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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ 

6ης ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 

 

1. Πρόκληση – Ηµερήσια διάταξη 

2. Μέλη της Ε̟ιτρο̟ής Παρακολούθησης 

3. Α̟οφάσεις και συµ̟εράσµατα της 5ης συνεδρίασης 

4. Πρόοδος υλο̟οίησης του Ε̟ιχειρησιακού Προγράµµατος 

5. Ετήσια εξέταση του Ε̟ιχειρησιακού Προγράµµατος 

6. Πρόοδος εκταµιεύσεων 

7. Ενηµέρωση για το Ταµείο Χαρτοφυλακίου ΕΝΑΛΙΟ 

8. Προτάσεις τρο̟ο̟οίησης / αναθεώρησης του Προγράµµατος 

9. Ε̟ικαιρο̟οίηση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου 

10. Ενηµέρωση σχετικά µε την Ετήσια Έκθεση Ελέγχου 

11. Πληροφόρηση – ∆ηµοσιότητα 

12. Νέα Προγραµµατική Περίοδος 2014-2020 

13. Προγραµµατισµός ενεργειών έτους 2014 
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1.    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  -  ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
                      

                                                                                                                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ  
ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 

Αθήνα,  17/02/2014 
Αριθµ. Πρωτ.:   320 

Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ    

Μονάδα Α΄   

 

 

 ΠΡΟΣ : Μέλη της Επιτροπής 

Παρακολούθησης 

 

 

ΘΕΜΑ: «Έκτη (6η) συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος Αλιείας 2007-2013 - Πρόσκληση»  

 
 

Σας γνωρίζουµε ότι την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014 θα πραγµατοποιηθεί στην Αθήνα η έκτη 

(6η) συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

Αλιείας 2007-2013. 

Καλούνται τα µέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ να συµµετάσχουν στις 

εργασίες της Επιτροπής 

Η Ηµερήσια ∆ιάταξη και ο φάκελος της Επιτροπής επισυνάπτονται. 

 

Ώρα προσέλευσης : 9:00 π.µ. 

Ώρα έναρξης : 9:30 π.µ. 

Τόπος διεξαγωγής : Ξενοδοχείο: DIVANI CARAVEL (Βασ. Αλεξάνδρου 2, 16121 Αθήνα)  

 

Ο ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  

                    
 
 
 

                            ∆ΗΜ. ΙΑΤΡΙ∆ΗΣ  
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  

6ης ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

Ε.Π.ΑΛ. 2007 - 2013 

 
 

Ι:    Εισαγωγικό Μέρος  
1. Χαιρετισµοί – προσφωνήσεις 

2. Έγκριση Ηµερήσιας ∆ιάταξης 

3. Έγκριση Πρακτικών 5ης Επιτροπής Παρακολούθησης 
 
II:   Υλοποίηση Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007-2013 
1. Πρόοδος υλοποίησης ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 

2. Πρόοδος εκταµιεύσεων  

3. Επικαιροποίηση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου  

4. Ενηµέρωση σχετικά µε την ετήσια έκθεση ελέγχου  
 
ΙΙI:  Λοιπά θέµατα 
1. Νέα Προγραµµατική Περίοδος 2014 – 2020 

2. Προγραµµατισµός ενεργειών έτους 2014 

 
ΙV. Έγκριση αποφάσεων και συµπερασµάτων της 6ης Επιτροπής 

Παρακολούθησης του ΕΠΑΛ 2007-2013. 
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 2.    ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  

 
 
 

2.1    ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ 
 
� Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης 

κ. ∆ηµήτρης Ιατρίδης,  

Ειδικός Γραµµατέας Κοινοτικών Πόρων & Υποδοµών 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων  

Λεωφ. Αθηνών 58, Αθήνα 

 
� Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων - Προϊστάµενος 

της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ε.Π. Αλιείας 
κ. ∆ηµήτριος Μητρόπουλος 

Μιχαλακοπούλου 103, 11527 Αθήνα 

 
� Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων - Προϊσταµένη 

της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής ∆ράσεων Ε.Π. Αλιείας 
κα.  Χρύσα Χατζιδάκη 

Μιχαλακοπούλου 103, 11527 Αθήνα 

 

� Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων - Οργανισµός 
Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων 
Προσανατολισµού και Εγγυήσεων  
κα. ∆ήµητρα Χαλικιά 

∆οµοκού 5, 10445 Αθήνα 

 

� Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων  
Γενική ∆ιευθύντρια Αλιείας  
κα.  Μαρίνα Πέτρου 

Λεωφόρος Συγγρού 150, 17671 Καλλιθέα 

 

� Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου - Γενική Γραµµατεία Λιµένων, 
Λιµενικής Πολιτικής & Ναυτιλιακών Επενδύσεων, ∆ιεύθυνση 
Λιµενικών Υποδοµών  
κα. Αστερίου Ελένη 

Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1, 18510 Πειραιάς 
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� Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου – Αρχηγείο Λιµενικού Σώµατος 
& Ελληνικής Ακτοφυλακής, ∆ιεύθυνση Ελέγχου Αλιείας 
κ. Γεώργιος Χασανίδης 

Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, 18510 Πειραιάς 

 

� Οργανισµός Κεντρικής Αγοράς Αθηνών ΟΚΑΑ Α.Ε. 
κ. Παναγιώτης Σταµπουλίδης 

Κέννεντυ 1 και Πύργου, Αγ. Ιωάννης Ρέντη, 182 33 Αθήνα 

 

� Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών 
Μεταφορών και ∆ικτύων - Γενική ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού, Περιφερειακής Πολιτικής και ∆ηµόσιων 
Επενδύσεων - Εθνική Αρχή Συντονισµού της Εφαρµογής 
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 
κα. Μαρία ∆ηµοπούλου  

Νίκης 10,  10180 Αθήνα 

 

� Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης - Γενική 
Γραµµατεία ∆ιαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων - Ειδική 
Υπηρεσία Συντονισµού & Παρακολούθησης ∆ράσεων 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου  
κ. Ιωάννης Φουγιαξής  

Κοραή 4, 10564 Αθήνα 

 

� Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής - 
Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού Περιβαλλοντικών ∆ράσεων 
κα. Ευτυχία Παπαχατζοπούλου 

Ευρυτανίας & Ιτέας 2, 11523 Αθήνα 

 

� Υπουργείο Εσωτερικών - Γενική Γραµµατεία Ισότητας 
κα. Βάσω Κόλλια  

∆ραγατσανίου 8, 10559 Αθήνα 

 

� Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων - Ειδική 
Υπηρεσία ∆ιαχείρισης    Προγράµµατος «Αγροτική Ανάπτυξη της 
Ελλάδος 2007-2013» 
κ. Λαµπράκης Αβδελάς 

Λεωφόρος Αθηνών 58, 10441 Αθήνα 
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� Εκπρόσωπος των Οµάδων Τοπικής ∆ράσης Αλιείας 
κ. Γεώργιος Πετρίδης 

ΑΝΕΘ Α.Ε., Πλούτωνος 27, 54655 Θεσσαλονίκη 

 

� Οικονοµική & Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος 
κ. Γεώργιος Γωνιωτάκης 

Αγία Μαρίνα, 73100, Χανιά Κρήτης 

 

� Ένωση Περιφερειών Ελλάδος 
κ. Αντώνης Χατζηϊωάννου 

Γεωργίου Μαύρου 2, 85100, Ρόδος 

 

� Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδος 
∆εν έχει οριστεί εκπρόσωπος   

Ακαδηµίας 65 & Γενναδίου 8, 106 78, Αθήνα 

 

� Πανελλήνια Συνοµοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισµών 
κα. Μαρία Παπαδοπούλου  

Αρκαδίας 26 & Μεσογείων, 11526 Αθήνα 

 

� Πανελλήνια Ένωση Πλοιοκτητών Παράκτιων Επαγγελµατικών 
Αλιευτικών Σκαφών (αντικατέστησε την Συνοµοσπονδία Αλιέων Ελλάδος) 

κ. ∆ηµήτριος Κοτσόργιος  

Ναυπάκτου 33, 30200 Μεσολόγγι Αιτωλοακαρνανίας 

 

� Πανελλήνια Ένωση Πλοιοκτητών Μέσης Αλιείας 
κ. Ευάγγελος Αραπάκης  

Πολυτεχνείου 25, 57004 Ν. Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης 

 

� Σύνδεσµος Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών 
κ. Γεώργιος Μπιτσάκος 

Λάρυµνα, 35012 Φθιώτιδα 

 

� Πανελλήνια Ένωση Μικροµεσαίων Ιχθυοκαλλιεργητών 
κ. Ιωάννης Χεκίµογλου  

Τ.Θ. 48, 46100, Ηγουµενίτσα 

 

� Πανελλήνιος Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Κατεψυγµένων Τροφίµων 
κ. Γρηγόρης Βασιλείου  

Πειραιώς  226, 17778 Αθήνα 
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� Γεωτεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος 
κ. Κωνσταντίνος Σκόρδας 

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Οδός Φυτόκου, 38446, Νέα Ιωνία Βόλου 

 

� Παγκόσµιο Ταµείο για τη Φύση 
κ. Γιώργος Παξιµάδης  

Λεµπέση 21, 11743 Αθήνα 

 

 

2.2.    ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ 

 

� Γενική ∆ιεύθυνση Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας, της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
κ. Φραγκίσκος Νικολιάν 

Directorate General for Maritime Affairs and Fisheries, B-1049, 

Brussels, Belgium 

 

� Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
κ. Κωνσταντίνος Συναδινός 

Ηρώδου Αττικού 1 & Βασ. Σοφίας, 10674 Αθήνα 

 

� Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου 
κα. Παναγιώτα Νέζη 

Πανεπιστηµίου 57 10564 Αθήνα 

 

� Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών 
κ. Αθανάσιος Μαχιάς  

Άγιος Κοσµάς, Ελληνικό 16604, Αθήνα 

 

� Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας 
κ. Γρηγόρης Κρέη  

Νέα Πέραµος, 64007 Καβάλα 

 

� Μονάδα Οργάνωσης της ∆ιαχείρισης Αναπτυξιακών 
Προγραµµάτων 
κ. Θωµάς ∆ασκαλάκης  

Λουίζης Ριανκούρ 78Α , 11524 Αθήνα 
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3.    ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 5ΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007 – 2013, η 

οποία ανασυγκροτήθηκε µε την αριθµ.1466/19-10-2012 (ΦΕΚ2973/Β/8-11-2012) Απόφαση του 

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, συνήλθε την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2013, στην 

Αθήνα, κατόπιν της υπ’ αριθ. 141/17-1-2013 πρόσκλησης του Προέδρου της Επιτροπής 

Παρακολούθησης κ. Αθανασίου Θεοχαρόπουλου Ειδικού Γραµµατέα του  Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων. 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης παρέστησαν 25 µέλη (22 µε δικαίωµα ψήφου 

και 3 χωρίς δικαίωµα ψήφου). Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ.(α) του 

Κανονισµού Εσωτερικής λειτουργίας της Επιτροπής που ορίζει ότι απαρτία υπάρχει όταν παρίσταται 

το 60% των µελών µε δικαίωµα ψήφου, εγκρίθηκε η ακόλουθη ηµερήσια διάταξη: 

 
 ΘΕΜΑ Ι Εισαγωγικό Μέρος 
 1. Έγκριση ηµερήσιας διάταξης  
 2. Έγκριση πρακτικών 4ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης 
   
ΘΕΜΑ II Υλοποίηση Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007-2013 
 1. Συνολική πρόοδος υλοποίησης 

 2. Εξέλιξη της εφαρµογής ανά άξονα προτεραιότητας 
 3. Πρόοδος εκταµιεύσεων 
 4. Ενηµέρωση για το Ταµείο ΕΝΑΛΙΟ 
 5. Επικαιροποίηση-τροποποίηση του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου   
 6. Ενηµέρωση σχετικά µε την ετήσια έκθεση ελέγχου 
 7. Πληροφόρηση - δηµοσιότητα 
  
ΘΕΜΑ III Λοιπά θέµατα 
 1. Νέα προγραµµατική περίοδος 2014-2020  
 2. Προγραµµατισµός εργασιών έτους 2013 

 
 

Κατόπιν της παρουσίασης των θεµάτων και της συζήτησης που ακολούθησε, η  Επιτροπή 

Παρακολούθησης: 

 

Α) ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ: 

 

1. Την έγκριση των Πρακτικών της τέταρτης (4ης) Επιτροπής Παρακολούθησης κατά πλειοψηφία 

(µειοψήφησε ο εκπρόσωπος του Γ.Ε.Ω.Τ.Ε.Ε.). 

 

2. Την έγκριση των τροποποιηµένων κειµένων του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου (Σ∆Ε). 
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Β)  ΕΛΑΒΕ ΓΝΩΣΗ: 

 

1.  Πρόοδος υλοποίησης του Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013 

Τα µέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης ενηµερώθηκαν για τη συνολική πρόοδο υλοποίησης του 

επιχειρησιακού προγράµµατος αλιείας 2007-2013 καθώς και για την πρόοδο σε επίπεδο άξονα 

προτεραιότητας µε ειδική αναφορά στις προσκλήσεις, τις εντάξεις, τις νοµικές δεσµεύσεις και τις 

δαπάνες.  

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενηµερώθηκε για την πρόοδο των εισροών κοινοτικής συµµετοχής, 

προκαταβολών και ενδιάµεσων πληρωµών, για την κάλυψη του κανόνα ν+2. 

Επίσης στην Επιτροπή Παρακολούθησης παρουσιάστηκαν τα συµπεράσµατα της ετήσιας έκθεσης 

ελέγχου της Επιτροπής ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου (Ε∆ΕΛ), οι ενέργειες δηµοσιότητας του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος, καθώς επίσης έγινε ενηµέρωση για την εξέλιξη του Ταµείου ΕΝΑΛΙΟ. 

 

2.  Προγραµµατική περίοδος 2014-2020 

Παρουσιάστηκε το πλαίσιο σχεδιασµού της επόµενης προγραµµατικής περιόδου και αναφέρθηκαν οι 

ενέργειες που έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί καθώς και εκείνες που πρόκειται να πραγµατοποιηθούν 

στο άµεσο µέλλον.  

 

Γ) ΕΠΙΣΗΜΑΝΕ: 

 

1. Την καθυστέρηση στην πρόοδο υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράµµατος αλιείας 2007-

2013 και την αντιµετώπιση σοβαρών προβληµάτων λόγω της συνεχούς αλλαγής του 

διοικητικού φορέα.  

2. Την καθυστέρηση στην πραγµατοποίηση της 5ης συνεδρίασης της Επιτροπής 

Παρακολούθησης και την αναγκαιότητα για συχνότερη σύγκλισή της. 

3. Ότι θα ήταν περισσότερο χρήσιµο για την λειτουργικότητα του φακέλου που µοιράζεται στα 

µέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης, να υπάρχει µία περίληψη στην οποία θα 

καταγράφονται τα βασικά σηµεία των παρεµβάσεων καθώς και µία κριτική ανάλυση των 

δεδοµένων υλοποίησης. 

4. Την ανάγκη κατάρτισης σχεδίου δράσης ενεργειών εκ µέρους της Ειδικής Υπηρεσίας 

∆ιαχείρισης µέσω διαµόρφωσης συγκεκριµένης στρατηγικής για την επίτευξη τόσο των 

ποσοτικών όσο και ποιοτικών στόχων του προγράµµατος. Το χρονοδιάγραµµα ενεργειών για 

το έτος 2013 θα προετοιµαστεί από τις Ειδικές Υπηρεσίες µέσα στις επόµενες τρεις εβδοµάδες 

και θα κοινοποιηθεί αµέσως στα µέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης. 

5. Την ανάγκη τροποποίησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007-2013 µε 

ανακατανοµή των πόρων και επανεξέταση των στόχων αναλύοντας τους λόγους που θα 

οδηγήσουν σε αυτή την τροποποίηση. 

6. Την ετοιµότητα για άµεση έκδοση των προσκλήσεων των µέτρων 3.4 (δράση για τις ιδιωτικές 

επενδύσεις) και 3.5 (πιλοτικά σχέδια). 
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7. Την ανάγκη επανεξέτασης του προϋπολογισµού του Ταµείου ΕΝΑΛΙΟ. 

8. Στο πλαίσιο επίσπευσης της ένταξης των ήδη υποβληθεισών αιτήσεων στα µέτρα 2.1 και 2.3, 

η αξιολόγησή τους να γίνει βάσει του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου υπηρεσιακά και στις 

επόµενες προσκλήσεις να προβλεφθεί η πρόσληψη εξωτερικών αξιολογητών ή/και σχετικού 

φορέα αξιολόγησης µέσω διαγωνιστικής διαδικασίας. 

9. Ότι η χώρα θα πρέπει να κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να υλοποιηθούν οι επενδύσεις των 

µέτρων 2.1 και 2.3, στο πλαίσιο του υφιστάµενου θεσµικού πλαισίου και η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή να εξετάσει κάθε δυνατότητα ευελιξίας προκειµένου να υλοποιηθούν οι επενδύσεις 

στο πλαίσιο της νοµιµότητας και της πρόληψης των παρατυπιών. 

10. Για την έκδοση του Προεδρικού ∆ιατάγµατος για τον αλιευτικό τουρισµό απαιτείται η 

συνεργασία των Υπουργείων Ναυτιλίας και Τουρισµού µε την Γενική ∆ιεύθυνση Αλιείας η 

οποία είναι αρµόδια για την εισήγηση της έκδοσής του. 

11. Όσον αφορά την επόµενη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης αυτή θα 

πραγµατοποιηθεί σε χρόνο και τόπο που θα κοινοποιηθεί έγκαιρα. 
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4.   ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 

 

4.1.    ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 

Η υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας πραγµατοποιείται από την 

Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης (ΕΥ∆) και από τους Ενδιάµεσους Φορείς ∆ιαχείρισης, δηλαδή την 

Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ∆ράσεων Αλιείας και τις Οµάδες Τοπικής ∆ράσης Αλιείας. 

 

Συνοπτικά και µέχρι 31-12-2013, η ενεργοποίηση του Προγράµµατος µέσω προσκλήσεων 

ανήλθε σε ποσοστό 98,8 % της ∆ηµόσιας ∆απάνης του Προγράµµατος. Όσον αφορά στις 

εντάξεις, η συνολική ∆ηµόσια ∆απάνη των ενταγµένων πράξεων, ανήλθε στο 76 %, ενώ οι 

πληρωµές που πραγµατοποιήθηκαν αντιστοιχούν στο 46 % της ∆ηµόσιας ∆απάνης του 

Προγράµµατος. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1:     ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 - 2013 

Ηµεροµηνία Ενηµέρωσης: 31/12/2012     

Ε.Π. "ΑΛΙΕΙΑ 2007-2013" 
∆ΗΜΟΣΙΑ 

∆ΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑ 
ΑΞΟΝΑ (Ευρώ)  

∆ΗΜΟΣΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗ 

ΕΝΤΑΧΘΕΝΤΩΝ 
ΕΡΓΩΝ (ευρώ) 

ΝΟΜΙΚΕΣ 
∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ           
(∆. ∆.ευρώ) 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
(∆.∆.ευρώ) 

Ποσοστό 
Απορρό
φησης 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
1: Mέτρα για την 

προσαρµογή του αλιευτικού 
στόλου 

98.126.294,00 75.374.167,54 75.374.167,54 70.932.710,30 72,29 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
2 : Υδατοκαλλιέργεια - αλιεία 

εσωτερικών υδάτων - 
µεταποίηση & εµπορία 

80.375.862,00 42.389.319,31 42.389.319,31 26.995.516,81 33,59 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
3: Μέτρα κοινού 
ενδιαφέροντος 

43.602.987,00 60.750.777,27 35.823.952,16 18.046.810,68 41,39 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
4: Αειφόρος ανάπτυξη 
αλιευτικών περιοχών 

45.000.000,00 20.879.632,30 20.807.077,14 5.927.395,41 13,17 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
5: Τεχνική Βοήθεια 

7.000.000,00 9.076.905,00 6.952.931,20 4.279.902,21 61,14 

ΣΥΝΟΛΟ 274.105.143,00 208.470.801,42 181.347.447,35 126.182.335,41 46,03 

         

 76,05% 66,16% 46,03%  

 
 

της ∆ηµόσιας 
∆απάνης  

της ∆ηµόσιας 
∆απάνης  

της ∆ηµόσιας 
∆απάνης 
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Οι προσκλήσεις που έχουν δηµοσιευτεί από την έναρξη της εφαρµογής του επιχειρησιακού 

προγράµµατος, αποτυπώνονται συγκεντρωτικά στον πίνακα που ακολουθεί. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2:     ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 - 2013 

Μέτρο Περιγραφή Έναρξη Λήξη Ποσό (€) 

1.1 Μόνιµη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων  01/03/2011 έχει λήξει 65.867.000 

1.3 
Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα των 

αλιευτικών εργαλείων 
19/04/2012 έχει λήξει 22.600.000 

2.1 Υδατοκαλλιέργεια 29/02/2012 έχει λήξει 30.600.000 

2.1 Υδατοκαλλιέργεια – ∆ράση 5 : «Μέτρα για τη δηµόσια υγεία» 23/04/2012 - 1.419.245,00 

2.2 

Αλιεία εσωτερικών υδάτων - ∆ράση 2: «Επενδύσεις για την 

κατασκευή εγκαταστάσεων αλιείας εσωτερικών υδάτων», και  

∆ράση 3: «Επενδύσεις για την επέκταση ,τον εξοπλισµό και τον 

εκσυγχρονισµό εγκαταστάσεων αλιείας εσωτερικών υδάτων» 

04/03/2010 - 

 

2.300.000 

2.2 
Αλιεία εσωτερικών υδάτων - ∆ράση 1: Σκάφη αλιείας εσωτερικών 

υδάτων 
17/10/2012 έχει λήξει 366.393 

2.3 Μεταποίηση και εµπορία αλιευτικών προϊόντων 29/02/2012 έχει λήξει 24.088.800 

3.1 Συλλογικές δράσεις (µέτρα κοινού ενδιαφέροντος) 10/11/2011 έχει λήξει 2.500.000 

3.2 
Προστασία και ανάπτυξη της υδρόβιας πανίδας & χλωρίδας (1Η 

Πρόσκληση) 
17/11/2009  έχει λήξει 1.400.853 

3.2 
Προστασία και ανάπτυξη της υδρόβιας πανίδας & χλωρίδας (2Η 

Πρόσκληση) 
04/03/2010  έχει λήξει 2.300.000 

3.2 
Προστασία και ανάπτυξη της υδρόβιας πανίδας & χλωρίδας (3Η 

Πρόσκληση) 
04/08/2011 - 1.000.000 

3.3 
Αλιευτικοί λιµένες, τόποι εκφόρτωσης και καταφύγια (1Η 

Πρόσκληση) 
08/10/2008  έχει λήξει 30.000.000 

3.3 
Αλιευτικοί λιµένες, τόποι εκφόρτωσης και καταφύγια (2Η 

Πρόσκληση) 
24/06/2011 - 

14.000.000 

3.4 Ανάπτυξη νέων αγορών & εκστρατείες προώθησης  30/07/2010  έχει λήξει 4.900.000 

3.5 Πιλοτικά σχέδια 16/09/2013 - 2.000.000 

4.1 Αειφορική ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών (1Η Πρόσκληση) 13/10/2008 έχει λήξει 38.120.000 

4.1 Αειφορική ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών (2Η Πρόσκληση) 22/10/2010 έχει λήξει 13.690.000 

5.1 
Πρόσκληση -Έναρξη υλοποίησης του  µέτρου Τεχνικής Βοήθειας 

– Άξονας 5 του Ε.Π.ΑΛ.   2007-2013 
07/08/2009 - 

6.000.000 

5.1 

Πρόσκληση προς την ΜΟ∆ Α.Ε. για την υποβολή πρότασης 

έργων (πράξεων) που αφορούν στην υποστήριξη της διοικητικής 

οργάνωσης, στελέχωσης και λειτουργίας των επιτελικών φορέων 

του συστήµατος διοίκησης και συντονισµού της 

υλοποίησης του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 

18/11/2011 έχει λήξει 

 

 

7.700.000 

Συνολικός προϋπολογισµός προσκλήσεων: 270.852.291 € 
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Στον επόµενο πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά οι ενταγµένες πράξεις και οι συνολικές 

νοµικές δεσµεύσεις και πληρωµές ανά µέτρο του επιχειρησιακού προγράµµατος αλιείας 

2007-2013.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3:     ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 - 2013  

Μέτρο Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος Αλιείας 2007-2013 

Εγκεκριµένη 
∆ηµόσια 
∆απάνη 

∆ηµόσια ∆απάνη 
ενταγµένων 

πράξεων 
Νοµικές 

δεσµεύσεις Πληρωµές 

Μέτρο 1.1 «µόνιµη παύση αλιευτικών 
δραστηριοτήτων  

68.022.539 66.894.081,31 66.894.081,31 62.618.465,83 

Μέτρο 1.2 : Προσωρινή παύση 
αλιευτικών δραστηριοτήτων  

781.185    

Μέτρο 1.3: Επενδύσεις επί 
αλιευτικών σκαφών και 

επιλεκτικότητας των αλιευτικών 
εργαλείων  

15.095.570 8.480.086,23 8.480.086,23 8.314.244,47 

Μέτρο 1.4: Παράκτια αλιεία µικρής 
κλίµακας (σκάφη µικρότερα των 12 ) 

2.667.000    

Μέτρο 1.5: Κοινωνικοοικονοµικές 
αποζηµιώσεις για τη διαχείριση του 

στόλου 
11.560.000    

Μέτρο 2.1 : Υδατοκαλλιέργεια  44.444.469 25.321.828,27 25.321.828,27 22.118.218,84 

Μέτρο 2.2: Αλιεία εσωτερικών 
υδάτων 2. 666.393 411.913,97 411.913,97 30.489,56 

Μέτρο 2.3: Μεταποίηση και Εµπορία  33.265.000 16.655.577,07 16.655.577,07 4.846.808,41 

Μέτρο 3.1 : Συλλογικές δράσεις 
(Μέτρα κοινού ενδιαφέροντος) 

2.510.000 1.020.000 1.020.000  

Μέτρο 3.2: Προστασία και ανάπτυξη 
της υδρόβιας πανίδας και χλωρίδας  

3.276.987 3.443.215,66 1.575.051,67 254.656,38 

Μέτρο 3.3: Αλιευτικοί λιµένες, τόποι 
εκφόρτωσης και καταφύγια  

30.740.000 51.387.561,61 28.328.900,49 17.227.749,88 

Μέτρο 3.4 : Ανάπτυξη νέων αγορών 
και εκστρατείες προώθησης  

4.900.000  4.900.000,00 4.900.000,00 564.404,42 

Μέτρο 3.5: Πιλοτικά σχέδια  2.100.000    

Μέτρο 3.6: Τροποποίηση αλιευτικών  
σκαφών για άλλες δραστηριότητες  

76.000    

Μέτρο 4.1: Ανάπτυξη αλιευτικών 
περιοχών  

45.000.000 20.879.632,30 20.807.077,14 5.927.395,41 

Μέτρο 5.1: Τεχνική Βοήθεια   7.000.000 9.076.905,00 6.952.931,20 4.279.902,21 

ΣΥΝΟΛΟ  274.105.143 208.470.801,42 181.347.447,35 126.182.335,41 
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4.2. ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ 

ΣΤΟΛΟΥ» 

 

Μέτρο 1.1:    Μόνιµη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων 

Στόχος του µέτρου είναι η µείωση της αλιευτικής ικανότητας, βάσει εθνικών σχεδίων 

προσαρµογής της αλιευτικής προσπάθειας, στην κατεύθυνση αναδιάρθρωσης του αλιευτικού 

στόλου και διατήρησής του σε επίπεδο αειφορικής διαχείρισης, σύµφωνα µε τις αρχές της 

Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. 

Στο πλαίσιο αυτό εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση – Πρόσκληση αρ. 123/29.12.2010, όπως 

τροποποιήθηκε µε τις αρ. 1624/27.07.2011 και αρ. 1868/15.10.2012 όµοιες της, για την 

υποβολή αιτήσεων ένταξης στο µέτρο, µε καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής στις αρµόδιες 

Περιφερειακές Υπηρεσίες Αλιείας, την 31.12.2011. Οι υποβληθείσες αιτήσεις ανήλθαν στον 

αριθµό των 1.665 µε συνολικό προϋπολογισµό ∆ηµόσιας ∆απάνης 111.688.139,52 ευρώ. 

Από τις παραπάνω αιτήσεις, µετά την αξιολόγησή τους, εντάχθηκαν στο µέτρο 1.171 πράξεις 

συνολικού προϋπολογισµού ∆ηµόσιας ∆απάνης 78.721.788,58, εκ των οποίων µέχρι τις 31-12-

2013 ολοκληρώθηκαν οι 979, µε τη διάλυση των αλιευτικών σκαφών, επιφέροντας µείωση της 

αλιευτικής ικανότητας του ελληνικού αλιευτικού στόλου κατά 8.822,60 GT και 47.783,84 KW, 

ενώ η συνολική καταβληθείσα ∆ηµόσια ∆απάνη στους δικαιούχους αλιείς ανήλθε στο ποσό των 

62.618.465,83 €.  

Με την ολοκλήρωση της διάλυσης των 979 αλιευτικών σκαφών, ολοκληρώθηκε η υλοποίηση 

των τριών Εθνικών Σχεδίων Παροπλισµού της αναφερόµενης ΥΑ-Πρόσκλησης, ενώ η Υπηρεσία 

βρίσκεται στο στάδιο επεξεργασίας νέας πρόσκλησης, στα πλαίσια υλοποίησης νέου Εθνικού 

Σχεδίου Παροπλισµού για αλιευτικά σκάφη που φέρουν το αλιευτικό εργαλείο Βιντζότρατα. 

 

Μέτρο 1.2:    Προσωρινή παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων 

Το συγκεκριµένο µέτρο προβλέπει την χορήγηση αντιστάθµισης σε αλιείς και ιδιοκτήτες 

επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών προκειµένου να παύσουν προσωρινά την αλιευτική 

δραστηριότητα, στο πλαίσιο σχεδίων αποκατάστασης, επειγόντων µέτρων, σχεδίων διαχείρισης 

καθώς και φυσικών, έκτακτων συµβάντων που θα προκαλέσουν απαγόρευση της αλιείας. 

Μέχρι σήµερα δεν έχουν υποβληθεί στις Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης στοιχεία για τη λήψη µέτρων 

στο πλαίσιο σχεδίων αποκατάστασης- επειγόντων µέτρων ή σχεδίων διαχείρισης, για την 

προσωρινή παύση της αλιευτικής δραστηριότητας των επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών της 

χώρας, ούτε και στοιχεία για προσωρινή απαγόρευση αλιείας λόγω έκτακτων εξαιρετικών 

φυσικών καταστροφών. 
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Σηµειώνεται ότι το οποιοδήποτε φαινόµενο δεν θα πρέπει να είναι σύνηθες ή 

επαναλαµβανόµενο και ότι η χορήγηση αδειών σε επαγγελµατικό σκάφος βάσει της εθνικής 

νοµοθεσίας, περιλαµβάνει την δυνατότητα αλιείας ανά την επικράτεια. 

 

Μέτρο 1.3:    Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα των αλιευτικών 

εργαλείων 

Στόχος του µέτρου είναι η αναδιάρθρωση του αλιευτικού. στόλου, µε την στήριξη των 

επενδύσεων επί αλιευτικών σκαφών για να αντιµετωπιστεί η ανάγκη προσαρµογής του στις 

απαιτήσεις της τεχνολογικής προόδου και της επιλεκτικότητας των αλιευτικών εργαλείων, καθώς 

και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς του.  

Στο πλαίσιο αυτό, εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση - Πρόσκληση αριθ. 829/19.04.2012, για την 

υποβολή αιτήσεων ένταξης στο µέτρο µε καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής στις αρµόδιες 

Περιφερειακές Υπηρεσίες Αλιείας την 30.09.2012. Οι υποβληθείσες επενδυτικές προτάσεις 

ανήλθαν στις 320 µε προτεινόµενο συνολικό προϋπολογισµό 10.617.496 €.  

Από τις ανωτέρω προτάσεις αξιολογήθηκαν κατά προτεραιότητα, εκείνες των οποίων οι 

δικαιούχοι αλιείς είχαν υποβάλει επενδυτικά σχέδια στα πλαίσια του προηγούµενου ΕΠΑΛ και 

δεν είχαν ενταχθεί λόγω έλλειψης πιστώσεων. Οι ενταχθείσες τον Απρίλιο 2013 κατά 

προτεραιότητα πράξεις, ήταν 52 µε επιλέξιµο συνολικό προϋπολογισµό 1.137.908,85 ευρώ και 

αντιστοιχούσα επιλέξιµη ∆ηµόσια ∆απάνη 480.086,23 ευρώ, ενώ µέχρι 31.12.2013 

ολοκληρώθηκαν 37 και η καταβληθείσα ∆ηµόσια ∆απάνη στους δικαιούχους αλιείς ανήλθε στο 

ποσό των 314.244,47 ευρώ (δεν συµπεριλαµβάνεται η πληρωµή στο Ταµείο ΕΝΑΛΙΟ). 

Οι υπόλοιπες επενδυτικές προτάσεις, έχουν ήδη αξιολογηθεί και αναµένεται η ένταξη 231 

πράξεων στο µέτρο, συνολικής επιλέξιµης ∆ηµόσιας ∆απάνης 2.354.709,91 ευρώ, ενώ ήδη 

βρίσκεται σε επεξεργασία από την Υπηρεσία σχέδιο νέας πρόσκλησης για την υποβολή νέων 

επενδυτικών προτάσεων.. 

 

 

Παρακολούθηση της Εφαρµογής του Σχεδίου Προσαρµογής της Αλιευτικής Προσπάθειας  

 

Το Σχέδιο Προσαρµογής της Αλιευτικής Προσπάθειας (ΣΠΑΠ) που εγκρίθηκε από την Επιτροπή 

Παρακολούθησης τον Αύγουστο του 2010, περιλαµβάνει µέτρα για τη µόνιµη παύση αλιευτικών 

δραστηριοτήτων αλιευτικών σκαφών, τη χρήση πλέον επιλεκτικών µεθόδων, τη µείωση των 

δραστηριοποιούµενων αλιευτικών σκαφών και την εντατικοποίηση των ελέγχων των αλιευτικών 

δραστηριοτήτων. Όσον αφορά την µόνιµη παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων, έχουν 

εγκριθεί τρία (3) Εθνικά Σχέδια Παροπλισµού (ΕΣΠ) που αφορούν σε: (α) σκάφη που 

δραστηριοποιούνται σε κλειστούς κόλπους, (β) σκάφη ηλικίας µεγαλύτερης των 15 ετών και (γ) 

σκάφη µε ολικό µήκος µικρότερο των 7 µέτρων.   

Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται η υλοποίηση του Σχεδίου Προσαρµογής της 

Αλιευτικής Προσπάθειας, µε βάση την ολοκλήρωση των πράξεων (διαλύσεις αλιευτικών 

σκαφών) του µέτρου 1.1., στα πλαίσια των ανωτέρω τριών (3) Εθνικών Σχεδίων Παροπλισµού. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4 :    ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ     ΠΡΟΟΔΟΥ ΣΠΑΠ 

 ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΩΝ 2015 ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 31.12.2013 

 ΑΡΙΘΜΟΣ 
GT( μέση 

χωρητικότητα) 

KW( μέση 

ισχύς) 
ΑΡΙΘΜΟΣ GT KW 

ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΑΛΙΕΙΑ 1.050 2.350 15.250 751 3.038,93 22.489,08 

Σκάφη με 

μανωμένα & 

απλάδια δίχτυα 

βυθού 

1.000 2.000 14.000 709 2.520,70 19.990,73 

Σκάφη με  άδεια 

τόνου 
50 350 1.250 42 518,23 2.498,35 

ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ 150 1.200 12.000 180 1.404,36 12.368,72 

ΓΡΙ-ΓΡΙ 41 840,00 5.500,00 19 733,42 3.453,16 

Γρι-γρι  με άδεια 

τόνου 
1 120 300 1 34,00 215,38 

Γρι-γρι 40 720 5.200 18 699,42 3.873,58 

ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΕΣ 10 800 2.500 26 3.010,89 8.069,58 

ΤΡΑΤΕΣ ΒΥΘΟΥ ΣΕ 

ΥΔΑΤΑ ΤΡΙΤ. 

ΧΩΡΩΝ. 

8 960 2.800 3 635,00 1403,30 

       

ΣΥΝΟΛΟ 1.259 6.150 38.050 979 8.822,60 47.783,84 

       

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην κατηγορία ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ "Σκάφη με μανωμένα και απλάδια δίχτυα βυθού" έχει αφαιρεθεί 

ένα σκάφος με την αντίστοιχη αλιευτική του ικανότητα (GT-KW) , λόγω Απόφασης Αχρεωστήτως 

καταβληθέντων,μετά από έλεγχο της ΕΔΕΛ. 

 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ –ΑΛΙΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ – 

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ»» 

 

Μέτρο 2.1:   Υδατοκαλλιέργεια  

Στόχος του µέτρου είναι η αειφόρος ανάπτυξη του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας, η βελτίωση 

της ανταγωνιστικότητας των παραγόµενων προϊόντων και των επιχειρήσεων και η διασφάλιση 

της βιωσιµότητας του κλάδου (οικονοµική, περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιµότητα). 

Από τις 125 προτάσεις συνολικού προϋπολογισµού 80.870.757 € που είχαν υποβληθεί, στο 

πλαίσιο των αριθ. 432/29.02.2012 και 830/19.04.2012 Υπουργικών Αποφάσεων, και 

αφορούσαν : 

- αύξηση της παραγωγικής ικανότητας λόγω επέκτασης ή εκσυγχρονισµού υφιστάµενων 

µονάδων,  

- µεταβολή της παραγωγής λόγω επέκτασης ή εκσυγχρονισµού υφιστάµενων µονάδων, 

- αύξηση της ποσότητας γόνου που παράχθηκε σε ιχθυογεννητικούς σταθµούς, και  

- µέτρα για την δηµόσια υγεία, 

ολοκληρώθηκε η διαδικασία της αξιολόγησης για 29 εξ αυτών, και µετά από την προέγκριση της 

Επιτροπής Προέγκρισης Αιτήσεων Ενίσχυσης ( ΕΠΑΕ), εντάχθηκαν για οικονοµική ενίσχυση 

στο µέτρο  19 πράξεις (επενδυτικά σχέδια), συνολικού προϋπολογισµού 7.674.309,16 € και 
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∆ηµόσιας ∆απάνης 3.321.828,27 €, ενώ πραγµατοποιήθηκε και µία πληρωµή ύψους 

118.218,84 € ∆ηµόσιας ∆απάνης (δεν συµπεριλαµβάνεται η πληρωµή ποσού 22.000.000 € στο 

Ταµείο ΕΝΑΛΙΟ). 

Για τα υπόλοιπα 96 επενδυτικά σχέδια (περιοχών σύγκλισης) ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση και 

αναµένεται η ένταξής τους έως το τέλος του Φεβρουαρίου 2014, ενώ ήδη βρίσκεται σε 

επεξεργασία νέα πρόσκληση (2Η) προς τους φορείς για υποβολή νέων επενδυτικών προτάσεων 

µε βάση τους διαθέσιµους εναποµείναντες οικονοµικούς πόρους του Μέτρου.  

 

 
Μέτρο 2.2:    Αλιεία εσωτερικών υδάτων 

Στρατηγικός στόχος του µέτρου είναι η ανάπτυξη της αλιείας εσωτερικών υδάτων, ώστε να 

εξασφαλίζεται η οικονοµική, κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιµότητα των ευαίσθητων αυτών 

περιοχών. 

Όσον αφορά την δράση 1 «σκάφη αλιείας εσωτερικών υδάτων», στα πλαίσια της αριθµ. 

1943/17.10.2012 Υπουργικής Απόφασης – Πρόσκλησης, υποβλήθηκαν 3 προτάσεις για τον 

εκσυγχρονισµό αλιευτικών σκαφών εσωτερικών υδάτων, συνολικού προϋπολογισµού 15.247,90 

€. Ολοκληρώθηκαν οι προβλεπόµενες διαδικασίες αξιολόγησης και υπογράφηκαν οι σχετικές 

αποφάσεις ένταξης για αυτά τα σκάφη συνολικής ∆ηµόσιας ∆απάνης 8.351,99 €.  

Όσον αφορά την δράση 2 «επενδύσεις για την κατασκευή εγκαταστάσεων αλιείας εσωτερικών 

υδάτων» και την δράση 3 «επενδύσεις για την επέκταση, τον εξοπλισµό και τον εκσυγχρονισµό 

εγκαταστάσεων αλιείας εσωτερικών υδάτων», για τις οποίες υπάρχει ανοιχτή πρόσκληση 

υποβολής προτάσεων από τον Μάρτιο του 2010, έχει µέχρι στιγµής ενταχθεί και υλοποιείται µία 

πράξη µε τίτλο «εξοπλισµός αλιευτικού καταφυγίου Ψαράδων ∆ήµου Πρεσπών» και 

προϋπολογισµό 403.561,98 €. 

 

Μέτρο 2.3:    Μεταποίηση και εµπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 

Στρατηγικός στόχος για τον κλάδο της µεταποίησης και της εµπορίας αλιευτικών προϊόντων, 

είναι η αειφόρος ανάπτυξη βιώσιµων επιχειρήσεων και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 

επιχειρησιακών δοµών, ώστε να επωφεληθεί ο κλάδος µε τα µέγιστα µακροπρόθεσµα 

επιχειρηµατικά και κοινωνικά οφέλη. Γενικός στόχος είναι  η αύξηση της παραγωγής, ιδίως σε 

προϊόντα υψηλής ποιότητας, η βελτίωση των συνθηκών εργασίας, των συνθηκών δηµόσιας 

υγείας και υγιεινής και η µείωση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον. 

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης για το σύνολο των 68 υποβληθέντων επενδυτικών 

προτάσεων συνολικού προϋπολογισµού 59.667,171 €, στο πλαίσιο της αριθ.433/29.02.2012 

Υπουργικής Απόφασης – Πρόσκλησης και µετά την προέγκριση 44 επενδυτικών σχεδίων από 

την Επιτροπή Προέγκρισης Αιτήσεων Ενίσχυσης (ΕΠΑΕ), ακολούθησε η ένταξη  34 εξ αυτών µε 

συνολικό προϋπολογισµό 37.393.070,23 € και 16.655.577,07 € ∆ηµόσιας ∆απάνης. Η ένταξη 

των υπολοίπων προεγκριθέντων από την ΕΠΑΕ θα πραγµατοποιηθεί εντός του πρώτου 

τριµήνου του 2014.  

Οι πληρωµές που πραγµατοποιήθηκαν µέχρι 31.12.2013 ανήλθαν σε 4.846.808,41 € ∆ηµόσιας 

∆απάνης, ενώ ήδη βρίσκεται σε επεξεργασία νέα πρόσκληση (2Η) προς τους φορείς για 
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υποβολή νέων επενδυτικών προτάσεων µε βάση τους διαθέσιµους εναποµείναντες 

οικονοµικούς πόρους του Μέτρου.  

 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»  

 

Μέτρο 3.1:    Συλλογικές δράσεις 

Στο πλαίσιο της αριθ. 3220/10-11-11 Ανοιχτής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, µε 

προϋπολογισµό 2,5 εκ. €, προκηρύχθηκαν οι δράσεις που αφορούν: 

• στην εφαρµογή του Καν(ΕΚ) 1967/2006 «για τα µέτρα διαχείρισης αλιείας στη Μεσόγειο»,  

• στη βελτίωση της διαχείρισης και ελέγχου των συνθηκών πρόσβασης στις περιοχές αλιείας, 

και 

• στην βελτίωση της ποιότητας & ασφάλειας των τροφίµων, 

µε τελικούς δικαιούχους τις αρµόδιες δηµόσιες υπηρεσίες και φορείς, λόγω της φύσεως των 

δράσεων και καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προτάσεων την 30-5-2012. 

Στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης υποβλήθηκαν τρεις προτάσεις, από φορείς του 

δηµοσίου που έχουν την αρµοδιότητα  της διεξαγωγής ελέγχων ποιότητας και υγιεινής των 

αλιευτικών προϊόντων (τρίτη δράση). Οι προτάσεις αυτές αξιολογήθηκαν από την Ειδική 

Υπηρεσία Εφαρµογής και εκδόθηκαν οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις ένταξης, συνολικού 

προϋπολογισµού  1.020.000 €.  Εντός του Α΄ εξαµήνου 2014 αναµένεται η εκταµίευση της 

πρώτης δόσης σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στο σύµφωνο αποδοχής των όρων 

ένταξης και αποδέχτηκαν οι ∆ικαιούχοι. Εκτιµάται ότι εντός του έτους 2014 θα εκδοθεί νέα 

πρόσκληση, που θα αφορά κυρίως την υποβολή προτάσεων σε εφαρµογή του Καν(ΕΚ) 

1967/2006 «για τα µέτρα διαχείρισης αλιείας στη Μεσόγειο». 

 

Μέτρο 3.2:    Μέτρα για την προστασία και την ανάπτυξης της υδρόβιας πανίδας και 

χλωρίδας 

Συµβάλλοντας στην βελτίωση του υδάτινου περιβάλλοντος, το µέτρο της προστασίας και 

ανάπτυξης της υδρόβιας πανίδας & χλωρίδας έχει δράσεις που περιλαµβάνουν: 

- την κατασκευή ή τοποθέτηση στατικών ή κινητών εγκαταστάσεων για την προστασία και την 

ανάπτυξη της υδρόβιας πανίδας και χλωρίδας, ή  

- την αποκατάσταση εσωτερικών υδάτων, περιλαµβανοµένων των τόπων ωοτοκίας και των 

οδών µετανάστευσης για τα µεταναστευτικά είδη, ή 

- την προστασία και τη βελτίωση του περιβάλλοντος στο πλαίσιο του Natura 2000, εφόσον 

αφορούν άµεσα τις αλιευτικές δραστηριότητες, πλην λειτουργικών δαπανών. 

Μέχρι σήµερα έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται πράξεις κατασκευής τεχνητών υφάλων και 

επιστηµονικής παρακολούθησής τους. 
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Το έργο της επιστηµονικής παρακολούθησης των υφάλων που κατασκευάστηκαν στη θαλάσσια 

περιοχή της Καλύµνου, της Ιερισσού και της Πρέβεζας, έχει ενταχθεί µε προϋπολογισµό 

1.400.855,66 € (∆ηµόσια ∆απάνη). Η σύµβαση που υπογράφηκε είναι της τάξεως των 

811.465,67 €. Εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη ενώ σύµφωνα µε την υπογραφείσα σύµβαση ο 

ανάδοχος του έργου έχει υποχρέωση να εκτελεί δειγµατοληψίες τρεις (3) φορές το χρόνο σε 

κάθε ύφαλο και τα επεξεργασµένα αποτελέσµατα να τα παρουσιάζει σε ενδιάµεσες 

(εξαµηνιαίες) εκθέσεις, και σε ετήσιες.  

Έχουν επίσης ενταχθεί 2 έργα κατασκευής νέων τεχνητών υφάλων συνολικής ∆ηµόσιας 

∆απάνης 2.042.363 €. Τα έργα αυτά στοχεύουν στην προστασία και ανάπτυξη της συνολικής 

βιοµάζας της θαλάσσιας προστατευόµενης περιοχής και αφορούν: 

- την κατασκευή τεχνητού υφάλου στη θαλάσσια περιοχή Κίτρους Νοµού Πιερίας, µε έκταση 

προστατευόµενης περιοχής 117 στρέµµατα, δηµόσιας δαπάνης 1.059.596 €, και 

- την κατασκευή τεχνητού υφάλου στη θαλάσσια περιοχή Λιτοχώρου Νοµού Πιερίας, µε 

έκταση προστατευόµενης περιοχής 650 στρέµµατα και ∆ηµόσια ∆απάνη 982.767 €. 

Οι πληρωµές του Μέτρου µέχρι 31-12-2013 ανήλθαν στο ποσό των 254.656,38 ευρώ. 

 

Μέτρο 3.3:    Αλιευτικοί Λιµένες, τόποι εκφόρτωσης και καταφύγια   

Με στόχο την βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται στους αλιείς και τους 

υδατοκαλλιεργητές, το µέτρο για τους αλιευτικούς λιµένες, καταφύγια και τόπους εκφόρτωσης, 

έχει δράσεις που περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων, την βελτίωση των όρων εκφόρτωσης στα 

λιµάνια, την βελτίωση των συνθηκών εκφόρτωσης, µεταποίησης, υγιεινής,  αποθήκευσης και 

δηµοπράτησης των προϊόντων αλιείας & υδατοκαλλιέργειας, την βελτίωση των συνθηκών 

επίβλεψης της εφαρµογής της Νοµοθεσίας  στις εγκαταστάσεις διακίνησης και εµπορίας 

αλιευτικών προϊόντων, την προµήθεια καυσίµων, πάγου, νερού και ηλεκτρικής ενέργειας, την 

κατασκευή, τον εκσυγχρονισµό και την επέκταση αποβάθρων µε στόχο τη βελτίωση της 

ασφάλειας κατά την εκφόρτωση ή τη φόρτωση, την βελτίωση της ασφάλειας και των συνθηκών 

εργασίας, καθώς και επενδύσεις που σχετίζονται µε την ασφάλεια και αφορούν την κατασκευή ή 

τον εκσυγχρονισµό µικρών αλιευτικών καταφυγίων. 

Συνολικά από την έναρξη του προγράµµατος έχουν ενταχθεί στο Μέτρο 3.3, 28 πράξεις 

συνολικού προϋπολογισµού 51.387.562 €. Έχουν υπογραφεί συµβάσεις συνολικού ύψους 

δηµόσιας δαπάνης 28.327.248 € ενώ οι πληρωµές ανέρχονται σε 17.227.749,88 €. 

 

Ακολουθεί πίνακας µε τις ενταγµένες στο Μέτρο 3.3 πράξεις υποδοµών αλιευτικών καταφυγίων 

και ιχθυοσκαλών. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5:     Ενταγµένες πράξεις στο Μέτρο 3.3 του ΕΠΑΛ 2007-2013  

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΝΤΑΞΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Βελτίωση εγκαταστάσεων αλιευτικού καταφυγίου Ηλίων ν. Εύβοιας 1.600.000,00 € ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 

Βελτίωση εγκαταστάσεων αλιευτικού καταφυγίου Καρύστου ν. Εύβοιας 990.000,00 € ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 

Αλιευτικό καταφύγιο Τρίγλιας (Α' φάση κατασκευή προσήνεµου µώλου) 
ν. Χαλκιδικής  1.570.000,00 € 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 

Κρηπίδωση µώλων αλιευτικού καταφυγίου Καλλιράχης Θάσου  1.000.000,00 € ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 

Κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου Αγ. Ισιδώρου Αντίκυρας Βοιωτίας  1.427.715,00 € ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 

Κατασκευή κτιρίου ιχθυόσκαλας Βόλου  4.873.934,59 € ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

Βελτίωση αλιευτικού καταφυγίου Καλών Λιµένων Ν. Ηρακλείου  1.290.000,00 € ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 

Προµήθεια ψυκτικών θαλάµων, ψυκτικών µηχανηµάτων και 
µηχανηµάτων παραγωγής πάγου σε αλιευτικά καταφύγια ν. Χαλκιδικής 379.015,00 € 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 

Βελτίωση και εκσυγχρονισµός αλιευτικού καταφυγίου Παλαιάς Φώκαιας  2.377.510,20 € ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

Συµπληρωµατικά έργα στο αλιευτικό καταφύγιο Βραχατίου ν. Κορίνθου 2.619.905,21 € ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

Κατασκευή κρηπιδώµατος στο λιµενίσκο Λουτρών Μυτιλήνης 570.650,00 € ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 

Βελτίωση Εγκαταστάσεων Ιχθυόσκαλας Καβάλας 2.245.009,21 € ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

Επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Μούδρου Λήµνου 1.100.000,00 € ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 

Αλιευτικό καταφύγιο όρµου Ευδήλου Ικαρίας (Β' στάδιο, Β' φάσης 
έργων) 1.000.000,00 € 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 

Ολοκλήρωση αλιευτικού καταφυγίου Σάρτης ν. Χαλκιδικής 887.643,61 € ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 

Επέκταση Προσήνεµου µόλου αλιευτικού καταφυγίου ∆.∆. Βελανιδίων 
∆ήµου Βοιών Λακωνίας 1.840.000,00 € 

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

Επέκταση αλιευτικού καταφυγίου στο ∆.∆. Αγίου Νικολάου Προφήτη 
Ηλία 756.000,00 € 

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

Βελτίωση αλιευτικού λιµένα Καλύµνου 1.540.000,00 € ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

Κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου στη θέση Κοκκινιά Γλυκόβρυση 
∆ήµου Έλους Λακωνίας 1.972.130,00 € 

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

Αλιευτικό καταφύγιο Κορωνησίας ν. Άρτας  1.970.000,00 € ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

Αλιευτικό καταφύγιο ∆ήµου Ορφανού (Β΄Φάση) ν. Καβάλας 1.240.000,00 € ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

Βελτίωση Κτιριακών Εγκαταστάσεων Ιχθυόσκαλας ∆ηµοσίου Πατρών 3.690.000,00 € 
ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

Αλιευτικό Καταφύγιο Μαραθόκαµπου Σάµου 4.000.000,00 € ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

Βελτίωση και επέκταση αλιευτικού καταφυγίου σκάλας Πάτµου  2.300.000,00 € ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

Συµπλήρωση λιµενικών εγκαταστάσεων αλιευτικού καταφυγίου όρµου 
Βότση Αλοννήσου  3.860.000,00 € 

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

Βελτίωση εγκαταστάσεων ιχθυόσκαλας Μηχανιώνας Θεσ/νίκης   4.288.048,79 € ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

Συµπληρωµατικά έργα αλιευτικού καταφυγίου ∆.∆.  Κοντιά Λήµνου (*)  1.907.600,00 € ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ 

Συµπληρωµατικά έργα αλιευτικού καταφυγίου ∆.∆.  Νέας Κούταλης  
Λήµνου  (*)  2.570.300,00 € 

 

ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ 

Οι Πράξεις µε (*) βρίσκονται στο τελικό στάδιο ένταξης.  

 

Εντός του δεύτερου  τριµήνου του 2014 και κατόπιν ολοκλήρωσης και ωρίµανσης του 

υποβληθέντος φακέλου, αναµένεται να ενταχθεί µία (1) νέα πράξη που αφορά συµπληρωµατικά 

έργα (έργα Β’ φάσης) στο αλιευτικό καταφύγιο Τρίγλιας  νοµού Χαλκιδικής.    
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Μέτρο 3.4:    Ανάπτυξη νέων αγορών και εκστρατείες προώθησης 

Στόχος του µέτρου είναι η αύξηση της ποιότητας και της αξίας των προϊόντων καθώς και η 

επέκταση των αγορών προϊόντων αλιείας & υδατοκαλλιέργειας.  

Έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται δύο (2) πράξεις του Ελληνικού Οργανισµού Εξωτερικού 

Εµπορίου Α.Ε. (Ο.Π.Ε. Α.Ε.), οι οποίες καλύπτουν ακριβώς τον συνολικό προϋπολογισµό της 

πρόσκλησης (4.900.000 €). Οι πράξεις αφορούν την υλοποίηση ενεργειών, διάρκειας 30 µηνών, 

για την προώθηση της αύξησης κατανάλωσης, των νωπών ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας αφενός 

και των κατεψυγµένων ιχθυρών, αφετέρου και συγκεκριµένα: 

«Ολοκληρωµένο επιχειρησιακό σχέδιο προώθησης για ευρύαλα µεσογειακά είδη (τσιπούρα-

λαβράκι κ.λ.π. ιχθυοκαλλιέργειας» δηµόσιας δαπάνης  3.650.000,00 €.  

«Ολοκληρωµένο επιχειρησιακό σχέδιο προώθησης κατεψυγµένων αλιευτικών προϊόντων» 

δηµόσιας δαπάνης 1.250.000 €.  

Μέχρι τις 31-12-2013 πραγµατοποιήθηκαν δαπάνες ύψους 564.404,42 €. 

 

Μέτρο 3.5:    Πιλοτικά σχέδια 

Το µέτρο έχει στόχο την απόκτηση και διάδοση νέων τεχνικών γνώσεων στον τοµέα της αλιείας 

και των υδατοκαλλιεργειών.  

Στο πλαίσιο της υπ’ αριθµ. 1454/08-08-2013 Πρόσκλησης µε προϋπολογισµό 2.000.000€ στην 

οποία δεν προβλέπεται ιδιωτική συµµετοχή, υποβλήθηκαν είκοσι οκτώ (28) προτάσεις από ΑΕΙ, 

ΤΕΙ, Ερευνητικά Ιδρύµατα-Ινστιτούτα, από τις οποίες αξιολογήθηκαν θετικά οι δεκα τρείς (13) ο 

προϋπολογισµός των οποίων ανέρχεται σε 3.276.072,84 €).  

Επίσης έχει εκδοθεί η υπ’ αριθµ. 191/31-01-2014 πρόσκληση µε προϋπολογισµό 1.000.000€ 

προς επιχειρήσεις και επαγγελµατικές οργανώσεις µε οικονοµική δραστηριότητα στην οποία 

προβλέπεται ιδιωτική συµµετοχή. Αναµένεται η υποβολή προτάσεων για αξιολόγηση. 

 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ  ΠΕΡΙΟΧΩΝ» 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται συνοπτικά στοιχεία των έντεκα (11) εγκεκριµένων  

τοπικών προγραµµάτων. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6:     Εγκεκριµένα τοπικά προγράµµατα αλιείας  

Οµάδα Τοπικής ∆ράσης Περιοχή Παρέµβασης Πληθυσµός Προϋπολογισµός (€) % ∆ηµοσιές/ 
Ιδιωτικές Επενδύσεις 

Αναπτυξιακή Χαλκιδικής 
Α.Ε. 
 

Τµήµατα των δήµων 
Παναγίας, Σιθωνίας, 

Σταγίρων – Ακάνθου & 
Τορώνης 

13.308 4.990.000 27,99/ 72,01 

Αναπτυξιακή ∆ωδεκανήσου 
Αναπτυξιακή Ανώνυµη 
Εταιρεία O.T.A. 

Νήσος Καλύµνου 16.441 4.840.000 48,97/ 51,03 

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 45,70/ 54,30 

Αναπτυξιακή Καβάλας 
Αναπτυξιακή Ανώνυµη 
Εταιρεία Ο.Τ.Α. 

∆ήµος Κεραµωτής & 
Νήσος Θάσου 

19.804 4.510.000 22,11/ 77,86 

Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. 
Ο.Τ.Α. 

∆ηµοτικά ∆ιαµ/τα 
Αιτωλικού, Μεσολόγγι, 

Ναυπάκτου  

32.022 4.610.000 34,64/ 65,36 

Αναπτυξιακή Εταιρεία 
Κυκλάδων Α.Ε.    

14 Νησιά (Μικρές 
Κυκλάδες) 

 

33.858 4.520.000 27,74/ 72,26 

Αναπτυξιακή Νοτίου 
Ηπείρου – Αµβρακικού, 
Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. 

Τµήµατα των νοµών 
Άρτας, Πρέβεζας & 
Αιτωλοακαρνανίας 

52.035 4.860.000 44,81/  55,19 

Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης 
Λέσβου 

Νήσοι Λέσβου, Λήµνου & 
Αγ. Ευστράτιου 

46.893 4.800.000 29,95/ 70,05  

Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης 
Χίου ΑΕΕ ΟΤΑ – 
Προµηθευτική Οµηρούπολης 
ΑΕ ΟΤΑ(Κοινοπραξία) 

Βόρεια Χίος, Νήσοι 
Οινουσσών & Ψαρών 

11.398 4.600.000 28,13/ 73,04 

Αναπτυξιακή Εύβοιας ΑΕ 
Νήσοι Εύβοιας & Σκύρου-
(∆ήµοι Σκύρου, Καρύστου 

&Κύµης-Αλιβερίου) 

19.808 4.690.000 26,96/ 51,03 

Κ.Α.Ε.Κ  Ν Σάµου Α.Ε   
Νήσοι Σάµου, Ικαρίας & 

Φούρνων 
32.386 4.400.000 27,70/ 72,30 

Σύνολο   51.810.000,00  

 

Στο πλαίσιο των ανωτέρω τοπικών προγραµµάτων έχουν ενταχθεί πράξεις συνολικής δηµόσιας 

δαπάνης 15.879.632,30 €, ενώ οι πληρωµές ανέρχονται στα 927.395,41 € (δεν 

συµπεριλαµβάνεται η πληρωµή του Ταµείου ΕΝΑΛΙΟ). 

 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» 

 

Στα πλαίσια του Μέτρου 5.1 έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται συνολικά επτά (7) πράξεις: 
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-       «Λειτουργικά ΕΥ∆ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ», που αφορά ενδεικτικά ενέργειες που βελτιώνουν την 

διοικητική ικανότητα των δοµών και υποστηρίζουν τις σχετικές υποδοµές του Προγράµµατος 

(προµήθεια γραφείων, εξοπλισµού και µηχανηµάτων γραφείων, εκπαίδευση του προσωπικού, 

συµµετοχή σε συνέδρια, κλπ), την εφαρµογή του Προγράµµατος, την πληροφόρηση των 

ενδιαφεροµένων µε την διοργάνωση ηµερίδων συνεδρίων και των συνεδριάσεων της 

Επιτροπής Παρακολούθησης. 

-       «Σύµβουλοι και Εµπειρογνώµονες του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013», που αφορά την 

συµβουλευτική και τεχνική υποστήριξη του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ µε την παροχή υπηρεσιών από 

εξειδικευµένους σε συγκεκριµένο αντικείµενο κάθε φορά, τεχνικούς συµβούλους και 

εµπειρογνώµονες.   Στα πλαίσια της πράξης αυτής έχουν ολοκληρωθεί τα εξής υποέργα: 

1. Τεχνικός Σύµβουλος Υποστήριξης ∆ηµοσίων έργων του ΕΠΑΛ 2007 – 2013 

2. Τεχνικός Σύµβουλος κλεισίµατος του ΕΠΑΛ 2000- 2006   

3. Τεχνικός Σύµβουλος εξειδίκευσης ΚΥΑ και προσκλήσεων των Μέτρων κρατικών ενισχύσεων 

του ΕΠΑΛ 2007 - 2013  

4. Σύµβουλος ενδιάµεσης αξιολόγησης του ΕΠΑΛ 2007 - 2013  

5. Τεχνικός Σύµβουλος Υποστήριξης Μέτρων του Άξονα προτεραιότητας 1 του ΕΠΑΛ 2007 - 

2013  

6. Νοµική υποστήριξη του ΕΠΑΛ  2007 – 2013 

7. Τεχνική υποστήριξη του µηχανισµού παρακολούθησης των τάσεων αγοράς προϊόντων 

υδατοκαλλιέργειας 

Επίσης βρίσκονται σε εξέλιξη τα εξής υποέργα: 

1. Τεχνικός σύµβουλος υποστήριξης της διαδικασίας αξιολόγησης, ένταξης, υλοποίησης, 

παρακολούθησης και πληρωµής των επενδυτικών σχεδίων στην ΕΥΕ∆ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ 

2. Τεχνικός σύµβουλος υποστήριξης των Μέτρων 2.2, 3.2 και 3.3 του Ε.Π Αλιείας 

-       «Μελέτες και εµπειρογνωµοσύνες του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013», που αφορά την 

εκπόνηση µελετών, η αναγκαιότητα των οποίων προκύπτει κατά την υλοποίηση του Ε.Π. 

ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013, καθώς και την εκπόνηση µελετών και εµπειρογνωµοσυνών που 

επιβάλλονται για την προετοιµασία και τον σχεδιασµό της προγραµµατικής περιόδου 2014-2020 

και την κάλυψη των απαιτήσεων που απορρέουν από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας και 

Αλιείας. 

Στα πλαίσια της πράξης υλοποιήθηκε η εµπειρογνωµοσύνη για τον προσδιορισµό των 

αναπτυξιακών αναγκών, δυνατοτήτων απειλών και ευκαιριών στον τοµέα της Αλιείας και τον 

προσανατολισµό των τοµεακών προτεραιοτήτων, ώστε να προκύψουν οι βασικοί πυλώνες 

σχεδιασµού της στρατηγικής του τοµέα στα πλαίσια του ΕΤΘΑ.  

-          «Πληροφόρηση και δηµοσιότητα του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013», που αφορά στην 

δηµοσιοποίηση των µέτρων και δράσεων του ΕΠΑΛ 2007-2013 κατά την διάρκεια όλων των 
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φάσεων υλοποίησής του, µε σκοπό την διάδοση των στόχων του Προγράµµατος και των 

αναπτυξιακών δυνατοτήτων µέσω της Επένδυσης στην Αειφόρο Αλιεία. 

Ενδεικτικά, υλοποιήθηκε 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. 

-         «Ηλεκτρονικές εφαρµογές διαχείρισης», που αφορά στην ανάπτυξη, εγκατάσταση, 

υποστήριξη και συντήρηση πληροφορικών συστηµάτων και λογισµικού για την υλοποίηση του 

Προγράµµατος. 

Στα πλαίσια της πράξης υλοποιήθηκε Πληροφορικό σύστηµα υποστήριξης του Μέτρου 1.3 του 

Ε.Π ΑΛΙΕΙΑΣ 

-       «Ενέργειες προετοιµασίας, επιλογής, αξιολόγησης, υλοποίησης, παρακολούθησης 

και ελέγχου του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013», που αποσκοπεί στην βελτίωση της διοικητικής 

ικανότητας των δοµών του Προγράµµατος και αφορά στην κάλυψη του διαχειριστικού κόστους 

για την προετοιµασία, επιλογή, αξιολόγηση, υλοποίηση, παρακολούθηση και έλεγχο των 

πράξεων του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ. Στην πράξη αυτή εντάσσονται για συγχρηµατοδότηση όλες οι 

ενέργειες που αναλαµβάνονται από όλα τα θεσµικά εξουσιοδοτηµένα και εµπλεκόµενα στελέχη 

της ελληνικής επικράτειας στην υλοποίηση του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ, δηλαδή στελεχών των δύο 

Ειδικών Υπηρεσιών, µελών των Οργάνων Επιτόπιας Επαλήθευσης των πράξεων του Ε.Π. 

ΑΛΙΕΙΑΣ, των περιφερειακών οργάνων, κλπ, όταν µετακινούνται εκτός έδρας για την 

εκπλήρωση των στόχων του Προγράµµατος. 

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

που αφορά σε δράσεις για την υποστήριξη της διοικητικής οργάνωσης, λειτουργίας και 

στελέχωσης των επιτελικών φορέων του συστήµατος διοίκησης και συντονισµού της 

υλοποίησης του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013. Ενδεικτικά, περιλαµβάνονται δαπάνες που αφορούν 

σε αµοιβές και έξοδα προσωπικού των στελεχών της ΜΟ∆ (από 01-01-2007) που είναι 

τοποθετηµένοι στην Ε.Υ.∆Ε.Π. και Ε.Υ.Ε.∆.Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ, καθώς και λειτουργικά έξοδα που 

απαιτούνται για την εύρυθµη λειτουργία της Ε.Υ.∆.Ε.Π. και Ε.Υ.Ε.∆.Ε.Π. Αλιείας (από 01-01-

2010). 

Οι πληρωµές που έχουν πραγµατοποιηθεί µέχρι 31-12-2013 για τα ανωτέρω έργα, αφορούν 

ποσό ύψους 4.295.036,07€. 
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5.   ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

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 2012 παρελήφθη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 28 Ιουνίου του 

2013 και έγινε αποδεκτή στις 25 Ιουλίου. Η ετήσια συνάντηση πραγµατοποιήθηκε στην έδρα της 

∆ιαχειριστικής Αρχής του Ε.Π. στην Αθήνα, στις 26 Νοεµβρίου 2013, κατόπιν σχετικής 

πρόσκλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που εκπροσωπήθηκε από τον προϊστάµενο και ένα 

στέλεχος της Μονάδας D3 της Γενικής ∆ιεύθυνσης Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας. 

Οι Ελληνικές αρχές εκπροσωπήθηκαν από τον Ειδικό Γραµµατέα Κοινοτικών Πόρων και 

Υποδοµών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, τους προϊσταµένους της 

Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης και της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής ∆ράσεων Αλιείας, καθώς  

και στελέχη της Επιτροπής ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου (Ε∆ΕΛ) και του Οργανισµού Πληρωµών 

και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ). 

Ακολουθεί συνοπτική αναφορά στα θέµατα που συζητήθηκαν κατά την ετήσια συνάντηση. 

 

� Οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξέφρασαν τον προβληµατισµό τους 

αναφορικά µε την υψηλή αναλογία ενταγµένων δηµόσιων / ιδιωτικών έργων στο πλαίσιο 

υλοποίησης του Άξονα 4 και κάλεσαν την διαχειριστική αρχή να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς 

τις εξελίξεις σε αυτόν τον τοµέα. Η διαχειριστική αρχή εξήγησε ότι έχει δοθεί προτεραιότητα στην 

ένταξη δηµοσίων έργων, λόγω του χρόνου που απαιτείται για την υλοποίησή τους, αλλά 

αναγνώρισε την ανάγκη και επιβεβαίωσε τη δέσµευσή της να παρακολουθεί την εξέλιξη την 

πορεία ένταξης και εκτέλεσης ιδιωτικών επενδύσεων σε όλα τα τοπικά προγράµµατα αειφόρου 

ανάπτυξης.  

� Η υλοποίηση του µέτρου 1.1 έχει ολοκληρωθεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ισχύοντος  

Σχεδίου Προσαρµογής Αλιευτικής Προσπάθειας (ΣΠΑΠ) το οποίο καταρτίστηκε το 2010. Η 

Γενική ∆/νση Αλιείας έχει υποβάλει στην διαχειριστική αρχή σχέδιο ενός νέου Εθνικού Σχεδίου 

Παροπλισµού (ΕΣΠ) για τα σκάφη µε αλιευτικό εργαλείο «βινζότρατα» και αντίστοιχα 

επικαιροποιηµένου ΣΠΑΠ, και αναµένεται η οριστικοποίηση των κειµένων και η έγκρισή τους, 

προκειµένου η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ∆ράσεων να προχωρήσει στην έκδοση σχετικής 

πρόσκλησης υποβολής προτάσεων από αλιείς.  

� Η υλοποίηση του µέτρου 1.3 εξελίσσεται καλά, αν και λόγω των περιορισµών του άρθρου 25 

του Καν.1198/2006 (µη αύξηση της δυνατότητας των σκαφών να αλιεύουν ιχθείς) ο επιλέξιµος 

εξοπλισµός και ως εκ τούτου οι πιστοποιηµένες δαπάνες είναι σχετικά περιορισµένες. 
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�  Όσον αφορά τις Περιφέρειες εκτός στόχου σύγκλισης, οι εκπρόσωποι της Επιτροπής 

υπενθύµισαν ότι τα ανώτατα όρια των διαθέσιµων πιστώσεων για τους άξονες 1 και 3, 

σύµφωνα µε τους ισχύοντες χρηµατοδοτικούς πίνακες, έχουν επιτευχθεί και ως εκ τούτου οι 

επιπλέον δαπάνες που έχουν πιστοποιηθεί από τις υπηρεσίες διαχείρισης δεν µπορούν να 

αποτελέσουν µέρος αιτήµατος πληρωµής από την Ε.Ε. Η διαχειριστική αρχή αναγνώρισε την 

ανάγκη µεταφοράς πιστώσεων στους άξονες 1 και 3 και ενηµέρωσε ότι εξετάζει µια σχετική 

πρόταση τροποποίησης των σχετικών πινάκων, λαµβανοµένου βέβαια υπόψη του συνολικού 

ύψους των εν λόγω πόρων. 

�  Για τις περιφέρειες εκτός στόχου σύγκλισης η αξιολόγηση των έργων στο πλαίσιο των 

µέτρων 2.1 και 2.3 έχει ολοκληρωθεί και 18 προτάσεις έχουν ήδη εγκριθεί. Όσον αφορά τις 

περιφέρειες του στόχου σύγκλισης, η αξιολόγηση των προτάσεων στο πλαίσιο του µέτρου 2.3 

έχει ολοκληρωθεί. Η αξιολόγηση των προτάσεων στο πλαίσιο του µέτρου 2.1 έχει αρχίσει, µε 

προοπτική να ολοκληρωθεί µέχρι το Φεβρουάριο 2014 (λαµβάνοντας υπόψη ότι ο αριθµός τους 

είναι µεγαλύτερος σε σύγκριση µε εκείνες που αξιολογήθηκαν στο πλαίσιο του µέτρου 2.3). 

�   Αναφορικά µε την εκπλήρωση της υποχρέωσης να δηµιουργηθεί ένας µηχανισµός για την 

αποφυγή αντιπαραγωγικών αποτελεσµάτων στον τοµέα της υδατοκαλλιέργειας, σύµφωνα µε το 

άρθρο 28 (παρ.5) του Καν.1198/2006, η διαχειριστική αρχή ενηµέρωσε τους εκπροσώπους της 

Επιτροπής ότι ο µηχανισµός έχει αναπτυχθεί από εξωτερικό σύµβουλο κάνοντας χρήση των 

πιστώσεων του µέτρου της τεχνικής βοήθειας και ότι όλες οι σχετικές πληροφορίες και τα 

αποτελέσµατα θα αναρτηθούν στους δικτυακούς τόπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίµων και του επιχειρησιακού προγράµµατος. 

�  Οι πράξεις που έχουν ενταχθεί για συγχρηµατοδότηση στο πλαίσιο του Άξονα 3 

προχωρούν καλά. Ειδικότερα για το µέτρο 3.5, που ενεργοποιήθηκε εντός του 2013, η έκφραση 

ενδιαφέροντος εκ µέρους των δυνητικών δικαιούχων αποδείχθηκε υψηλότερη από ό, τι 

αναµενόταν. 

�  Επιπλέον των οκτώ (8) Οµάδων Τοπικής ∆ράσης που έχουν ήδη ξεκινήσει την υλοποίηση 

των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξής τους, τρεις (3) νέες ΟΤ∆ έχουν εγκριθεί για τις περιοχές 

της Χίου-Οινουσσών-Ψαρών, Εύβοιας-Σκύρου και Σάµου-Φούρνων-Ικαρίας. Οι δύο πρώτες 

έχουν ήδη υπογράψει τη σχετική σύµβαση µε το Υπουργείο για την υλοποίηση της στρατηγικής 

τους, ενώ αναµένεται και η υπογραφή της τρίτης σύµβασης. Οι εκπρόσωποι της Επιτροπής 

προέτρεψαν τη διαχειριστική αρχή στην υποστήριξη της Οµάδας για την περιοχή «Σάµος - 

Ικαρία – Φούρνοι» και την παροχή της απαραίτητης τεχνογνωσίας, ώστε να είναι σε θέση να 

ξεκινήσουν µε την έκδοση προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος το συντοµότερο δυνατό. 

� Το κύριο ζήτηµα που αφορά τον άξονα 4 και πρέπει να αντιµετωπιστεί, είναι η έλλειψη 

εξειδικευµένου θεσµικού πλαισίου για την εφαρµογή δράσεων αλιευτικού τουρισµού. Εκτός από 

την έλλειψη ενός πλαισίου (έκδοση Π.∆.) σχετικά µε την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών, 

υπάρχει επιπλέον περιορισµός στις δυνατότητες ενός αλιέα στην ενασχόλησή του µε τον 

αλιευτικό τουρισµό, καθώς σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία επιτρέπεται µόνο η  

«επιβίβαση τουριστών στο αλιευτικό σκάφος», ενώ παράλληλα το εισόδηµά του σε ετήσια βάση 
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από δραστηριότητες µη σχετιζόµενες µε την αλιεία δεν θα πρέπει να είναι υψηλότερο από το 

εισόδηµα που παράγεται από την αλιεία. 

�  Το Ταµείο ΕΝΑΛΙΟ έχει µετατραπεί σε ταµείο εγγυοδοσίας, αλλά έχουν εκδηλώσει 

ενδιαφέρον για συµµετοχή µόνο δύο συνεταιριστικές τράπεζες. Οι διαπραγµατεύσεις µε δύο 

πανελλήνιας εµβέλειας τράπεζες στην Ελλάδα βρίσκονται σε εξέλιξη. Λόγω της παρατεταµένης 

χρηµατοπιστωτικής κρίσης και τις χρονοβόρες διαδικασίες για την ανακεφαλαιοποίηση του 

τραπεζικού τοµέα (συµπεριλαµβανοµένων των εξαγορών και συγχωνεύσεων) οι 

διαπραγµατεύσεις έχουν καθυστερήσει. Μετά την ολοκλήρωση των σχετικών 

διαπραγµατεύσεων και µε την προϋπόθεση ολοκλήρωσης των διαδικασιών ένταξης πράξεων 

στον άξονα 2 (ούτως ώστε να µπορούν να υπολογιστούν µε περισσότερη ακρίβεια οι πόροι που 

θα απαιτηθούν από το ΕΝΑΛΙΟ), η διαχειριστική αρχή θα προβεί σε επανεξέταση των πόρων 

του Ταµείου και σε µεταφορά µέρους αυτών σε άλλους άξονες στο πλαίσιο µίας ευρύτερης 

πρότασης για αναθεώρηση του επιχειρησιακού προγράµµατος. 

�  Η διαχειριστική αρχή ενηµέρωσε τους εκπροσώπους της Επιτροπής ότι έχουν αξιοποιηθεί 

πιστώσεις του Άξονα 5 για την υποστήριξη της διαδικασίας αξιολόγησης των επενδυτικών 

σχεδίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του άξονα 2 µε σχετική ανάθεση υπηρεσιών σε 

εξωτερικό σύµβουλο. Η Επιτροπή εξέφρασε θετική γνώµη για την προσέγγιση αυτή, ενώ 

επιπλέον συνέστησε την χρήση των πόρων της τεχνικής βοήθειας σε θέµατα µεταφοράς 

τεχνογνωσίας, νοµικής υποστήριξης, ανασχεδιασµού των διαδικασιών, µηχανογραφικής 

υποστήριξης, πληροφοριακών συστηµάτων, στατιστικής επεξεργασίας, κλπ. µε στόχο την 

αποτελεσµατικότερη εκτέλεση των υποχρεώσεων της διαχειριστικής αρχής. 

� Νέες προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων αναµένεται πιθανά να εκδοθούν στο πλαίσιο 

τόσο του άξονα 1, µε την προϋπόθεση της έγκρισης νέου ΕΣΠ, όσο και του άξονα 2 µε την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των φακέλων που έχουν ήδη υποβληθεί από 

υποψήφιους δικαιούχους για ένταξη στα µέτρα 2.1 και 2.3. 

�  Η διαχειριστική αρχή ενηµέρωσε την Επιτροπή για τα προβλήµατα και τις δυσκολίες που 

αντιµετώπισε στην εφαρµογή του προγράµµατος και οι οποίες οφείλονται κατά κύριο λόγο στην 

υποστελέχωση των δύο υπηρεσιών διαχείρισης.  

�  Η διαχειριστική αρχή προγραµµατίζει την αποστολή αιτήµατος τροποποίησης του 

επιχειρησιακού προγράµµατος εντός του πρώτου εξαµήνου του 2014, λαµβάνοντας υπόψη τις 

απαραίτητες µεταφορές πιστώσεων στις περιοχές εκτός σύγκλισης για τους άξονες 1 και 3. 
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6.    ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ 

 

Οι πληρωµές εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της συνεισφοράς του Ευρωπαϊκού 

Ταµείου Αλιείας (ΕΤΑ), πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις πιστώσεις του προϋπολογισµού για 

κάθε στόχο (σύγκλισης / µη σύγκλισης), και έχουν την µορφή προχρηµατοδότησης, ενδιάµεσης 

πληρωµής και πληρωµής υπολοίπου. 

Μετά την έκδοση της Απόφασης έγκρισης του επιχειρησιακού προγράµµατος, η Επιτροπή 

κατέβαλλε συνολικό ποσό προχρηµατοδότησης ύψους 29.096.513,18 €. 

Για τη διενέργεια ενδιάµεσων πληρωµών από την Επιτροπή, απαιτείται η υποβολή αιτηµάτων 

πληρωµής – δηλώσεων δαπάνης από την Αρχή Πιστοποίησης του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος Αλιείας 2007-2013 (ΟΠΕΚΕΠΕ). 

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ως αρµόδιος φορέας για την κατάρτιση και υποβολή στην Επιτροπή 

πιστοποιηµένων δηλώσεων δαπανών και αιτηµάτων πληρωµών, έχει υποβάλλει στην Επιτροπή 

από την έναρξη εφαρµογής του προγράµµατος και µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2013, εννιά (9) 

δηλώσεις που αντιστοιχούν σε συνολικό ποσό  126.182.335,41 € επιλέξιµων δαπανών 

(δηµόσια δαπάνη) και εννιά αντίστοιχα αιτήµατα για πληρωµή συνολικού ποσού 

117.379.256,66 € ως συνεισφορά του ΕΤΑ. 

Συγκεκριµένα, εντός του έτους 2013 υπεβλήθησαν 2 αιτήµατα πληρωµής (31/10/2013 & 

31/12/2013) εκ των οποίων έχει πληρωθεί το 1ο και αναµένεται η πληρωµή και του 2ου 

αιτήµατος. Και για τα δύο αιτήµατα ζητήθηκε η χορήγηση δέκα (10) επιπλέον ποσοστιαίων 

µονάδων κοινοτικής συνεισφοράς στο πλαίσιο εφαρµογής των παραγράφων 2 & 3 του άρθρου 

76 του Καν. 1198/06, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισµό (ΕΕ)387/2012. Σηµειώνεται ότι 

η καταβολή εντός του 2013 των εν λόγω δέκα (10) επιπλέον ποσοστιαίων µονάδων κοινοτικής 

συνεισφοράς επί του αιτήµατος της 31/10/2013 συνυπολογίστηκε για την επίτευξη του στόχου 

απορρόφησης Ν+2. 

 

Στον παρακάτω πίνακα δίνονται οι ετήσιες υποχρεώσεις απορροφήσεων του Ε Π ΑΛΙΕΙΑΣ 

2007-2013 για την κάλυψη του κανόνα Ν+2, όπως προκύπτουν από το σχετικό πίνακα ετήσιας 

κατανοµής του ΕΤΑ (Πίνακας 1, Κεφ. 10 του Ε Π ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013). Ο κανόνας Ν+2 

αναφέρεται στην αυτόµατη αποδέσµευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε τµήµατος των 

αναλήψεων υποχρεώσεων του προϋπολογισµού στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας το 

οποίο δεν χρησιµοποιήθηκε για την καταβολή των πληρωµών προχρηµατοδότησης ή των 

ενδιάµεσων πληρωµών, ή για το οποίο δεν υποβλήθηκε αίτηση πληρωµής έως τις 31 

∆εκεµβρίου του δεύτερου έτους µετά το έτος της ανάληψης υποχρεώσεων του προϋπολογισµού 

του προγράµµατος. 
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 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Υποχρεώσεις 
ανάληψης 
από το Ε.Τ.Α. 
(€) 

 
30.260.710 

 
30.102.447 

 
29.925.751 

 
29.729.945 

 
29.514.336 

 
29.278.211 

 
29.020.837 

 

Με τις δηλώσεις δαπανών που υποβλήθηκαν κατά τα έτη 2009 έως και 2013 έχουν καλυφθεί οι 

αντίστοιχες υποχρεώσεις απορροφήσεων. 

 

Για το 2014, και λαµβανοµένης υπόψη της υπό εκτέλεση πληρωµής από την Ευρ. Επιτροπή του 

αιτήµατος της 31ης ∆εκεµβρίου 2013 (θα χορηγηθούν επίσης οι δέκα (10) επιπλέον 

ποσοστιαίες µονάδες), οι συνολικές υποχρεώσεις για την κάλυψη του κανόνα Ν+2 εκτιµάται ότι 

θα ανέρχονται σε 26.186.332,15 € εκ των οποίων 23.428.109,77 € αφορούν τις περιφέρειες του 

στόχου σύγκλισης και 2.758.222,38 € τις περιφέρειες εκτός του στόχου σύγκλισης.  
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7.     ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 
ΕΝΑΛΙΟ 

 

Για το Ταµείο ΕΝΑΛΙΟ και τη λειτουργία του ως Ταµείο ∆ανειοδότησης έχουν προκηρυχθεί τρεις 

(3) διαγωνισµοί οι οποίοι  - µεσούσης και της οικονοµικής κρίσης – απέβησαν άκαρποι.  

Στη συνέχεια, στο πλαίσιο των αποφάσεων της Επενδυτικής Επιτροπής, η ΕΤΕΑΝ προχώρησε 

στη διαδικασία για την δηµιουργία Ταµείου Εγγυοδοσίας υπέρ των επιχειρήσεων που θα 

ενταχθούν στα µέτρα 1.3 «Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα των 

αλιευτικών εργαλείων», 2.1 «Υδατοκαλλιέργεια»,  2.3 «Μεταποίηση και εµπορία αλιευτικών 

προϊόντων», και 4.1 «Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών», του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

Αλιείας 2007-2013., προκειµένου να διευκολυνθεί η πρόσβασή τους στην τραπεζική 

χρηµατοδότηση για να υλοποιήσουν τα επενδυτικά σχέδια. 

Στις 28 Νοεµβρίου 2012, έληξε η προθεσµία υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της σχετικής 

πρόσκλησης για τη λειτουργία του Ταµείου ως Ταµείο Εγγυοδοσίας και στις 29 Νοεµβρίου έγινε 

η αποσφράγιση των προσφορών. Κατατέθηκαν τρεις (3) φάκελοι και προκρίθηκε η συνεργασία 

µε δύο (2) Τράπεζες (Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου και Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων). 

 

Μετά από σχετική εισήγηση της ΕΤΕΑΝ, η Επενδυτική Επιτροπή µε σκοπό την ενεργοποίηση 

του Ταµείου, ενέκρινε – κατά την 4η συνεδρίασή της στις 02/07/2013 - τη συνεργασία µε τις δύο 

(2) συνεταιριστικές Τράπεζες καθώς και τη συνέχιση των προσπαθειών προσχώρησης και 

άλλων τραπεζών (πανελλήνιας εµβέλειας), µετά την οµαλοποίηση της κατάστασης που 

επικρατεί στο τραπεζικό σύστηµα λόγω συγχωνεύσεων και ανακεφαλαιοποίησης. Σηµειώνεται 

ότι βάσει της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ένα χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα µπορεί 

οποτεδήποτε να υποβάλλει φάκελο υποψηφιότητας . 

Επίσης, η Επενδυτική Επιτροπή που έχει ως αρµοδιότητα την εποπτεία της προόδου 

υλοποίησης του Ταµείου ΕΝΑΛΙΟ και την παρακολούθηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων 

της ΕΤΕΑΝ Α.Ε., πρόκειται να προβεί σε επανεξέταση του επιχειρηµατικού σχεδίου του Ταµείου 

και κυρίως µείωσης του προϋπολογισµού του έως τα τέλη του πρώτου εξαµήνου του 2014, 

συνεκτιµώντας την πρόοδο της ένταξης πράξεων στα προαναφερόµενα µέτρα του 

επιχειρησιακού προγράµµατος και το ενδιαφέρον των δικαιούχων για τραπεζική 

χρηµατοδότηση.   
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8.    ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

Η ΕΥ∆ ΕΠ Αλιείας κατά το 2013 επεξεργάστηκε σενάρια  τροποποίησης/ αναθεώρησης του ΕΠ 

Αλιείας 2007-2013  δεδοµένου ότι : 

α) πρόσθετοι πόροι απαιτούνται για τους Άξονες :  

- 3 «Μέτρα κοινού ενδιαφέροντος»,  

- 4  «Αειφόρος Ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών» και  

- 5 «τεχνική βοήθεια»  

στους οποίους ήδη εµφανίζεται σηµαντική υπερδέσµευση, 

β) προετοιµάστηκε από τη Γενική ∆/νση Αλιείας νέο Εθνικό Σχέδιο Παροπλισµού (ΕΣΠ) για τα 

αλ. σκάφη µε το εργαλείο βιντζότρατα και επίκειται η έκδοση αντίστοιχης πρόσκλησης στο µέτρο 

1.1 «Μόνιµη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων» καθώς επίσης λήφθηκε υπόψη η πρόταση 

Κανονισµού για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) στην οποία προβλέπεται η 

υπό προϋποθέσεις δυνατότητα υλοποίησης του αντίστοιχου µέτρου στην προγραµµατική 

περίοδο 2014-2020, 

γ) οι διαγωνισµοί για το ταµείο δανειοδότησης ΕΝΑΛΙΟ οι οποίοι  - µεσούσης και της 

οικονοµικής κρίσης – απέβησαν άκαρποι, η µικρή ανταπόκριση στην πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος  για το ταµείο εγγυοδοσίας ΕΝΑΛΙΟ, σε συνδυασµό µε το συγκρατηµένο 

επενδυτικό ενδιαφέρον, οδηγούν στην ανάγκη επαναπροσδιορισµού της στρατηγικής του 

Ταµείου και επακολούθως στην προσαρµογή του προϋπολογισµού του. 

Η εν λόγω τροποποίηση/αναθεώρηση του ΕΠΑΛ 2007-2013 µε ανακατανοµή πόρων µεταξύ 

των αξόνων και ευθυγράµµιση των αντίστοιχων στόχων/δεικτών κρίθηκε σκόπιµο να γίνει 

κατόπιν της ολοκλήρωσης των διαδικασιών αξιολόγησης & ένταξης των υποβληθεισών 

αιτήσεων στο πλαίσιο των πρώτων προσκλήσεων των Μέτρων 1.3, 2.1 και 2.3 και κυρίως 

συνεκτίµησης της ανταπόκρισης δυνητικών δικαιούχων καθώς και της πρόθεσης – δυνατότητας 

υλοποίησης επενδύσεων σε συνδυασµό µε την αναµενόµενη ανάκαµψη της οικονοµίας της 

Χώρας, στο πλαίσιο έκδοσης νέων προσκλήσεων για τα εν λόγω µέτρα. Σηµειώνεται ότι για την 

έκδοση νέων προσκλήσεων, οι διαθέσιµοι πόροι για τις περιοχές εκτός στόχου σύγκλισης είναι 

λιγοστοί σε αντιδιαστολή µε τους αντίστοιχους επαρκείς πόρους των περιοχών που εµπίπτουν 

στο στόχο σύγκλισης. 
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9.    ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ / ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Στο πλαίσιο της διαδικασίας επικαιροποίησης – συµπλήρωσης του Σ∆Ε, τον ∆εκέµβριο 

του 2013 επανεκδόθηκαν: (α) το Εγχειρίδιο ∆ιαχείρισης Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων, (β) ο 

Οδηγός του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου και (γ) το Παράρτηµα Χ της Περιγραφής του 

Σ∆Ε. Παρακάτω παρουσιάζονται οι αλλαγές και οι λόγοι που κατέστησαν αναγκαία την 

επικαιροποίηση των προαναφερθέντων εγγράφων.    

 

1) Προθήκη νέας διαδικασίας στο Εγχειρίδιο ∆ιαδικασιών Σ∆Ε (συγχρηµατοδοτούµενων 

πράξεων πλην κρατικών ενισχύσεων) µε τίτλο «∆ιαδικασία ΙΙΙ.6: Επαλήθευση µακροχρόνιων 

υποχρεώσεων» και παραγόµενου εντύπου µε τίτλο «Ε.ΙΙΙ.6_1: Έκθεση επαλήθευσης 

µακροχρόνιων υποχρεώσεων». Η αναγκαιότητα αυτής της προσθήκης έχει προκύψει στο 

πλαίσιο σχετικής σύστασης από έλεγχο που διενήργησε η Γενική ∆/νση Θαλάσσιας 

Πολιτικής και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG MARE EFF AUDIT: GREECE 2012, 

Final report Ref.Ares(2013)3080610-19/09/2013). 

2) ∆ηµιουργία εντύπου µε τίτλο «Ε.VII.1_2: Ετήσιο πρόγραµµα ενεργειών», στο πλαίσιο 

βελτίωσης της διαδικασίας διαχείρισης Αποφάσεων Εκχώρησης σε ενδιάµεσους φορείς 

διαχείρισης για την παρακολούθηση του έργου τους (∆ιαδικασία VII.1 του Εγχειριδίου 

∆ιαδικασιών του Σ∆Ε) και επικαιροποίηση του εντύπου «E.VII.1_3: Εξαµηνιαία έκθεση 

παρακολούθησης ενεργειών του ΕΦ∆» µε προσθήκη πίνακα που αφορά στο πρόγραµµα 

επαληθεύσεων διατήρησης των πράξεων µετά την ολοκλήρωσή τους. 

3) Επικαιροποίηση της διαδικασίας µε τίτλο «∆ιαδικασία ΙΙ.7: Ολοκλήρωση πράξης» του 

Εγχειριδίου ∆ιαδικασιών του Σ∆Ε (συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων πλην κρατικών 

ενισχύσεων), µε προσθήκη νέας λίστας µε τίτλο «Λ.ΙΙ.7: Λίστα διοικητικού ελέγχου 

ολοκλήρωσης δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών υπηρεσιών» που αφορά σε υποέργα 

προµηθειών και παροχής υπηρεσιών εκτός τεχνικής µελέτης. Η προσθήκη αυτή γίνεται στο 

πλαίσιο εξειδίκευσης των εντύπων του Σ∆Ε. 

4) Προσθήκη κειµένου στο τέλος της παραγράφου 5.2 του εντύπου «Ε.Ι.1_1: Πρόσκληση 

Υποβολής Αιτήσεων» της διαδικασίας µε τίτλο «∆ιαδικασία I.1: Έκδοση πρόσκλησης για 

υποβολή αιτήσεων χρηµατοδότησης» του εγχειριδίου ∆ιαδικασιών Σ∆Ε, µε ρητή αναφορά 

στο δικαίωµα των δυνητικών δικαιούχων για προσφυγή κατά των αποφάσεων της 

διαχειριστικής αρχής ή του ΕΦ∆. Η αναγκαιότητα αυτής της προσθήκης έχει προκύψει στο 

πλαίσιο σχετικής σύστασης από τον έλεγχο που αναφέρεται στο σηµείο 1 ανωτέρω. 
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5) Τροποποίηση του Εντύπου «Ε.Ι.2_4: Απόφαση Ένταξης» της ∆ιαδικασίας I_2  Επιλογή και 

έγκριση πράξης, του εγχειριδίου διαδικασιών του Σ∆Ε, µε προσθήκη αναφοράς στο ποσό 

και ποσοστό της κοινοτικής χρηµατοδότησης της πράξης. Η αναγκαιότητα αυτής της 

προσθήκης έχει προκύψει στο πλαίσιο σχετικής σύστασης από τον έλεγχο που αναφέρεται 

στο σηµείο 1 ανωτέρω. 

6) Προσθήκη νέου Παραρτήµατος VIII στον Οδηγό του Σ∆Ε, µε οδηγίες περί δηµοσιότητας 

(οδηγίες και υποδείγµατα σχετικά µε τις επεξηγηµατικές πινακίδες και διαφηµιστικά πλαίσια 

των έργων), στο πλαίσιο αποτελεσµατικότερης εφαρµογής των υποχρεώσεων 

πληροφόρησης και δηµοσιότητας που περιλαµβάνονται στο εγκεκριµένο Σύστηµα 

∆ιαχείρισης και Ελέγχου.  

7) Επικαιροποίηση του Παραρτήµατος Χ της Περιγραφής του Σ∆Ε, µε ενσωµάτωση των 

αλλαγών που έχουν επέλθει στα στοιχεία των µελών των Επιτροπών ∆ιαχείρισης των 

Τοπικών Προγραµµάτων (Ε∆ΤΠ) Αλιείας, καθώς και την παρουσίαση της οργανωτικής 

δοµής και των στοιχείων των δύο νέων Οµάδων Τοπικής ∆ράσης Αλιείας. 

8) Επικαιροποίηση της ∆ιαδικασίας III_1 ∆ιοικητική Επαλήθευση της ∆απάνης 

(συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων πλην κρατικών ενισχύσεων), µε προσθήκη νέας 

παραγράφου αναφορικά µε την αντιµετώπιση ειδικών περιπτώσεων και την δυνατότητα 

αυτοµατοποιηµένης δηµιουργίας δελτίων δήλωσης δαπανών για λογαριασµό του 

δικαιούχου. 

9) Επικαιροποίηση της ∆ιαδικασίας IV_1 Πληρωµή ∆ικαιούχων Πράξεων, στο πλαίσιο 

πληρέστερης αποτύπωσης των διαδικασιών πληρωµής του Φορέα Πληρωµών-ΟΠΕΚΕΠΕ. 

10) Επικαιροποίηση της ∆ιαδικασίας V_1 Κατάρτιση πιστοποιηµένης δήλωσης δαπανών µε 

στόχο την παροχή διευκρινήσεων αναφορικά µε την πηγή άντλησης των στοιχείων που 

δηλώνονται στην ΕΕ, στο πλαίσιο υποβολής αιτήµατος ενδιάµεσης πληρωµής από την Αρχή 

Πιστοποίησης-ΟΠΕΚΕΠΕ.  

 

Η Αρχή Ελέγχου και οι Ενδιάµεσοι Φορείς ∆ιαχείρισης ενηµερώθηκαν για τις ανωτέρω αλλαγές 

µε το αριθ.2311/13-12-2013 έγγραφο της Ε.Υ.∆. Ε.Π. Αλιείας. 
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10.    ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Η Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου (Ε∆ΕΛ), είναι ο αρµόδιος φορέας, σύµφωνα µε το άρθρο 

61 του Κανονισµού (ΕΚ)1198/2006, για τη διενέργεια ελέγχων στο σύστηµα διαχείρισης και 

ελέγχου (Σ∆Ε) του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007-2013 και για τη διενέργεια 

δειγµατοληπτικών ελέγχων δαπανών, προκειµένου να επαληθεύσει την ουσιαστική λειτουργία 

του συστήµατος. Σύµφωνα µε το άρθρο αυτό, η Ε∆ΕΛ υποβάλλει κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή µία ετήσια έκθεση στην οποία παρατίθενται τα πορίσµατα των ελέγχων που 

πραγµατοποίησε το προηγούµενο δωδεκάµηνο, που λήγει στις 30 Ιουνίου του έτους υποβολής 

αυτής, και αναφέρονται οι τυχόν ελλείψεις που διαπιστώθηκαν στο σύστηµα διαχείρισης και 

ελέγχου του προγράµµατος.  

 

Αναφορικά µε την ετήσια έκθεση της Ε∆ΕΛ η οποία υποβλήθηκε τον ∆εκέµβριο του 2013 στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και αφορά το διάστηµα 1-7-2012 έως 30-6-2013, δεν εντοπίστηκαν 

σοβαρά προβλήµατα στα πλαίσια των ελέγχων που διενεργήθηκαν. Πιο συγκεκριµένα, στο 

χρονικό αυτό διάστηµα, η Ε∆ΕΛ διενήργησε ελέγχους συστήµατος σε 4 Οµάδες Τοπικής 

∆ράσης ως ενδιάµεσους φορείς διαχείρισης, ειδικό έκτακτο έλεγχο σε 5 Λιµεναρχεία µε σκοπό 

να επαληθευτεί η τεκµηρίωση των πιστοποιητικών που εκδίδουν αναφορικά µε την αλιευτική 

δραστηριότητα των σκαφών και  τριάντα  (30) ελέγχους πράξεων.  

 

Όσον αφορά τους ελέγχους συστήµατος, αυτοί διενεργήθηκαν στους φορείς: Αναπτυξιακή 

Καβάλας, Αναπτυξιακή ∆ωδεκανήσου, Αιτωλική Αναπτυξιακή και Αναπτυξιακή Χαλκιδικής.  

Επιλέχθηκαν οι συγκεκριµένοι 4 φορείς διότι γι’ αυτούς είχαν δηλωθεί στην ΕΕ οι λειτουργικές 

τους δαπάνες, για το έτος αναφοράς 2012. Στόχος των έλεγχων ήταν η επαλήθευση της 

ικανοποίησης των θεµελιωδών απαιτήσεων και των αντίστοιχων κριτηρίων αξιολόγησης της 

λειτουργίας του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου αυτών των ενδιάµεσων φορέων 

διαχείρισης. Πιο συγκεκριµένα κατά την διάρκεια των ελέγχων αυτών επαληθεύτηκε: α) ο σαφής 

καθορισµός, η κατανοµή και ο διαχωρισµός των αρµοδιοτήτων µεταξύ της ∆Α και του ΕΦ∆, β) η 

επάρκεια των διαδικασιών για την επιλογή των πράξεων, γ) η επάρκεια των πληροφοριών και 

της στρατηγικής για την παροχή καθοδήγησης στους δικαιούχους, δ) η επάρκεια των 

διαχειριστικών επαληθεύσεων, ε) η επάρκεια της διαδροµής ελέγχου, στ) η αξιοπιστία των 

συστηµάτων λογιστικής παρακολούθησης και σύνταξης οικονοµικών εκθέσεων σε ηλεκτρονική 

µορφή και ζ) η λήψη αναγκαίων προληπτικών και διορθωτικών µέτρων, στην περίπτωση 

διαπίστωσης συστηµικών προβληµάτων από τους ελέγχους της Αρχής Ελέγχου.  



6η Επιτροπή Παρακολούθησης Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013,    25 Φεβρουαρίου 2014 

             ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013                                                          - 35 -  

Στο σύνολο των ελέγχων που πραγµατοποιήθηκαν στις Οµάδες Τοπικής Ανάπτυξης δεν 

εντοπίστηκαν σηµαντικά ευρήµατα, και διαπιστώθηκε η επάρκεια των ελεγχόµενων φορέων ως 

προς την άσκηση των δραστηριοτήτων τους.  

Από την συνολική αξιολόγηση των επιµέρους θεµελιωδών απαιτήσεων που ελέγχθηκαν, 

κρίθηκε ότι τα συστήµατα διαχείρισης και ελέγχου των ελεγχόµενων φορέων λειτουργούν καλά, 

απαιτούνται µόνο κάποιες βελτιώσεις. 

 

Κατά τους έκτακτους ελέγχους που πραγµατοποιήθηκαν σε πέντε (5) λιµεναρχεία (Αίγινας, 

Βόλου, Λαυρίου, Πειραιά και Ναυπλίου), ελέγχθηκε η ακρίβεια των στοιχείων των σκαφών και η 

εργασία τους στη θάλασσα. Σε κανέναν από αυτούς τους ελέγχους δεν εντοπίστηκαν σηµαντικά 

ευρήµατα και από την αξιολόγηση της συγκριµένης θεµελιώδους απαίτησης για κάθε ένα από τα 

ανωτέρω λιµεναρχεία προέκυψε ότι λειτουργούν καλά, απαιτούνται µόνο κάποιες βελτιώσεις. 

 

Από τους τριάντα (30) ελέγχους πράξεων που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο του ΕΠ Αλιεία, οι 

είκοσι επτά (27) αφορούσαν στο Μέτρο 1.1 «Μόνιµη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων», ενώ 

οι υπόλοιπες 3 στους άξονες 3 «Αλιευτικοί λιµένες, τόποι εκφόρτωσης και καταφύγια» και 4 

«Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών». Κατά τους δειγµατοληπτικούς αυτούς ελέγχους, 

ελέγχθηκαν οι υποχρεώσεις των δικαιούχων όπως αυτές ορίζονται στους Κανονισµούς, 

καλύπτοντας παράλληλα τις ιδιαίτερες κανονιστικές απαιτήσεις που διέπουν την υλοποίηση των 

δύο βασικών κατηγοριών πράξεων, δηλαδή των κρατικών ενισχύσεων και των δηµοσίων έργων 

/ προµηθειών / υπηρεσιών. Στόχος των ελέγχων ήταν η επαλήθευση ότι: α) πληρούνται οι 

απαραίτητες προϋποθέσεις για την ένταξη και χρηµατοδότηση των πράξεων από το 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, β) οι πράξεις υλοποιούνται σύµφωνα µε τις αποφάσεις έγκρισης, γ) 

οι δαπάνες που δηλώνονται από τους ∆ικαιούχους συνάδουν προς τους κοινοτικούς και 

εθνικούς κανόνες, και δ) οι πράξεις συµµορφώνονται µε τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες 

για θέµατα δηµοσίων συµβάσεων στην περίπτωση πράξεων δηµοσίων έργων / προµηθειών / 

υπηρεσιών. 

Σύµφωνα, µε τα αποτελέσµατα των είκοσι επτά (27) ελέγχων πράξεων διάλυσης αλιευτικών 

σκαφών, κύρια ευρήµατα εντοπίστηκαν µόνο σε έναν από αυτούς και ζητήθηκε από τις 

υπηρεσίες διαχείρισης να προβούν σε περαιτέρω διερεύνηση σε συνεργασία µε τις λοιπές 

εµπλεκόµενες αρµόδιες αρχές (Τµήµα Αλιείας και Λιµεναρχείο). Από τα συµπληρωµατικά 

στοιχεία που διαβιβάστηκαν προέκυψε η µη διάλυση του συγκεκριµένου σκάφους και κατά 

συνέπεια η µη επιλεξιµότητα δαπανών ύψους 9.563,50 €. Το συγκεκριµένο σφάλµα υποδεικνύει 

πιθανή αδυναµία του συστήµατος ως προς την ταυτοποίηση του αλιευτικού σκάφους που 

διαλύεται στην εκάστοτε περίπτωση, µε το αρχικώς ενταχθέν για χρηµατοδότηση. Το γεγονός 

ότι στις διαδικασίες που εφαρµόζουν οι Περιφερειακές Ενότητες Αλιείας δεν προβλέπεται η 

τήρηση στο αρχείο τους έγχρωµης φωτογραφίας του σκάφους αντί ασπρόµαυρης φωτοτυπίας 

της φωτογραφίας η οποία και χρησιµοποιείται για ταυτοποίηση του σκάφους κατά την ηµέρα 

διάλυσης του από την οµάδα επιτόπιας επαλήθευσης, µπορεί να οδηγήσει σε υπόνοια 
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συστηµικότητας, δεδοµένου ότι δεν αποκλείεται ενδεχόµενη εµφάνιση όµοιου ευρήµατος στον 

υπολειπόµενο ανέλεγκτο πληθυσµό. Προκειµένου να διερευνηθεί το θέµα, η Ειδική Υπηρεσία 

Εφαρµογής διενήργησε στην έδρα της έκτατη διοικητική επαλήθευση µε στόχο τον έλεγχο όλων 

των πράξεων του συγκεκριµένου Μέτρου που υλοποιήθηκαν στην χωρική αρµοδιότητα της 

συγκεκριµένης Περιφερειακής Ενότητας. Σύµφωνα µε το πόρισµα της έκτακτης αυτής 

επαλήθευσης διαπιστώθηκε ότι οι λοιπές ελεγχθείσες πράξεις πληρούν τους προβλεπόµενους 

από το θεσµικό πλαίσιο του Ε.Π. Αλιείας 2007-2013, Άξονα Προτεραιότητας 1, Μέτρο 1.1 όρους 

και προϋποθέσεις υπαγωγής και καταβολής των οικονοµικών ενισχύσεων στους ∆ικαιούχους 

και ότι η περίπτωση της συγκεκριµένης πράξης είναι µεµονωµένη περίπτωση στο σύνολο των 

πράξεων που υλοποιήθηκαν στη χωρική αρµοδιότητα της Περιφερειακής αυτής Ενότητας. 

Παρόλα αυτά η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής, προκειµένου να αποτρέψει την µελλοντική 

εµφάνιση παρόµοιων περιστατικών προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες και εξέδωσε 

διευκρινιστικές οδηγίες προς τις αρµόδιες Υπηρεσίες Αλιείας, σχετικά µε την διαδικασία που θα 

πρέπει να ακολουθείται ώστε η ταυτοποίηση του σκάφους που εντάσσεται σε σχέση µε αυτό 

που τελικώς διαλύεται να µην ενέχει κινδύνους. 

Όσον αφορά τους τρεις (3) υπόλοιπους ελέγχους πράξεων, εντοπίστηκε κύριο εύρηµα στον 

έλεγχο της µίας εκ των τριών πράξεων και συγκεκριµένα διαπιστώθηκε η µη έκδοση 

οικοδοµικής άδειας, η ύπαρξη της οποίας, σύµφωνα µε την σχετική πρόσκληση της Ειδικής 

Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης, κρίνεται απαραίτητη εφόσον το έργο περιλαµβάνει και οικοδοµικές 

εργασίες, και η Ε∆ΕΛ απηύθυνε τις προσήκουσες συστάσεις για την αντιµετώπιση του εν λόγω 

προβλήµατος. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι λόγω του ότι το ανωτέρω εύρηµα είναι µοναδικό, η 

συχνότητα εµφάνισής του είναι εξαιρετικά χαµηλή και δεδοµένου ότι δεν διαπιστώθηκαν µη 

επιλέξιµες δαπάνες δεν προκύπτει ζήτηµα συστηµικότητας. 

 

Συνολικά, από τους ελέγχους πράξεων που διενεργήθηκαν από την Ε∆ΕΛ, προκύπτει ότι το 

συνολικό προβληθέν σφάλµα (0,174%) δεν υπερβαίνει το όριο σηµαντικότητας του 2%. Κατ΄ 

επέκταση, το σύστηµα χαρακτηρίζεται από «υψηλή» αξιοπιστία γεγονός που οδήγησε στην 

διατύπωση  ανεπιφύλακτης γνώµης από την πλευρά της Ε∆ΕΛ για το σύνολο των δαπανών του 

προγράµµατος. 
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11.   ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

 

Εντός του 2013 για την πληροφόρηση των δυνητικών δικαιούχων υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες 

ενέργειες πληροφόρησης και δηµοσιότητας: 

Α)  Λειτουργία συστήµατος πληροφόρησης 

• Μέσω της ιστοσελίδας www.alieia.gr στην οποία αναρτώνται οι προκηρύξεις λειτουργεί 

ένα δυναµικό σύστηµα πληροφόρησης όλων των ενδιαφεροµένων για το πρόγραµµα.  

• Μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης infoalieia@mou.gr απαντώνται διάφορα ερωτήµατα. 

Στην ηλεκτρονική αυτή διεύθυνση εξυπηρετούνται οι δυνητικοί δικαιούχοι καθ΄ όλη την διάρκεια 

εξέλιξης του προγράµµατος. 

Β) Παραγωγή έντυπου ενηµερωτικού υλικού 

Παρήχθησαν ενηµερωτικά φυλλάδια µε γενικές πληροφορίες για το επιχειρησιακό πρόγραµµα, 

τα οποία διανεµήθηκαν στο πλαίσιο της ∆ιεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. 

Γ) Λειτουργία δικτύου συνεργαζόµενων φορέων 

• Η ∆ιαχειριστική Αρχή συνεργάζεται 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. 

• Οι Οµάδες Τοπικής ∆ράσης Αλιείας στο πλαίσιο των υποχρεώσεων τους ως Ενδιάµεσοι 

Φορείς ∆ιαχείρισης (ΕΦ∆) πραγµατοποιούν το δικό τους διαφηµιστικό πρόγραµµα στο πλαίσιο 

του οποίου έχουν και την υποχρέωση να προβάλλουν την ταυτότητα επικοινωνίας του ΕΠΑΛ. 

∆)        Μέσα µαζικής ενηµέρωσης 

Πραγµατοποιήθηκαν ενέργειες δηµοσιοποίησης του Προγράµµατος µε ευρύτατη αντανάκλαση 

στη βάση του αλιευτικού κλάδου και στο στοχοθετούµενο κοινό, όπως είναι οι διαφηµιστικές 

καταχωρίσεις και οι δηµοσιεύσεις σε κλαδικά έντυπα ευρείας κυκλοφορίας. 

 

Όσον αφορά το ευρύ κοινό έχουν πραγµατοποιηθεί οι ακόλουθες δράσεις: 

-   Στην ιστοσελίδα του προγράµµατος περιλαµβάνεται λεπτοµερής παρουσίαση του 

προγράµµατος, οδηγίες διαχείρισης και υλοποίησης των έργων, λεπτοµέρειες για τις διαδικασίες 

υλοποίησης του προγράµµατος, το θεσµικό πλαίσιο, πληροφορίες για τις ενταγµένες πράξεις 

και σύνδεσµοι µε τις ιστοσελίδες της Ε.Ε. και τις Οµάδες Τοπικής ∆ράσης Αλιείας.  

- Το ευρύ κοινό ενηµερώνεται για την από κοινού συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και της Ελλάδας στην υλοποίηση επενδυτικών έργων µέσω της τήρησης συγκεκριµένων αρχών 
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δηµοσιότητας (τοποθέτηση από τους δικαιούχους πινακίδων δηµοσιότητας, δηµοσιοποίηση του 

καταλόγου των δικαιούχων, των ονοµασιών των πράξεων και του ποσού της δηµόσιας 

χρηµατοδότησης που χορηγείται στους δικαιούχους στην ιστοσελίδα του προγράµµατος). 

 

Τέλος, και στο πλαίσιο παροχής εξειδικευµένων οδηγιών αναφορικά µε τις υποχρεώσεις 

δηµοσιότητας των δικαιούχων, εκδόθηκε η αριθ.2240/2-12-2013 Εγκύκλιος µε θέµα «Οδηγίες 

και υποδείγµατα σχετικά µε τις επεξηγηµατικές πινακίδες και διαφηµιστικά πλαίσια των έργων 

που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ε.Π. Αλιείας 2007-2013». 
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12.     ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 

 

 

12.1.    ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 

 

Κατά το 2ο εξάµηνο του 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε µια σειρά νοµοθετικών 

προτάσεων που αφορούν τόσο στην αναπτυξιακή στρατηγική της προγραµµατικής περιόδου 

2014 – 2020 όσο και στην εξέλιξη του τοµέα της αλιείας.  

Κατατέθηκαν προτάσεις Κανονισµών για τον καθορισµό του Πολυετούς ∆ηµοσιονοµικού 

Πλαισίου της περιόδου 2014-2020 και για τον καθορισµό Κοινών ∆ιατάξεων για τα Ταµεία που 

καλύπτονται από το ΚΣΠ, καθώς και προτάσεις Κανονισµών για κάθε Ταµείο ξεχωριστά. Ειδικά 

για τον τοµέα της αλιείας κατατέθηκαν προτάσεις για τον Κανονισµό του Ευρωπαϊκού Ταµείου 

Θάλασσας & Αλιείας (ΕΤΘΑ) , τον κανονισµό για την Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑλΠ) και τον 

κανονισµό για την Κοινή Οργάνωση Αγοράς (ΚΟΑ) προϊόντων αλιείας & υδατοκαλλιέργειας 

(ΚΟΑ). 

Με εξαίρεση τον Κανονισµό ΕΤΘΑ, όλοι οι άλλοι Κανονισµοί έχουν εκδοθεί.  

Συγκεκριµένα σε ό,τι αφορά τον Κανονισµό ΕΤΘΑ, : α) ολοκληρώθηκαν επιτυχώς οι τρίλογοι 

(διαπραγµάτευση µεταξύ Επιτροπής, Συµβουλίου & Κοινοβουλίου ) και επετεύχθη πολιτική 

συµφωνία στις 28 Ιανουαρίου 2014 β) κατόπιν το κείµενο του Κανονισµού αποστέλλεται για 

νοµική & γλωσσική επεξεργασία (διάρκεια περίπου 8 εβδοµάδες) και γ) στόχο της ελληνικής 

προεδρίας αποτελεί η υιοθέτησή του από το Συµβούλιο Υπουργών (14-15 Απριλίου) και από 

την τελευταία ολοµέλεια του Κοινοβουλίου (14-17 Απριλίου). 

Η κατανοµή των πόρων του Ταµείου στα Κ-Μ θα ανακοινωθεί µία µέρα µετά την υιοθέτηση του 

Κανονισµού. Αναφορικά µε τους πόρους που θα διατεθούν για τη Χώρα µας δεν υπάρχει 

κάποια επίσηµη ενηµέρωση, εκτιµάται όµως ότι θα είναι αντίστοιχοι της τρέχουσας 

προγραµµατικής περιόδου (207 εκατ. € κοινοτική συνεισφορά στο ΕΠ Αλιείας 2007-2013) 

προσαυξηµένοι µε τους πόρους που αντιστοιχούν στη συλλογή αλιευτικών δεδοµένων , στην  

ενίσχυση της επιθεώρησης & ελέγχου των αλ. δραστηριοτήτων (µέχρι τώρα οι δράσεις αυτές 

χρηµατοδοτούνται ξεχωριστά) καθώς στην Ολοκληρωµένη Θαλάσσια Πολιτική. Με βάση την 

υπόθεση αυτή, υπολογίζεται ότι η συνεισφορά του ΕΤΘΑ στο ΕΠ Αλιείας 2014-2020 θα 

µπορούσε να ξεπεράσει τα 250 εκατ. € . 

Επίσης, µετά την έκδοση του Κανονισµού ΕΤΘΑ θα ακολουθήσει η έκδοση εφαρµοστικών 

Κανονισµών (εκτελεστικών πράξεων) όπως για παράδειγµα η ετήσια κατανοµή των πόρων ανά 

ΚΜ (παρ. 2 άρθρου 17), ο ακριβής καθορισµός του περιεχοµένου του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος µε την έννοια των κανόνων παρουσίασης των απαιτούµενων στοιχείων (παρ. 4 

άρθρου 20) κλπ 
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12.2.   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 

 

Α) Σχέδιο Συµφώνου Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) 

Στο πλαίσιο της διαδικασίας άτυπης διαβούλευσης που εφαρµόζει η Επιτροπή µε όλα τα Κράτη 

– Μέλη, από τον Αύγουστο 2013 µέχρι και τον Οκτώβριο 2013 υποβλήθηκαν ανεπίσηµα 2 

σχέδια ΣΕΣ 2014-2020 και στη συνέχεια στις 9 ∆εκεµβρίου 2013 υποβλήθηκε στην ΕΕ το 3ο 

Σχέδιο ΣΕΣ ως Εταιρικό Σύµφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης(ΕΣΠΑ) 2014-2020 που έλαβε 

υπόψη όλα τα σηµεία της διαβούλευσης και το οποίο ετέθη από την Επιτροπή σε εσωτερική 

διαβούλευση µε όλες τις αρµόδιες Γενικές ∆/νσεις.  

Όσον αφορά τον τοµέα αλιείας στο εν λόγω σχέδιο της 9ης ∆εκεµβρίου 2013, στα σχόλια που 

απεστάλησαν από την Ευρ. Επιτροπή περιλαµβάνονται σηµειακές παρατηρήσεις ήσσονος 

σηµασίας για την ακριβή επαναδιατύπωση των οποίων .η ΕΥ∆ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ συνεργάζεται ήδη 

µε τη Γενική ∆/νση Θαλ. Πολιτικής και Αλιείας  (DG MARE). 

Στο Εταιρικό Σύµφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης(ΕΣΠΑ) 2014-2020 προβλέπεται η αξιοποίηση 

των οικονοµικών πόρων των Ευρωπαϊκών ∆ιαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταµείων(Ε∆ΕΤ) για 

την περίοδο 2014-2020 και η συµβολή τους  στις θεσµικές και οργανωτικές αλλαγές που έχουν 

ξεκινήσει στην Ελλάδα. Ο αναπτυξιακός σχεδιασµός για την Ελλάδα του 2020 αποβλέπει « στην 

αναγέννηση της ελληνικής οικονοµίας µε ανάταξη και αναβάθµιση του παραγωγικού και 

κοινωνικού ιστού της χώρας και τη δηµιουργία και διατήρηση βιώσιµων θέσεων απασχόλησης, 

έχοντας ως αιχµή την εξωστρεφή, καινοτόµο και ανταγωνιστική επιχειρηµατικότητα και γνώµονα 

την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης ». 

 

Β) Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2014-2020 

Η αναπτυξιακή στρατηγική για την αλιεία στην περίοδο 2014 – 2020 διαµορφώθηκε µέχρι 

σήµερα λαµβάνοντας υπόψη :  

- τα αποτελέσµατα της εµπειρογνωµοσύνης για «τον προσδιορισµό των αναπτυξιακών 

αναγκών, δυνατοτήτων, απειλών και ευκαιριών στον Τοµέα της Αλιείας και τον 

προσανατολισµό των τοµεακών προτεραιοτήτων» η οποία παραλήφθηκε οριστικά από την 

ΕΥ∆ ΕΠ Αλιείας στις 18 Απριλίου 2013,  

- τις µέχρι σήµερα καταγεγραµµένες προτάσεις των εθνικών και περιφερειακών αρχών, 

αναπτυξιακών, κοινωνικοοικονοµικών και περιβαλλοντικών φορέων, καθώς και 

πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων, στο πλαίσιο ανοιχτής διαβούλευσης και της εταιρικής 

σχέσης,  

- το κείµενο θέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (position paper), 
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- την εµπειρία από τις προηγούµενες προγραµµατικές περιόδους, ειδικότερα αναφορικά µε 

την επίτευξη των στόχων που είχαν τεθεί και  

- τις δυνατότητες χρηµατοδότησης όπως προβλέπονται στο σχέδιο Κανονισµού ΕΤΘΑ. 

 

Η κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος προϋποθέτει την πλήρη λειτουργία της Οµάδας 

Σχεδιασµού Προγράµµατος (ΟΣΠ). Η ΟΣΠ - βάσει των εγκυκλίων του Υπ. Ανάπτυξης 

διαχρονικά - είναι ένα κατ’ εξοχήν υπηρεσιακό όργανο µε µέλη που διαθέτουν την απαραίτητη 

τεχνογνωσία, που συµµετέχει στις διαδικασίες σχεδιασµού, συγγράφει και στη συνέχεια 

εισηγείται στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Πρόσφατα (27/01/2014) ο κ. Υπουργός 

υπέγραψε το σχέδιο Απόφασης για τη σύσταση της Οµάδας Σχεδιασµού Προγράµµατος (ΟΣΠ). 

Η ΕΥ∆ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ µε  έγγραφα προς τους φορείς (Γεν. ∆/νση Αλιείας, ΕΥΕ∆ ΕΠ Αλιείας και 

Υπ. Ναυτιλίας & Αιγαίου) διαβίβασε την εν λόγω Απόφαση και ζήτησε τον ορισµό εκπροσώπων 

έτσι ώστε να προχωρήσει άµεσα στην έκδοση της ΥΑ συγκρότησης της ΟΣΠ. 

 

Σε ό,τι αφορά την ex ante αξιολόγηση & την στρατηγική περιβαλλοντική εκτίµηση, η ΕΥ∆ ΕΠ 

ΑΛΙΕΙΑΣ προέβη σε σχετική προκήρυξη προϋπολογισµού 120.000 € + ΦΠΑ µε καταληκτική 

ηµ/νία υποβολής προσφορών την 22α Οκτωβρίου 2013. Υπεβλήθησαν 4 προτάσεις οι οποίες 

αξιολογούνται από την Επιτροπή αξιολόγησης (έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των τεχνικών  

και οικονοµικών προσφορών). Τα ΕΠ θα κατατεθούν συνοδευόµενα από την έκθεση εκ των 

προτέρων αξιολόγησης, η οποία θα ενσωµατώνει, όπου αυτό κριθεί απαραίτητο και τις 

απαιτήσεις για την στρατηγική περιβαλλοντική εκτίµηση (ΣΠΕ) 

 

Η θέσπιση Πολυετούς Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών αποτελεί 

ειδικό εκ των προτέρων όρο (αιρεσιµότητα) για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας 2014-

2020. Συγκεκριµένα, στο σχέδιο Κανονισµού ΕΤΘΑ (παράρτηµα ΙΙΙ) προβλέπεται ότι το εν λόγω 

Πολυετές Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών διαβιβάζεται στην Ε. 

Επιτροπή το αργότερο κατά την ηµέρα υποβολής του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ( Ε Π ) 

ενώ στο άρθρο 20 προβλέπεται ότι οι ανάγκες και τα µέτρα στήριξης της υδατοκαλλιέργειας που 

θα περιγραφούν στο Ε Π θα πρέπει να είναι συνεπή προς το Πολυετές Εθνικό Στρατηγικό 

Σχέδιο Υδατοκαλλιεργειών (προθεσµία που τίθεται στο άρθρο 34 του Καν 1380/2013 (ΚΑλΠ) για 

τη θέσπιση Πολυετούς Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών : το 

αργότερο 30 Ιουνίου 2014) 

 

Aνελαστικά χρονοδιαγράµµατα τίθενται από : α) τον Καν 1303/2013 περί καθορισµού κοινών 

διατάξεων για τα Ευρωπαϊκά ∆ιαρθρωτικά & Επενδυτικά Ταµεία βάσει του οποίου η επίσηµη 

υποβολή των Ε Π στην Επιτροπή πρέπει να γίνει το αργότερο 3 µήνες µετά την επίσηµη 

υποβολή του Συµφώνου Εταιρικής Σχέσης ( Σ Ε Σ ) το οποίο οφείλει να υποβληθεί το αργότερο 

στις 22 Απριλίου 2014 και β) από την 3η εγκύκλιο του ΥΠΑΑΝ βάσει της οποίας η επίσηµη 
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υποβολή του Σ Ε Σ (ΕΣΠΑ) θα γίνει Φεβρουάριο – Μάρτιο 2014 και στις 28 Φεβρουαρίου 2014 

θα πρέπει να υποβληθούν τα πρώτα σχέδια Ε Π στο ΥΠΑΑΝ ( στο πλαίσιο των διαδικασιών 

συντονισµού). 

 

12.3.    ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 
2014 – 2020 ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 

 

• Στις 12-01-2012 η ΕΥ∆ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ έθεσε σε διαβούλευση την πρόταση Κανονισµού 

αναρτώντας την στο διαδικτυακό τόπο της (www. alieia. gr) και αποστέλλοντας σχετικό έγγραφο 

σε αντιπροσωπευτικούς εταίρους (µέλη της Επ. Παρακολούθησης του ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013)  

• Στις 27/01/2012 στο κτίριο του ΟΛΠ η ΕΥ∆ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ διοργάνωσε ηµερίδα 

παρουσίασης του νέου Ταµείου ΕΤΘΑ από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  

• Στην ηλεκτρονική πύλη http://www.alieia.gr δηµιουργήθηκε ειδικός χώρος που αφορά 

στην προγραµµατική περίοδο 2014-2020. 

• Για το σχεδιασµό και κατάρτιση του αναπτυξιακού προγραµµατισµού περιόδου 2014-

2020 η ΕΥ∆ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ ανέθεσε την εκπόνηση εµπειρογνωµοσύνης για «τον προσδιορισµό 

των αναπτυξιακών αναγκών, δυνατοτήτων, απειλών και ευκαιριών στον Τοµέα της Αλιείας  και 

τον προσανατολισµό των τοµεακών προτεραιοτήτων» προκειµένου να την ενσωµατώσει ως 

οφείλει στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας 2014-2020 αλλά και να τη λάβει υπόψη της στη 

διαµόρφωση των κατευθύνσεων αναπτυξιακής στρατηγικής 2014-2020 του τοµέα αλιείας. 

• Συντάχθηκαν και διαβιβάστηκαν (αρ. 52/09-01-2013) στην Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής 

Σχεδιασµού & Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ) του ΥΠΑΑΝ (στο 

πλαίσιο της 1ης εγκυκλίου) οι προτάσεις για τη διαµόρφωση κατευθύνσεων εθνικής 

αναπτυξιακής στρατηγικής 2014-2020 του τοµέα αλιείας. 

• Με την αριθ. 118/15.01.2013 Απόφαση Υπουργού, καθορίστηκε η εταιρική σχέση για τον 

αναπτυξιακό προγραµµατισµό και τον σχεδιασµό του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 

(ΕΠΑΛ) 2014-2020 (επισυνάπτεται). 

• Συντάχθηκαν και διαβιβάστηκαν (αρ. 352/19-02-2013) στην Ειδική Υπηρεσία 

Στρατηγικής Σχεδιασµού & Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ) του 

ΥΠΑΑΝ απόψεις για την περιγραφή του τοµέα Αλιείας στο έγγραφο θέσεων της ΕΕ (position 

parer) 

• Συντάχθηκε και διαβιβάστηκε (αρ.767/29-04-2013) στους εταίρους η 1η εγκύκλιος 

σχεδιασµού & κατάρτισης αναπτυξιακού προγραµµατισµού αλιείας περιόδου 2014-2020 και 

ζητήθηκε από τους εταίρους η αποστολή εξειδικευµένων και αναλυτικών προτάσεων 

• Συντάχθηκαν και διαβιβάστηκαν (αρ. 1068/18-06-2013) στην Ειδική Υπηρεσία 

Στρατηγικής Σχεδιασµού & Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ) του 
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ΥΠΑΑΝ (στο πλαίσιο της 2ης εγκυκλίου) οι προτάσεις για τη διαµόρφωση του Συµφώνου 

Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 όσον αφορά τον τοµέα αλιείας. 

• ∆ηµοσιεύτηκε σχετική προκήρυξη (τηρώντας τις σχετικές κατευθυντήριες γραµµές της 

Ευρ. Επιτροπής) για την ανάθεση της ex ante αξιολόγησης & της στρατηγικής περιβαλλοντικής 

εκτίµησης, προϋπολογισµού 120.000 € + ΦΠΑ µε καταληκτική ηµ/νία υποβολής προσφορών 

την 22α Οκτωβρίου 2013. 

• Συνδιοργανώθηκε µε τη ∆/νση Υδατ/γειών & Ες. Υδάτων της Γεν. ∆/νσης Αλιείας 

ηµερίδα µε θέµα « Υδατ/γειες 2014-2020 - θέσπιση Πολυετούς Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου 

Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών» (Θεσσαλονίκη 10/10/2013) 

• Εκδόθηκε η αρ. 189/27-01-2014 Υπ. Απόφαση «Σύσταση της Οµάδας Σχεδιασµού 

Προγράµµατος στο Υπουργείο  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων  στο πλαίσιο της  

προγραµµατικής  περιόδου 2014 – 2020 για την Αλιεία». 
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13.     ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 

 

 

• Εισήγηση πρότασης αναθεώρησης του επιχειρησιακού προγράµµατος αλιείας 2007-

2013, έγκρισή του µε τη γραπτή διαδικασία από τα µέλη της Επιτροπής 

Παρακολούθησης και υποβολή σχετικής αίτησης τροποποίησης στην Ε.Ε. 

• Εισήγηση για τροποποίηση της Απόφασης κατανοµής πιστώσεων στα µέτρα του 

επιχειρησιακού προγράµµατος αλιείας 2007-2013. 

• Υποστήριξη της αποστολής και των εργασιών της επόµενης συνεδρίασης της Επιτροπής 

Παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράµµατος αλιείας 2007-2013.  

• Σύνταξη ετήσιας έκθεσης εκτέλεσης (έτους 2013) του επιχειρησιακού προγράµµατος 

αλιείας 2007-2013 και υποβολή της για έγκριση από την Ε.Ε. 

• Σύνταξη αναγκαίων αναφορών για την προετοιµασία της ετήσιας εξέτασης του 

επιχειρησιακού προγράµµατος αλιείας 2007-2013  

• Επεξεργασία προτάσεων αναθεώρησης του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου του 

επιχειρησιακού προγράµµατος αλιείας 2007-2013, σύνταξη τροποποιηµένων κειµένων 

και υποβολή τους στην Αρχή Ελέγχου (Ε∆ΕΛ). 

• Οργάνωση και παρακολούθηση της δηµοσιότητας του επιχειρησιακού προγράµµατος 

αλιείας 2007-2013. 

• Ενέργειες παρακολούθησης και αξιολόγησης του ταµείου ΕΝΑΛΙΟ. 

• Έγκριση µε τη γραπτή διαδικασία από τα µέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης νέων 

Εθνικών Σχεδίων Παροπλισµού. 

• Έκδοση νέων προσκλήσεων στα Μέτρα 1.1, 1.3, 2.1 και 2.3. 

• Αξιολόγηση όλων των προτάσεων που θα υποβληθούν και αξιολογηθούν στο πλαίσιο 

των ανοιχτών προσκλήσεων. 

• Έκδοση απόφασης ένταξης για όλες τις θετικά αξιολογηµένες πράξεις. 

• Έλεγχος και αποστολή φακέλων πληρωµών προς διεκπεραίωση στον Φορέα 

Πληρωµών - ΟΠΕΚΕΠΕ. Επιβεβαίωση της παράδοσης των συγχρηµατοδοτούµενων 

προϊόντων και υπηρεσιών και πραγµατική πραγµατοποίηση των δαπανών. 

• Συµµετοχή σε όλους τους ελέγχους του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Ε.Ε. και 

της Ε∆ΕΛ. 

• Συνεχής παρακολούθηση των Ενδιάµεσων Φορέων Εφαρµογής, για την υλοποίηση των 

µέτρων και ενεργειών ευθύνης τους και την οµαλή ροή των αιτηµάτων πληρωµής. 

• Εξέταση των σταδίων εξέλιξης δηµοσίων συµβάσεων. 
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• Επιτόπιες επαληθεύσεις κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 40 του ν. 3614/2007.  

• Σύνταξη των εκθέσεων επιτόπιας επαλήθευσης που θα διενεργηθούν. 

• ∆ιενέργεια έκτακτων επιτόπιων επαληθεύσεων, εφόσον προκύψουν σοβαρές ενδείξεις 

για την ύπαρξη παραβάσεων εθνικού ή κοινοτικού δικαίου. 

• Συνεργασία µε τον ανάδοχο του έργου της εκ των προτέρων αξιολόγησης και της 

στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίµησης του επιχειρησιακού προγράµµατος αλιείας 

2014-2020 για την επιτυχή ολοκλήρωσή του και την υποβολή της σχετικής έκθεσης στην 

Ε.Ε. 

• Εξέταση σχεδίων προτάσεων Εφαρµοστικών Κανονισµών που προβλέπονται από τον 

Κανονισµό για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας και Αλιείας και αποστολή 

σχολίων/θέσεων στην Ε.Ε. 

• ∆ιαβούλευση µε τους εταίρους για την κατάρτιση του επιχειρησιακού προγράµµατος 

αλιείας 2014-2020. 

• Εκπόνηση του επιχειρησιακού προγράµµατος αλιείας 2014-2020, υποβολή στην Ε.Ε. 

και ενέργειες διαπραγµάτευσης. 

• Συνεργασία µε συναρµόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ και ΥΠΑΑΝ για τον καθορισµό 

διαδικασιών εφαρµογής του επιχειρησιακού προγράµµατος αλιείας 2014-2020. 

 

 
 
 
 
 



 

                                                                                            

 
 
 
 
 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας (ΕΠΑΛ) 2007-
2013 εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε την  

αριθµ.Ε(2007)6402/11-12-2007 Απόφαση (CCI: 
2007GR14FP0O001) 
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