου 3 του Καν. 1198/2006 – αποτελούν 

«Ενδιάµεσους Φορείς ∆ιαχείρισης» που λειτουργούν υπό την ευθύνη της 

∆ιαχειριστικής Αρχής του ΕΠ, σε σχέση µε δικαιούχους που εκτελούν πράξεις. 

Με την υπογραφή συµβάσεων µεταξύ των ΟΤ∆-Αλιείας και του Ελληνικού 

∆ηµοσίου, οι ΟΤ∆-ΑΛΙΕΙΑΣ αναλαµβάνουν την άσκηση µέρους των αρµοδιοτήτων 
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της διαχειριστικής αρχής του επιχειρησιακού προγράµµατος σε ότι αφορά τις 

δράσεις του Άξονα 4. 

Οι πρώτες οκτώ (8) συµβάσεις υπεγράφησαν τους µήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο 

του έτους 2011.  

Στα πλαίσια ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης πέντε (5) επιπλέον 

προτάσεων για υλοποίηση τοπικών προγραµµάτων αειφόρου ανάπτυξης αλιευτικών 

περιοχών, και κατόπιν σχετικού αιτήµατος της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης στις 8 

∆εκεµβρίου 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (µε το έγγραφό της, αριθ.1359252/15-

12-2011) χορήγησε παράταση βάσει του άρθρου 23, παράγραφος 4 του 

Κανονισµού 498/2007 της προθεσµίας επιλογής των οµάδων εφαρµογής των 

στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης (η οποία έληξε την 11η ∆εκεµβρίου 2011) µέχρι 

την 30η Απριλίου 2012.    

Το Πλαίσιο Εφαρµογής του Άξονα Προτεραιότητας 4 περιγράφεται στην Κ.Υ.Α. 

αριθµ.1911/29-10-2010, ενώ οι λεπτοµέρειες εφαρµογής και το σύστηµα 

επαληθεύσεων και επιθεωρήσεων στην Υπουργική Απόφαση αριθµ.551/23-5-2011, 

όπως τροποποιήθηκε µε την αριθ.888/4-8-2011. 

 

3.6.2.2 Σύστηµα Παρακολούθησης 

 

Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας (ΕΥ∆ΕΠ 

Αλιείας) συντονίζει και εποπτεύει την άσκηση των αρµοδιοτήτων των Ενδιάµεσων 

Φορέων ∆ιαχείρισης (ΕΦ∆) στους οποίους εκχωρούνται αρµοδιότητες διαχείρισης 

του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007-2013 και έχει την τελική ευθύνη 

έναντι της Επιτροπής για τη διαχείριση του συνόλου του προγράµµατος σύµφωνα 

µε τις απαιτήσεις του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου και την αρχή της 

χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης.  

Στο πλαίσιο αυτό η ΕΥ∆ΕΠ Αλιείας ενηµερώνει έγκαιρα τους ΕΦ∆ για το 

εφαρµοζόµενο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (Σ∆Ε) και κάθε τροποποίηση 

αυτού και τους υποστηρίζει στην ορθή εφαρµογή του. Επίσης η ΕΥ∆ΕΠ Αλιείας 
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συνεργάζεται µε τους ΕΦ∆ για την εξειδίκευση εργαλείων και προτύπων που 

απαιτούνται για την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους. 

Με βάση τα προβλεπόµενα στην αριθ. 2925/13-10-2008 Υπουργική Απόφαση 

Συστήµατος ∆ιαχείρισης (όπως τροποποιήθηκε µε την αριθ.195/28-2-2011) και στα 

Εγχειρίδια ∆ιαδικασιών ∆ιαχείρισης και Ελέγχου, το σύστηµα παρακολούθησης των 

ενδιάµεσων φορέων διαχείρισης περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 

1. Την κοινοποίηση στη ∆ιαχειριστική Αρχή των προκηρύξεων / προσκλήσεων 

για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής πράξεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, δέκα 

(10) τουλάχιστον ηµέρες πριν την δηµοσιοποίησή τους και την ενσωµάτωση τυχόν 

επισηµάνσεων της. 

2. Την κοινοποίηση στη ∆ιαχειριστική Αρχή, του ετήσιου προγράµµατος 

ενεργειών µε ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους για τις κατηγορίες πράξεων που 

διαχειρίζεται καθώς και των εξαµηνιαίων εκθέσεων της ανάλυσης της προόδου που 

επιτεύχθηκε. 

3. ∆ιοικητικές και επιτόπιες επιθεωρήσεις από την ΕΥ∆ΕΠ Αλιείας, και 

επιθεωρήσεις και ελέγχους από όλα τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας ή 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σύµφωνα µε το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου) και 

την παροχή σε αυτούς όλων των αναγκαίων στοιχείων προκειµένου να 

επιβεβαιωθεί η κατά τον δέοντα τρόπο άσκηση των καθηκόντων που του έχουν 

ανατεθεί. 

4. Την περιοδική συλλογή από τη ∆ιαχειριστική Αρχή µέσω του 

Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος των στοιχείων προόδου για τις 

πράξεις που έχει ανατεθεί η διαχείριση σε ΕΦ∆ και των εξαµηνιαίων εκθέσεων 

προόδου που υποβάλλουν οι ΕΦ∆ και οι οποίες περιγράφουν ποιοτικά την πρόοδο 

που επιτεύχθηκε το εξάµηνο αναφοράς και τις ενδεχόµενες αποκλίσεις από αυτό. 

5. Την αξιολόγηση στοιχείων Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος και 

εκθέσεων προόδου και στη συνέχεια τον προγραµµατισµό και υλοποίηση 

διορθωτικών ενεργειών όπου απαιτείται. 

6. Τη συµµόρφωση του ΕΦ∆ µε τις απαιτήσεις ενηµέρωσης και δηµοσιότητας 

που προσδιορίζονται από τη ∆ιαχειριστική Αρχή και µε τις απαιτήσεις που ορίζονται 
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στα άρθρα 32 και 3 του Καν. 498/2007 για τις κατηγορίες πράξεων που 

διαχειρίζεται. 

7. Την τήρηση από τον ΕΦ∆ όλων των δικαιολογητικών εγγράφων σχετικά µε 

τις δαπάνες και τους  λογιστικούς ελέγχους των πράξεων που διαχειρίζεται, τα 

οποία είναι στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 

Συνεδρίου για διάστηµα τριών ετών µετά το κλείσιµο του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος Αλιείας και τουλάχιστον µέχρι το 2020. 

  

 

3.6.3. Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου 

 

Το εγκεκριµένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου 

(Σ∆Ε) του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007-2013 αποτελείται από: 

� Την περιγραφή του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου 

� Το Εγχειρίδιο ∆ιαδικασιών ∆ιαχείρισης & Ελέγχου (δεν αφορά τις κρατικές 

ενισχύσεις)  

� Το Εγχειρίδιο ∆ιαδικασιών ∆ιαχείρισης & Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων 

� Τον Οδηγό του Συστήµατος ∆ιαχείρισης & Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων 

πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007-2013. 

Το Σ∆Ε απεστάλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συνοδευµένο από γνώµη της Αρχής 

Ελέγχου δηλαδή της Επιτροπής ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου (Ε∆ΕΛ). 

Βάσει της εξέτασής της, η Επιτροπή θεώρησε αποδεκτά τα υποβληθέντα έγγραφα, 

µε εξαίρεση τον άξονα προτεραιότητας 4 διατυπώνοντας τα ακόλουθα σχόλια: 

• Η Ε∆ΕΛ, ως οργανισµός που ορίστηκε για την αξιολόγηση της συµµόρφωσης 

των συστηµάτων, δεν µπόρεσε να καλύψει στα πλαίσια της αξιολόγησης του Σ∆Ε 

τους ενδιάµεσους φορείς "ΟΤ∆- Αλιείας" (που είναι αρµόδιοι για την εφαρµογή και 

τη διαχείριση των διαδικασιών που αφορούν τον άξονα 4) δεδοµένου ότι η 

διαδικασία ορισµού τους δεν είχε ακόµη οριστικοποιηθεί. 
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•  Οι ενδιάµεσοι αυτοί φορείς σύµφωνα µε την § 4 του άρθρου 23 του 

κανονισµού 498/2007 µπορούν να επιλεγούν το αργότερο 4 έτη µετά από την 

ηµεροµηνία της έγκρισης του Προγράµµατος. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή αναµένει 

µια αναπροσαρµογή του συστήµατος ∆ιαχείρισης και ελέγχου η οποία θα λάβει 

υπόψη τον τελικό και επίσηµο ορισµό αυτών των ενδιάµεσων φορέων που θα γίνει   

από τις ελληνικές αρχές.  

• Η E∆EΛ, θα πραγµατοποιήσει ελέγχους συστηµάτων στα πλαίσια του άρθρου 

61 του κανονισµού 1198/2006 άµεσα µετά τον ορισµό αυτών των "ΟΤ∆- Αλιείας". 

Επ' αυτού, η Επιτροπή επίσης αναµένει ότι η E∆ΕΛ θα προσαρµόσει αναλόγως τη 

Στρατηγική Ελέγχου που έγινε αποδεκτή από την Επιτροπή την 16/03/2009, 

ειδικότερα στο επίπεδο της ανάλυσης κινδύνου και των προτεραιοτήτων που 

καθορίζονται στο πλαίσιο του προγράµµατος ελέγχων που εκτελεί. 

Λαµβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα και έπειτα από την υπογραφή των 

συµβάσεων µε τις πρώτες οκτώ ΟΤ∆ Αλιείας, η ΕΥ∆ΕΠ Αλιείας προχώρησε τον 

Σεπτέµβριο του 2011 σε επικαιροποίηση-συµπλήρωση του Σ∆Ε. Τα κείµενα του 

Σ∆Ε διαβιβάστηκαν στην Ε∆ΕΛ µε το αριθµ. 1247/30.11.2011 έγγραφο της ΕΥ∆ΕΠ 

Αλιείας. 

Στο επικαιροποιηµένο Σ∆Ε εκτός από προσαρµογές που έγιναν στο κείµενο της 

«Περιγραφής του Σ.∆.Ε.» που επήλθαν από  την επιλογή των πρώτων οκτώ 

Οµάδων Τοπικής ∆ράσης που θα υλοποιήσουν ως Ενδιάµεσοι Φορείς τοπικά 

προγράµµατα αλιείας περιλαµβάνονται και τα ακόλουθα: 

- νέο παράρτηµα µε τίτλο «Περιγραφή Οµάδων Τοπικής ∆ράσης Αλιείας» 

- νέο παράρτηµα µε τίτλο «Παράρτηµα εγχειριδίου διαδικασιών διαχείρισης και 

ελέγχου για την υλοποίηση των δράσεων του ταµείου ΕΝΑΛΙΟ» 

- επικαιροποίηση της «Περιγραφής του Σ.∆.Ε.» λόγω προσαρµογών που επήλθαν 

από τις αλλαγές που έγιναν σε επίπεδο Υπουργείων στον αρµόδιο φορέα για το 

συντονισµό της περιγραφής του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου. 

Με το άρθρο 4 του Π∆ 65/2011, το Υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και 

Αλιείας συγχωνεύτηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας, το οποίο εφεξής θα είναι ο αρµόδιος φορέας για το συντονισµό της 
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περιγραφής του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος Αλιείας 2007-2013 και στο οποίο υπάγονται πλέον και οι φορείς 

διαχείρισης του Προγράµµατος, ήτοι η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης και η Ειδική 

Υπηρεσία Εφαρµογής ∆ράσεων. 

Σε έκθεσή της η Ε∆ΕΛ, τον ∆εκέµβριο του 2011, και µε βάση τα αποτελέσµατα των 

ελέγχων πράξεων που διενήργησε κατά την διάρκεια της ελεγκτικής περιόδου 1-7-

2010 έως 30-6-2011 επεσήµανε αναφορικά µε το Σ∆Ε ότι το σύστηµα 

χαρακτηρίζεται από «υψηλή» αξιοπιστία και διατύπωσε ανεπιφύλακτη γνώµη για το 

σύνολο των δαπανών του προγράµµατος. Επισηµαίνεται ότι η Ε∆ΕΛ πρόκειται, 

σύµφωνα και µε την στρατηγική της (η οποία επικαιροποιήθηκε τον Απρίλιο του 

2011), να διενεργήσει ελέγχους του άρθρου 61 του Καν.1198/2006 κατά την 

ελεγκτική περίοδο 1.7.2011-30.6.2012 στους ΟΤ∆, εφόσον δηλώσουν δαπάνες 

εντός του έτους. 

Στην Ετήσια Γνωµοδότηση που απέστειλε η Ε∆ΕΛ στην Επιτροπή στις 20 

∆εκεµβρίου 2011 αναφορικά µε την λειτουργία του συστήµατος διαχείρισης και 

ελέγχου διατυπώνει την άποψη ότι το σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου που 

εφαρµόστηκε για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιεία 2007-2013, µε Κοινό Κωδικό 

Αναγνώρισης 2007GR14FPO001, ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που ορίζονται στα 

άρθρα 57 έως 61 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 του Συµβουλίου και στο 

τµήµα 1 του Κεφαλαίου VII του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ.498/2007 της Επιτροπής και 

λειτουργούν αποτελεσµατικά ώστε να παράσχουν εύλογη βεβαιότητα ως προς την 

ορθότητα των καταστάσεων δαπανών που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή και κατά 

συνέπεια ως προς τη νοµιµότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων. 
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3.6.4. Έλεγχοι  

 

3.6.4.1 ∆ιενέργεια προληπτικών-διοικητικών  ελέγχων  
 

Α) Προδηµοπρασιακοί: πραγµατοποιήθηκαν δέκα (10) καθολικοί έλεγχοι σε 

αντίστοιχα ενταγµένα έργα του Μέτρου 3.3 στα τεύχη δηµοπράτησης τους και πριν 

την διαδικασία της προκήρυξής τους από τους αρµόδιους φορείς, σύµφωνα µε το 

σηµείο (β) άρθρου 59 Καν(ΕΚ)1198/2006, τις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 

39 Καν(ΕΚ) 498/2007, τα άρθρα 36 και 39 του Ν.3614/2007 καθώς και το Σ∆Ε, 

και δόθηκε η προέγκριση δηµοπράτησής τους από την Μονάδα Γ΄ της ΕΥ∆ΕΠ 

Αλιείας αφού ελήφθησαν υπόψη τα αποτελέσµατα της προβλεπόµενης από το Σ∆Ε 

λίστας ελέγχου σταδίου ∆ηµοπράτησης.   

Β) Προσυµβατικοί: πραγµατοποιήθηκαν έξι (6) καθολικοί έλεγχοι σε αντίστοιχα 

ενταγµένα έργα του Μέτρου 3.3 πριν την διαδικασία υπογραφής της 

προβλεπόµενης σύµβασης µεταξύ του αναδόχου και της αρµόδιας τεχνικής 

Υπηρεσίας, σύµφωνα µε το σηµείο (β) του άρθρου 59 Καν(ΕΚ)1198/2006, τις 

παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 39 Καν(ΕΚ) 498/2007 , τα άρθρα 36 και 39 

του Ν.3614/2007 καθώς και το Σ∆Ε, και δόθηκε η προέγκριση συµβασιοποίησης  

τους από την Μονάδα Γ΄ της ΕΥ∆ΕΠ Αλιείας αφού ελήφθησαν υπόψη τα 

αποτελέσµατα της προβλεπόµενης από το Σ∆Ε λίστας ελέγχου υπογραφής 

σύµβασης. 

Γ) Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών: πραγµατοποιήθηκαν έξι (6) καθολικοί 

έλεγχοι ΑΠΕ σε αντίστοιχα ενταγµένα έργα του Μέτρου 3.3 πριν την διαδικασία 

τροποποίησης της σύµβασης τους σύµφωνα µε το σηµείο (β) άρθρου 59 

Καν(ΕΚ)1198/2006, τις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 39 Καν(ΕΚ) 

498/2007, τα άρθρα 36 και 39 του Ν.3614/2007 καθώς και το Σ∆Ε και δόθηκε η 

προέγκριση τροποποίησης της  σύµβασης τους από την Μονάδα Γ΄ της ΕΥ∆ΕΠ 

Αλιείας αφού ελήφθησαν υπόψη τα αποτελέσµατα της προβλεπόµενης από το Σ∆Ε 

λίστας ελέγχου τροποποίησης σύµβασης σε συνδυασµό και µε την εφαρµογή του 

φύλου excel. 
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3.6.4.2 ∆ιενέργεια Επιτόπιων ελέγχων (επιτόπιων επαληθεύσεων)  

 

Α) Σύνταξη Προγράµµατος επιτόπιων επαληθεύσεων έτους 2011: Καθορισµός 

καθολικού δείγµατος σε έργα που παρουσιάζουν φυσικό αντικείµενο (µη άυλα)  µε 

µεγάλη πρόοδο πληρωµών και συγκεκριµένα στο Μέτρο 3.3 τα οποία δεν είχαν 

ελεγχθεί από άλλη ελεγκτική αρχή.     

Β) Επιτόπιοι Έλεγχοι 2011 

Κατά το 2011 πραγµατοποιήθηκαν δύο επιτόπιοι έλεγχοι σε σύνολο επιλέξιµων 

δαπανών (δηµόσια δαπάνη) ύψους 1.215.697,23€, και συγκεκριµένα : 

- Στο έργο αλιευτικού καταφυγίου Καλών Λιµένων Ηρακλείου Κρήτης 

προϋπολογισµού 789.863,77€ στο οποίο ελέγχθηκε δηµόσια δαπάνη ύψους 

702.200,00€  

- Στο έργο αλιευτικού καταφυγίου Ηλίων Εύβοιας προϋπολογισµού 

902.043,59€ στο οποίο ελέγχθηκε δηµόσια δαπάνη ύψους 513.497,23€. 

Κατά την πραγµατοποίηση των ελέγχων, ελέγχθηκε η τήρηση της ισχύουσας 

νοµοθεσίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων όπως επίσης ελέγχθηκε η 

νοµιµότητα και κανονικότητα των δαπανών, η αξιοπιστία των πληροφοριών και 

οικονοµικών στοιχείων που δηλώθηκαν και η τήρηση του συνόλου των 

δεσµεύσεων που έχουν αναλάβει οι δικαιούχοι κατά την ένταξη των έργων. Στα 

πλαίσια αυτά συµπληρώθηκαν λίστες επιτόπιας επαλήθευσης προσαρµοσµένες και 

εξειδικευµένες στις ειδικότερες απαιτήσεις των έργων. Στη συνέχεια συντάχθηκαν 

οι αντίστοιχες Εκθέσεις επιτόπιων επαληθεύσεων. 

 

3.6.4.3 Επάρκεια διαδροµής ελέγχου  

 

Σηµειώνεται ότι για τους επιτόπιους ελέγχους η δειγµατοληψία διενεργήθηκε 

συνδυαστικά µε τους ελέγχους της Ε.Ε και της Ε∆ΕΛ . 

Επισηµαίνουµε δε ότι µέχρι το τέλος του έτους 2011 και όσον αφορά τα µέτρα 

αρµοδιότητας της ΕΥ∆ΕΠ Αλιείας, ο κύριος όγκος των πληρωµών αφορούσε το 
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Μέτρο 3.3 από το οποίο σε σύνολο πληρωµών 8.506.159,96€ είχε ελεγχθεί από 

την Ε.Ε και Ε∆ΕΛ  το συνολικό ποσό των 5.802.223,07 €. 

Εάν στο ανωτέρω ποσό προστεθεί και το ποσό του 1.215.697.23€ που ελέγχθηκε 

από την ΕΥ∆ΕΠ Αλιείας, τότε το σύνολο των ελεγµένων δαπανών στο Μέτρο 3.3  

είναι 7.017.920,03€, ποσοστό 82,5% επί του συνόλου των δαπανών του µέτρου. 

Επίσης, στα πλαίσια δειγµατοληπτικού ελέγχου που διενήργησε η Ε∆ΕΛ σε πράξεις 

του άξονα 5 «τεχνική βοήθεια» µε τελικό δικαιούχο την Μονάδα ∆’ της ΕΥ∆ΕΠ 

Αλιείας, σε σύνολο δηµόσιας δαπάνης 22.755,00€, δεν υπήρξαν ευρύµατα.    

Τέλος, κατά την διάρκεια όλου του έτους αξιολογήθηκαν τα αποτελέσµατα των 

ελέγχων και λήφθηκαν τα απαραίτητα µέτρα για την ορθή εφαρµογή του 

Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου, καθώς και µέτρα υποστήριξης των Φορέων 

Επίβλεψης και των ∆ικαιούχων προκειµένου να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις 

τους. 

Από τη διενέργεια όλων των ελέγχων δεν πραγµατοποιήθηκαν ανακτήσεις εντός 

του έτους 2011.  

 

3.6.4.4 Αποτελέσµατα ελέγχων - Συµπεράσµατα 

 

Από τους ελέγχους που διενεργήθηκαν εντός του 2011 προέκυψαν τα ακόλουθα: 

- ∆ιαπιστώθηκε πληρότητα των φακέλων των δικαιούχων, οι οποίοι 

φυλάσσονται σε χώρους των φορέων υλοποίησης µε κατάλληλη πρόσβαση. 

- Έγιναν οι ανάλογες συστάσεις για όποιες περιπτώσεις χρειάστηκε.   

Με βάση τα ευρήµατα των ελέγχων, παρά τις σχετικές ελλείψεις στο προσωπικό 

που εντοπίζονται σε πολλούς φορείς υλοποίησης και παρά το γεγονός ότι οι 

απασχολούµενοι µε την εφαρµογή των ελεγχόµενων µέτρων ασχολούνται 

επιπρόσθετα και µε άλλα αντικείµενα της υπηρεσίας τους, προκύπτει ότι οι 

ελεγχόµενοι φορείς υλοποιούν ικανοποιητικά τα εν λόγω µέτρα, τόσο σε επίπεδο 

διαδικασιών ένταξης όσο και σε αυτό των προβλεπόµενων διοικητικών και 

επιτόπιων ελέγχων και τις πληρωµές που υποβάλουν. Σηµειώνουµε ότι και από 
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τους ελέγχους των άλλων Ελεγκτικών Αρχών δεν προέκυψαν διορθώσεις ούτε 

σοβαρές συστάσεις. 

 

 

3.6.5. Ενδιάµεση Αξιολόγηση 

 

Το έργο της ενδιάµεσης αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΑΛΙΕΙΑΣ 

2007-2013, σύµφωνα µε τα άρθρα 47 και 49 του ΚΑΝ. (ΕΚ)1198/2006 του 

Συµβουλίου της ΕΕ για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας, ανατέθηκε κατόπιν σχετικής 

διαγωνιστικής διαδικασίας σε εξωτερικό αξιολογητή µε την αριθ. 403/20-4-2011 

Απόφαση κατακύρωσης διαγωνισµού και ανάθεσης έργου του Υπουργού 

Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας στα πλαίσια της παροχής τεχνικής 

συνδροµής στο επιχειρησιακό πρόγραµµα αλιείας. Το έργο είχε ως στόχο την 

εξέταση της αποτελεσµατικότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος µε σκοπό την 

προσαρµογή του, προκειµένου να βελτιωθούν η ποιότητα και η υλοποίηση του 

Προγράµµατος και κατά συνέπεια και της συνδροµής του Ευρωπαϊκού Ταµείου 

Αλιείας (ΕΤΑ), σε συσχετισµό και µε την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού 

Σχεδίου Ανάπτυξης της Αλιείας.  Στο πλαίσιο αυτό, το έργο του Συµβούλου 

Αξιολόγησης συνίστατο στη διεξοδική ανάλυση της συνέπειας των στόχων του 

επιχειρησιακού προγράµµατος, της αξιολόγησης του συστήµατος διαχείρισης και 

εφαρµογής του Προγράµµατος και της εκτίµησης της αποτελεσµατικότητας και της 

προόδου του. 

Η ανάθεση του έργου έγινε στην εταιρεία ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. µε έδρα στην Αθήνα, που υπέβαλλε την 

πλέον συµφέρουσα προσφορά, δηλαδή 33.750,00 ευρώ (µη συµπεριλαµβανοµένου 

του Φ.Π.Α.). 

Για την αξιολόγηση και παραλαβή των παραδοτέων του έργου του συµβούλου 

αξιολόγησης συστήθηκε Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής µε Απόφαση 

του Προϊσταµένου της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του ΕΠΑΛ. 
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Τα συµπεράσµατα και οι προτάσεις του συµβούλου αξιολόγησης σύµφωνα µε το 

τελικό εγκεκριµένο από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής παραδοτέο 

του έργου της ενδιάµεσης αξιολόγησης του Προγράµµατος, συνοψίζονται στον 

πίνακα που ακολουθεί. 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗ 

Συνέπεια των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

(Αξιολογικά ερωτήµατα 1 και 2) 

 

Η χρηµατοοικονοµική κρίση είναι η 
σηµαντικότερη µεταβολή που 
σηµειώθηκε στο εξωτερικό περιβάλλον 
εφαρµογής του Προγράµµατος και 
ενδέχεται να επηρεάσει την πορεία 
υλοποίησης λόγω της µείωσης του 
ενδιαφέροντος για συµµετοχή στα 
επενδυτικά µέτρα του ΕΠΑΛ.  

 

Η δηµιουργία του Ταµείου Ενάλιου.   

 

Η κατάσταση του τοµέα παρουσιάζει 
ένα έντονο δυισµό στην εξέλιξη των 
θεµελιωδών µεγεθών όπως είναι ο 
όγκος και η αξία παραγωγής και η 
απασχόληση. Στη συλλεκτική αλιεία 
παρουσιάζεται µια ελαφρώς φθίνουσα  
πορεία σε σχέση και µε τα τρία 
προαναφερθέντα µεγέθη, σε αντίθεση 
µε τη συνεχή µεγέθυνση που 
παρουσιάζεται στους τοµείς της 
υδατοκαλλιέργειας και της εµπορίας και 
µεταποίησης αλιευτικών προϊόντων.  
Συνεχίζεται µε σταθερό ρυθµό η 
προσπάθεια εκσυγχρονισµού του 
στόλου µέσω της οριστικής απόσυρσης 
σκαφών.  

 

Η απουσία έγκυρων και επίκαιρων 
στατιστικών στοιχείων αναφορικά µε 
την κατάσταση των αποθεµάτων δεν 
επιτρέπει την εξαγωγή συµπερασµάτων 
για τον βαθµό επίτευξης του στόχου της 
διαρκούς ισορροπίας µεταξύ αλιευτικών 
πόρων και αλιευτικής προσπάθειας.   

 

Υπάρχουν αλλαγές στο θεσµικό 
πλαίσιο που µπορούν να επιδράσουν 

 

 Περιορισµένη υλοποίηση του 
Προγράµµατος ως απόρροια κυρίως της 
δηµοσιονοµικής κρίσης και  των 
προβληµάτων που έχουν εντοπισθεί στους 
µηχανισµούς υλοποίησης και στο σύνολο 
της ∆ιοίκησης. 

 

Τα θεµελιώδη µεγέθη του τοµέα το χρονικό 
διάστηµα που µεσολάβησε από την 
ηµεροµηνία υποβολής του Προγράµµατος 
µέχρι την σύνταξη της παρούσας έκθεσης 
δεν έχουν µεταβληθεί σε τέτοιο  βαθµό που 
θα δικαιολογούσε την αλλαγή της 
στρατηγικής και κατά συνέπεια την ανάγκη 
τροποποίησης του ΕΣΣΑΑΛ.  Η  αλλαγή σε 
προτεραιότητες και στόχους µε  τους 
ιδιαίτερα χαµηλούς ρυθµούς υλοποίησης,  
µε ελλιπή  γνώση  για την κατάσταση των 
ιχθυαποθεµάτων αλλά και τη ζήτηση από 
τους εν δυνάµει δικαιούχους είναι επίφοβη.  

 

Η  επιτυχία  του Ενάλιου Ταµείου θα 
αποτιµηθεί στο τέλος της προγραµµατικής  
περιόδου και σε µεγάλο βαθµό συναρτάται 
από την ταχύτητα της δηµοσιοποίησης των 
προκηρύξεων των επενδυτικών µέτρων του 
ΕΠΑΛ.   

 

Η δηµιουργία του Ενάλιου Ταµείου  
αναµένεται να αποτρέψει τη µείωση του 
ενδιαφέροντος για επενδύσεις ιδιαίτερα 
την παρούσα χρονική στιγµή που η 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 
εθνικής οικονοµίας αποτελεί ύψιστη 
προτεραιότητα. 

 

Τα «καλά αντανακλαστικά» που έχει 
επιδείξει µέχρι  σήµερα η ∆ιαχειριστική 

 

Η επιτάχυνση των ρυθµών 
υλοποίησης των Αξόνων 1 και 2 
µέσω της ενδυνάµωσης 
(στελέχωση, task force,) του 
Ενδιάµεσου Φορέα. 

 

Η επιτάχυνση στην επιλογή των 
Τραπεζικών ιδρυµάτων που θα 
υλοποιήσουν το Ταµείο Ενάλιο 

 

Η ενσωµάτωση στις υπό έκδοση 
ΚΥΑ των διαδικασιών του  Ταµείου 
Ενάλιου. 

 

Η επίλυση των θεσµικών 
εκκρεµοτήτων αναφορικά µε την 
αδειοδότηση των µονάδων 
υδατοκαλλιεργειών.  

 

Η αποσαφήνιση της σκοπιµότητας 
ενεργοποίησης του Μέτρου της 
πρόωρης συνταξιοδότησης θα 
αναδείξει το βαθµό που η 
χρηµατοοικονοµική κρίση έχει 
επηρεάσει τον τοµέα ενώ, θα 
προσδιορίσει σε µεγάλο βαθµό και 
την αλλαγή στόχων.  

 

Απαιτείται άµεσα η δηµιουργία του 
Εθνικού ∆ικτύου Συλλογής 
Αλιευτικών ∆εδοµένων, έτσι ώστε 
να βασίζεται σε αξιόπιστα 
στατιστικά δεδοµένα η λήψη 
αποφάσεων αναφορικά µε τους 
στόχους  της αλιευτικής πολιτικής.  

 

Η διερεύνηση των επιπτώσεων 
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θετικά  στην εξέλιξη του Προγράµµατος 
όπως είναι ο νόµος για τον αλιευτικό 
τουρισµό που δηµιουργεί ευκαιρίες για 
την πολυαπασχόληση. Αντίστοιχα 
αλλαγές µπορεί να επέλθουν από την 
εφαρµογή του νόµου  για την 
«Θαλάσσια Στρατηγική για την 
προστασία και διαχείριση του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος»  

 

Το Πρόγραµµα δεν έχει βοηθηθεί για 
την επιτάχυνση της υλοποίησης του 
από την µη αλλαγή του κανονιστικού 
πλαισίου (σε αντίθεση µε τα 
διαρθρωτικά ταµεία)  και παρά τα 
σχετικά αιτήµατα των Κρατών Μελών 

Αρχή (µεγιστοποίηση της κοινοτικής 
συνδροµής στα υποβληθέντα αιτήµατα 
πληρωµών, δηµιουργία Ενάλιου Ταµείου, 
κατάρτιση των Εθνικών Σχεδίων 
Παροπλισµού)  δεν επαρκούν για να 
αναιρέσουν    την σηµειωθείσα 
καθυστέρηση αναφορικά µε τους 
µηχανισµούς εφαρµογής.                

στον τοµέα από την ψήφιση του 
νόµου «Θαλάσσια Στρατηγική για 
την προστασία και διαχείριση του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος».  

 

Τροποποίηση του Κανονισµού 
1198/2006 και προσαρµογή του στα 
νέα δεδοµένα της κρίσης µε βάση 
και τις σχετικές αλλαγές στους 
κανονισµούς των ∆ιαρθρωτικών 
Ταµείων (επιλεξιµότητα 
προκαταβολής, µηδενισµός της ∆∆  
2007, εµπροσθοβαρής κατανοµή 
της Κοινοτικής Συνδροµής).   

Αρχή της Συνεργασίας 

(Αξιολογικό Ερώτηµα 3) 

 

Η αρχή της συνεργασίας εφαρµόστηκε 
ικανοποιητικά κατά τη διάρκεια της 
προγραµµατικής φάσης (Σχεδιασµός – 
Εξειδίκευση Προγράµµατος) η οποία 
βασίστηκε σε ευρεία διαβούλευση µε 
τους εµπλεκόµενους φορείς. 

 

Οι περιβαλλοντικές ΜΚΟ συµµετείχαν 
ενεργά στη φάση του προγραµµατικού 
σχεδιασµού, µέσω της διαδικασίας 
διαβούλευσης, ενώ παρατηρείται 
απουσία των γυναικείων οργανώσεων, 
οι δε οργανισµοί προώθησης ίσων 
ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών 
εκπροσωπήθηκαν µέσω ενός κεντρικού 
φορέα (Γενική Γραµµατεία Ισότητας). 

 

Η κύρια έκφραση της εταιρικής σχέσης 
είναι µέσω της Επιτροπής 
Παρακολούθησης στην οποία 
εκπροσωπούνται όλοι οι σχετικοί µε το 
Πρόγραµµα φορείς. 

 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης 
συνεδριάζει γενικά µία φορά το χρόνο. 

 

Υπάρχει συνεχής συνεργασία µεταξύ 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και  των 
εθνικών αρχών διαχείρισης.   

 

 

 

Η αρχή της συνεργασίας λειτουργεί 
ικανοποιητικά σε γενικές γραµµές, παρά 
την περιορισµένη εκπροσώπηση των 
γυναικείων οργανώσεων και των 
περιβαλλοντικών ΜΚΟ. 

 

Περιοριστικοί παράγοντες της εταιρικής 
σχέσης είναι η ελλιπής ενηµέρωση και η 
µερική αξιοποίηση των προτάσεων/θέσεων 
των εκπροσώπων των φορέων. 

 

Η συνεργασία µεταξύ Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και  των εθνικών αρχών 
διαχείρισης  λειτουργεί οµαλά και δεν 
έχουν σηµειωθεί προβλήµατα. Η  καλή 
συνεργασία δεν σηµαίνει και την επίλυση 
των σηµαντικών προβληµάτων που 
δηµιουργεί η ανελαστικότητα του 
κανονιστικού πλαισίου για την 
αντιµετώπιση της  οικονοµικής κρίσης. 

 

 

 

Συχνότερες συνεδριάσεις της 
Επιτροπής Παρακολούθησης 

 

Καλύτερη προετοιµασία των 
θεµάτων και άµεση αποστολή 
αυτών προς τα  µέλη καθώς και µε 
διαδικασία συλλογής γνώµης  επί 
αυτών πριν την Επιτροπή, ώστε να 
προαχθεί ικανοποιητικός διάλογος 
µε επικέντρωση στα ουσιαστικά 
προβλήµατα υλοποίησης του 
Προγράµµατος. 

 

Καλύτερη αξιοποίηση της γραπτής 
διαδικασίας, αφού ο χρόνος που 
διατίθεται για τις ετήσιες 
συναντήσεις είναι εκ των 
πραγµάτων οριοθετηµένος και 
περιορισµένος. 

 

Συνεχής, σύντοµη και περιεκτική 
ενηµέρωση για την εξέλιξη του 
Προγράµµατος. 

 

Ειδική κατάρτιση των µελών της 
Επιτροπής Παρακολούθησης 
προκειµένου να ανταποκρίνονται 
καλύτερα στο ρόλο τους που είναι η 
αποτελεσµατική προώθηση της 
εφαρµογής του Προγράµµατος. 
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Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Εφαρµογής του Προγράµµατος 

(Αξιολογικά Ερωτήµατα 4 και 5) 

Πολύπλοκη εθνική νοµοθεσία - π.χ. 
ΚΥΑ για κάθε Μέτρο του 
Προγράµµατος-, καθυστέρηση του 
θεσµικού πλαισίου σχετικά µε το 
πρόβληµα της χωροθέτησης των 
υδατοκαλλιεργειών που ταλανίζει τον 
τοµέα.  

Ελλιπής και καθυστερηµένη 
προετοιµασία των διοικητικών και 
νοµικών πράξεων που το 
προαναφερθέν πολύπλοκο νοµικό και 
διοικητικό καθεστώς καθιστά αναγκαίες 
για την έναρξη και εφαρµογή των 
Μέτρων.  

Προβληµατική λειτουργία και 
υποστελέχωση του Ενδιάµεσου Φορέα 
(Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ∆ράσεων 
του ΕΠ Αλιείας). 

Το ΕΠΑΛ περιλαµβάνει Σχέδιο 
∆ηµοσιότητας το οποίο εξειδικεύεται 
επαρκώς µε βάση τα προβλεπόµενα 
από τον Καν. (ΕΚ) 1198/2006. 

Τα κριτήρια επιλογής πράξεων 
εξειδικεύονται µε σαφήνεια και 
επάρκεια στο επίπεδο της κατηγορίας 
πράξεων. Το σύστηµα κριτηρίων 
επιλογής περιλαµβάνει περιβαλλοντικά 
κριτήρια όπου απαιτείται, ενώ σε 
ορισµένες κατηγορίες πράξεων 
περιλαµβάνει και κριτήρια για την 
εφαρµογή της αρχής ισότητας των 
φύλων. 

Το σύστηµα πληρωµών δεν 
αντιµετωπίζει σηµαντικά  προβλήµατα, 
αν και µέχρι σήµερα είναι µικρός ο 
όγκος των πληρωµών που έχουν 
πραγµατοποιηθεί. Απαιτείται όµως 
µείωση του διοικητικού φόρτου που 
προκαλεί  

Το Πρόγραµµα περιλαµβάνει ένα 
σύστηµα δεικτών εκροών, 
αποτελεσµάτων και επιπτώσεων, οι 
οποίοι είναι απλοί και εύκολα 
µετρήσιµοι. Το ΕΠΑΛ δεν περιλαµβάνει 
δείκτες σχετικούς µε την ισότητα των 
φύλων. 

Σηµαντικές καθυστερήσεις στην 
υλοποίηση των µέτρων των κρατικών 
ενισχύσεων  του Προγράµµατος 

Τα κριτήρια επιλογής πράξεων, καθώς και 
οι διαδικασίες αξιολόγησης των 
προτάσεων που υποβάλλονται 
λειτουργούν αποτελεσµατικά, καλύπτοντας 
τις προϋποθέσεις διαφάνειας όπως 
τίθενται από την κείµενη εθνική και 
κοινοτική νοµοθεσία. Τα κριτήρια που 
σχετίζονται µε την αρχή ισότητας των 
φύλων αφορούν πράξεις που δεν έχουν 
άµεση σχέση µε την ενίσχυση γυναικών 
(π.χ. αλιευτικοί λιµένες). 

Οι δείκτες του Προγράµµατος 
περιλαµβάνονται στις Αποφάσεις Ένταξης 
και τα Τ∆Ε και παρακολουθούνται 
ικανοποιητικά από το σύστηµα 
παρακολούθησης του Προγράµµατος. Εν 
τούτοις η καθυστέρηση πλήρους 
λειτουργίας του ΟΠΣΑΑ συνιστά 
πρόβληµα, αφού δηµιουργεί 
καθυστερήσεις στο συνολικό σύστηµα 
παρακολούθησης και πληρωµής των 
παρεµβάσεων. 

‘Όλοι οι δείκτες του Παραρτήµατος ΙΙΙ του 
Κανονισµού 498/2007 
συµπεριλαµβάνονται στο Ολοκληρωµένο 
Πληροφοριακό Σύστηµα (ΟΠΣΑΑ) και 
έχουν συγκεκριµένο κωδικό, µετά από 
σχετική τροποποίηση στην οποία προέβη 
η ∆ιαχειριστική Αρχή για την κάλυψη των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από τον 
Κανονισµό, σχετικά µε την παροχή 
δεδοµένων παρακολούθησης προς την 
Επιτροπή. 

 

Απλούστευση διαδικασιών και 
αντιµετώπιση των γραφειοκρατικών 
εµποδίων 

∆ηµιουργία ενός θεσµικού 
πλαισίου, µιας ΚΥΑ «οµπρέλας» 
ανά Άξονα, στο πεδίο εφαρµογής 
της οποίας θα εµπερικλείονται   το 
σύνολο των δράσεων. 

Ενίσχυση της Ειδικής Υπηρεσίας 
Εφαρµογής ∆ράσεων ΕΠ Αλιείας σε 
ένα είδος Task Force για τη 
διεκπεραίωση των αιτήσεων που 
έχουν υποβληθεί στο Μέτρο 1.1. – 
Επίλυση του προβλήµατος 
στελέχωσης του Ενδιάµεσου Φορέα 

Το πρόβληµα της χωροθέτησης των 
ιχθυοκαλλιεργειών θα πρέπει να 
επιλυθεί σε συνεργασία µε το 
ΥΠΕΚΑ. 

 Εντατικοποίηση των συνεργειών 
µεταξύ ∆ιαχειριστικής Αρχής και 
Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής 
∆ράσεων Ε.Π. Αλιείας 

Ανάγκη ολοκλήρωσης του ΟΠΣΑΑ 
ώστε αυτό να γίνει πλήρως 
λειτουργικό καλύπτοντας τις 
ανάγκες παρακολούθησης και 
πληρωµής των πράξεων. 

Απλούστευση των διαδικασιών 
όπου είναι δυνατόν, προκειµένου να 
επιταχυνθεί η υλοποίηση. 

Εξειδίκευση κριτηρίων που 
αφορούν στην ενίσχυση γυναικών, 
για την επιλογή των πράξεων που 
θα ενταχθούν στο πλαίσιο των 
ιδιωτικών επενδύσεων που θα 
ενισχυθούν στο πλαίσιο του Άξονα 
4 «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών 
Περιοχών». 

Συνέχιση της µηχανογραφικής 
τήρησης των δεδοµένων 
παρακολούθησης, όπως αυτά 
ορίζονται από το Παράρτηµα ΙΙΙ, 
Καν (ΕΚ) 498/2007, ώστε αυτά να 
περιλαµβάνονται στις Αποφάσεις 
Ένταξης και τα Τ∆Ε και των νέων 
πράξεων των Μέτρων που θα 
προκηρυχθούν. 
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Εξειδίκευση δείκτη σχετικού µε την 
παρακολούθηση της αρχής της 
ισότητας των φύλων, στο πλαίσιο 
της υλοποίησης του Άξονα 4 
«Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών 
Περιοχών». 

 

Αποτελεσµατικότητα και Πρόοδος του Προγράµµατος 

(Αξιολογικά Ερωτήµατα 6 έως 11) 

Μέχρι 30/9/2011 το ποσοστό 
απορρόφησης του ΕΠΑΛ 
διαµορφώνεται σε 15,83% της 
∆ηµόσιας ∆απάνης, ποσοστό το οποίο 
περιλαµβάνει το έργο το Ταµείου 
Ενάλιου που αντιπροσωπεύει το 12,8% 
της ∆ηµόσιας ∆απάνης του ΕΠΑΛ. Το 
ποσοστό ενεργοποίησης του 
προγράµµατος ανέρχεται στο 727% της 
∆∆, ενώ έχουν ενταχθεί έργα που 
αντιστοιχούν στο 41,18% της ∆∆ και η 
ανάληψη νοµικών δεσµεύσεων σε αυτά 
ανέρχεται στο 41,1% ∆∆. 

Ικανοποιητική υλοποίηση µέχρι τέλος 
του έτους αναµένεται να υπάρξει για το  
Μέτρο 1.1 «Μόνιµη παύση αλιευτικών 
δραστηριοτήτων»    

Ικανοποιητική υλοποίηση παρατηρείται 
και στο Μέτρο 3.3 «Αλιευτικοί λιµένες, 
τόποι εκφόρτωσης και καταφύγια», 
τόσο όσον αφορά την 
χρηµατοοικονοµική υλοποίηση όσο και 
όσον αφορά την επίτευξη των 
ποσοτικών του στόχων. 

Το Μέτρο 3.2 «Προστασία και ανάπτυξη 
της υδρόβιας πανίδας και χλωρίδας» 
δεν παρουσιάζει πληρωµές αν και 
υλοποιείται ένας µικρός αριθµός έργων 
σε αυτό, ενώ σε χαµηλά επίπεδα 
κινείται και η υλοποίηση των έργων του 
Α.Π. 5 «Τεχνική Βοήθεια». 

Στον Άξονα Προτεραιότητας 4 έχουν 
εγκριθεί  8 Οµάδες Τοπικής ∆ράσης 
Αλιείας. 

Για την εφαρµογή του Άξονα 4 
θεσπίστηκαν συγκεκριµένα κριτήρια σε 
κεντρικό επίπεδο για την επιλογή της 
περιοχής, τη σύνθεση της κοινοπραξίας, 
την ανάπτυξη της στρατηγικής, την 
επιλογή των υποστηριζόµενων 
ενεργειών. 

Παρατηρείται σηµαντική καθυστέρηση στη 
συνολική υλοποίηση του ΕΠΑΛ, λόγω µιας 
σειράς παραγόντων, όπως η καθυστέρηση 
προετοιµασίας του αναγκαίου θεσµικού 
πλαισίου για την ενεργοποίηση των 
Μέτρων του Προγράµµατος (Κοινές 
Υπουργικές Αποφάσεις), καθώς και η 
καθυστέρηση επίλυσης των προβληµάτων 
που δηµιουργήθηκαν από τον ορισµό της 
Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής.  

Η µη διενέργεια πληρωµών  προς τους 
δικαιούχους του Μέτρου 1.1 το τρέχον έτος 
θα οδηγήσει σε σηµαντική απώλεια πόρων 
λόγω της εφαρµογής του  κανόνα  ν+2. 

Η καθυστέρηση ένταξης έργων στους 
Άξονες Προτεραιότητας 1 «Μέτρα για την 
προσαρµογή του αλιευτικού στόλου» και 2 
«Υδατοκαλλιέργεια, αλιεία εσωτερικών 
υδάτων, µεταποίηση και εµπορία» που 
αντιπροσωπεύουν το 65,1% της συνολικής 
∆∆ του ΕΠΑΛ συνεπάγεται σοβαρούς 
κινδύνους απώλειας πόρων λόγω του 
κανόνα αυτόµατης αποδέσµευσης, αλλά 
και µη επίτευξης των στόχων που θέτει ο 
αρχικός προγραµµατισµός. 

Οι Οµάδες Τοπικής ∆ράσης Αλιείας 
διαµόρφωσαν τη στρατηγική των Τοπικών 
Προγραµµάτων τους µε βάση τις 
προδιαγραφές και το γενικό πλαίσιο που 
καθορίστηκε από τη ∆ιαχειριστική Αρχή 
στην προκήρυξη για την υποβολή Σχεδίων 
Τοπικών Προγραµµάτων. Η στρατηγική 
αυτή εξειδικεύτηκε από κάθε Οµάδα 
ανάλογα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
της περιοχής παρέµβασής της. 

Ο βαθµός ελευθερίας που έχει δοθεί στις 
Οµάδες Τοπικής ∆ράσης Αλιείας αφορά 
κατά κύριο λόγο την επιλογή των έργων 
που υλοποιούνται στα πλαίσια των 
Τοπικών Προγραµµάτων και την πληρωµή 
προς τους δικαιούχους. Σε γενικές γραµµές 
το σύστηµα που ακολουθείται για την 

Ανάγκη άµεσης προκήρυξης των 
υπόλοιπων Μέτρων του 
Προγράµµατος. 

Άµεση ολοκλήρωση του θεσµικού 
πλαισίου (όπου απαιτείται) και των 
λοιπών διαδικασιών για την 
προκήρυξη των Μέτρων των Αξόνων 
Προτεραιότητας 1 και 2 που δεν 
έχουν µέχρι σήµερα προκηρυχθεί. 

Ευρύτερη χρήση της Τεχνικής 
Βοήθειας µε σκοπό την υποστήριξη 
της ∆ιαχειριστικής Αρχής και 
κυρίως του Ενδιάµεσου Φορέα για 
την επιτάχυνση της εφαρµογής των 
Μέτρων που βρίσκονται σε 
καθυστέρηση.   

Απαιτείται η ενίσχυση της 
συνεργασίας µεταξύ των αλιευτικών 
περιοχών µέσω του FARNET µε 
στόχο τη µεταφορά τεχνογνωσίας, 
την ανταλλαγή εµπειριών σχετικά µε 
τον προγραµµατισµό, τις βέλτιστες 
πρακτικές κλπ. 
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 οργάνωση και εφαρµογή του Άξονα 4 έχει 
συγκεντρωτικό χαρακτήρα. 

Η εµπειρία που αποκτήθηκε στη χώρα από 
την εφαρµογή του Leader 
χρησιµοποιήθηκε ευρέως για τη θέσπιση 
των διαδικασιών υλοποίησης του Άξονα 4, 
τόσο ως προς την επιλογή των περιοχών 
όσο και ως προς την επιλογή των ΟΤ∆ 
Αλιείας. Οι 8 εγκεκριµένες ΟΤ∆ Αλιείας 
αποτελούν είτε οµάδες που είχαν 
αναπτυχθεί για τις πρωτοβουλίες LEADER 
II ή LEADER+, είτε/ και για την εφαρµογή 
των Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων 
Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΠΕΠ, 
ΥΠΑΑΤ) της προηγούµενης 
προγραµµατικής περιόδου, οι οποίες 
προχώρησαν στις αναγκαίες προσαρµογές 
στο επίπεδο λήψης αποφάσεων που 
επιβλήθηκαν από την  προκήρυξη για την 
υποβολή  των Σχεδίων Τοπικών 
Προγραµµάτων. 

 

 
 

3.6.6. Τροποποίηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

 

3.6.6.1 Πρόταση δεύτερης τροποποίησης του προγράµµατος 
 
 

Μία πρόταση για τροποποίηση (δεύτερη) του επιχειρησιακού προγράµµατος 

υπεβλήθη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έγκριση στις 27 Μαΐου 2010 µέσω του 

SFC2007. Η τροποποίηση αφορούσε στα µέτρα 1.2 «Προσωρινή παύση αλιευτικών 

δραστηριοτήτων», 3.3: Αλιευτικοί λιµένες, τόποι εκφόρτωσης και καταφύγια και 

στον Άξονα 4: «Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών». Επιπλέον, σε ότι αφορά 

ειδικότερα τη συµπληρωµατικότητα, τα κριτήρια διαχωρισµού και την οριοθέτηση 

των παρεµβάσεων µεταξύ των Ταµείων (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΤΣ), του ΕΓΤΑΑ και του ΕΤΑ, 

εξουσιοδοτείται η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

Αλιείας να προβαίνει σε τροποποίηση του κειµένου του κεφαλαίου 8.6 

«Συµπληρωµατικότατα – Κριτήρια διαχωρισµού µεταξύ των Ταµείων», σε 

συµφωνία µε τις αποφάσεις της Εθνικής Αρχής Συντονισµού, στα πλαίσια της 

απλούστευσης. 
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Η  Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε έγγραφό της στις 12 Ιουλίου 2010 εξέφρασε την 

σύµφωνη γνώµη της αναφορικά µε τις προτεινόµενες (ανωτέρω) τροποποιήσεις. 

Ωστόσο και δεδοµένου ότι οι µεταβολές αυτές δεν επηρεάζουν την στρατηγική, 

τους στόχους και τον χρηµατοδοτικό Πινάκα του ΕΠ, αλλά έχουν µάλλον 

χαρακτήρα διατύπωσης, η Επιτροπή δεν προέβη σε σχετική έκδοση απόφασης 

τροποποίησης του προγράµµατος αλλά σηµείωσε τις αλλαγές και αναµένει να τις 

ενσωµατώσει σε µελλοντική µεταβολή-αναθεώρηση του ΕΠ. 

Κατά το έτος 2011 δεν υπεβλήθη / εκδόθηκε καµία τροποποίηση του 

Προγράµµατος.  

Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την τελική έκθεση ενδιάµεσης αξιολόγησης του 

προγράµµατος που παραλήφθηκε από την ΕΥ∆ΕΠ Αλιείας τον Οκτώβριο του 2011, 

η υποβολή προτάσεων για την αναθεώρηση του Προγράµµατος προϋποθέτει την 

ύπαρξη επαρκών ενδείξεων που θα στοιχειοθετούν δυσκολίες κατά τη φάση της 

υλοποίησης. ∆εδοµένου ότι δεν υπήρξαν προκηρύξεις για τα σηµαντικότερα Μέτρα 

του Άξονα 2, όπως είναι το Μέτρο 2.1 «Υδατοκαλλιέργεια» και το Μέτρο 2.3 

«Επενδύσεις στην µεταποίηση και εµπορία προϊόντων αλιείας και 

υδατοκαλλιέργειας» καθώς και ότι δεν είχαν προκηρυχθεί τα τέσσερα από τα πέντε 

Μέτρα του Άξονα 1, καθίστατο  επίφοβη  κάθε πρόβλεψη. 

 

3.6.6.2 Προτάσεις για µελλοντική αναθεώρηση του προγράµµατος 

 

Λαµβάνοντας υπόψη ότι: 

α) πρόσθετοι πόροι θα απαιτηθούν για τον Άξονα 3 «Μέτρα κοινού 

ενδιαφέροντος», αφού οι νοµικές δεσµεύσεις των ενταγµένων πράξεων καλύπτουν 

τις διατιθέµενες πιστώσεις των αντίστοιχων µέτρων, και οι επιπλέον προτάσεις που 

έχουν υποβληθεί για ένταξη στο Μέτρο 3.3 (µέχρι τα τέλη του 2011) έχουν 

συνολικό κόστος περίπου 10.000.000 €, 

β) πρόσθετοι πόροι ύψους περίπου 10.000.000 Ευρώ θα απαιτηθούν και για την 

κάλυψη των αναγκών που θα δηµιουργηθούν από την ένταξη των νέων τοπικών 

προγραµµάτων στον  Άξονα 4  «Αειφόρος Ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών», 
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γ) η ένταξη στον άξονα 5 «τεχνική βοήθεια» του έργου που αφορά την κάλυψη 

τµήµατος των λειτουργικών δαπανών των Υπηρεσιών που αποτελούν τους 

βασικούς µηχανισµούς διαχείρισης και εφαρµογής του Προγράµµατος δηµιουργεί 

την ανάγκη για αύξηση κατά περίπου 7.000.000 Ευρώ των πόρων του Άξονα, 

και κυρίως κατόπιν αξιολόγησης – συνεκτίµησης της ανταπόκρισης δυνητικών 

δικαιούχων στις προσκλήσεις των Μέτρων 1.3, 2.1 και 2.3 καθώς και της πρόθεσης 

– δυνατότητας υλοποίησης επενδύσεων σε συνδυασµό µε την αναµενόµενη 

ανάκαµψη της οικονοµίας της Χώρας, η ΕΥ∆ ΕΠ Αλιείας θα προχωρήσει σε 

αναθεώρηση του ΕΠ Αλιείας 2007-2013 ανακατανέµοντας τους πόρους µεταξύ των 

αξόνων και ευθυγραµµίζοντας τους αντίστοιχους στόχους. 

 

 

3.6.7. Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα  

 

Σε εφαρµογή του Άρθρου 59 στοιχείο γ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 

του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας, το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

Αλιείας 2007-2013 υποστηρίζεται από ηλεκτρονικό σύστηµα, όπου καταχωρούνται 

και αποθηκεύονται δεδοµένα, που αφορούν στις διαδικασίες και τα στοιχεία 

προγραµµατισµού, διαχείρισης, ελέγχου & υλοποίησης του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος Αλιείας 2007-2013. 

Βάσει του άρθρου 41, παρ. 5 του νόµου 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007), ο 

σχεδιασµός, η οργάνωση, η ευθύνη λειτουργίας και η ανάπτυξη του 

Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος ανατίθεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο 

ΟΠΕΚΕΠΕ ως Αρχή Πιστοποίησης συνεργάζεται µε τους αρµόδιους φορείς και 

υπηρεσίες για τον καθορισµό των κανόνων λειτουργίας του Ολοκληρωµένου 

Πληροφοριακού Συστήµατος ως προς την επεξεργασία των πληροφοριών τις οποίες 

χρησιµοποιεί κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της. 

Κατά την διάρκεια του 2011, συνεχίστηκε η διαδικασία ανάπτυξης και 

συµπλήρωσης του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος, κατά την οποία 
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έγιναν ενέργειες προς την κατεύθυνση της πλήρους λειτουργικότητας του 

συστήµατος µε τις αναγκαίες  διορθώσεις και προσαρµογές, και της πλήρους 

απεικόνισης στο ΟΠΣΑΑ όλων των προβλεπόµενων στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και 

Ελέγχου, συµπεριλαµβανοµένων των πεδίων των διαδικασιών αλλά και των 

εντύπων, τα οποία θα πρέπει να εντάσσονται ως καταχωρητικές φόρµες στο 

ΟΠΣΑΑ και στην συνέχεια να παράγονται ως έντυπα. 

 

 

3.7. Σηµαντικά προβλήµατα που προέκυψαν και µέτρα 

αντιµετώπισής τους 

 

Το κεφάλαιο περιλαµβάνει: 

α) τις δυσκολίες που ανέκυψαν κατά την υλοποίηση του επιχειρησιακού 

προγράµµατος, στον βαθµό που επηρεάζεται οποιοσδήποτε άξονας προτεραιότητας, 

καθώς και τυχόν µέτρα που έχουν ληφθεί κατά την διάρκεια του έτους για την 

επίλυση των σχετικών προβληµάτων, 

β) την σύνοψη των συµπερασµάτων της ετήσιας έκθεσης ελέγχου της Επιτροπής 

∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου καθώς και των σοβαρών προβληµάτων που ενδεχοµένως 

εντοπίστηκαν βάσει της διαδικασίας του άρθρου 61 παράγραφος 1 στοιχείο ε) 

σηµείο i) του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1198/2006 του Συµβουλίου. 

 

3.7.1. ∆υσκολίες που προέκυψαν 

 

Ακολουθεί συνοπτική παράθεση των σηµαντικών προβληµάτων που ανέκυψαν 

κατά την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράµµατος και των σχετικών 

ληφθέντων µέτρων. 
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3.7.1.1 Ανθρώπινο δυναµικό 
 

 

Λόγω των µεταρρυθµίσεων που πραγµατοποιήθηκαν στη δηµόσια διοίκηση, ως 

συνέπεια των µέτρων που λήφθηκαν στο δηµόσιο τοµέα κατά τη διάρκεια του 2011 

για την αντιµετώπιση της οικονοµικής κρίσης της χώρας, προέκυψε σηµαντική 

έλλειψη ανθρωπίνου δυναµικού (λόγω συνταξιοδοτήσεων, µετακίνησης 

προσωπικού σε άλλες υπηρεσίες, κλπ) στις υπηρεσίες που αποτελούν φορείς 

εφαρµογής µέτρων του ΕΠΑΛ, µε αποτέλεσµα τη δυσκολία υλοποίησης των 

σχετικών µέτρων και δράσεων. 

∆υσχέρειες παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα στην λειτουργία των δύο Ειδικών Υπηρεσιών 

του επιχειρησιακού προγράµµατος (Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ και 

Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ∆ράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ), ως αποτέλεσµα της 

διαδοχικής µεταφοράς των υπηρεσιών αυτών σε τρία διαφορετικά Υπουργεία 

(ΥΠΑΑΤ – ΥΘΥΝΑΛ – ΥΠΑΑΝ).  

Το σηµαντικότερο πρόβληµα που παρεµπόδισε την εύρυθµη λειτουργία της Ειδικής 

Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης, ήταν η απουσία προϊστάµενου, ο οποίος λειτουργεί ως 

τελικός διατάκτης των εγγράφων της Υπηρεσίας, λόγω συνταξιοδότησης στις 27-9-

2011 του προϊσταµένου της Μονάδας Α΄, ο οποίος εκτελούσε και χρέη 

αναπληρωτού προϊσταµένου (ο Προϊστάµενος της Υπηρεσίας είχε ήδη 

συνταξιοδοτηθεί από τον Οκτώβριο του 2009). Επιπλέον, η στελέχωση της ΕΥ 

∆ιαχείρισης ήταν και εξακολουθεί να είναι ελλιπής, δεδοµένου ότι µε δυναµικό 32 

στελέχη, το προσωπικό της στα τέλη του έτους 2011 αριθµούσε µόνο 16. 

Η στελέχωση της Ε.Υ. Εφαρµογής ∆ράσεων έγινε εντός του 2011 µε την 

µετακίνηση στελεχών από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. Αλιείας και την 

Γενική ∆/νση Αλιείας, αλλά συνεχίζει να είναι ελλιπέστατη, δεδοµένου ότι µε 

δυναµικό 30 στελεχών, το προσωπικό στα τέλη του έτους έφτασε τους 8 

υπαλλήλους, µε αρµοδιότητα την υλοποίηση των µέτρων κρατικών ενισχύσεων. 

Σηµειώνεται ότι κενή επίσης παρέµεινε µέχρι το τέλος του 2011, η θέση 

Προϊσταµένου και αυτής της Υπηρεσίας καθώς και οι τρεις από τις τέσσερεις θέσεις 

Προϊσταµένων Μονάδων. 
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Για την αντιµετώπιση της έλλειψης προσωπικού στους Φορείς αυτούς, εκδόθηκε η 

αριθ.5111.03/04/2011/21-1-2011 «ανακοίνωση - πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος», µε στόχο να υποβληθούν αιτήσεις από όσους ενδιαφέρονται να 

αποσπαστούν ή να µετακινηθούν στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ή στην Ειδική 

Υπηρεσία Εφαρµογής ∆ράσεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Αλιεία». Παρά 

το γεγονός ότι προχώρησε η αξιολόγηση από την Μονάδα Οργάνωσης της 

∆ιαχείρισης των Αναπτυξιακών Προγραµµάτων (ΜΟ∆ Α.Ε.) των σχετικών αιτήσεων 

που υποβλήθηκαν, η ολοκλήρωση των διαδικασιών για την πλήρη στελέχωση των 

ειδικών υπηρεσιών αναµένεται εντός του έτους 2012. 

Αξίζει να σηµειωθεί εδώ ότι παρά την ελλιπή στελέχωση και το επιπλέον διοικητικό 

κόστος, οι δύο ειδικές υπηρεσίες κατάφεραν να πετύχουν τους ετήσιους στόχους 

τους, µε κυριότερο την απορρόφηση κοινοτικής συνδροµής που υπερκάλυψε την 

υποχρέωση η οποία προκύπτει από την εφαρµογή του κανόνα αυτόµατης 

αποδέσµευσης ν+2 για το έτος 2011. 

 

3.7.1.2 Ενεργοποίηση δράσεων του τοµέα των υδατοκαλλιεργειών 

 

Όσον αφορά το µέτρο 2.1. «Υδατοκαλλιέργεια», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  µε το 

αριθ. 08421/16-7-2009 έγγραφό της υπέδειξε στις ελληνικές αρχές «να µην 

προβούν στην συγχρηµατοδότηση νέων έργων υδατοκαλλιεργειών στο πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού Ταµείου (ΕΠΑΛ 2007-2013) όσο δεν υφίσταται νοµικά αποδεκτή 

µέθοδος αδειοδότησής τους».     

Η ελληνική διοίκηση και προκειµένου να δροµολογηθεί η επίλυση του προβλήµατος 

της χωρικής διάρθρωσης των δραστηριοτήτων του τοµέα υδατοκαλλιεργειών, 

προχώρησε στην εκπόνηση µελέτης και έγκρισης «Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού 

Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες» µε ανοιχτή και 

διαφανή διαδικασία η οποία συνοπτικά είχε ως εξής: 

- έναρξη δηµόσιας διαβούλευσης στις 13 Απριλίου 2011 

- ανάρτηση στην ιστοσελίδα www.opengov.gr για 40 ηµέρες 

- προώθηση στα συναρµόδια υπουργεία για υπογραφή 
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- έγκριση του σχεδίου µε την αριθ.31722/4-11-2011 Απόφαση. 

Στο εγκεκριµένο πλέον Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου 

Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες µεταξύ των άλλων περιλαµβάνονται:  

α) κατευθύνσεις προς τις αρµόδιες αρχές αδειοδότησης για τον προσανατολισµό 

των µονάδων υδατοκαλλιέργειας στις κατάλληλες από χωροταξική άποψη περιοχές, 

ώστε να εναρµονίζονται µε τον περιβάλλοντα χώρο και να περιορίζονται, κατά το 

δυνατό, οι συγκρούσεις µε άλλες χρήσεις, 

β) εξειδίκευση για κάθε τύπο καλλιέργειας,  

γ) κατευθύνσεις για το καθεστώς και τους όρους χωροθέτησης, 

δ) κριτήρια και συµβατότητες χωροθέτησης, και  

στ) προτείνονται µέτρα θεσµικού και διοικητικού–οργανωτικού χαρακτήρα καθώς 

και δράσεις που εντάσσονται και στις προτεραιότητες του ΕΠΑΛ 2007-2013. 

Για την ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στις δραστηριότητες του 

τοµέα υδατοκαλλιεργειών, κάθε µονάδα αδειοδοτείται ξεχωριστά µε περιβαλλοντική 

άδεια και στο πλαίσιο ισχύος της εθνικής περιβαλλοντικής νοµοθεσίας (ισχύει ο 

Νόµος 4014/2011). 

 

3.7.1.3 Χρηµατοπιστωτική κρίση 

 

Κατά την διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007-

2013 η χώρα βρίσκεται σε χρηµατοπιστωτική κρίση. Η χρηµατοπιστωτική αυτή 

κρίση οδήγησε στην ενεργοποίηση του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής 

οικονοµίας από τα κράτη µέλη της Ευρωζώνης και από το ∆ιεθνές Νοµισµατικό 

Ταµείο.  

Η χρηµατοπιστωτική κρίση επηρέασε και θα επηρεάζει αρνητικά την  υλοποίηση 

του συνόλου των Αξόνων και µέτρων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 

2007-2013 µε δεδοµένο ότι υπάρχει πρόβληµα στην διάθεση των απαραίτητων 

δηµόσιων συνεισφορών, αφενός και αφετέρου, διότι λόγω της ύφεσης της 

ελληνικής οικονοµίας υπάρχει µειωµένο επενδυτικό ενδιαφέρον.  
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Για την αντιµετώπιση της κρίσης ενεργοποιήθηκαν µέσα χρηµατοδοτικής τεχνικής, 

όπως προβλέπεται στο Άρθρο 34 του Κανονισµού (ΕΚ) 498/2007, προκειµένου να 

βοηθήσουν µέσω του επιχειρησιακού προγράµµατος τις επιχειρήσεις του τοµέα της 

αλιείας να επενδύσουν. Στα πλαίσια αυτά, τον Οκτώβριο του 2010 συστήθηκε το 

Ταµείο Χαρτοφυλακίου µε την επωνυµία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΑΛΙΟ». Στη συνέχεια και 

εντός του 2011, η ΕΤΕΑΝ Α.Ε. ως δικαιούχος του πράξεων του Ταµείου προχώρησε 

στην δηµοσίευση πρόσκλησης για ανάδειξη Τράπεζας – συν-επενδυτή κεφαλαίων 

µε σκοπό την δηµιουργία Ταµείου ∆ανειοδοτήσεων για την χρηµατοδότηση των 

δανείων των επενδυτικών σχεδίων που θα ενταχθούν στα µέτρα 1.3, 2.1, 2.3 και 

4.1 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007-2013. Καθώς ο διαγωνισµός 

κρίθηκε άγονος, λόγω του προβλήµατος της χρηµατοδοτικής ρευστότητας της 

τραπεζικής αγοράς, και προκειµένου να καµφθεί η απροθυµία των τραπεζών να 

δανειοδοτήσουν, αποφασίστηκε από την Επενδυτική Επιτροπή (που είναι υπεύθυνη 

για την εφαρµογή της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης µεταξύ του Ελληνικού 

∆ηµοσίου και της ΕΤΕΑΝ) η επαναπροκήρυξη της πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος της  ΕΤΕΑΝ ΑΕ τροποποιώντας κάποιους όρους µε στόχο της 

διευκόλυνση της συµµετοχής των τραπεζών. Ωστόσο, δεδοµένου ότι το πρόβληµα 

της χρηµατοδοτικής ρευστότητας παραµένει, οι τράπεζες δεν ανταποκρίθηκαν στην 

δεύτερη πρόσκληση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για συγχρηµατοδότηση. 

Αναµένεται η συνεδρίαση της Επενδυτικής Επιτροπής προκειµένου να εξετάσει την 

έκβαση των διαγωνισµών και να επανακαθορίσει την επενδυτική στρατηγική και τα 

προϊόντα του Ταµείου. 

 

3.7.1.4 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

 

Με την εφαρµογή του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», προέκυψαν 

σηµαντικές αλλαγές στην διοικητική δοµή τόσο των ∆ήµων όσο και των 

Περιφερειών. Σε ότι αφορά στο ΕΠΑΛ, και δεδοµένου ότι κάποια Μέτρα/∆ράσεις 
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έχουν ως φορείς εφαρµογής ∆ήµους ή κατά την υλοποίηση αυτών εµπλέκονται οι 

υπηρεσίες της Περιφέρειας και οι κατά τόπο αρµόδιες Υπηρεσίες Αλιείας, 

παρουσιάστηκε καθυστέρηση εφαρµογής των Μέτρων και ∆ράσεων του 

προγράµµατος. 

Σε ό,τι αφορά στην επίλυση των προβληµάτων που προέκυψαν από την εφαρµογή 

της νέας διοικητικής δοµής της Χώρας, η ΕΥ∆ΕΠ Αλιείας συνεχίζει να υποστηρίζει 

τις Περιφερειακές υπηρεσίες προκειµένου αυτές να ανταποκριθούν στις 

υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει ως προς την εφαρµογή µέτρων / δράσεων του 

ΕΠΑΛ. 

 

3.7.1.5 Πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων 

 

Σηµαντικές διοικητικές καθυστερήσεις σηµειώθηκαν στο σύστηµα χρηµατοροών το 

τελευταίο τετράµηνο του 2011, λόγω έλλειψης τελικού διατάκτη για την 

διεκπεραίωση των σχετικών αιτηµάτων, καθώς και διοικητικών κωλυµάτων άλλων 

εµπλεκόµενων υπηρεσιών (π.χ. οικονοµική υπηρεσία ναυτιλίας) στα πλαίσια 

αιτηµάτων για τροποποίηση  της Συλλογικής Απόφασης Έργων (ΣΑΕ). Αυτές οι 

καθυστερήσεις-δυσλειτουργίες, προκάλεσαν δυσχέρεια στην οµαλή εκταµίευση των 

πιστώσεων, µε αποτέλεσµα καθυστερήσεις είτε στην έναρξη εργασιών των 

ενταγµένων πράξεων είτε στην πληρωµή πιστοποιηµένων δαπανών µε κίνδυνο την 

αναστολή των σχετικών εργασιών. 

 

3.7.1.6 Έγκριση θεσµικού πλαισίου – ∆ιοικητικά θέµατα  

 

Η διαδοχική µεταφορά των Υπηρεσιών ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων στο 

Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας (στα τέλη του 2010) και 

ακολούθως στο Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (στα 

πλαίσια σχετικού ανασχηµατισµού της Κυβέρνησης που πραγµατοποιήθηκε το 

καλοκαίρι του 2011) είχε σαν αποτέλεσµα σηµαντικές καθυστερήσεις στην έγκριση 

του θεσµικού πλαισίου (κοινών υπουργικών αποφάσεων) ορισµένων µέτρων του 
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προγράµµατος και σοβαρές δυσχέρειες στην αντιµετώπιση θεµάτων άµεσης 

προτεραιότητας για την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράµµατος. 

Επιπλέον, ένα σηµαντικό πρόβληµα που παρεµπόδισε την εύρυθµη λειτουργία της 

Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης, ήταν η απουσία προϊσταµένου, ο οποίος λειτουργεί ως 

τελικός διατάκτης των εγγράφων της Υπηρεσίας, λόγω συνταξιοδότησης τον 

Σεπτέµβριο του 2011 του προϊσταµένου της Μονάδας Α΄ της Ε.Υ.∆.Ε.Π.ΑΛ ο οποίος 

εκτελούσε χρέη αναπληρωτή προϊσταµένου από τον Οκτώβριο του 2009. 

Σηµειώνεται ότι δεν έχει οριστεί Γενικός ή Ειδικός Γραµµατέας ως τελικός διατάκτης 

για τις Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης του ΕΠΑΛ,  µε αποτέλεσµα τα παραδοτέα των 

υποθέσεων που χειρίζονται οι υπάλληλοι των Υπηρεσιών να υπογράφονται 

απευθείας από τον Υπουργό.  

Τα ανωτέρω προβλήµατα επηρέασαν ιδιαίτερα την ενεργοποίηση των ιδιωτικών 

επενδύσεων (µέτρο 2.1 «υδατοκαλλιέργειες» και µέτρο 2.3 «µεταποίηση και 

εµπορία αλιευτικών προϊόντων»), καθώς προαπαιτούµενο για την δηµοσίευση των 

προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων από υποψήφιους επενδυτές είναι η 

έκδοση των σχετικών κοινών υπουργικών αποφάσεων. Τα συγκεκριµένα µέτρα 

έχουν ιδιαίτερη σηµασία για το Πρόγραµµα, γιατί απευθύνονται σε ζωτικούς τοµείς 

του κλάδου και διαθέτουν συνολική δηµόσια δαπάνη 78 εκατ.€. 

 

3.7.1.7 Ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα 

 

Όπως προβλέπεται στον Καν.(ΕΕ) 1198/2006 (άρθρο 59) η ∆ιαχειριστική Αρχή του 

ΕΠΑΛ έχει ως υποχρέωση «…να διασφαλίζει την ύπαρξη συστήµατος καταχώρησης 

και αποθήκευσης  σε ηλεκτρονική µορφή, λογιστικών εγγραφών για κάθε πράξη 

στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράµµατος καθώς και της συλλογής ων 

δεδοµένων υλοποίησης που απαιτούνται για την χρηµατοοικονοµική διαχείριση, 

την παρακολούθηση, τις επαληθεύσεις, τους λογιστικούς ελέγχους και την 

αξιολόγηση».  

Το νεοδοµηθέν σύστηµα ΟΠΣΑΑ, συνεχίζει να παρουσιάζει προβλήµατα που 

αφορούν σε: 
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• σφάλµατα-δυσλειτουργίες του συστήµατος, και 

• διασύνδεση µε λοιπά πληροφοριακά συστήµατα. 

 

 

3.7.2. Ετήσια Έκθεση Ελέγχου και Γνωµοδότηση της Αρχής 

Ελέγχου 

 

Αναφορικά µε την διαδικασία του άρθρου 61, παράγραφος 1, στοιχείο ε) σηµείο i) 

του κανονισµού 1198/2006, και όπως αναφέρεται στην ετήσια έκθεση της 

Επιτροπής ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου (Ε∆ΕΛ) η οποία υποβλήθηκε τον ∆εκέµβριο 

του 2011 στην Επιτροπή, δεν εντοπίστηκαν σοβαρά προβλήµατα στα πλαίσια των 

ελέγχων που διενεργήθηκαν. 

Συγκεκριµένα και σύµφωνα µε την ετήσια έκθεση ελέγχου, για το διάστηµα 1-7-

2010 έως 30-6-2011, η Ε∆ΕΛ ως αρµόδια Αρχή Ελέγχου του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος Αλιείας 2007-2013, διενήργησε έναν έλεγχο συστήµατος στην Αρχή 

Πιστοποίησης – ΟΠΕΚΕΠΕ και οκτώ (8) ελέγχους πράξεων. 

Όσον αφορά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στόχος ήταν η 

επαλήθευση της ικανοποίησης των θεµελιωδών απαιτήσεων και των αντίστοιχων 

κριτηρίων αξιολόγησης της λειτουργίας του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου 

του εν λόγω φορέα. Από τα αποτελέσµατα του ελέγχου διαπιστώθηκε η επάρκεια 

του ελεγχόµενου φορέα ως προς την άσκηση των αρµοδιοτήτων του, ενώ δεν 

αναδείχθηκαν κύρια ευρήµατα. Αντικείµενο του ελέγχου αυτού αποτέλεσε και η 

συµµόρφωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στις συστάσεις του ελέγχου που διενεργήθηκε από την 

Ε∆ΕΛ κατά την προηγούµενη ελεγκτική περίοδο. Από την συνολική αξιολόγηση 

των επιµέρους θεµελιωδών απαιτήσεων που ελέγχθηκαν, σε συνδυασµό µε τα 

συµπεράσµατα που εξήχθησαν από την παρακολούθηση της συµµόρφωσης του 

ΟΠΕΚΕΠΕ στις συστάσεις του ελέγχου της Ε∆ΕΛ κατά την προηγούµενη ελεγκτική 

περίοδο, κρίθηκε ότι το σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου του ελεγχόµενου φορέα 

λειτουργεί, απαιτούνται ωστόσο κάποιες βελτιώσεις. 
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Όσον αφορά τους οκτώ (8) δειγµατοληπτικούς ελέγχους πράξεων, στόχος ήταν η 

επαλήθευση ότι: α) πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ένταξη και 

χρηµατοδότηση των πράξεων από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, β) οι 

πράξεις/υποέργα συµµορφώνονται µε τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες για 

θέµατα δηµοσίων συµβάσεων, γ) οι πράξεις/υποέργα υλοποιούνται σύµφωνα µε τις 

αντίστοιχες αποφάσεις έγκρισης και πληρούν οποιονδήποτε όρο ως προς τη 

λειτουργικότητα και τη χρήση τους και δ) οι δαπάνες που δηλώνονται από τον 

εκάστοτε ∆ικαιούχο συνάδουν προς τους κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες. 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των ανωτέρω δειγµατοληπτικών ελέγχων πράξεων, 

δεν αναδείχθηκαν κύρια ευρήµατα τα οποία να φέρουν ενδείξεις συστηµικότητας. 

Επιπροσθέτως, κατά τους εν λόγω ελέγχους δαπανών δεν διαπιστώθηκαν µη 

επιλέξιµες δαπάνες µε αποτέλεσµα το σφάλµα για την συγκεκριµένη ελεγκτική 

περίοδο, στο πλαίσιο του ΕΠ Αλιεία, να είναι µηδενικό. 

Επιπλέον των ανωτέρω, και µεταγενέστερα της υπό εξέταση ελεγκτικής περιόδου, 

η Ε∆ΕΛ αξιολογώντας την επικαιροποιηµένη έκδοση του Σ∆Ε που παρέλαβε στα 

τέλη του Νοεµβρίου του 2011, επεσήµανε ότι, οι αλλαγές που περιγράφονται στο 

πλαίσιο της επικαιροποιηθείσας περιγραφής, δεν επηρεάζουν αρνητικά την 

λειτουργία του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου του ΕΠ. 

 

Η Ε∆ΕΛ στο σχεδιασµό της ελεγκτικής της δραστηριότητας για την επόµενη 

ελεγκτική περίοδο 1/07/2011-30/06/2012 περιλαµβάνει τις ακόλουθες δράσεις: 

- ελέγχους συστήµατος στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ∆ράσεων Ε.Π. Αλιείας και 

στις Οµάδες Τοπικής ∆ράσης, οι οποίοι θα διενεργηθούν σε περίπτωση που 

ξεκινήσει η λειτουργία τους (δήλωση δαπανών στην Ε.Ε.). 

- διερεύνηση της λειτουργίας των διαχειριστικών επαληθεύσεων, ως λειτουργία 

υψηλής βαρύτητας, κατά τους ελέγχους συστηµάτων στους φορείς διαχείρισης.  

Επίσης, κατά τον έλεγχο στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ∆ράσεων Αλιείας θα 

διερευνηθεί η διασφάλιση, µέσω κατάλληλων διαδικασιών, ότι ο όρος «µη αύξηση 

της αλιευτικής ικανότητας του σκάφους» τηρείται κατά τη χορήγηση ενισχύσεων 

υπό το άρθρο 25 του Κανονισµού 1198/2006. 
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Η Ε∆ΕΛ θα κρίνει αν υπάρχει ανάγκη ελέγχου στον ΟΠΕΚΕΠΕ µε βάση τα οριστικά 

αποτελέσµατα του ελέγχου συστήµατος στον φορέα αυτό που διενεργήθηκε τον 

Μάιο του 2011. 

Η εξαγωγή του δείγµατος υποέργων θα γίνει τον Ιανουάριο του 2012 µε βάση τις 

δηλωθείσες στην ΕΕ δαπάνες εντός της περιόδου αναφοράς 1/1/2011-31/12/2011 

και οι έλεγχοι θα διενεργηθούν κατά το πρώτο εξάµηνο του έτους 2012. 

 

 

3.8. Συστάσεις της Επιτροπής µετά την ετήσια εξέταση 

του επιχειρησιακού προγράµµατος   

 

3.8.1. Ετήσια συνάντηση - εξέταση της ετήσιας έκθεσης έτους 2010 

 

Η ετήσια εξέταση του προγράµµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 69 του Κανονισµού 

1198/2006 του Ευρωπαϊκού Ταµείου Αλιείας - ΕΤΑ, συνοδεύει την ετήσια έκθεση 

που έχει προηγηθεί και εξετάζει την πρόοδο υλοποίησης του προγράµµατος. 

Η ετήσια έκθεση του έτους 2010 παρελήφθη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 30 

Ιουνίου του 2011. Η Επιτροπή µε έγγραφό της (MARE/D3/GS/D2011n753109/11-

7-2011) έκανε αποδεκτή την ετήσια έκθεση κατά την έννοια του Άρθρου 67 

(παράγραφοι 3 & 4) του Κανονισµού του Ευρωπαϊκού Ταµείου Αλιείας (ΕΤΑ). 

Η ετήσια συνάντηση για την έκθεση 2010 πραγµατοποιήθηκε στην έδρα της 

∆ιαχειριστικής Αρχής του Ε.Π. στην Αθήνα στις 18 Νοεµβρίου 2011, κατόπιν 

σχετικής πρόσκλησης του εκπροσώπου της Επιτροπής κυρίου Στέφανου Σαµαρά. 

Οι Ελληνικές αρχές εκπροσωπήθηκαν από τους προϊσταµένους των µονάδων της 

Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης (η θέση του προϊσταµένου της ΕΥ∆ ήταν κενή), την 

αναπληρώτρια προϊσταµένη της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής ∆ράσεων Αλιείας και 

ένα σηµαντικό αριθµό στελεχών των δύο αυτών υπηρεσιών. Συµµετείχε, επίσης, η 

Γενική ∆/νση Αλιείας, η Ε∆ΕΛ (Αρχή Ελέγχου), ο ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισµός 
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Πληρωµών) και το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Κατά την συνάντηση αυτή 

εξετάστηκαν τα ακόλουθα: 

 

Α. Εκτέλεση και εφαρµογή του προγράµµατος 

Α.1) Άξονας 1: Ο άξονας παρουσίασε σηµαντική καθυστέρηση εν αναµονή της 

δηµιουργίας-στελέχωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής ∆ράσεων Αλιείας η 

οποία ουσιαστικά ξεκίνησε να λειτουργεί τον Μάιο του 2011. Η εκπρόσωπος της 

Ειδικής Υπηρεσίας ενηµέρωσε την Επιτροπή ότι καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια 

για να καλυφθεί ο χαµένος χρόνος και να εφαρµοστεί η απόσυρση αλιευτικών 

σκαφών σύµφωνα µε το πρόγραµµα και τα εγκεκριµένα σχέδια προσαρµογής της 

αλιευτικής προσπάθειας. Για το σκοπό αυτό ελήφθησαν διοικητικές αποφάσεις για 

την διάλυση 947 σκαφών (315 αποφάσεις το Σεπτέµβριο του 2011 συνολικού 

κόστους 18,768 εκατ. € και στη συνέχεια 632 αποφάσεις τον Νοέµβριο του 2011 

για ένα συνολικό κόστος 40,734 εκατ. €). 

Α.2) Άξονας 2: Οι υπηρεσίες διαχείρισης πληροφόρησαν τους συµµετέχοντες ότι 

δηµοσιεύτηκαν οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που καθορίζουν τις διαδικασίες 

υπαγωγής πράξεων και καταβολής των οικονοµικών ενισχύσεων στους δικαιούχους 

των µέτρων 2.1 και 2.3.  

Από την πλευρά του το Υπουργείο Περιβάλλοντος ενηµέρωσε ότι το Ειδικό Πλαίσιο 

Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες 

εγκρίθηκε µε την αριθ.31722/4−11−2011 Απόφαση της Επιτροπής Συντονισµού 

της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τοµέα του χωροταξικού σχεδιασµού και της 

αειφόρου ανάπτυξης. Με τον τρόπο αυτό, αξιοποιούνται και οι σχετικές µελέτες 

Περιοχών Οργανωµένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών που συγχρηµατοδοτήθηκαν 

στα πλαίσια τη προγραµµατικής περιόδου 2000-2006. Επιπλέον, µε το ειδικό αυτό 

πλαίσιο λύνεται και το νοµικό πρόβληµα που εµπόδιζε τη συν-χρηµατοδότηση των 

νέων επενδύσεων για την υδατοκαλλιέργεια στην Ελλάδα.  

Α.3) ∆άνεια και Εγγυήσεις του Ταµείου ΕΝΑΛΙΟ: Το Ταµείο παρέµεινε ανενεργό, 

διότι καµία τράπεζα δεν ανταποκρίθηκε στις δύο προσκλήσεις εκδήλωσης 
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ενδιαφέροντος που δηµοσιεύτηκαν εντός του 2011 για συνεργασία µε την ΕΤΕΑΝ 

ΑΕ στη δανειοδότηση των MME στον τοµέα της αλιείας.  

Α.4)  Άξονας 3: Όσον αφορά τα έργα υποδοµής, υπήρξε κάποια πρόοδος στα έργα 

των τεχνητών υφάλων και τα αλιευτικά καταφύγια. Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα έργα 

υποδοµής είναι σηµαντικά για το ΕΠ επειδή είναι χρήσιµα για τον τοµέα και 

µπορούν να φέρουν δαπάνες και να µειώσουν τον κίνδυνο απώλειας πόρων από 

την εφαρµογή του κανόνα Ν +2 στο τέλος 2011. 

Α.5) Άξονας 4: η ∆ιαχειριστική Αρχή ενηµέρωσε τους συµµετέχοντες σχετικά µε 

την πρόοδο των εργασιών για τον άξονα 4, συµπεριλαµβανοµένης της επιλογής 

των οµάδων τοπικής δράσης αλιείας. Οκτώ (8) οµάδες έχουν επιλεγεί και πέντε (5) 

βρίσκονται στη διαδικασία αξιολόγησης. Στις επιλεγµένες Οµάδες Τοπικής ∆ράσης 

έχει χορηγηθεί προκαταβολή. Η Ε∆ΕΛ ενηµέρωσε ότι θα πραγµατοποιήσει ελέγχους 

στις οµάδες εφόσον αυτές δηλώσουν σχετικές δαπάνες µε σκοπό την πιστοποίηση 

τους (πιθανότερα κατά το πρώτο εξάµηνο του 2012).  

Οι µέχρι σήµερα επιλεγµένες οµάδες συνεργάζονται στα πλαίσια του δικτύου  

FARNET, και έχουν υπογράψει µία άτυπη συµφωνία για την δικτύωσή τους σε 

εθνικό επίπεδο. 

Α.6) ∆ιαχειριστικό Σχέδιο για τα χέλια: Η Επιτροπή υπενθύµισε στην Γενική 

∆ιεύθυνση Αλιείας ότι το Ελληνικό σχέδιο για τα χέλια θα πρέπει να εφαρµοστεί και 

ότι πρέπει να αποσταλεί η ετήσια έκθεση στην DG MARE. Η Επιτροπή επίσης ζήτησε 

από την ∆Α να συµπεριλάβει κείµενο αναφορικά µε την πρόοδο του σχεδίου για τα 

χέλια στην ετήσια έκθεση του έτους 2011. 

Η προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης Υδατοκαλλιεργειών και Εσωτερικών Υδάτων 

ενηµέρωσε την Επιτροπή ότι διοικητικά µέτρα έχουν ήδη ληφθεί µε εντολές προς 

τις περιφερειακές αρχές για την παρακολούθηση των εισαγωγών και την 

απελευθέρωση του 10% των αλιευµάτων. Μία πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος είναι σε εξέλιξη για το µέτρο 3.1, από το οποίο οι αρχές προτίθενται 

να συνχρηµατοδοτήσουν ορισµένες δράσεις, καθώς και µελέτες από πανεπιστήµια.  

Α.7) Άλλα προβλήµατα που αντιµετώπισε η ∆Α:. Οι περίπλοκες διοικητικές 

διαδικασίες, οι συχνές αλλαγές στο διοικητικό πλαίσιο, η κρίση του ιδιωτικού τοµέα 
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και η έλλειψη ιδίων πόρων είναι τα µεγαλύτερα προβλήµατα για την κανονική 

εφαρµογή του ΕΠ. 

 

Β. ∆ιαχείριση του Προγράµµατος: 

Β.1) Οργάνωση της διαχειριστικής αρχής: Η διαχειριστική αρχή είναι 

αποδιοργανωµένη λόγω των συχνών αλλαγών (µεταφορές από το ένα Υπουργείο 

στο άλλο) και τη µη τοποθέτηση προϊσταµένου. Η ίδρυση και η λειτουργία της 

«Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής» όπως απαιτείται από την ελληνική νοµοθεσία είναι 

µια θετική εξέλιξη. Η Επιτροπή προτείνει να ετοιµαστεί από τις δύο υπηρεσίες ένα 

σχέδιο δράσης για την ταχεία πρόοδο της υλοποίησης του ΕΠ. 

Β.2) Η ετήσια έκθεση προόδου 2010: Η έκθεση θεωρείται αποδεκτή, κατά την 

έννοια του άρθρου 67 (3) του Κανονισµού 1198/2006.  

Β.3) Κατάλογος δεδοµένων που κοινοποιούνται στην Επιτροπή (Παράρτηµα ΙΙΙ του 

Κανονισµού 498/2007): Η ∆ιαχειριστική Αρχή επιβεβαίωσε ότι η σχετική έκθεση θα 

είναι διαθέσιµη, όπως προβλέπεται στον κανονισµό. 

Β.4) Σύστηµα ∆ιαχείρισης & Ελέγχου: Οι Ελληνικές αρχές βεβαίωσαν ότι οι έλεγχοι 

θα διενεργούνται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Σ∆Ε. Το Σ∆Ε θα πρέπει να 

αναθεωρηθεί ώστε να αντικατοπτρίζει το νέο διοικητικό πλαίσιο µέσα στο οποίο 

λειτουργεί η Αρχή ∆ιαχείρισης. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να πιστοποιηθούν οι οµάδες 

που έχουν επιλεγεί για τη διαχείριση του Άξονα 4. Η Ε∆ΕΛ ενηµέρωσε σχετικά, ότι 

θα κάνει την αξιολόγηση των οµάδων για την πιστοποίηση τους, αµέσως µόλις οι 

οµάδες παρουσιάσουν δαπάνες. 

Β.5) Χρηµατοοικονοµικά: Η ∆ιαχειριστική Αρχή δεν µπορούσε να ενηµερώσει µε 

βεβαιότητα την Επιτροπή σχετικά µε τις προβλέψεις για αιτήσεις πληρωµών που θα 

υποβληθούν στο µέλλον.  
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3.8.2. Εφαρµογή συστάσεων στα πλαίσια της ετήσιας εξέτασης του 

προγράµµατος 

 

Αναφορικά µε την πορεία υλοποίησης του Εθνικού Προγράµµατος ∆ιαχείρισης για 

το χέλι, οι ενέργειες που έχουν γίνει µέχρι σήµερα από την ∆/νση 

Υδατοκαλλιεργειών και Εσωτερικών Υδάτων της Γενικής ∆/νσης Αλιείας του ΥΠΑΑΝ 

είναι οι ακόλουθες : 

- Έχουν εκδοθεί τρεις εγκύκλιοι εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ.1100/2007 

και των µέτρων του Εθνικού ∆ιαχειριστικού Προγράµµατος για το χέλι που 

αφορούν: τοπικές απαγορεύσεις της άσκησης στοχευµένης για χέλι αλιευτικής 

δραστηριότητας από ερασιτέχνες, περιορισµούς χρονικούς ή/και στα 

χρησιµοποιούµενα αλιευτικά εργαλεία για τους επαγγελµατίες αλιείς, σύνταξη κατά 

τόπους επιτροπών για την εφαρµογή των µέτρων απελευθέρωσης ασηµόχελου από 

τις λιµνοθάλασσες και γυαλόχελου σε κατάλληλες περιοχές για εµπλουτισµό. 

- Στο πλαίσιο της συνεχούς συνεργασίας της µε την Κεντρική ∆ιαχειριστική Αρχή 

CITES (ΥΠΕΚΑ – Γενική Γραµµατεία ∆ασών), εξέδωσε εγκύκλιο µε την παροχή 

οδηγιών προς τις περιφερειακές υπηρεσίες αλιείας για τις εισαγωγές-εξαγωγές 

χελιού στο πλαίσιο της ενδοκοινοτικής διακίνησης αυτού. 

- υποβλήθηκε αίτηµα στις Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης προκειµένου να ενταχθούν  

συγκεκριµένες προτάσεις δράσεων του Εθνικού ∆ιαχειριστικού Προγράµµατος για 

το χέλι, στο µέτρο 3.1 «Συλλογικές ∆ράσεις», συνολικού κόστους 735.000 Ευρώ. 

Επιπλέον έχει αναληφθεί από µέρους της ∆ΕΗ Α.Ε, στο πλαίσιο της κοινωνικής 

εταιρικής ευθύνης της και στο  µέτρο «τεχνικών και υποστηρικτικών παρεµβάσεων 

για την ανασύσταση του αποθέµατος του Ευρωπαϊκού χελιού σε περιοχές όπου 

παρουσιάζονται δραστηριότητες της ∆ΕΗ Α.Ε.», η χρηµατοδότηση για την  

εκπόνηση δυο µελετών που αφορούν στην τυπολογία των εµποδίων, που 

επηρεάζουν τη µετανάστευση του χελιού και στην εκτίµηση της 

αποτελεσµατικότητας των τεχνικών µέτρων για τη διευκόλυνση της µετανάστευσης 

του χελιού (~40%) τα αποτελέσµατα των οποίων θα κοινοποιηθούν περί τα τέλη 

Οκτωβρίου 2012, µε την ολοκλήρωση του έργου. 
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3.9. Επιστροφή ή εκ νέου χρήση της συνδροµής  

 

Κατά το έτος 2011 δεν έχει γίνει καµία χρήση της συνδροµής που επεστράφη ή 

επαναχρησιµοποίηση συνδροµής, µετά από ακύρωση της συνδροµής, όπως 

αναφέρεται στο άρθρο 65 και στο άρθρο 96 του κανονισµού (ΕΚ) 1198/2006.  

 

 

3.10. Σηµαντική τροποποίηση κατά την έννοια του 

άρθρου 56 

∆εν εντοπίστηκε σηµαντική τροποποίηση κατά την έννοια του άρθρου 56 του 

κανονισµού (EΚ) αριθ. 1198/2006. 

 

 

3.11. Αλλαγές στο πλαίσιο και στους γενικούς όρους 

υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράµµατος  

 

 

Η υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007-2013 επηρεάστηκε 

από τα προβλήµατα που περιγράφησαν αναλυτικά στα προηγούµενα κεφάλαια της 

έκθεσης. 
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4. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

 

 

Κατά το έτος 2011, στα πλαίσια της τεχνικής βοήθειας της εφαρµογής του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007-2013 υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες 

ενέργειες:  

- Προκήρυξη, ανάθεση σε εξωτερικό σύµβουλο και ολοκλήρωση του έργου 

της ενδιάµεσης αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος,  

- µετακινήσεις στελεχών της ΕΥ∆ ΕΠ Αλιείας στα πλαίσια παρακολούθησης 

των παρεµβάσεων και των πράξεων που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα, 

- υποστήριξη από τεχνικό Σύµβουλο της εξειδίκευσης του θεσµικού πλαισίου, 

µε την έκδοση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων που απαιτείται για την 

προκήρυξη Μέτρων και δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, 

- τεχνική υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής ∆ράσεων Αλιείας για 

την υλοποίηση των Μέτρων του Άξονα Προτεραιότητας 1 του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος από εξωτερικό Σύµβουλο, 

- εξειδικευµένη τεχνική υποστήριξη των δηµοσίων έργων του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος από ανεξάρτητο Τεχνικό Σύµβουλο – Λιµενολόγο.  

 

Λεπτοµερείς πληροφορίες που αφορούν στο φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο των 

ανωτέρω ενεργειών περιλαµβάνονται στο Κεφάλαιο 3.5.2.5.  
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5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ   

 

Κατά την διάρκεια του έτους 2011 αναλήφθηκαν συγκεκριµένες ενέργειες  

πληροφόρησης και δηµοσιότητας του επιχειρησιακού προγράµµατος. Στόχος των 

ενεργειών αυτών ήταν η δηµοσιοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, των 

Αξόνων και των Μέτρων του προς το ευρύ κοινό και στους δυνητικούς δικαιούχους  

και αναλυτικά:   

1. Κατά την διάρκεια όλου του έτους δηµοσιεύτηκαν τα ακόλουθα άρθρα: 

- στην εφηµερίδα «Ναυτεµπορική» άρθρο σχετικά µε: (1) την υπογραφή από 

τον Υπουργό των αποφάσεων ένταξης δύο αλιευτικών καταφυγίων 

συνολικής δηµόσιας δαπάνης 3.512.130 € (για την βελτίωση του αλιευτικού 

λιµένα Καλύµνου και την κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου στη θέση 

Κοκκινιά Γλυκόβρυση ∆ήµου Έλους Λακωνίας), (2) την υπογραφή των 6 

πρώτων συµβάσεων για τα τοπικά προγράµµατα ανάπτυξης αλιευτικών 

περιοχών, (3) την αναµενόµενη ένταξη δύο έργων τεχνητών υφάλων στο 

ΕΠΑΛ και (4) το νέο έργο της ιχθυόσκαλας Πάτρας,  

- στο περιοδικό «Αλιευτικά Νέα» µε τίτλους: (1) «περισσότερα χρήµατα για 

απόσυρση βιντζοτρατών το 2011» , (2) «πρόσκληση για υποβολή 

προτάσεων στο µέτρο 1.1», (3) «ένταξη λιµενικών έργων σε αλιευτικό 

καταφύγιο Νοµού Καβάλας», (4) «ξεκίνησαν οι αιτήσεις για µόνιµη παύση 

αλιευτικών δραστηριοτήτων στην Θεσσαλονίκη», (5) «υπογραφή 

συµβάσεων µε τις πρώτες Οµάδες Τοπικής ∆ράσης του Άξονα 4 του ΕΠΑΛ 

2007-2013», (6) «ανασυγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠΑΛ 2007-

2013», (7) ένταξη έργων κατασκευής τεχνητών υφάλων στον Νοµό 

Πιερίας», (8) «υπεγράφη το Leader Αλιείας του Αµβρακικού», (9) «προς νέο 

θεσµικό πλαίσιο οι υδατοκαλλιέργειες», (10) «επιδοτήσεις έως 70% σε 

επαγγελµατίες αλιείς», (11) «επιδότηση του εκσυγχρονισµού των αλιευτικών 

σκαφών», (12) «ύφαλοι στις περιοχές Κίτρους και Λιτόχωρου», (13) «δάνεια 

έως 800.000 € από το ταµείο Ενάλιο του ΕΤΕΑΝ»  
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- στις εφηµερίδες ΚΕΡ∆ΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ και ΕΘΝΟΣ, για την υπογραφή 

των συµβάσεων Leader Αλιείας 

- στα περιοδικά «Αγροτικός Συνεταιρισµός» , «Agrenda» και «ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ» 

σχετικά µε τα τοπικά προγράµµατα ανάπτυξης αλιευτικών περιοχών 

- στην εφηµερίδα «Ναυτεµπορική» για την υπογραφή της σύµβασης για την 

ανάπτυξη της δυτικής ακτής του Θερµαϊκού 

- στις εφηµερίδες ΕΘΝΟΣ, ΗΜΕΡΗΣΙΑ, ΕΞΠΡΕΣ, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ και 

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ µε τίτλους: (1) «Επιδοτήσεις έως 70% σε επαγγελµατίες 

αλιείς», (2) «50,2 εκατ.€. στους επαγγελµατίες αλιείς», (3) «Καταφύγια 

αλιευµάτων στην Πιερία», (4) «απόφαση για την χρηµατοδότηση δύο 

τεχνητών υφάλων στον Νοµό Πιερίας», (5) «δύο τεχνητοί ύφαλοι στον 

Θερµαϊκό», (6) «χρηµατοδοτική ένεση άνω των 15 εκατ. ευρώ σε 

ιχθυόσκαλες της χώρας», (7) «πρόγραµµα εκσυγχρονισµού αλιευτικών 

σκαφών». 

2. Εκδόθηκαν τα ακόλουθα ∆ελτία τύπου:  

- στις 17-2-2011 για την υπογραφή των 6 πρώτων συµβάσεων του άξονα 4, 

από τον Υπουργό και τους εκπροσώπους των αντίστοιχων τοπικών οµάδων 

δράσεων αλιείας 

- στις 17-5-2011 στα πλαίσια της ευρείας ενηµέρωσης του κοινού για την 

πρόοδο υλοποίησης του ΕΠΑΛ κατά την διάρκεια της 4ης συνεδρίασης της 

Επιτροπής Παρακολούθησης 

- στις 2-8-2011 για την υπογραφή της πρώτης απόφασης ένταξης για την 

χρηµατοδότηση της µόνιµης παύσης αλιευτικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο 

του µέτρου 1.1 

- στις 2-12-2011 για την ολοκλήρωση της πληρωµής των πρώτων δικαιούχων 

του µέτρου 1.1 «διάλυση αλιευτικών σκαφών» 

3. Ενηµερώθηκαν οι αλιευτικοί συνεταιρισµοί από την ΠΑΣΕΓΕΣ µε έγγραφο και 

µε σχετική ανάρτηση στην οικεία ιστοσελίδα της αναφορικά µε την έναρξη 

υποβολής αιτήσεων στις κατά τόπους υπηρεσίες αλιείας στα πλαίσια του µέτρου 



105 

1.1, την ένταξη λιµενικών έργων σε αλιευτικά καταφύγια και το ενισχυµένο 

κίνητρο απόσυρσης βινζότρατας. 

4. Τέθηκαν σε δηµόσια διαβούλευση τα σχέδια των κοινών υπουργικών 

αποφάσεων για τα µέτρα 3.5 «πιλοτικά σχέδια» (έγγραφο της ΕΥ∆ΕΠ Αλιείας 

258/17-3-2011), 2.1 «υδατοκαλλιέργεια (έγγραφο της ΕΥ ΕΦ∆ Αλιείας 

αριθ.1300/31-5-2011) και 2.3 «µεταποίηση και εµπορία» (έγγραφο της ΕΥ ΕΦ∆ 

Αλιείας αριθ.1335/7-6-2011). 

5. ∆ηµοσιοποιήθηκαν οι προσκλήσεις των µέτρων 1.1 «µόνιµη παύση αλιευτικών 

δραστηριοτήτων», 3.1 «συλλογικές δράσεις», 3.2 «προστασία και ανάπτυξη της 

υδρόβιας πανίδας & χλωρίδας» (3η πρόσκληση) και 3.3 «αλιευτικοί λιµένες, τόποι 

εκφόρτωσης και καταφύγια» (2η πρόσκληση) στην ιστοσελίδα της ΕΥ∆ΕΠ Αλιείας. 

6. Πληροφόρηση για την πορεία υλοποίησης του προγράµµατος στα πλαίσια της 

τέταρτης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης που πραγµατοποιήθηκε 

στην Αθήνα παρουσία εκπροσώπων του τύπου. 

7. Με ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, έγινε ενηµέρωση για το Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα Αλιείας 2007-2013 (και ειδικότερα και για συγκεκριµένες προσκλήσεις) 

και προτροπή να επισκεφθούν οι ενδιαφερόµενοι την ηλεκτρονική σελίδα 

www.alieia.gr. Η ενηµέρωση απευθύνθηκε σε συλλογικούς φορείς αλιέων, τοπικές 

Υπηρεσίες Αλιείας, Λιµεναρχεία και την τοπική Αυτοδιοίκηση. 

8. Μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης infoalieia@mou.gr απαντήθηκαν 

ερωτήµατα που αφορούσαν στην υλοποίηση και διαχείριση του ΕΠΑΛ. Μέσω της 

ηλεκτρονικής αυτής διεύθυνσης εξυπηρετούνται οι δυνητικοί δικαιούχοι καθ΄ όλη 

την διάρκεια εξέλιξης του προγράµµατος. 

9. Οι υπηρεσίες διαχείρισης συνεργάζονται µε τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης 

µέσω έντυπης και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας µε σκοπό την ενηµέρωση και 

κινητοποίηση των τοπικών κοινωνιών καθώς επίσης και µε τις σχετιζόµενες 

επαγγελµατικές οργανώσεις του τοµέα της αλιείας για την εξασφάλιση 

συµπληρωµατικότητας ενεργειών πληροφόρησης και δηµοσιότητας. Επιπλέον, και 

οι Οµάδες Τοπικής ∆ράσης Αλιείας στο πλαίσιο των υποχρεώσεων τους ως 

Ενδιάµεσοι Φορείς ∆ιαχείρισης (ΕΦ∆) πραγµατοποιούν το δικό τους διαφηµιστικό 
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πρόγραµµα στο πλαίσιο του οποίου προβάλλουν και την ταυτότητα επικοινωνίας 

του ΕΠΑΛ. 

 

 

6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ 

 

Κατά το έτος 2011  δεν παρατηρήθηκαν προβλήµατα σχετικά µε τη συµµόρφωση 

µε το κοινοτικό δίκαιο. 

 

 

 

7. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ 

 

7.1. Επιτροπή ∆ιάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών 

Παρακολούθησης των επιχειρησιακών 

προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, του Προγράµµατος 

Αγροτικής Ανάπτυξης και του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος Αλιείας 2007-2013  

 

Στο άρθρο 11 παράγραφος (γ) του Νόµου 3614/2007 έχει προβλεφθεί η 

συγκρότηση «Επιτροπής ∆ιάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών 

Παρακολούθησης των επιχειρησιακών προγραµµάτων του Εθνικού Στρατηγικού 

Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και 

του επιχειρησιακού προγράµµατος Αλιείας 2007-2013». 



107 

Με την αριθ. 9292/ΕΥΘΥ334/18-2-2009, απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και 

Οικονοµικών έγινε η συγκρότηση της ∆ιάσκεψης των Προέδρων.  

Η ∆ιάσκεψη των Προέδρων του ΕΣΠΑ 2007-2013 του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

Αλιείας (ΕΠΑΛ)  πραγµατοποίησε τη 3η συνεδρίασή της στις 14 ∆εκεµβρίου 2011, 

στην Αθήνα, σε συνέχεια της υπ’ αριθµ. 53281  Γρ. Υφ. 8365/08-12-2011 

πρόσκλησης του Προέδρου της, Υφυπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας κου Θ. Μωραΐτη ο οποίος προέδρευσε και της ∆ιάσκεψης. Στη ∆ιάσκεψη 

παρέστησαν και πραγµατοποίησαν οµιλία ο Υπουργός Ανάπτυξης 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Μ. Χρυσοχοΐδης και ο Επίτροπος 

Περιφερειακής Πολιτικής κ. J. Hahn..  

Η ∆ιάσκεψη των Προέδρων µετά από την παρουσίαση των θεµάτων της Ηµερήσιας 

∆ιάταξης και τη συζήτηση που ακολούθησε, κατέληξε στα παρακάτω 

συµπεράσµατα: 

1.   H Ελληνική οικονοµία διέρχεται τη σοβαρότερη κρίση των τελευταίων 

δεκαετιών, η οποία επηρεάζει το σύνολο των οικονοµιών των Κρατών- Μελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτή την περίοδο είναι ιδιαίτερα σηµαντικός ο 

ρόλος του ΕΣΠΑ ως µέσο στήριξης πολιτικών ανάταξης, περιφερειακής 

ανάπτυξης και αντιστάθµισης των αρνητικών πιέσεων της αγοράς. Άµεσοι 

στόχοι αναδεικνύονται η περαιτέρω επιτάχυνση της υλοποίησης έργων και 

δράσεων, η απορρόφηση των διαθέσιµων πόρων και η υποστήριξη της νέας 

αναπτυξιακής στρατηγικής της χώρας, δίνοντας έµφαση σε συνιστώσες όπως 

η καινοτοµία, η κοινωνία της γνώσης, η πράσινη επιχειρηµατικότητα και η 

καταπολέµηση του οικονοµικού, κοινωνικού και χωρικού αποκλεισµού. 

2.   Έχουν αναληφθεί τα πρώτα µέτρα για την αντιµετώπιση των αδυναµιών 

διαχείρισης και υλοποίησης των επιχειρησιακών προγραµµάτων. Ειδικότερα 

αναφέρθηκαν τα ακόλουθα: 

-  Επανεξέταση και απένταξη των ανενεργών έργων/δράσεων, 

χρηµατοδότηση νέων ώριµων έργων µε έντονο αναπτυξιακό χαρακτήρα, 

κατάργηση των πολλαπλών επιπέδων διαχείρισης, παροχή ευελιξίας 

διαχείρισης των πόρων από τις Αποκεντρωµένες Αρχές και οργανωµένη και 
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συστηµατική υποστήριξη αδύναµων δικαιούχων Φορέων διαχείρισης και 

δικαιούχων Φορέων διαχείρισης στις νησιωτικές και αποµακρυσµένες 

περιοχές της χώρας καθώς επίσης και αδύναµων ∆ικαιούχων Έργων. 

-  Σχεδιασµός και εφαρµογή σχεδίου δράσης για την αντιµετώπιση 

ζητηµάτων που ανακύπτουν λόγω της εφαρµογής του Καλλικράτη. Στο 

πλαίσιο αυτό εκδόθηκαν οδηγίες (Αρ. πρωτ. 4745/ΕΥΘΥ 289/3.2.2011, 

25543/ ΕΥΘΥ 1303/8.6.2011, 28928/ΕΥΘΥ 1460/1.7.2011), οργανώθηκαν 

συναντήσεις και δηµιουργήθηκε δίκτυο υποστήριξης των φορέων για την 

αποφυγή καθυστερήσεων και εµπλοκών στην εκτέλεση των 

συγχρηµατοδοτούµενων έργων. 

- Εφαρµογή συστήµατος παρακολούθησης των προθεσµιών ολοκλήρωσης 

που έχουν τεθεί για τις ενέργειες διαχείρισης και υλοποίησης των 

συγχρηµατοδοτούµενων έργων (οδηγίες Εφαρµογής µέτρων επιτάχυνσης, 

Αρ. πρωτ. 53322/ΕΥΘΥ 2347/8.12.2011, 32312/ ΕΥΘΥ 1652/21.7.2011). 

Το σύστηµα παρακολούθησης επιτρέπει αφενός την εγρήγορση των 

αρµόδιων φορέων αλλά και την ανατροφοδότηση του συστήµατος µε 

πραγµατικά στοιχεία υλοποίησης, τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

για τη λήψη των κατάλληλων διορθωτικών µέτρων. 

- Ολοκλήρωση και περαιτέρω σχεδιασµός θεσµικών παρεµβάσεων για την 

άρση καθυστερήσεων στην εκτέλεση των έργων. Μεταξύ άλλων, 

ψηφίστηκε νέος νόµος για τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις 

(Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.09.11) µε τον οποίο επέρχεται η 

απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και ο εξορθολογισµός του 

ισχύοντος πλαισίου περιβαλλοντικής αδειοδότησης και του συστήµατος 

περιβαλλοντικών ελέγχων. 

- Αξιοποίηση πόρων Τεχνικής Βοήθειας για την υποστήριξη Φορέων 

∆ιαχείρισης και Αδύναµων ∆ικαιούχων κατά προτεραιότητα σε ορεινές και 

νησιωτικές περιοχές µε στόχο την ωρίµανση έργων (που είναι σηµαντικά 

και απαιτούν ολοκλήρωση των διαθέσιµων µελετών για να ενταχθούν στα 

προγράµµατα ή για έργα που έχουν χαρακτηριστεί ως έργα 

«προτεραιότητας»). Παράλληλα, έχει δροµολογηθεί η δηµιουργία «οµάδων 
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κρούσης» από στελέχη της Μονάδας Οργάνωσης της ∆ιαχείρισης (ΜΟ∆ ΑΕ) 

και από εµπειρογνώµονες προκειµένου να υποστηρίξουν στοχευµένα τους 

Φορείς ∆ιαχείρισης και τους ∆ικαιούχους που χαρακτηρίζονται «υψηλού 

κινδύνου», για την υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. 

- Αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών ∆ιαχείρισης, µε στόχο τη βελτιστοποίηση 

της λειτουργίας τους. Έχει ήδη ολοκληρωθεί η χαρτογράφηση του 

προσωπικού όλων των ∆ιαχειριστικών Αρχών και των Ενδιάµεσων Φορέων 

∆ιαχείρισης που διαχειρίζονται πόρους του ΕΣΠΑ του ΠΑΑ και του ΕΠ 

Αλιείας. 

3. Παρουσιάστηκε το νέο διαδικτυακό Εργαλείο Ανοιχτής Πρόσβασης στα έργα του 

ΕΣΠΑ το οποίο θα έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία στις αρχές Φεβρουαρίου 2012, µε 

στόχο να προσφέρει στους πολίτες και τους ενδιαφερόµενους φορείς, δοµηµένη 

πληροφορία και γεωχωρική απεικόνιση των συγχρηµατοδοτούµενων έργων του 

ΕΣΠΑ καθ’ όλη τη διάρκειά τους (ένταξη έως ολοκλήρωση). Επίσης µέσω του 

εργαλείου θα είναι δυνατή και η επιτελική παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης 

των έργων προτεραιότητας. 

  

 

7.2. Συµπληρωµατικότητα – κριτήρια διαχωρισµού µεταξύ 

των Ταµείων  

 

Κατά το έτος 2011, τηρήθηκαν τα προβλεπόµενα στο κεφάλαιο 8.6 του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007-2013 σχετικά µε την 

συµπληρωµατικότητα και τα κριτήρια διαχωρισµού µεταξύ των Ταµείων. 

Ο διαχωρισµός των δράσεων και η εξασφάλιση της µη διπλής χρηµατοδότησης από 

τα διαφορετικά Ταµεία εξασφαλίζεται µέσω του συντονισµού και της συνεργασίας 

των αρµόδιων Αρχών καθώς και µέσω των πληροφοριακών συστηµάτων τα οποία 

έχουν τεθεί σε λειτουργία, δηλαδή το ΟΠΣ (του ΕΣΠΑ) και το ΟΠΣΑΑ (του ΠΑΑ και 

του ΕΠΑΛ).   
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Επίσης, σε ότι αφορά τις περιοχές παρέµβασης του άξονα 4 του ΕΠΑΛ, είναι 

πλήρως διαχωρισµένες και δεν ταυτίζονται µε τις αντίστοιχες περιοχές παρέµβασης 

του άξονα 4 του ΠΑΑ. Συγκεκριµένα, στο άρθρο 7.2.1 της προκήρυξης του 

δεύτερου διαγωνισµού µε τίτλο «Ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά που αφορούν 

στην αλιευτική περιοχή», προβλέπεται ο εξής όρος: 

«Η προτεινόµενη περιοχή παρέµβασης δεν µπορεί να συµπεριλαµβάνει χωρικές 

ενότητες οι οποίες περιλαµβάνονται σε εγκεκριµένα ή υποβληθέντα Τοπικά 

Προγράµµατα Προσέγγισης LEADER του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 

2007-2013». 

 

 

 


