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1. ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ 

Κράτος µέλος: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 

CCI: 2007GR14FPO001 

  

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

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

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

2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ε(2012)9622/13-12-2012 

Έκθεση υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007-2013 

Έτος υποβολής στοιχείων: 2013 

Ηµεροµηνία έγκρισης της ετήσιας 

έκθεσης από την Επιτροπή 

Παρακολούθησης 

 

Απόφαση αριθ.1200/25-6-2014 

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

στόχου σύγκλισης και εκτός αυτού. 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ  :                                    274.105.143 Ευρώ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ :        207.832.237 Ευρώ 

(ΣΥΓΚΛΙΣΗ 176.836.728 Ευρώ     ΕΚΤΟΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 30.995.509 Ευρώ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ :                          66.272.906 Ευρώ 
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2. ΣΥΝΟΨΗ 

 

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

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

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

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

του ιδίου κανονισµού και στη συνέχεια υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.   

Το περιεχόµενο της ετήσιας έκθεσης αναλύεται στο Παράρτηµα XIV του Κανονισµού 

498/2007.   

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

πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 67 του κανονισµού 

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

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

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

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

προθεσµίας η έκθεση θεωρείται αποδεκτή. 

 

Συνοπτικά, η εφαρµογή του προγράµµατος κατά την διάρκεια του έτους 2013 

συνοψίζεται στην έκδοση 175 αποφάσεων ένταξης ισάριθµων πράξεων, συνολικής 

∆ηµόσιας ∆απάνης 37.572.474,33 € και στην πληρωµή ύψους 22.159.014,07 € 

∆ηµόσιας ∆απάνης. 

Συνολικά από την έναρξη του Προγράµµατος και µέχρι 31-12-2013, συµπεριλαµβα-

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

πιστώσεις ύψους 152.625.067,85 €. Ποσό ύψους 129.083.054,23 € αντιστοιχεί στις 

περιοχές στόχου σύγκλισης και ποσό ύψους 23.542.013,62 € αντιστοιχεί  στις περιοχές 

εκτός στόχου σύγκλισης. 

Ακολουθεί πίνακας µε συνοπτικά στοιχεία εξέλιξης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

Αλιείας 2007-2013. 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 - 2013 

Ηµεροµηνία Ενηµέρωσης:  31/12/2013 

Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ  
2007-2013 

 
 

∆ΗΜΟΣΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑ 

ΑΞΟΝΑ (€)  

∆ΗΜΟΣΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗ 

ΕΝΤΑΧΘΕΝΤΩΝ 
ΕΡΓΩΝ (€) 

ΝΟΜΙΚΕΣ 
∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ           
(∆. ∆. σε €) 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ** 
(∆.∆. σε €) 

Ποσοστό 
Απορρό-
φησης 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: 

Mέτρα για την 
προσαρµογή του 

αλιευτικού στόλου 

98.126.294,00 71.109.325,19 71.032.489,22 70.932.710,32 72,29 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 : 

Υδατοκαλλιέργεια - 
αλιεία εσωτερικών 

υδάτων - µεταποίηση & 
εµπορία 

80.375.862,00 42.402.229,30 42.402.229,30 26.997.783,58 33,59 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: 

Μέτρα κοινού 
ενδιαφέροντος 

43.602.987,00 64.413.361,86 35.823.952,16 18.046.810,68 41,39 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: 
Αειφόρος ανάπτυξη 

αλιευτικών περιοχών 

45.000.000,00 20.774.499,15* 20.774.499,15 6.460.072,41 14,36 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: 

Τεχνική Βοήθεια 
7.000.000,00 10.676.905,00 6.952.931,20 4.279.902,21 61,14 

ΣΥΝΟΛΟ 274.105.143,00 209.376.320,50 176.986.101,03 126.717.279,20 46,23 

        

 76,39% 64,57% 46,23%  

  
της ∆ηµόσιας 

∆απάνης  
της ∆ηµόσιας 

∆απάνης  
της ∆ηµόσιας 

∆απάνης  

*Το ποσό αντιστοιχεί στη δηµόσια δαπάνη των ενταγµένων πράξεων και όχι στη δηµόσια δαπάνη των συµβάσεων µε τις Οµάδες Τοπικής 
∆ράσης Αλιείας συνολικού ύψους 51,8 εκατ.ευρώ. 

** Οι πληρωµές αντιστοιχούν στη δηµόσια δαπάνη που έχει καταβληθεί στους δικαιούχους 
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3. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

 

3.1. Ενηµέρωση ως προς τη φυσική πρόοδο των αξόνων 

προτεραιότητας  

 

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2013 και λαµβάνοντας υπόψη τις εκδοθείσες από την έναρξη 

υλοποίησης του προγράµµατος, Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων, καθώς και τις 

τροποποιήσεις και ανακλήσεις µέρους αυτών, ήταν σε ισχύ διακόσιες πενήντα πέντε (255) 

Αποφάσεις Ένταξης χιλίων διακοσίων εβδοµήντα επτά (1.277) πράξεων, συνολικής 

δηµόσιας δαπάνης 209.376.320,50 €, ήτοι ποσοστό 76,39% της ∆ηµόσιας ∆απάνης του 

Προγράµµατος, ενώ οι πληρωµές έφτασαν στα 126.717.279,18 € ήτοι ποσοστό 46,23% 

της ∆ηµόσιας ∆απάνης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007-2013. 

 

Ειδικότερα για το έτος 2013 (1-1-2013 έως 31-12-2013), οι επιπλέον εντάξεις αφορούν 

τα Μέτρα 1.3 «Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα των αλιευτικών 

εργαλείων», 2.1 «Υδατοκαλλιέργεια», 2.2 «Αλιεία εσωτερικών υδάτων», 2.3 

«Μεταποίηση και εµπορία», 3.3 «Αλιευτικοί Λιµένες, τόποι εκφόρτωσης και καταφύγια», 

και 4.1 «Ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών». Οι εντάξεις αφορούν σε εκατόν εβδοµήντα 

πέντε (175) πράξεις, συνολικής ∆ηµόσιας ∆απάνης 37.572.474,33 €, και οι πληρωµές 

ανήλθαν σε ποσό ύψους 22.159.014,07 €.  

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία των Αποφάσεων ένταξης 

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

ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ 

 
ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 

 

ΕΤΟΣ 
ΕΝΤΑΞΗΣ 

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ 
ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ 

ΕΥΡΩ) 

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ 

ΕΥΡΩ) 

1 1 1η Απόφαση Ένταξης - Χρηµατοδότησης Πράξεων διάλυσης 286 επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών  2011 16.882.490,47 16.882.490,47 
1 1 2η Απόφαση Ένταξης - Χρηµατοδότησης Πράξεων διάλυσης 500 επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών  2011 30.832.044,75 30.832.044,75 
1 1 3η Απόφαση Ένταξης - Χρηµατοδότησης Πράξεων διάλυσης 179 επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών  2012 8.171.952,04 8.171.952,04 
1 1 4η Απόφαση Ένταξης - Χρηµατοδότησης Πράξεων διάλυσης 13 επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών  2012 6.733.308,96 6.733.308,96 
1 1 5η Απόφαση Ένταξης – Χρηµατοδότησης Πράξης διάλυσης ενός επαγγελµατικού αλιευτικού σκάφους 2012 7.242,75 7.242,75 
1 3 Ταµείο Χαρτοφυλακίου ΕΝΑΛΙΟ − Άξονας Προτεραιότητας 1 2010 8.000.000,00 8.000.000,00 
1 3 Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΧΡΥΣΟΥΛΑ Ν825  GRC22333 2013 19.400,00 19.400,00 
1 3 Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ Ν174  GRC1120 2013 2.800,00 2.800,00 
1 3 Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΜΑΡΙΑ ΙΙ Ν223  GRC31501 2013 8.000,00 8.000,00 
1 3 Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους Ο ΝΙΚΟΣ Ν579  GRC16101 2013 5.600,00 5.600,00 
1 3 Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ν299  GRC35245 2013 11.161,60 11.161,60 
1 3 Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑΣ Ν117  GRC38502 2013 15.082,00 15.082,00 
1 3 Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ν21 GRC14335 2013 6.440,00 5.600,00 
1 3 Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π Ν326  GRC10826 2013 4.726,20 3.720,00 
1 3 Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ1027  GRC14571 2013 4.830,00 4.200,00 
1 3 Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν6009  GRC2733 2013 15.200,00 15.200,00 
1 3 Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΧΑΡΑ Λ617  GRC36120 2013 8.573,12 0,00 
1 3 Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΑΝ∆ΡΕΑΣ Σ49  GRC30627 2013 3.220,00 3.220,00 
1 3 Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΠΑΝΑΓΙΑ Ν58  GRC38628 2013 5.480,00 5.480,00 
1 3 Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΜΠΙΚΟΝΙΚΟΣ Σ07  GRC32842 2013 9.992,00 9.992,00 
1 3 Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΓΙΩΡΓΑΚΗΣ Ζ Ν30  GRC6629 2013 2.400,00 2.400,00 
1 3 Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΚΑΠΕΤΑΝΙΣΣΑ Σ19  GRC12297 2013 6.571,40 6.571,40 
1 3 Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΚΑΠΕΤΑΝ ΝΙΚΟΛΑΣ Λ411  GRC29750 2013 3.040,00 3.040,00 
1 3 Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Ν159  GRC31464 2013 2.454,00 2.454,00 
1 3 Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ν25  GRC8656 2013 5.920,00 5.920,00 
1 3 Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Λ235  GRC38585 2013 3.400,00 3.400,00 
1 3 Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΙΙΙ Ν100  GRC32227 2013 17.280,00 15.480,00 
1 3 Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ Ν26  GRC14561 2013 6.348,60 5.544,00 
1 3 Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΕΛΕΝΗ Κ Ν4045  GRC499 2013 18.560,00 17.800,00 
1 3 Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΕΛΕΝΗ Σ41  GRC37609 2013 6.372,00 0,00 
1 3 Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΙΩΑΝΝΑ Λ160  GRC35748 2013 2.691,35 2.691,35 
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1 3 Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑΣ Λ2014  GRC31521 2013 1.800,00 1.800,00 
1 3 Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΑΦΟΒΟΣ ΙΙ Ν52 GRC32026 2013 69.800,00 66.800,00 
1 3 Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ∆ΗΜΗΤΡΗΣ Λ1148  GRC28145 2013 1.808,00 1.808,00 
1 3 Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ∆ΕΛΦΙΝΙ Ν1208  GRC29081 2013 6.477,00 5.577,00 
1 3 Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΦΡΑΤΖΕΣΚΑ Ν62 GRC14713 2013 5.480,00 5.480,00 
1 3 Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΜΙΧΑΛΑΚΟΣ Ν84  GRC14009 2013 6.160,00 6.160,00 
1 3 Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΙΩΑΝΝΗΣ Ν861 GRC22365 2013 9.920,00 9.920,00 
1 3 Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ168  GRC36621 2013 3.130,00 2.930,00 
1 3 Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ32 GRC16617 2013 4.600,00 4.600,00 
1 3 Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΣΩΖΩΝ Ν81  GRC39817 2013 4.480,00 4.480,00 
1 3 Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΑΡΓΥΡΩ Ν716  GRC42545 2013 9.611,33 0,00 
1 3 Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΜΑΝΩΛΗΣ Σ42  GRC37610 2013 1.548,00 0,00 
1 3 Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ908 GRC7155 2013 4.400,00 4.400,00 
1 3 Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΘΟ∆ΩΡΗΣ Λ601 GRC38622 2013 5.080,00 5.080,00 
1 3 Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ν381 GRC123 2013 6.780,00 6.280,00 
1 3 Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΑΝΤΑΝΟΥΣΑ Ν4 GRC37524 2013 5.600,00 5.600,00 
1 3 Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΤΟΛΗΣ Ν744 GRC163002 2013 13.912,00 0,00 
1 3 Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΑΡΧΟΝΤΑΣ Ν497 GRC37568 2013 6.900,00 0,00 
1 3 Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΠΑΤΕΡ ΣΑΒΒΑΣ Λ1599 GRC38600 2013 4.243,87 0,00 
1 3 Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ Ν254 GRC41758 2013 27.600,00 0,00 
1 3 Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΒΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Ν103 GRC19336 2013 6.575,91 0,00 
1 3 Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Λ660 GRC35270 2013 2.080,00 0,00 
1 3 Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΜΑΝΩΛΗΣ Ν258 GRC35350 2013 10.924,03 0,00 
1 3 Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΙ Ν268 GRC1346 2013 27.454,32 0,00 
1 3 Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΠΟΠΗ Ν48 GRC9909 2013 5.880,00 0,00 
1 3 Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑ Λ931 GRC10867 2013 15.367,09 0,00 
1 3 Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΚΑΤΕΡΙΝΑ Μ Ν347 GRC42689 2013 19.132,40 0,00 
2   Ταµείο Χαρτοφυλακίου ΕΝΑΛΙΟ − Άξονας Προτεραιότητας 2  2010 22.000.000,00 22.000.000,00 

2 1 
Εκσυγχρονισµός και αύξηση δυναµικότητας πλωτής µονάδας πάχυνσης θαλασσινών ψαριών στη θέση 
"Κοραή" της ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΕΡΟΥ ΑΕ 

2013 279.840,12 0,00 

2 1 Εκσυγχρονισµός και αύξηση δυναµικότητας πλωτής µονάδας πάχυνσης θαλασσινών ψαριών της 
ΓΑΛΑΞΙ∆Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 

2013 93.968,00 0,00 
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2 1 Εκσυγχρονισµός και αύξηση δυναµικότητας πλωτής µονάδας πάχυνσης θαλασσινών ψαριών στη θέση 
"Ανδροµάχη" της ΓΑΛΑΞΙ∆Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 

2013 130.595,13 118.218,84 

2 1 Εκσυγχρονισµός και αύξηση δυναµικότητας πλωτής µονάδας πάχυνσης θαλασσινών ψαριών στη θέση 
"Ακρωτήρι Πούντα" της ΓΑΛΑΞΙ∆Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 

2013 86.135,00 0,00 

2 1 Εκσυγχρονισµός πλωτής µονάδας εκτροφής θαλάσσιων µεσογειακών ιχθύων της ΑΦΟΙ ∆ΗΜ. ΜΑΝΤΕ & 
ΣΙΑ ΟΕ 

2013 66.380,00 0,00 

2 1 Εκσυγχρονισµός και αύξηση δυναµικότητας πλωτής µονάδας πάχυνσης θαλασσινών ψαριών στη θέση 
"Παρθένι" της ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΕΡΟΥ ΑΕ 

2013 182.507,05 0,00 

2 1 Εκσυγχρονισµός πλωτής µονάδας εκτροφής θαλάσσιων µεσογειακών ιχθύων της ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 
ΨΕΡΙΜΟΥ ΕΠΕ 

2013 557.064,32 0,00 

2 1 Εκσυγχρονισµός και αύξηση δυναµικότητας πλωτής µονάδας πάχυνσης θαλασσινών ψαριών της 
ΝΙΚΟΦΑΡΜ ΕΠΕ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

2013 110.944,00 0,00 

2 1 Εκσυγχρονισµός πλωτής µονάδας πάχυνσης θαλασσινών ψαριών της ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ Γ. & Π. 
Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 

2013 204.328,00 0,00 

2 1 Επέκταση και εκσυγχρονισµός µονάδας πάχυνσης µεσογειακών ειδών της ΖΕΡΒΑΣ-ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΕΓΕ 2013 85.510,00 0,00 
2 1 Εκσυγχρονισµός µονάδας υδατοκαλλιέργειας στη θέση "Μάκρυ Χάλκης" της ΝΙΜΟΣ ΑΒΕΕ 2013 197.696,91 0,00 

2 1 
Εκσυγχρονισµός πλωτής µονάδας πάχυνσης θαλασσινών ψαριών στη θέση "Λαγονήσι" της INTERFISH 
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ (ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ) 

2013 122.871,34 0,00 

2 1 Εκσυγχρονισµός πλωτής µονάδας εκτροφής θαλάσσιων µεσογειακών ιχθύων της ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ 
ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΑΕ 

2013 266.304,00 0,00 

2 1 Εκσυγχρονισµός πλωτής µονάδας πάχυνσης θαλασσινών της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΑΡΙΑ ΑΕΒΕ 2013 566.500,00 0,00 

2 1 Εκσυγχρονισµός και αύξηση δυναµικότητας πλωτής µονάδας πάχυνσης θαλασσινών ψαριών της 
ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

2013 190.701,00 0,00 

2 1 
Εκσυγχρονισµός πλωτής µονάδας πάχυνσης θαλασσινών ψαριών θέση "Ακρωτήρι ∆ενδρούλια" της 
INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ (ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ) 

2013 117.602,39 0,00 

2 1 
Αποζηµίωση απώλειας εισοδήµατος, λόγω αναστολής συλλογής των µαλακίων για λόγους προστασίας 
της δηµόσιας υγείας, στην εταιρεία ΜΑΡΚΟΥ Ε. & ΣΙΑ Ο.Ε. 

2013 10.133,33 0,00 

2 1 Αποζηµίωση απώλειας εισοδήµατος, λόγω αναστολής συλλογής των µαλακίων για λόγους προστασίας 
της δηµόσιας υγείας, στην εταιρεία Όστρακα Θράκης Ο.Ε. 

2013 33.000,00 0,00 

2 1 Αποζηµίωση απώλειας εισοδήµατος, λόγω αναστολής συλλογής των µαλακίων για λόγους προστασίας 
της δηµόσιας υγείας, στην εταιρεία Αλεξανδρίδης Γεώργιος 

2013 32.657,67 0,00 

2 2 Εξοπλισµός αλιευτικού καταφυγίου Ψαράδων  ∆ήµου Πρεσπών 2012 403.561,98 30.489,56 
2 2 Εκσυγχρονισµός του αλιευτικού σκάφους Εσωτερικών Υδάτων «ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ» ΑΜΑΣ Ε 3265 2013 1.477,23 1.477,23 
2 2 Εκσυγχρονισµός του αλιευτικού σκάφους Εσωτερικών Υδάτων «ΑΝ!ΡΕΑΣ» ΑΜΑΣ ΕΛΟ 238 2013 942,68 789,54 
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2 2 Εκσυγχρονισµός του αλιευτικού σκάφους Εσωτερικών Υδάτων «ΝΙΝΑ» ΑΜΑΣ Ε 3262 2013 5.932,08 0,00 

2 3 Εκσυγχρονισµός µονάδας επεξεργασίας και συσκευασίας της ΖΕΡΒΑΣ-ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΕΓΕ 2013 97.876,86 0,00 

2 3 Ελαφριάς µορφής µεταποίηση και τυποποίηση επί του αλιευτικού σκάφους "ΑΝΑΣΤΑΣΗ" της 
ΜΑΚΑΡΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

2013 25.911,60 0,00 

2 3 Ίδρσυη µονάδας συσκευασίας νωπών αλιευµάτων της ΑΛΙΕΙΑ ΑΕ 2013 353.723,41 165.726,37 

2 3 Ίδρυση µονάδας επεξεργασίας και τυποποίησης νωπών και καπνιστών ψαριών της ΤΣΙΑΛΙΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 

2013 204.242,52 0,00 

2 3 Επέκταση και εκσυγχρονισµός της επιχείρησης µεταποίησης και εµπορίας αλιευµάτων της ΚΟΥΤΟΥΚΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΟΚΤΑΠΟΥΣ ΛΗΜΝΟΣ 

2013 172.821,59 0,00 

2 3 Εκσυγχρονισµός µονάδας µεταποίησης αλιευµάτων της ΤΡΥΦΩΝΙ∆ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΒΕΕ 2013 246.953,63 0,00 

2 3 Κτηριακή και Μηχανολογική επέκταση βιοτεχνίας οστρακοειδών της ΛΟΣΙΤΟ ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 

2013 278.373,57 0,00 

2 3 Ίδρυση και κατασκευή εγκατάστασης εµπορίας προϊόντων αλιείας της ΑΘAΝΑΣΙΟΥ Χ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 
Β. ΟΕ 

2013 107.330,47 0,00 

2 3 Εκσυγχρονισµός κτηριακών εγκαταστάσεων µεταποίησης συσκευασίας και εµπορίας αλιευτικών 
προϊόντων της ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ Ν. & ΥΙΟΙ ΟΕ 

2013 141.433,07 0,00 

2 3 Εκσυγχρονισµός των εγκαταστάσεων εµπορίας, αγοράς µεταφορικού µέσου και λοιπού εξοπλισµού της 
ΡΑΜΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

2013 38.660,09 0,00 

2 3 Εκσυγχρονισµός της επιχείρησης µεταποίησης και εµπορίας αλιευµάτων της ΚΟΝΤΟΒΕΡΟΣ ΑΕΒΕ 2013 459.709,79 0,00 

2 3 Ίδρυση εγκαταστάσεων µεταποίησης συσκευασίας και εµπορίας αλιευτικών προϊόντων της ΡΟΚΑΚΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΕ 

2013 809.095,11 0,00 

2 3 
Ίδρυση µονάδας επεξεργασίας - συσκευασίας και αποθήκευσης βρώσιµων αλιευµάτων της ΛΥΡΑΣ Γ. - 
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ∆. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΙΧΘΥΗΡΩΝ 
"ΣΕΛΕΚΤ ΦΙΣ Α.Ε." 

2013 1.313.435,00 897.326,65 

2 3 Εκσυγχρονισµός µονάδας επεξεργασίας αλιευµάτων µε στόχο την ποιοτική αναβάθµιση των συνθηκών 
παραγωγής της DELI FISH AE  

2013 107.309,14 0,00 

2 3 Εκσυγχρονισµός µονάδας µεταποίησης και επεξεργασίας αλιευτικών προϊόντων της ΒΙΑΛΚΟ 
ΣΚΟΥΡΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ 

2013 31.465,00 0,00 

2 3 Εκσυγχρονισµός, επέκταση δραστηριότητας και αύξηση δυναµικότητας κέντρου αποστολής οστράκων 
της "ΠΟΣΕΙ∆ΟΝ"-ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΒΑΣ. & ΣΙΑ ΟΕ 

2013 89.217,14 0,00 

2 3 Εκσυγχρονισµός µονάδας κονσερβοποιηµένων ιχθυηρών της ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΪΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΑΕΒΕ 

2013 1.743.131,26 883.819,80 

2 3 Επέκταση µοναδας επεξεργασίας νωπών και κατεψυγµένων ιχθύων και αλιευµάτων της ΚΟΝΤΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

2013 56.328,69 0,00 
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ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ 

 
ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 

 

ΕΤΟΣ 
ΕΝΤΑΞΗΣ 

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ 
ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ 

ΕΥΡΩ) 

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ 

ΕΥΡΩ) 

2 3 Ίδρυση και επέκταση εγκαταστάσεων µεταποίησης προϊόντων - αλιευµάτων της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΒΕ 
ΧΕΛΙΟΥ & ΣΟΛΩΜΟΥ 

2013 2.250.000,00 2.238.060,03 

2 3 Ίδρυση εγκαταστάσεων µεταποίησης και εµπορίας αλιευτικών προϊόντων της ΑΦΟΙ ΛΑΖΑΡΙ∆Η ΟΕ 2013 894.319,26 0,00 

2 3 Εκσυγχρονισµός και επέκταση µονάδας τυποποίησης & επεξεργασίας αλιευµάτων - ψυκτικοί θάλαµοι 
της ΓΟΓΓΑΚΗΣ ΑΕΒΕ 

2013 1.289.970,00 0,00 

2 3 Εκσυγχρονισµός και επέκταση µονάδας τυποποίησης και επεξεργασίας προϊόντων αλιείας της 
ΚΑΛΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΪΟΣ 

2013 354.786,00 0,00 

2 3 Ίδρυση εγκαταστάσεων εµπορίας αλιευτικών προϊόντων της ΣΙΟΥΤΑΣ ∆. & ΣΙΑ ΕΠΕ 2013 283.047,29 153.840,85 

2 3 Ίδρυση νέων µονάδων µεταποίησης Σπιρουλίνας της ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΣΠΙΡΟΥΛΙΝΑΣ 
ΘΕΡΜΩΝ ΝΙΓΡΗΤΑΣ ΕΠΕ 

2013 100.625,50 0,00 

2 3 Εκσυγχρονισµός και επέκταση κτηριακών εγκαταστάσεων µεταποίησης συσκευασίας και εµπορίας 
αλιευτικών προϊόντων  της ΑΦΟΙ Ι. & Σ. ΛΑΝΑΡΑ ΑΒΕΕ 

2013 862.148,41 0,00 

2 3 
Ίδρυση / Κατασκευή κέντρου αποστολής και εξυγίανσης οστράκων της ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ∆ΑΡΜΟΥΣΛΗΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ "FRUTTI DI MARE" 

2013 396.610,00 0,00 

2 3 Εκσυγχρονισµός εγκαταστάσεων βιοµηχανίας µεταποίησης ιχθύων της FISH FILLET HELLAS 2013 59.309,64 0,00 
2 3 Εκσυγχρονισµός συσκευαστηρίου - παρασκευαστηρίου της ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α ΑΕ 2013 35.646,00 0,00 

2 3 
Επέκταση ψυκτικών θαλάµων και εκσυγχρονισµός υφιστάµενων εγκαταστάσεων εµπορίας 
κατεψυγµένων προϊόντων αλιείας της ΚΥΡΙΑΖΗΣ Χ. ΑΒΕΕ - "ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ" 

2013 212.022,53 0,00 

2 3 ∆ηµιουργία µεταποιητικής και τυποποιητικής µονάδας αυγοτάραχου και αυγοτάραχου Π.Ο.Π. 
Μεσολογγίου της ΚΟΤΣΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

2013 27.237,80 0,00 

2 3 
Εκσυγχρονισµός και επέκταση κτηρικαών εγκαταστάσεων µεταποίησης συσκευασία και εµπορίας 
αλιευτικών προϊόντων της ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ Γ. ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

2013 1.500.000,00 0,00 

2 3 Εκσυγχρονισµός µονάδας επεξεργασίας και εµπορίας ιχθυηρών και οστρακοειδών της ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Γ. 
ΑΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΧΘΥΗΡΩΝ ΚΑΙ ΟΣΤΡΑΚΟΕΙ∆ΩΝ 

2013 764.173,00 0,00 

2 3 
Εκσυγχρονισµός  επιχείρησης µεταποίησης για τη βελτίωση των εγκαταστάσεων και εξοπλισµού της 
ΦΙΝΤΡΙΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΧΘΥΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ 

2013 597.405,04 0,00 

2 3 
Εκσυχγρονισµός εγκαταστάσεων επιχειρήσεων τυποποίησης, συσκευασίας και εµπορίας κατεψυγµένων 
προϊόντων αλιείας της ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΟΦΙΝΚΟ ΑΕΒΕ 

2013 751.258,66 508.034,71 

3 1 

Βελτίωση υποδοµής και διαπίστευση του Τµήµατος Παθολογίας Υδρόβιων Οργανισµών - Εθνικού 
Εργαστηρίου Αναφοράς Ασθενειών ∆ίθυρων Μαλακίων Ελλάδας & Κύπρου, του Ινστιτούτου Λοιµωδών 
και Παρασιτικών Νοσηµάτων Θεσσαλονίκης, Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυµάτων του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 

2012 550.000,00 0,00 

3 1 
Εκσυγχρονισµός, εξοπλισµός και πιστοποίηση του Εργαστηρίου Εφαρµοσµένης Υδροβιολογίας του 
Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών για τον έλεγχο της ποιότητας και της ασφάλειας των αλιευµάτων 

2012 350.000,00 0,00 
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ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ 

 
ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 

 

ΕΤΟΣ 
ΕΝΤΑΞΗΣ 

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ 
ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ 

ΕΥΡΩ) 

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ 

ΕΥΡΩ) 

3 1 
Εκσυγχρονισµός Εργαστηρίου ∆ιατροφής, Ποιότητας και Ιχθυοπαθολογίας του Ινστιτούτου Υδατοκαλ-
λιεργειών του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 2012 120.000,00 0,00 

3 2 Επιστηµονική παρακολούθηση των υφάλων στην παράκτια ζώνη Ιερισσού, Καλύµνου και Πρέβεζας 2010 1.400.852,66 0,00 
3 2 Κατασκευή τεχνητού υφάλου στη θαλάσσια περιοχή Κίτρους Ν. Πιερίας 2011 1.059.596,00 254.656,38 
3 2 Κατασκευή τεχνητού υφάλου στη περιοχή Λιτοχώρου Ν. Πιερίας 2011 982.767,00 0,00 
3 3 Αλιευτικό καταφύγιο Τρίγλιας (Α' φάση κατασκευή προσήνεµου µώλου)  2009 1.570.000,00 1.001.421,66 
3 3 Κρηπίδωση µώλων αλιευτικού καταφυγίου Καλλιράχης Θάσου  2009 1.000.000,00 862.965,31 
3 3 Κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου Αγ. Ισιδώρου Αντίκυρας Βοιωτίας  2009 1.427.715,00 1.356.791,28 
3 3 Κατασκευή κτιρίου ιχθυόσκαλας Βόλου ** 2009 4.873.934,59 4.542.586,14 
3 3 Βελτίωση αλιευτικού καταφυγίου Καλών Λιµένων Ν. Ηρακλείου 2009 1.100.000,00 844.931,82 
3 3 Προµήθεια ψυκτικών θαλάµων, ψυκτικών µηχανηµάτων και µηχανηµάτων παραγωγής πάγου 2009 379.015,00 379.015,00 
3 3 Βελτίωση εγκαταστάσεων αλιευτικού καταφυγίου Ηλίων 2010 1.600.000,00 912.683,19 
3 3 Βελτίωση εγκαταστάσεων αλιευτικού καταφυγίου Καρύστου 2010 990.000,00 258.000,00 
3 3 Βελτίωση και εκσυγχρονισµός αλιευτικού καταφυγίου Παλαιάς Φώκαιας  2010 4.900.000,00 119.052,12 
3 3 Συµπληρωµατικά έργα στο αλιευτικό καταφύγιο Βραχατίου 2010 3.950.000,00 52.754,71 
3 3 Κατασκευή κρηπιδώµατος στο λιµενίσκο Λουτρών 2010 570.650,00 342.457,01 
3 3 Βελτίωση Εγκαταστάσεων Ιχθυόσκαλας Καβάλας 2010 2.245.009,21 460.529,36 
3 3 Επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Μούδρου 2010 1.100.000,00 982.960,67 
3 3 Αλιευτικό καταφύγιο όρµου Ευδήλου Ικαρίας (Β' στάδιο, Β' φάσης έργων) 2010 1.000.000,00 957.955,05 
3 3 Ολοκλήρωση αλιευτικού καταφυγίου Σάρτης ** 2010 887.643,61 887.643,61 
3 3 Επέκταση Προσήνεµου µόλου αλιευτικού καταφυγίου ∆.∆. Βελανιδίων ∆ήµου Βοιών Λακωνίας 2010 1.840.000,00 733.537,04 
3 3 Επέκταση αλιευτικού καταφυγίου στο ∆.∆. Αγίου Νικολάου Προφήτη Ηλία 2010 756.000,00 210.928,10 
3 3 Βελτίωση αλιευτικού λιµένα Καλύµνου 2010 1.540.000,00 0,00 
3 3 Κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου στη θέση Κοκκινιά Γλυκόβρυση ∆ήµου Έλους Λακωνίας 2010 1.972.130,00 1.098.175,80 
3 3 Αλιευτικό καταφύγιο Κορωνησίας 2011 1.970.000,00 519.871,34 
3 3 Αλιευτικό καταφύγιο ∆ήµου Ορφανού (Β' Φάση) 2011 1.240.000,00 30.906,37 
3 3 Βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων ιχθυόσκαλας ∆ηµοσίου Πατρών 2011 3.690.000,00 510.784,30 
3 3 Αλιευτικό καταφύγιο Μαραθόκαµπου (Σάµου) 2012 4.000.000,00 161.800,00 
3 3 Συµπλήρωση λιµενικών εγκαταστάσεων αλιευτικού καταφυγίου Όρµου Βότση Αλοννήσου 2013 3.860.000,00 0,00 
3 3 Βελτίωση εγκαταστάσεων ιχθυόσκαλας Μηχανιώνας Θεσ/νίκης   2013 4.288.048,79 0,00 
3 3 Βελτίωση και επέκταση αλιευτικού καταφυγίου σκάλας Πάτµου  2013 2.300.000,00 0,00 
3 4 Ολοκληρωµένο επιχειρησιακό σχέδιο προώθησης κατεψυγµένων αλιευτικών προϊόντων 2011 1.250.000,00 413.677,79 
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ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ 

 
ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 

 

ΕΤΟΣ 
ΕΝΤΑΞΗΣ 

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ 
ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ 

ΕΥΡΩ) 

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ 

ΕΥΡΩ) 

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

2011 3.650.000,00 150.726,63 

4 1 Ταµείο Χαρτοφυλακίου ΕΝΑΛΙΟ − Άξονας Προτεραιότητας 4 2010 5.000.000,00 5.000.000,00 
4 1 Οργάνωση και λειτουργία της Ο.Τ.∆. ΑΛΙΕΙΑΣ Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. 2011 461.000,00 167.003,94 

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

2011 499.000,00 73.970,99 

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

2011 661.000,00 241.781,64 

4 1 Οργάνωση και λειτουργία της Ο.Τ.∆. ΑΛΙΕΙΑΣ Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε. ΕΤΑΛ Α.Ε. 2011 720.000,00 144.604,45 

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

2011 499.000,00 189.383,22 

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

2011 450.000,00 110.651,17 

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

2011 485.000,00 0,00 

4 1 Οργάνωση και λειτουργία της  Ο.Τ.∆. ΑΛΙΕΙΑΣ Αναπτυξιακή Κυκλάδων Α.Ε., Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. 2012 677.999,00 0,00 

4 1 
Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε. (Βελτίωση των 
εγκαταστάσεων και διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου µουσείου χαρακτικής Βάσω Κατράκη) 

2012 73.672,34 0,00 

4 1 
Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε. (Ίδρυση καταστήµατος 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος / εστιατόριο-καφετέρια-µπαρ και πώληση τουριστικών ειδών) 

2012 174.918,00 74.210,47 

4 1 
Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε. (Ίδρυση εστιατορίου-
καφέ) 

2012 71.225,65 71.225,64 

4 1 
Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε. (Προµήθεια 
µηχανολογικού εξοπλισµού για επιχείρηση γραφικών τεχνών) 

2012 49.057,12 49.057,12 

4 1 
Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε. (Τουριστικές κατοικίες, 
παραδοσιακή ταβέρνα και χωροι αναψυχής σε βιολογικό αγρόκτηµα) 

2012 297.524,71 0,00 

4 1 
Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε. (Εκσυγχρονισµός 
καφετέριας "Κίτρινο ποδήλατο") 2012 18.678,00 9.490,48 

4 1 
Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε. (Εναλλακτικές τουριστικές 
δραστηριότητες και προβολή τοπικών βιολογικών προϊόντων) 

2012 201.949,81 0,00 

4 1 
Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε. (Μονάδα παραγωγής 
πάγου) 

2012 22.560,00 13.200,00 

4 1 
Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε. (Εκσυγχρονισµός 
καταστήµατος ηλεκτρολογικών ειδών) 

2012 8.224,12 8.224,12 

4 1 
Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε. (Ανακαίνιση 
καταστήµατος "Κωστία") 

2012 108.040,35 108.040,35 
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ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ 

 
ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 

 

ΕΤΟΣ 
ΕΝΤΑΞΗΣ 

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ 
ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ 

ΕΥΡΩ) 

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ 

ΕΥΡΩ) 

4 1 
Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε. (Εκσυγχρονισµός 
καταστήµατος οπωροπαντοπωλείου) 2012 68.850,00 53.903,51 

4 1 
Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε. (Μετεγκατάσταση και 
εκσυγχρονισµός επιχείρησης ταχυµεταφορών) 2012 15.216,00 0,00 

4 1 
Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε. (Ίδρυση καταστήµατος 
εµπορίου πλακιδίνω, πέτρας, µαρµάρων) 2012 85.488,12 82.820,52 

4 1 
Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε. (Προβολή και προώθηση 
συγκριτικών πλεονεκτηµάτων περιοχής παρέµβασης) 

2013 149.094,95 0,00 

4 1 
Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε. (Κέντρο Τέχνης και 
Πολιτισµού Ναυπάκτου) 2013 198.387,90 0,00 

4 1 
Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε. (Ενίσχυση πολιτιστικής 
εκδήλωσης "Ναυµαχία Ναυπάκτου") 2013 6.000,00 0,00 

4 1 
Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε. (Σήµανση τµήµατος 
µονοπατιών Εξοδιτών Μεσολογγίου) 2013 15.000,00 0,00 

4 1 
Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε. (Σήµανση υγροβιοτόπων 
Μεσολογγίου) 2013 16.500,00 0,00 

4 1 
Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε. (Σήµανση µνηµείων 
πολιτισµού Αιτωλικού) 2013 7.000,00 0,00 

4 1 
Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αναπτυξιακής ∆ωδεκανήσου Α.Ε. (Εξοπλισµός και 
προβολή του αναρριχητικού κέντρου Καλύµνου ως σηµείο προώθησης του συγκριτικού πλεονεκτήµατος 
της περιοχής) 

2012 198.747,75 0,00 

4 1 
Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αναπτυξιακής ∆ωδεκανήσου Α.Ε. (∆ηµιουργία και 
βελτίωση αναρριχητικών διαδροµών στο ∆ήµο Καλύµνου) 

2012 200.000,00 0,00 

4 1 
Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αναπτυξιακής ∆ωδεκανήσου Α.Ε. (Κέντρο υποδοχής – 
πληροφόρησης και παρουσίασης του καταδυτικού πάρκου Καλύµνου) 

2012 240.414,29 0,00 

4 1 
Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αναπτυξιακής ∆ωδεκανήσου Α.Ε. (Προµήθεια 
παραδοσιακών στολών και µουσικών οργάνων στο ∆ήµο Καλύµνου) 

2012 49.999,60 0,00 

4 1 
Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αναπτυξιακής ∆ωδεκανήσου Α.Ε. (Μετατροπή του 
παραδοσιακού ελαιοτριβείου Παναγιάς Κυρά Ψηλής σε µουσείο πολιτιστικής κληρονοµιάς) 

2013 198.542,86 0,00 

4 1 
Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αναπτυξιακής ∆ωδεκανήσου Α.Ε. (Ολοκληρωµένη 
ανάπλαση Εµπορειού) 2013 297.000,00 0,00 

4 1 
Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αναπτυξιακής ∆ωδεκανήσου Α.Ε. (Ολοκληρωµένη 
ανάπλαση Σκαλίων) 2013 250.000,00 0,00 

4 1 
Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αναπτυξιακής ∆ωδεκανήσου Α.Ε. (Ίδρυση σνακ-µπαρ / 
εστιατορίου ψαροταβέρνας) 2013 33.652,64 12.335,07 
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ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ 

 
ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 

 

ΕΤΟΣ 
ΕΝΤΑΞΗΣ 

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ 
ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ 

ΕΥΡΩ) 

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ 

ΕΥΡΩ) 

4 1 
Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αναπτυξιακής ∆ωδεκανήσου Α.Ε. (Ίδρυση 
παραδοσιακού καφενείου, σνακ µπαρ ουζερί) 2013 36.564,86 0,00 

4 1 
Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αναπτυξιακής ∆ωδεκανήσου Α.Ε. (Αναβάθµιση 
ξενοδοχείου από κατηγορία 2 αστέρων σε 3 αστέρων και αύξηση δυναµικότητας στις 40 κλίνες, µε 
εσωτερικές διαρρυθµίσεις, κατασκευή νέου µπαρ και προσθήκη δωµατίων και βοηθητικών χώρων) 

2013 161.078,13 0,00 

4 1 
Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αναπτυξιακής ∆ωδεκανήσου Α.Ε. (Επέκταση και 
εκσυγχρονισµός υφιστάµενης επιχείρησης παραγωγής έργων τέχνης/γκαλερί σε καφετέρια-µπαρ) 

2013 36.770,28 0,00 

4 1 
Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αναπτυξιακής ∆ωδεκανήσου Α.Ε. (Κατασκευή νέου 
κτιρίου - µετεγκατάσταση γυµναστηρίου) 

2013 115.084,75 0,00 

4 1 
Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αναπτυξιακής ∆ωδεκανήσου Α.Ε. (Ίδρυση 
καταστήµατος εµπορίας και επισκευής Η/Υ, εµπορίας και συντήρησης συστηµάτων ασφαλείας καθώς 
και δορυφορικών συστηµάτων µε εξειδίκευση στις αλιευτικές εφαρµογές) 

2013 24.076,30 0,00 

4 1 
Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αναπτυξιακής ∆ωδεκανήσου Α.Ε. (Ίδρυση και 
εξοπλισµός επιχείρησης ιπποτουρισµού) 2013 38.005,00 0,00 

4 1 
Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αναπτυξιακής ∆ωδεκανήσου Α.Ε. (Εκσυγχρονισµός 
καταδυτικού κέντρου - ανάδειξη καταδυτικών δραστηριοτήτων) 

2013 38.343,20 0,00 

4 1 
Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αναπτυξιακής ∆ωδεκανήσου Α.Ε. ('Ιδρυση επιχείρησης 
παροχής προσωπικών υπηρεσιών φυσιοθεραπείας) 

2013 36.958,25 0,00 

4 1 
Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αναπτυξιακής ∆ωδεκανήσου Α.Ε. (Ίδρυση 
υποκαταστήµατος σπογγεµπορίου) 2013 75.512,56 0,00 

4 1 
Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αναπτυξιακής ∆ωδεκανήσου Α.Ε. (Ανάπτυξη 
καινοτόµων ασύρµατων ευρυζωνικών υποδοµών στη νέα προβλήτα Καλύµνου - προώθηση τοπικών 
επιχειρήσεων και τουριστικού προϊόντος) 

2013 19.103,70 0,00 

4 1 
Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αναπτυξιακής ∆ωδεκανήσου Α.Ε. (Μετατροπή 
παραδοσιακού κτίσµατος σε 2 τουριστικές επιπλωµένες κατοικίες µε παράλληλες δραστηριότητες 
αγροτουρισµού) 

2013 124.226,98 0,00 

4 1 
Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αναπτυξιακής ∆ωδεκανήσου Α.Ε. (Εκσυγχρονισµός 
φωτοτυπείου) 2013 20.982,50 0,00 

4 1 
Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αναπτυξιακής ∆ωδεκανήσου Α.Ε. (Εκσυγχρονισµός 
επιχείρησης αναγόµωσης πυροσβεστήρων και αερίων) 

2013 48.466,00 0,00 

4 1 
Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αναπτυξιακής ∆ωδεκανήσου Α.Ε. (Εκσυγχρονισµός 
ενοικιαζόµενων επιπλωµένων διαµερισµάτων στον οικισµό Σκαλια Καλύµνου) 

2013 74.162,95 0,00 

4 1 
Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αναπτυξιακής ∆ωδεκανήσου Α.Ε. (Εκσυγχρονισµός 
επιχείρησης παροχής υπηρεσιών θρησκευτικού τουρισµού και άλλων εναλλακτικών µορφών τουρισµού) 

2013 11.760,92 0,00 

4 1 
Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αναπτυξιακής ∆ωδεκανήσου Α.Ε. (Ίδρυση πρατηρίου 
τοπικών ειδών αρτοποιίας) 2013 47.184,94 0,00 
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ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ 

 
ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 

 

ΕΤΟΣ 
ΕΝΤΑΞΗΣ 

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ 
ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ 

ΕΥΡΩ) 

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ 

ΕΥΡΩ) 

4 1 
Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αναπτυξιακής ∆ωδεκανήσου Α.Ε. (Ανέγερση 4 
τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών µε παράλληλες δραστηριότητες εναλλακτικού τουρισµού) 

2013 249.122,52 0,00 

4 1 
Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε. (Μικρής 
Κλίµακας Υποδοµές για την ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων (Τ.Κ.Τσιµανδρίων)) 

2013 20.000,00 0,00 

4 1 
Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε. (Μικρής 
Κλίµακας Υποδοµές για την ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων (Τ.Κ.Κοντιά)) 

2013 20.000,00 0,00 

4 1 
Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε. (Μικρής 
Κλίµακας Υποδοµές για την ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων (∆ΗΜΟΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ)) 

2013 20.000,00 0,00 

4 1 
Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αναπτυξιακής Νοµού Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Αναβάθµιση 
– ανάδειξη βήµατος Αποστόλου Παύλου στο Τ.∆. Μεθώνης) 

2012 60.000,00 0,00 

4 1 
Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αναπτυξιακής Νοµού Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ενίσχυση για 
τη διενέργεια της τοπικής πολιτιστικής εκδήλωσης «Μυδοχαρά») 

2012 29.000,00 0,00 

4 1 
Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αναπτυξιακής Νοµού Θεσσαλονίκης Α.Ε. (∆ηµιουργία 
τουριστικού περιπτέρου στο Τ.∆. Μακρυγιαλού) 

2012 70.000,00 50.169,72 

4 1 
Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αναπτυξιακής Νοµού Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Κατασκευή 
κέντρου τουριστικής πληροφόρησης στην περιοχή του Επισκοπικού συγκροτήµατος»Λουλουδιών» 
Κίτρους) 

2012 158.000,00 0,00 

4 1 
Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αναπτυξιακής Νοµού Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Προµήθεια 
µουσικών οργάνων και στολών Φιλαρµονικής Ορχήστρας Σίνδου) 

2012 85.000,00 0,00 

4 1 
Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αναπτυξιακής Νοµού Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Αναβάθµιση 
της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης στον Κορινό) 2012 65.000,00 0,00 

4 1 
Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αναπτυξιακής Νοµού Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Μετατροπή 
υφιστάµενου κτιρίου σε αλιευτικό µουσείο στα Κύµινα) 

2012 100.000,00 0,00 

4 1 
Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αναπτυξιακής Νοµού Θεσσαλονίκης Α.Ε. (∆ιαµόρφωση 
και εξοπλισµός χώρων Ωδείου Φιλαρµονικής Ορχήστρας Σίνδου) 

2012 90.000,00 0,00 

4 1 
Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αναπτυξιακής Νοµού Θεσσαλονίκης Α.Ε. 
(Περιβαλλοντική αποκατάσταση – οικοτουριστική ανάπτυξη Λιµνοθάλασσας Καλοχωρίου) 

2012 353.000,00 0,00 

4 1 
Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αναπτυξιακής Νοµού Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ανακαίνιση 
κέντρου υποδοχής, πληροφόρησης και φιλοξενίας περιηγητών Παραλίας Χαλάστρας) 

2012 20.000,00 0,00 

4 1 
Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αναπτυξιακής Νοµού Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Βελτίωση 
φυσικού αλιευτικού καταφυγίου στην Παραλία Χαλάστρας) 

2012 360.500,00 0,00 

4 1 
Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αναπτυξιακής Νοµού Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Βελτίωση 
φυσικού αλιευτικού καταφυγίου στις εκβολές του Ποταµού Λουδία) 

2012 215.000,00 0,00 

4 1 
Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αναπτυξιακής Νοµού Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ενίσχυση για 
τη διενέργεια της τοπικής πολιτιστικής εκδήλωσης «∆ιεθνές Παιδικό Φολκλορικό Φεστιβάλ») 

2012 30.000,00 0,00 

4 1 
Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αναπτυξιακής Νοµού Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ενίσχυση για 
τη διενέργεια της τοπικής πολιτιστικής εκδήλωσης «Κουρµπάνι») 

2012 30.000,00 0,00 
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ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ 

 
ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 

 

ΕΤΟΣ 
ΕΝΤΑΞΗΣ 

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ 
ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ 

ΕΥΡΩ) 

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ 

ΕΥΡΩ) 

4 1 
Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αναπτυξιακής Νοµού Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Αναβάθµιση 
Κέντρου Αποστολής Οστράκων σε Κέντρο Αποστολής  - Κέντρο Καθαρισµού Οστράκων) 

2013 66.906,00 0,00 

4 1 
Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αναπτυξιακής Νοµού Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ίδρυση 
εργαστηρίου µεταποίησης, συσκευασίας και τυποποίησης ιχθυρών) 

2013 271.065,60 0,00 

4 1 
Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αναπτυξιακής Νοµού Θεσσαλονίκης Α.Ε. 
(Εκσυγχρονισµός µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού Κέντρου Αποστολής Οστράκων) 

2013 89.072,65 0,00 

4 1 
Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αναπτυξιακής Νοµού Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Εισαγωγή 
καινοτόµου τεχνολογίας ψηφιακών εκτυπώσεων στο εργαστήριο του κ. Βερδαρη Αλέξανδρου στη Σίνδο 
Θεσ/κης) 

2013 33.000,00 0,00 

4 1 
Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αναπτυξιακής Νοµού Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Υπό ίδρυση 
Γατσιού Γεωργία - Αρτοποιία/παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, παραγωγή φρέσκου ψωµιού) 

2013 105.529,88 0,00 

4 1 
Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αναπτυξιακής Νοµού Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Αµπατζίδου 
Ιωάννα & ΣΙΑ ΟΕ- Αρτοποιία/παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, παραγωγή φρέσκου ψωµιού) 

2013 105.871,89 0,00 

4 1 
Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αναπτυξιακής Νοµού Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Παραγωγή 
παξιµαδιών και µπισκότων, παραγωγή διατηρούµενων ειδών ζαχαροπλαστικής) 

2013 62.966,68 0,00 

4 1 
Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αναπτυξιακής Νοµού Θεσσαλονίκης Α.Ε. 
(Εκσυγχρονισµός επιχείρησης Παναγιώτης Παπαδόπουλος & ΣΙΑ ΟΕ - Υπηρεσίες εκτύπωσης 
τυπογραφικών πλακών) 

2013 154.056,29 0,00 

4 1 
Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. (Ίδρυση καταστήµατος 
λιανικής πώλησης παραδοσιακών τοπικών προϊόντων Θάσου και ειδών λαϊκής τέχνης) 

2013 8.096,78 0,00 

4 1 
Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. (Εκσυγχρονισµός 
επιχείρησης) 2013 19.472,25 0,00 

4 1 
Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. (Ίδρυση µονάδος 
τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών στην Κεραµωτή - ∆ηµητριάδου Κασσιανή) 

2013 224.461,99 0,00 

4 1 
Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. (Εκσυγχρονισµός µονάδος 
διανοµής τοπικών προϊόντων και αλιευµάτων) 

2013 160.749,59 0,00 

4 1 
Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. (Επέκταση δραστηριότητας 
σε υπηρεσίες κέντρου τεχνητού ελέγχου οχηµάτων) 

2013 136.651,57 0,00 

4 1 
Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. (Ίδρυση µονάδας 
τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών στην Κεραµωτή Ονουφριάδης Νικόλαος) 

2013 245.988,50 0,00 

4 1 
Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. (Εκσυγχρονισµός 
κοµµωτηρίου) 2013 12.747,98 0,00 

4 1 
Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. (Εκσυγχρονισµός 
υφιστάµενης µονάδος παραγωγής αρτοσκευασµάτων και ειδών ζαχαροπλαστικής) 

2013 76.911,00 0,00 

4 1 
Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. (Εκσυγχρονισµός 
επιχείρησης αναψυκτηρίου και θαλασσίων σπορ) 2013 101.600,83 0,00 
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ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ 

 
ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 

 

ΕΤΟΣ 
ΕΝΤΑΞΗΣ 

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ 
ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ 

ΕΥΡΩ) 

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ 

ΕΥΡΩ) 

4 1 
Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. (Επέκταση δραστηριότητας 
µε τη δηµιουργία µονάδος διανοµής τοπικών προϊόντων Θάσου) 

2013 132.452,83 0,00 

4 1 
Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. (Ίδρυση ξενοδοχείου 
κλασσικού τύπου 4* στην Κεραµωτή) 2013 407.292,19 0,00 

4 1 
Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. (Επέκταση και 
εκσυγχρονισµός επιχείρησης ενοικίασης τουριστικών σκαφών) 

2013 140.075,64 0,00 

4 1 
Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. (Ίδρυση επιχείρησης 
ιστιοπλοϊκών περιηγήσεων στη Θάσο) 2013 89.120,74 0,00 

4 1 
Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. (Ανάπλαση παραλιακής 
ζώνης Αµµόγλωσσας Κεραµωτής) 2013 211.402,85 0,00 

4 1 
Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. (Ενίσχυση πολιτιστικών 
συλλόγων ∆ήµου Κεραµωτής - νέου Καλλικρατικού ∆ήµου Νέστου) 

2013 30.000,00 0,00 

4 1 
Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αναπτυξιακής Νοτίου Ηπείρου Αµβρακικού Α.Ε. 
(Ανάδειξη παραποτάµιας περιοχής Αράχθου από το ∆.∆. Νεοχωρίου ως το ∆.∆. Ακροποταµιάς) 

2012 180.000,00 0,00 

4 1 
Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αναπτυξιακής Νοτίου Ηπείρου Αµβρακικού Α.Ε. 
(Βελτίωση – συντήρηση – σήµανση του µονοπατιού που οδηγεί στον φάρο της Κόπραινας 

2012 100.000,00 0,00 

4 1 
Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε. (Προµήθεια υλικοτεχνικού 
εξοπλισµού για την υλοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων «Στα βήµατα του Αριστοτέλη») 

2012 109.993,00 0,00 

4 1 
Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε. (∆ηµιουργία θεµατικού 
πάρκου αναψυχής στην Τ.Κ. Ολυµπιάδας του ∆ήµου Αριστοτέλη) 

2012 369.000,00 0,00 

4 1 
Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε. (∆ηµιουργία νηπιακού 
σταθµού Σάρτης) 

2012 368.969,29 0,00 

4 1 
Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε. (Ίδρυση παντοπωλείου 
στην Ολυµπιάδα Χαλκιδικής) 

2013 74.108,62 0,00 

4 1 
Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε. (Εκσυγχρονισµός 
εστιατορίου στην Συκια Χαλκιδικής) 

2013 56.282,12 0,00 

4 1 
Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε. (Εκσυγχρονισµός του 
τουριστικού σκάφους Κατερίνα - Ανέστης) 

2013 151.625,40 0,00 

4 1 
Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε. (Εκσυγχρονισµός - 
ποιοτική αναβάθµιση του εστιατορίου "Germany" στην Ολυµπιάδα Χαλκιδικής) 

2013 40.680,07 0,00 

4 1 Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε. (Σύσταση οδοντιατρίου - 
επιχείρηση παροχής υπηρεσιών) 

2013 57.120,31 0,00 

4 1 
Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε. (Εκσυγχρονισµός του 
πρατηρίου πώλησης στο καφέ-ζαχαροπλαστείο του κ. Μωραϊτη Χρήστου στη Σάρτη Χαλκιδικής) 

2013 37.412,65 0,00 

4 1 
Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε. (Ανέγερση αυτόνοµων 
τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών στην Ιερισσό Χαλκιδικής) 

2013 211.192,02 0,00 
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ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ 

 
ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 

 

ΕΤΟΣ 
ΕΝΤΑΞΗΣ 

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ 
ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ 

ΕΥΡΩ) 

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ 

ΕΥΡΩ) 

4 1 Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε. (Ίδρυση πολυχώρου 
εστίασης και αναψυχής) 

2013 59.766,41 0,00 

4 1 
Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε. (Ίδρυση µικρής 
δυναµικότητας υποδοµών διανυκτέρευσης που αποτελείται από πέντε τουριστικές επιπλωµένες 
κατοικίες) 

2013 271.078,45 0,00 

4 1 
Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε. (∆ηµιουργία πρότυπων 
αθλητικών εγκαταστάσεων για άθληση και αναψυχή στις Καβουρότρυπες Χαλκιδικής) 

2013 47.940,31 0,00 

4 1 
Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε. (Ίδρυση τουριστικής 
µονάδας 7 τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών στην Ολυµπιάδα Χαλκιδικής) 

2013 362.189,72 0,00 

5 1 Λειτουργικά ΕΥ∆ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ 2010 330.000,00 68.474,67 

5 1 Πληροφόρηση και ∆ηµοσιότητα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ** 2010 492.000,00 59.322,90 

5 1 Σύµβουλοι και εµπειρογνώµονες του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 2010 530.000,00 370.180,22 

5 1 Μελέτες και εµπειρογνωµοσύνες του ΕΠΑΛ 2007-2013 2010 738.905,00 17.835,00 
5 1 Ηλεκτρονικές εφαρµογές διαχείρισης 2010 65.000,00 12.177,00 

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

2011 1.221.000,00 60.336,14 

5 1 Υποστήριξη της λειτουργίας των επιτελικών φορέων του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 - 2013 2011 7.300.000,00 3.691.576,28 

255       209.376.320,50 126.717.279,20 
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Ακολουθούν στοιχεία για κάθε ποσοτικό δείκτη αποτελεσµάτων που αναφέρεται στο 

επιχειρησιακό πρόγραµµα σχετικά µε τους στόχους και τα αναµενόµενα αποτελέσµατα για 

κάθε άξονα του επιχειρησιακού προγράµµατος. 

    

Άξονας 1: Μέτρα για την προσαρµογή του αλιευτικού στόλου 

∆ΕΙΚΤΕΣ   2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Σύνολο 

Ολοκλήρωση 0 0 387 464 128   979*** 

Στόχος*  700     1700 1700 

∆ΕΙΚΤΗΣ 1- 
ΕΚΡΟΩΝ: Αριθµός 

σκαφών που 
διαλύονται Αφετηρία** 18269       18269 

Ολοκλήρωση 0 0 0 0 37   37 

Στόχος*  800     1800 1800 

∆ΕΙΚΤΗΣ 2 - 
ΕΚΡΟΩΝ: Αριθµός 

σκαφών που 
εκσυγχρονίζονται Αφετηρία** 18269       18269 

Ολοκλήρωση 0 0 0 0 0   0 

Στόχος*  3     10 10 
∆ΕΙΚΤΗΣ 3 - 

ΕΚΡΟΩΝ: Αριθµός 
νέων αλιέων 

Αφετηρία** -       - 

Ολοκλήρωση 0 0 2696 4041 2086   8823 

Στόχος*  2310     5610 5610 

∆ΕΙΚΤΗΣ 4 - 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: 

Μείωση 
χωρητικότητας 

αλιευτικού στόλου 
(σε GT) 

Αφετηρία** 93387       93387 

Ολοκλήρωση 0 0 17242 22258 8920   48420 

Στόχος*  23191     56321 56321 

∆ΕΙΚΤΗΣ 5 - 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: 

Μείωση ισχύος 
αλιευτικού στόλου 

(σε KW) Αφετηρία** 537560       537560 

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

αντιστοιχεί στο σύνολο της περιόδου προγραµµατισµού 

** Τιµή βάσης έτους 2005 

*** Η τιµή αφορά πράξεις που έχουν ολοκληρώσει το φυσικό και οικονοµικό τους αντικείµενο 
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Άξονας 2: Υδατοκαλλιέργεια – Αλιεία εσωτερικών υδάτων – Μεταποίηση και 

εµπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 

∆ΕΙΚΤΕΣ   2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Σύνολο 

Ολοκλήρωση 0 0 0 0 0   0 

Στόχος*  100     210 210 

∆ΕΙΚΤΗΣ 1- ΕΚΡΟΩΝ: 
Αριθµός µονάδων 
υδατοκαλιέργειας 

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

Ολοκλήρωση 0 0 0 0 1   1 

Στόχος*  18     46 46 

∆ΕΙΚΤΗΣ 2 - ΕΚΡΟΩΝ: 
Αριθµός µονάδων 
µεταποίησης και 

εµπορίας (ίδρυση –
επέκταση– 

εκσυγχρονισµός) 
Αφετηρία** 310       310 

Ολοκλήρωση 0 0 0 0 0   0 

Στόχος*  5600     11500 11500 

∆ΕΙΚΤΗΣ 3 - 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: 
Παραγωγή µονάδων  
υδατοκαλλιεργειών 

(τόνοι) Αφετηρία** 105511       105511 

Ολοκλήρωση 0 0 0 0 600   600 

Στόχος*  3900     8900 8900 

∆ΕΙΚΤΗΣ 4 - 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: 

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

Ολοκλήρωση 0 0 0 0 0   0 

Στόχος*  250     496 496 

∆ΕΙΚΤΗΣ 5 - 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ: Νέες 

µόνιµες  θέσεις 
απασχόλησης σε 

µονάδες 
υδατοκαλλιέργειας 

Αφετηρία** 5215       5215 

Ολοκλήρωση 0 0 0 0 36   36 

Στόχος*  130     300 300 

∆ΕΙΚΤΗΣ 6 - 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ: Νέες 

µόνιµες  θέσεις 
απασχόλησης σε 

µονάδες µεταποίησης 
και εµπορίας 

Αφετηρία** 1900       1900 

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

αντιστοιχεί στο σύνολο της περιόδου προγραµµατισµού 

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

∆ΕΙΚΤΕΣ   2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Σύνολο 

Ολοκλήρωση 1 3 1 3 3   11 

Στόχος*  10     30 30 

∆ΕΙΚΤΗΣ 1- ΕΚΡΟΩΝ: 
Αριθµός λιµένων, τόποι 

εκφόρτωσης & καταφύγια, 
όπου θα βελτιωθούν οι 

εγκαταστάσεις 
Αφετηρία** 54       54 

Ολοκλήρωση 0 0 0 0 0   0 

Στόχος*  1     3 3 

∆ΕΙΚΤΗΣ 2 - ΕΚΡΟΩΝ: 
Αριθµός περιοχών που 

έχουν τοποθετηθεί 
Τεχνητοί Ύφαλοι, για 

προστασία & ανάπτυξη 
υδρόβιας πανίδας & 

χλωρίδας 
Αφετηρία** 4       4 

Ολοκλήρωση 0 0 0 0 0   0 

Στόχος*  39     39 39 

∆ΕΙΚΤΗΣ 3 - 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: 

∆ηµιουργούµενες νέες 
εκτάσεις για προστασία & 

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

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

αντιστοιχεί στο σύνολο της περιόδου προγραµµατισµού 

** Τιµή βάσης έτους 2006 

 

Άξονας 4: Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών 

∆ΕΙΚΤΕΣ   2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Σύνολο 

Ολοκλήρωση 0 8 0 0 3   11 

Στόχος*  9     9 9 

∆ΕΙΚΤΗΣ 1- 
ΕΚΡΟΩΝ: Αριθµός 
περιοχών που θα 

ενταχθούν Αφετηρία**        - 

Ολοκλήρωση 0 249599 0 0 63587   313186 

Στόχος*  220000     220000 220000 

∆ΕΙΚΤΗΣ 2 - 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: 

Ωφελούµενος 
Πληθυσµός (αριθµός 

κατοίκων) Αφετηρία**        - 

Ολοκλήρωση 0 0 0 0 4   4 

Στόχος*  290     290 290 

∆ΕΙΚΤΗΣ 3 - 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ: νέες 

µόνιµες θέσεις 
απασχόλησης Αφετηρία**        - 

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

αντιστοιχεί στο σύνολο της περιόδου προγραµµατισµού 

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

∆ΕΙΚΤΕΣ   2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Σύνολο 

Ολοκλήρωση 0 2 3 17 18   40 

Στόχος*  40     120 120 
∆ΕΙΚΤΗΣ 1- ΕΚΡΟΩΝ: 

Αριθµός ενεργειών 

Αφετηρία** 135       135 

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

αντιστοιχεί στο σύνολο της περιόδου προγραµµατισµού 

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

 

 

3.2. Ειδικές πληροφορίες για άξονες προτεραιότητας και 

µέτρα  

 

Οι ενέργειες υλοποίησης που πραγµατοποιήθηκαν κατά το έτος 2013 ανά Άξονα 

Προτεραιότητας του προγράµµατος αναλυτικά ήταν οι  εξής: 

 

 

3.2.1. Σχέδιο προσαρµογής της αλιευτικής προσπάθειας του 

ελληνικού στόλου  

 

Η µόνιµη παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων που προβλεπόταν στο εγκεκριµένο 

ΣΠΑΠ (1492/31-8-2010 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού 

προγράµµατος Αλιείας 2007-2013) επιτεύχθηκε µε την εφαρµογή τριών Εθνικών Σχεδίων 

Παροπλισµού. 

Στο πλαίσιο της αρ. 123/29-12-2010 Πρόσκλησης, συνολικής δηµόσιας δαπάνης 

50.267.000 €, η οποία έληξε στις 31-12-2011, εκδόθηκαν 5 αποφάσεις ένταξης οι οποίες 

περιελάµβαναν αρχικά 1.171 πράξεις απόσυρσης ισάριθµων επαγγελµατικών αλιευτικών 

σκαφών, δηµόσιας δαπάνης 78.721.788,58 €.  

Μέχρι τα τέλη του 2013, η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ∆ράσεων ΕΠ Αλιείας, προχώρησε 

στην έκδοση αποφάσεων ανάκλησης για 191 από τις ανωτέρω πράξεις, λόγω έγγραφης 
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παραίτησης των ∆ικαιούχων πριν τη λήξη του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος 

υλοποίησης, ή λόγω της παρέλευσης του χρόνου υλοποίησης χωρίς οι ∆ικαιούχοι να 

έχουν προβεί στην υποβολή δήλωσης παραίτησης, την υποβολή αίτησης τροποποίησης ή 

ολοκλήρωσης, κατά περίπτωση. Επιπλέον, για ένα σκάφος εκδόθηκε Απόφαση 

Αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, µετά από επιτόπιο έλεγχο που διενήργησε Ε∆ΕΛ. 

Οι αποφάσεις που ήταν σε ισχύ στις 31-12-2013 αφορούν στην απόσυρση 979 

επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών συνολικής δηµόσιας δαπάνης 62.627.038.97 €. Από 

αυτά, τα 978 σκάφη εντάσσονται στα Εθνικά Σχέδια Παροπλισµού, ενώ ένα σκάφος 

αποσύρθηκε λόγω µη ανανέωσης της αλιευτικής συµφωνίας µεταξύ της κοινότητας και 

τρίτης χώρας (µε χωρητικότητα 249 GT και ισχύ 552,06 KW). 

Η αριθµητική κατανοµή των 978 πράξεων στα τρία Εθνικά Σχέδια Παροπλισµού έχει ως 

ακολούθως: 

1ο ΕΣΠ «Κλειστών Κόλπων»: 340 σκάφη 

2ο ΕΣΠ «Σκάφη ολικού µήκους κάτω των 7 µέτρων»: 270 σκάφη 

3ο ΕΣΠ «Σκάφη παλαιότητας άνω των 15 ετών»: 368 σκάφη 

Συνολικά από την υλοποίηση των 979 ενταγµένων πράξεων επήλθε µείωση της 

αλιευτικής ικανότητας του Ελληνικού αλιευτικού στόλου κατά 8.823 GT και 48.420 KW. 

Στους ακόλουθους πίνακες αποτυπώνονται τα αποτελέσµατα από την ολοκλήρωση των 

πράξεων για το έτος 2013, και αθροιστικά για τα έτη 2011 έως 2013, ανά Εθνικό Σχέδιο 

Παροπλισµού. 
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1ο Εθνικό Σχέδιο Παροπλισµού 

∆ΕΙΚΤΕΣ   Έτος 2013 

Συνολική 
αποτίµηση 
(µέχρι 31-
12-2013) 

Ολοκλήρωση 47 340 

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

διαλύονται 
Αφετηρία** -  

Ολοκλήρωση 850,15 4.634,41 

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

Αφετηρία** -  

Ολοκλήρωση   3.931,66 22.922,05 

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

Αφετηρία** -  

* Σύµφωνα µε το Εθνικό Σχέδιο Παροπλισµού 

**Τιµή βάσης: 2010 

                                 

2ο Εθνικό Σχέδιο Παροπλισµού 

∆ΕΙΚΤΕΣ   Έτος 2013 

Συνολική 
αποτίµηση 
(µέχρι 31-
12-2013) 

Ολοκλήρωση 27 270 

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

διαλύονται 
Αφετηρία** 9.461  

Ολοκλήρωση 29,78 319,77 

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

Αφετηρία** 8.275,68  

Ολοκλήρωση 247,29 3.022,03 

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

Αφετηρία** 101.038.99  

* Σύµφωνα µε το Εθνικό Σχέδιο Παροπλισµού 

**Τιµή βάσης: 2010 
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 3ο Εθνικό Σχέδιο Παροπλισµού 

∆ΕΙΚΤΕΣ   Έτος 2013 

Συνολική 
αποτίµηση 
(µέχρι 31-
12-2013) 

Ολοκλήρωση 36 368 

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

διαλύονται 
Αφετηρία** 13.077  

Ολοκλήρωση 859,63 3.619,42 

Στόχος* 
 

2.080 
 ∆ΕΙΚΤΗΣ 2 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: Μείωση 

χωρητικότητας αλιευτικού στόλου (σε GT) 

Αφετηρία** 57.011,36  

Ολοκλήρωση 3.202,06  21.923,5 

Στόχος* 16.400,00  ∆ΕΙΚΤΗΣ 3 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: Μείωση 
ισχύος αλιευτικού στόλου (σε KW) 

Αφετηρία** 374.015,35  

* Σύµφωνα µε το Εθνικό Σχέδιο Παροπλισµού 

**Τιµή βάσης: 2010 

 

Ειδικότερα η πρόοδος του εγκεκριµένου Εθνικού Σχεδίου Προσαρµογής της Αλιευτικής 

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

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

του επιχειρησιακού προγράµµατος, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:  
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Συνολική πρόοδος ΣΠΑΠ 

 
ΣΤΟΧΟΙ ΣΠΑΠ (έτος 2015) ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΣΠΑΠ (31-12-2013) 

 Αριθµός GT 
(µέση 

χωρητικότητα) 

KW 
(µέση ισχύς) 

Αριθµός GT 
 

KW 
 

Παράκτια αλιεία 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 4.088,96 
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 Υ∆ΑΤΑ 
ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

8 960 2.800 3 635,00 1403,30 

       
ΣΥΝΟΛΟ 1.259 6.150 38.050 979 8.822,60 48.419,64 

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

εφοδιάζονται, προκειµένου να αλιεύσουν τόνο, µε ειδική άδεια αλιείας  ετήσιας ισχύος και µε κριτήρια που 

καθορίζονται κάθε φορά και ανάλογα µε την ποσόστωση που διασφαλίζει η Ελλάδα, βάσει της κλείδας 

κατανοµής, οι δείκτες που έχουν περιληφθεί στον παραπάνω πίνακα, αντιστοιχούν στα σκάφη παράκτιας 

αλιείας, που έχουν ενταχθεί στην λίστα της  ICCAT. 

 

Στις 31 ∆εκεµβρίου ολοκληρώθηκαν όλες οι αποσύρσεις που είχαν εγκριθεί από την 

Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ∆ράσεων Αλιείας, στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης, ενώ 

παράλληλα έληξε η διάρκεια ισχύος των τριών Εθνικών Σχεδίων Παροπλισµού. Βάση της 

εγκεκριµένης κατανοµής στο Μέτρο 1.1 , υπάρχει ένα αδιάθετο υπόλοιπο δηµόσιας 

δαπάνης της τάξης των 5.395.500 € στο στόχο σύγκλισης, που προγραµµατίζεται να 

διατεθεί µε νέα πρόσκληση. Εντός του έτους (2013) ξεκίνησε η διαδικασία για την 

αναθεώρηση του Σχεδίου Προσαρµογής της Αλιευτικής Προσπάθειας του ελληνικού 

στόλου και τη σύνταξη νέων Εθνικών Σχεδίων Παροπλισµού θα οποία θα τεκµηριώνουν 

την αναγκαιότητα της µόνιµης παύσης αλιευτικών δραστηριοτήτων επιπλέον αλιευτικών 

σκαφών. 



ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΛ 2007-2013 ΕΤΟΥΣ 2013  

 26 

Τον Νοέµβριο του 2013 υποβλήθηκε από τη Γενική ∆/νση Αλιείας «Εθνικό Σχέδιο 

Παροπλισµού των σκαφών που φέρουν το αλιευτικό εργαλείο βιντζότρατα» και 

αναµένεται η έγκρισή του από την Επιτροπή Παρακολούθησης. ∆εδοµένου και του 

ενδιαφέροντος που έχει εκδηλωθεί από τους ιδιοκτήτες σκαφών, η αρµόδια υπηρεσία σε 

συνεργασία µε τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Αλιείας αλλά και µε το Υπουργείο Ναυτιλίας, 

προσδιόρισε τον ακριβή αριθµό αλλά και τα στοιχεία των ενεργών αλιευτικών σκαφών µε 

πρωτεύον αλιευτικό εργαλείο τη βιντζότρατα, προκειµένου να εκτιµηθεί το ύψος της 

∆ηµόσιας ∆απάνης που θα απαιτηθεί (για τις περιοχές στόχου σύγκλισης και τις περιοχές 

εκτός στόχου σύγκλισης), για την έκδοση της νέας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Ελληνικού Αλιευτικού Μητρώου (ΕΑΜ), ο αριθµός των 

ενεργών αλιευτικών σκαφών που φέρουν ως πρωτεύον αλιευτικό εργαλείο τη 

βιντζότρατα (SB), είναι 261 (171 σκάφη στο στόχο σύγκλισης και 90 σκάφη στο στόχο 

εκτός σύγκλισης), ενώ η ∆ηµόσια ∆απάνη που θα απαιτηθεί για τη διάλυσή τους, 

ανέρχεται στα 15.217.227 ευρώ (9.798.509 ευρώ στο στόχο σύγκλισης και 5.418.718 

ευρώ στο στόχο εκτός σύγκλισης).  

Λαµβάνοντας υπόψη το αδιάθετο υπόλοιπο δηµόσιας δαπάνης του µέτρου 1.1, θα 

απαιτηθεί η κατανοµή επιπλέον ποσού στο µέτρο, ύψους 9.821.727 ευρώ (4.403.009 στο 

στόχο σύγκλισης και 5.418.718 στο στόχο εκτός σύγκλισης). 

 

 

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών  

 

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

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

επιλογή:  

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

Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007 -2013, 

• των τοπικών προγραµµάτων που θα εφαρµοστούν στις περιοχές αυτές και 
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• των τοπικών εταιρικών σχηµάτων (Οµάδων Τοπικής ∆ράσης Αλιείας), που θα 

σχεδιάσουν και θα εφαρµόσουν τα τοπικά προγράµµατα στις περιοχές αναφοράς 

τους. 

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

εγκεκριµένων τοπικών προγραµµάτων. 

 

 Οµάδα Τοπικής ∆ράσης Περιοχή Παρέµβασης Πληθυσµός ∆ηµόσια ∆απάνη 

1 Αναπτυξιακή Χαλκιδικής 
Α.Ε. 

Τµήµατα των δήµων 
Παναγίας, Σιθωνίας, Σταγίρων 

– Ακάνθου & Τορώνης 

13.308 4.990.000 

2 

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

Νήσος Καλύµνου 16.441 4.840.000 

3 

Αναπτυξιακή Νοµού 
Θεσσαλονίκης Α.Ε 
Αναπτυξιακή Ανώνυµη 
Εταιρεία Ο.Τ.Α.   

∆υτική Ακτή του Θερµαϊκού 
Κόλπου (Νοµοί Θεσ/κης, 

Ηµαθίας & Πιερίας) 

35.238 4.990.000 

4 
Αναπτυξιακή Καβάλας 
Αναπτυξιακή Ανώνυµη 
Εταιρεία Ο.Τ.Α. 

∆ήµος Κεραµωτής & Νήσος 
Θάσου 

19.804 4.510.000 

5 
Αιτωλική Αναπτυξιακή 
Α.Ε. Ο.Τ.Α. 

∆ηµοτικά ∆ιαµ/τα Αιτωλικού, 
Μεσολόγγι, Ναυπάκτου  

32.022 4.610.000 

6 Αναπτυξιακή Εταιρεία 
Κυκλάδων Α.Ε.    

14 Νησιά (Μικρές Κυκλάδες) 

 

33.858 4.520.000 

7 
Αναπτυξιακή Νοτίου 
Ηπείρου – Αµβρακικού, 
Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. 

Τµήµατα των νοµών Άρτας, 
Πρέβεζας & Αιτωλοακαρνανίας 

52.035 4.860.000 

8 
Εταιρεία Τοπικής 
Ανάπτυξης Λέσβου 

Νήσοι Λέσβου, Λήµνου & Αγ. 
Ευστράτιου 

46.893 4.800.000 

9 
Εταιρία Τοπικής 
Ανάπτυξης Χίου ΑΕΕ 
ΟΤΑ – Προµηθευτική 
Οµηρούπολης ΑΕ 
ΟΤΑ(Κοινοπραξία) 

Βόρεια Χίος, Νήσοι Οινουσσών 
& Ψαρών 

11.393 4.600.000 

10 
Αναπτυξιακή Εύβοιας ΑΕ Νήσοι Εύβοιας & Σκύρου-

(∆ήµοι Σκύρου, Καρύστου 
&Κύµης-Αλιβερίου) 

19.808 4.690.000 

11 
Κ.Α.Ε.Κ  Ν Σάµου Α.Ε   Νήσοι Σάµου, Ικαρίας & 

Φούρνων 
32.386 4.400.000 

 Σύνολα  313.186 51.810.000 

 



ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΛ 2007-2013 ΕΤΟΥΣ 2013  

 28 

Τηρώντας τα κριτήρια διαχωρισµού και µε τον Άξονα 3 του ΠΑΑ (µπορούν να 

υλοποιούνται στην ίδια περιοχή αλλά όχι ταυτόχρονα),  

Α) µικρής κλίµακας δηµόσιες επενδύσεις οι οποίες έχουν επιλεχθεί ως προτεραιότητα στις 

αρχικές προτάσεις των ΟΤ∆ (ονοµατισµένα εξαρχής έργα, µε αναλυτική περιγραφή και 

ωριµότητα εκτέλεσης), 

Β) ιδιωτικές επενδύσεις (οι οποίες θα πρέπει να αποτελέσουν τουλάχιστον το  50 % της 

προϋπολογισθείσας δηµόσιας δαπάνης) οι οποίες αφορούν σε τρεις κατηγορίες οµάδων 

στόχων: αλιείς, µη αλιείς και µικρές επενδύσεις στον τοµέα αλιείας (µεταποίηση). Στόχος 

της κατηγορίας πράξεων «αλιέων» είναι η προώθηση της πολυαπασχόλησης µέσω της 

διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων τους (και εποµένως συµπλήρωση των εισοδηµάτων 

τους).  

Οι ιδιωτικές επενδύσεις, οι οποίες χρηµατοδοτούνται περιλαµβάνουν δραστηριότητες 

όπως οικοτουρισµός, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο τουριστικό, αλιευτικό και 

θαλάσσιο περιβάλλον, βιοτεχνικές µονάδες αλιευτικών προϊόντων µε ιδιαίτερη έµφαση σε 

οικοτεχνίες παραδοσιακού χαρακτήρα και αναλόγως µε τις ανάγκες οι οποίες έχουν 

εντοπιστεί σε κάθε περιοχή. 

Στο πλαίσιο του Άξονα 4, το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας µπορεί να στηρίξει επενδύσεις για 

θαλάσσιο και αλιευτικό τουρισµό µε την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει το κατάλληλο 

νοµοθετικό πλαίσιο, η κατάρτιση του οποίου είναι συναρµοδιότητα της Γενικής 

∆ιεύθυνσης Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, του Υπουργείου 

Τουρισµού και του Υπουργείου Ναυτιλίας & Αιγαίου. 

Πιο συγκεκριµένα και σύµφωνα µε τον Νόµο 4179/2013, οι όροι και προϋποθέσεις για 

την άσκηση δραστηριοτήτων αλιευτικού τουρισµού θα ρυθµιστούν µε κοινή υπουργική 

απόφαση των ανωτέρω τριών υπουργείων. Αµέσως µετά την έκδοση της εν λόγω 

Απόφασης, θα µπορούν οι ενδιαφερόµενοι αλιείς και οι δραστηριοποιούµενες στον τοµέα 

αυτό επιχειρήσεις, να υποβάλλουν αίτηση στο πλαίσιο σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, προκειµένου να συγχρηµατοδοτηθούν για την υλοποίηση πράξεων της 

κατηγορίας µε τίτλο: «Ιδιωτικές επενδύσεις εκσυγχρονισµού ή ίδρυσης νέων πολύ µικρών 

επιχειρήσεων σε επιλεγµένους τοµείς, που υλοποιούνται από αλιείς, µε στόχο τη 

διαφοροποίηση των οικονοµικών δραστηριοτήτων τους». Η κατηγορία αυτή πράξεων 

περιλαµβάνει µεταξύ άλλων:  
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α) επιχειρήσεις που συνδέονται µε την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που έχουν σχέση µε 

την αλιεία και το θαλάσσιο περιβάλλον ως άθληµα ή ψυχαγωγία, 

β) επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του οικοτουρισµού, του 

αλιευτικού τουρισµού, του θαλάσσιου και καταδυτικού τουρισµού και γενικότερα του 

τουρισµού της υπαίθρου, 

γ) επιχειρήσεις ίδρυσης και εκσυγχρονισµού µικρής δυναµικότητας υποδοµών 

διανυκτέρευσης, δυναµικότητας µέχρι 40 κλινών ανά κατάλυµα, και 

δ) επιχειρήσεις ίδρυσης χώρων εστίασης και αναψυχής. 

Η χορηγούµενη ∆ηµόσια ∆απάνη σε δικαιούχους αλιείς µπορεί να ανέλθει στο 65% των 

επιλέξιµων δαπανών για πράξεις που υλοποιούνται στις Περιφέρειες που καλύπτονται από 

το στόχο σύγκλισης και στο 60% των επιλέξιµων δαπανών για πράξεις που υλοποιούνται 

στις Περιφέρειες που δεν καλύπτονται από το στόχο σύγκλισης. 

 

Σε επίπεδο υλοποίησης, εντός του 2013, εκδόθηκαν από τις Οµάδες Τοπικής ∆ράσης 

(ΟΤ∆) συνολικά 64 πράξεις δηµόσιας δαπάνης 6.643.472 €. 

Συνολικά από την έναρξη υλοποίησης των τοπικών προγραµµάτων έχουν ενταχθεί 38 

δηµόσια έργα δαπάνης 4.995.225 € και 62 ιδιωτικές πράξεις δηµόσιας δαπάνης 6.326.275 

€. Μέχρι το τέλος του 2013 ολοκληρώθηκαν 5 πράξεις, ενώ οι συνολικές δαπάνες από 

τους δικαιούχους ανήλθαν στο ποσό των 1.783.877 (συµπεριλαµβανοµένων των 

δαπανών οργάνωσης και λειτουργίας των Οµάδων Τοπικής ∆ράσης). 

 

3.3. Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία  

 

3.3.1. Υλοποίηση 

 

Συνολικά, µέχρι 31-12-2013 εντάχθηκαν στο Πρόγραµµα χίλιες διακόσιες εβδοµήντα 

επτά (1277) πράξεις, µε ∆ηµόσια ∆απάνη 209.376.320,50 €, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 

76,39% της ∆ηµόσιας ∆απάνης του Προγράµµατος, ενώ οι πληρωµές προς τους 
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δικαιούχους ανέρχονται σε ποσό ύψους 126.717.279,20 € (ποσοστό 46,23% της 

∆ηµόσιας ∆απάνης του Προγράµµατος). 

Ειδικότερα για το έτος 2013, οι εντάξεις αφορούν σε εκατόν εβδοµήντα πέντε (175) 

πράξεις, συνολικής δηµόσιας δαπάνης 37.572.474,33 € και οι πληρωµές ανέρχονται σε 

ποσό ύψους 22.159.014,07 € δηµόσιας δαπάνης. 

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

ειδικότερα για το ηµερολογιακό έτος 2013, κατανέµονται για τις περιοχές σύγκλισης και 

εκτός σύγκλισης, στους πίνακες που ακολουθούν. 
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Περιφέρειες επιλέξιµες βάσει του στόχου σύγκλισης  - Συγκεντρωτική κατάσταση δαπανών ηµερολογιακών ετών 2007 - 2013 

  

Αντίστοιχη 
συνεισφορά 
του ΕΤΑ 

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

Αντίστοιχη 
δηµόσια 

συνεισφορά 
 
 
 
 
 
 

 

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

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 
του ΕΤΑ που 
έγιναν από τη 
διαχειριστική 
αρχή (σύµφωνα 
µε τις αποφάσεις 
ένταξης και την 
εφαρµογή του 
ποσοστού ΕΤΑ 
ανά άξονα) 

 

Σύνολο των 
πληρωµών που 
ζητήθηκαν από 
την Επιτροπή 
(µε βάση το 
Άρθρο 76 παρ. 2 
του κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 
1198/2006 του 
Συµβουλίου) 
 

Σύνολο των 
πληρωµών 
που 
ελήφθησαν 
από την 
Επιτροπή (µε 
εφαρµογή  του 
Καν. (ΕΕ) 
387/2012) 

 
 

Άξονας 
προτεραιότητας 
1 

  
54.881.019,30 

  
54.633.437,26 51.516.167,99 

  
54.633.437,26 44.218.238,81 51.516.167,99 56.979.511,72 

Άξονας 
προτεραιότητας 
2 

 
29.535.859,95 

 
23.879.564,74 21.707.973,48 

 
23.877.297,97 27.014.620,19 21.707.973,48  24.095.703,28  

Άξονας 
προτεραιότητας 
3 

15.519.336,21 15.519.336,21 13.876.646,64 15.519.336,21 41.981.735,15 13.876.646,64  15.271.906,54  

Άξονας 
προτεραιότητας 
4 

 
5.521.537,19 

 
5.205.955,70 4.704.466,78 4.685.613,77 11.857.304,38 4.422.412.19  4.890.973,57  

Άξονας 
προτεραιότητας 
5 

 
4.279.902,21 

 
4.279.902,21 3.928.540,99 4.279.902,21 8.007.678,75 3.928.540,99  4.356.531,21  

Γενικό Σύνολο 
 

109.737.654,86 103.518.196,12 95.733.795,88 102.995.587,42 133.079.577,28 95.451.741,29 105.594.626,32 
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 Περιφέρειες επιλέξιµες βάσει του στόχου που δεν αφορά τη σύγκλιση - Συγκεντρωτική κατάσταση δαπανών ηµερολογιακών ετών 2007 – 
2013 

  

Αντίστοιχη 
συνεισφορά 
του ΕΤΑ 

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

Αντίστοιχη 
δηµόσια 
συνεισφορά 
 
 
 
 
 

  

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

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 
του ΕΤΑ που 
έγιναν από τη 
διαχειριστική 
αρχή (σύµφωνα 
µε τις αποφάσεις 
ένταξης και την 
εφαρµογή του 
ποσοστού ΕΤΑ 
ανά άξονα) 
 

Σύνολο των 
πληρωµών που 
ζητήθηκαν από 
την Επιτροπή (µε 
βάση το 
Άρθρο 76 παρ. 2 
του κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 
1198/2006 του 
Συµβουλίου) 
 

Σύνολο των 
πληρωµών 
που 
ελήφθησαν 
από την 
Επιτροπή 
(µε εφαρµογή  
του Καν. (ΕΕ) 
387/2012) 

 

Άξονας 
προτεραιότητας 
1 

16.484.351,08 16.299.273,12 15.449.098,94 16.299.273,04 11.276.748,76 15.449.098,94 11.495.509,00 

Άξονας 
προτεραιότητας 
2 

3.337.768,12 3.118.218,84 2.931.334,56 3.118.218,84 4.398.343,18 2.931.334,56 3.243.156,44 

Άξονας 
προτεραιότητας 
3 

2.527.474,47 2.527.474,47 2.390.313,05 2.527.474,47 5.313.229,14 2.390.313,05 2.000.000,00 

Άξονας 
προτεραιότητας 
4 

1.262.340,09 1.254.116,71 1.165.999,20 1.241.781,64 3.574.627,19 1.165.999,20 1.280.946,98 

Άξονας 
προτεραιότητας 
5 

- - - - - - - 

Γενικό Σύνολο 
 

23.611.933,76 23.199.083,14 21.936.745,75 23.186.747,99 24.562.948,27 21.936.745,75 18.019.612,42 
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Απορρόφηση Κοινοτικής Συνδροµής στις περιφέρειες επιλέξιµες βάσει του στόχου σύγκλισης   

  
Κατανοµή ΕΤΑ (βάσει του 

εγκεκριµένου 
επιχειρησιακού 
προγράµµατος) 

 

Απορρόφηση κοινοτικής 
συνεισφοράς  

έως 31-12-2013  
(εισροές από την Ε.Ε.) 

 

Ποσοστό απορρόφησης 
κοινοτικής συνεισφοράς  

(%) 
 

Άξονας προτεραιότητας 1 65.776.950 56.979.511,72 86,63 

Άξονας προτεραιότητας 2 
52.989.538 

24.095.703,28 
45,47 

Άξονας προτεραιότητας 3 
30.320.240 

15.271.906,54 
50,37 

Άξονας προτεραιότητας 4 
22.500.000 

4.890.973,57 
21,74 

Άξονας προτεραιότητας 5 
5.250.000 

4.356.531,21 
82,98 

Γενικό Σύνολο 
176.836.728 105.594.626,32 59,71 

 
 
 

Απορρόφηση Κοινοτικής Συνδροµής στις περιφέρειες εκτός στόχου σύγκλισης 

  
Κατανοµή ΕΤΑ (βάσει του 

εγκεκριµένου 
επιχειρησιακού 
προγράµµατος) 

 

Απορρόφηση κοινοτικής 
συνεισφοράς  

έως 31-12-2013  
(εισροές από την Ε.Ε.) 

 

Ποσοστό απορρόφησης 
κοινοτικής συνεισφοράς  

(%) 
 

Άξονας προτεραιότητας 1 11.495.509 11.495.509,00 100,00 

Άξονας προτεραιότητας 2 
6.700.000 3.243.156,44 48,41 

Άξονας προτεραιότητας 3 2.000.000 2.000.000,00 100,00 

Άξονας προτεραιότητας 4 
10.800.000 1.280.946,98 11,86 

Γενικό Σύνολο 

 

30.995.509 18.019.612,42 58,14 



ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΛ 2007-2013 ΕΤΟΥΣ 2013  

 34 

       

3.3.2. Αιτήµατα πληρωµής 

 

Εντός του έτους 2013 υπεβλήθησαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2 αιτήµατα πληρωµής 

(31/10/2013 & 31/12/2013) µε τα οποία δηλώθηκε συνολική δηµόσια δαπάνη 

22.422.581,23 € για το συγκεκριµένο έτος αναφοράς.  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε έγγραφό της στις 30 Οκτωβρίου έκανε δεκτό το αίτηµα της 

διαχειριστικής αρχής για εφαρµογή της παραγράφου 2 του άρθρου 76 του Καν. 

1198/06 όπως τροποποιήθηκε από τον Καν 387/2012, µε αποτέλεσµα η συµµετοχή 

του Ευρωπαϊκού Ταµείου Αλιείας να αντιστοιχεί στο καταβληθέν στους δικαιούχους 

ποσό κοινοτικής συνδροµής για κάθε άξονα προτεραιότητας και στόχο 

σύγκλισης/εκτός σύγκλισης. Το αίτηµα για εφαρµογή της προαναφερόµενης 

παρέκκλισης, σχετίζεται µε την χρηµατοπιστωτική κρίση, που έχει πλήξει την Ελλάδα 

και το έντονο πρόβληµα ρευστότητας. 

Επιπλέον, και δεδοµένου ότι στο πλαίσιο του Καν. (ΕΕ) 387/2012 που τροποποιεί τον 

Κανονισµό (ΕΚ) 1198/2006 παρέχεται η δυνατότητα µίας προσαύξησης τόσο των 

ενδιάµεσων πληρωµών όσο και των πληρωµών υπολοίπου από το Ευρωπαϊκό Ταµείο 

Αλιείας (ΕΤΑ) κατά ποσό αντίστοιχο των δέκα εκατοστιαίων µονάδων άνω του 

ποσοστού συγχρηµατοδότησης που έχει εγκριθεί και εφαρµόζεται για κάθε άξονα 

προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, το ποσό που καταβλήθηκε από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά µε τις δαπάνες που δηλώθηκαν για το έτος 2013, 

ανήλθε στα 19.609.735,20 €.  

 

3.3.3. Πληρωµές και κανόνας ν+2 

 

Από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας (ΕΤΑ) µέχρι 31-12-2013 έχει εισπραχθεί 

προκαταβολή ύψους 29.096.513,18 € και αιτήµατα πληρωµών ύψους 123.614.238,74 

€, δηλαδή συνολικά πιστώσεις ύψους 152.710.751,92 €. 

Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στις περιοχές εντός και εκτός στόχου σύγκλισης και 

κατανέµεται ως εξής: 
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- για τις περιοχές του στόχου σύγκλισης 130.351.768,24 €, και 

- για τις περιοχές του στόχου εκτός σύγκλισης 22.358.983,68 €.  

Σε εφαρµογή του κανόνα αυτόµατης αποδέσµευσης ν+2, για το έτος 2013 υπήρχε η 

υποχρέωση να έχουν πληρωθεί αθροιστικά οι πιστώσεις των ετών 2007 έως και το 

2011, οι οποίες ήταν 127.836.160 € για τις περιοχές στόχου σύγκλισης και 

21.697.029 € για τις περιοχές εκτός στόχου σύγκλισης.  

Με το αίτηµα πληρωµής επιτεύχθηκε: 

- για τις περιοχές στόχου σύγκλισης να υπερκαλυφθεί ο στόχος κατά 2.515.608 €, 

- για τις περιοχές εκτός στόχου σύγκλισης να υπερκαλυφθεί ο στόχος κατά 661.955€. 

Συµπέρασµα: καλύφθηκε η υποχρέωση του ν+2 για το έτος 2013.  

 

 

3.3.4. Προβλέψεις πληρωµών 

 

Σε εφαρµογή του άρθρου 75 «κοινοί κανόνες για τις πληρωµές», παράγραφος 3 του 

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

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

προσωρινή πρόβλεψη των πιθανολογούµενων αιτήσεων πληρωµών για το τρέχον και 

για το επόµενο οικονοµικό έτος», από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης διαβιβάστηκε 

ένα έγγραφο (577/10-4-2013) στην Αρχή Πιστοποίησης (ΟΠΕΚΕΠΕ) µε προβλέψεις 

πληρωµών για τα έτη 2013 και 2014. Οι προβλέψεις αυτές διαβιβάστηκαν από την 

Αρχή Πιστοποίησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή µέσω του SFC. 

Σε εφαρµογή των προβλεπόµενων στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (Σ∆Ε) και 

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

Απόφαση µε την οποία ρυθµίζονται θέµατα µεταφοράς δηµόσιας δαπάνης στον 

ΟΠΕΚΕΠΕ για την πληρωµή µέτρων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας, 

διαβιβάστηκαν από τις Ειδικές Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης και Εφαρµογής, στον Οργανισµό 

Πληρωµών (ΟΠΕΚΕΠΕ) οι αντίστοιχες προβλέψεις πληρωµών από το Πρόγραµµα 

∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) µε τα αριθ. 1196/4-7-2013 και 1893/4-12-2013 
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έγγραφα. Επιπλέον, σε απάντηση της αριθ.32882/∆Ε3828/26-7-2013 εγκυκλίου του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, διαβιβάστηκε το αριθ. 1409/9-8-2013 

έγγραφο µε συνολικές εκτιµήσεις πληρωµών και προβλεποµένων δαπανών για το έτος 

2013. 

 

3.4. Ποιοτική Ανάλυση  

 

3.4.1. Συνοπτική ανάλυση των επιτευγµάτων 

 

Κατά την διάρκεια του έτους 2013 συνεχίστηκε η υλοποίηση (σε όρους φυσικού και 

οικονοµικού αντικείµενου) του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007-2013. 

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

εβδοµήντα πέντε (175) νέες πράξεις µε ∆ηµόσια ∆απάνη 37.572.474,33 €, και οι 

πληρωµές εντός του έτους 2013 ανήλθαν σε ποσό ύψους 22.159.014,07 €. 

 

Πιο συγκεκριµένα για το έτος 2013 οι επιπλέον εντάξεις αφορούν: 

� 52 πράξεις στο Μέτρο 1.3 «Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα 

των αλιευτικών εργαλείων» συνολικής δηµόσιας δαπάνης 482.286,22 €,  

� 19 πράξεις στο Μέτρο 2.1 «Υδατοκαλλιέργεια», συνολικής δηµόσιας δαπάνης 

3.334.738,26 €, 

� 3 πράξεις στο Μέτρο 2.2 «Αλιεία εσωτερικών υδάτων» συνολικής δηµόσιας 

δαπάνης 8.351,99 €, 

� 34 πράξεις στο Μέτρο 2.3 «Μεταποίηση και εµπορία» συνολικής δηµόσιας 

δαπάνης 16.655.577,07 €,  

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

συνολικής δηµόσιας δαπάνης 10.448.048,79 €, και 

� 64 πράξεις στο Μέτρο 4.1 «Ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» συνολικής δηµόσιας 

δαπάνης  6.643.472,00 € . 
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3.4.2. Πρόοδος σε σχέση µε τους αρχικούς στόχους 

 

Αναλυτικά τα επιτεύγµατα ανά άξονα προτεραιότητας, είναι τα ακόλουθα: 

 

3.4.2.1 Άξονας προτεραιότητας 1 

 

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

παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων των επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών είτε 

µε τη διάλυσή τους είτε µε την αλλαγή της χρήσης τους (µε σηµαία κράτους µέλους 

και εγγραφή σε κοινοτικό νηολόγιο) για µη αλιευτικές δραστηριότητες είτε ακόµα µε 

την αλλαγή της χρήσης τους µε σκοπό τη δηµιουργία τεχνητών υφάλων. Η µόνιµη 

παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων προγραµµατίζεται µε τη µορφή εθνικών 

συστηµάτων παροπλισµού τα οποία δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα δύο έτη. 

Τα εθνικά συστήµατα παροπλισµού που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή 

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

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

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

1624/27-07-2011 όµοιά της, για την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων από 

τους δυνητικούς δικαιούχους στο Μέτρο 1.1 «µόνιµη παύση αλιευτικών 

δραστηριοτήτων» συνολικής δηµόσιας δαπάνης 50.267.000€ υποβλήθηκαν µέχρι 31-

12-2011 (ηµεροµηνία λήξης της πρόσκλησης) συνολικά 1.659 αιτήσεις συνολικού 

προϋπολογισµού 111.745.993 €. Εκτός από την υποβολή αιτήσεων ένταξης στα τρία 

εθνικά σχέδια παροπλισµού η πρόσκληση αφορούσε και την υποβολή αιτήσεων στο 

πλαίσιο της µη ανανέωσης αλιευτικής συµφωνίας µεταξύ της Κοινότητας και τρίτης 

χώρας, για τα σκάφη που έχουν αλιευτικές δυνατότητες σε Τρίτη Χώρα. 

Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο θεσµικό πλαίσιο εφαρµογής του Μέτρου 1.1, η «Ειδική 

Υπηρεσία Εφαρµογής ∆ράσεων Ε.Π. Αλιείας», προέβη στην αξιολόγηση των ανωτέρω 

αιτήσεων και στην έκδοση πέντε (5) αποφάσεων ένταξης για τις θετικά αξιολογηµένες. 
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Μέχρι τέλους του έτους 2013 ολοκληρώθηκαν (φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο) 

979 πράξεις συνολικής δηµόσιας δαπάνης 62.627.038,97 €, οι οποίες επέφεραν 

µείωση της αλιευτικής ικανότητας του ελληνικού αλιευτικού στόλου κατά 8.823 GT και 

48.420 KW. 

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

υλοποίηση των τριών Εθνικών Σχεδίων Παροπλισµού της προαναφερόµενης 

Πρόσκλησης, ενώ η αρµόδια Υπηρεσία βρίσκεται στο στάδιο επεξεργασίας νέας 

πρόσκλησης, στα πλαίσια υλοποίησης νέου Εθνικού Σχεδίου Παροπλισµού για 

αλιευτικά σκάφη που φέρουν το αλιευτικό εργαλείο Βιντζότρατα. 

 

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

τους δείκτες του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας. 

∆ΕΙΚΤΗΣ Τιµή 
Βάσης 
Έτους 
2005 

Ενδιάµεσος 
Στόχος 

Έτους 2010 

Υλοποίηση 
12/2013  

Τιµή 
Στόχος 

Έτους 
2015 

Αριθ. σκαφών που 
διαλύονται 

18.269 700 979 1.700 

Μείωση χωρητικότητας 
αλιευτικού στόλου (σε 
GT) 

93.387 2.310 8.823 5.610 

Μείωση ισχύος 
αλιευτικού στόλου (σε 
KW) 

537.560 23.191 48.420 56.321 

 

Το Μέτρο 1.2 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 στην αρµόδια υπηρεσία, στοιχεία για τη λήψη 

µέτρων στο πλαίσιο σχεδίων αποκατάστασης- επειγόντων µέτρων ή σχεδίων 

διαχείρισης, για την προσωρινή παύση της αλιευτικής δραστηριότητας των 
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επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών της χώρας, ούτε και στοιχεία για προσωρινή 

απαγόρευση αλιείας λόγω έκτακτων εξαιρετικών φυσικών καταστροφών. 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. 

 

Το Μέτρο 1.3 « Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα των 

αλιευτικών εργαλείων», περιλαµβάνει δράσεις που αποσκοπούν στην ασφάλεια επί του 

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

αλιευµάτων, στην ενεργειακή αποδοτικότητα και στην επιλεκτικότητα των αλιευτικών 

εργαλείων, υπό τον όρο ότι δεν θα αυξάνεται η δυνατότητα των σκαφών να αλιεύουν 

ιχθείς. 

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 482.286,23 ευρώ, 

ενώ µέχρι 31.12.2013 ολοκληρώθηκαν 37 και η καταβληθείσα ∆ηµόσια ∆απάνη στους 

δικαιούχους αλιείς ανήλθε στο ποσό των 305.671,35 ευρώ. 

Οι υπόλοιπες επενδυτικές προτάσεις, έχουν ήδη αξιολογηθεί και αναµένεται η έκδοση 

αποφάσεων ένταξης για 226 σχέδια εκσυγχρονισµού ισάριθµων αλιευτικών σκαφών, 

συνολικής επιλέξιµης ∆ηµόσιας ∆απάνης 2.326.036 ευρώ (1.793.976 € στο στόχο 

σύγκλισης και 532.060 € στο στόχο εκτός σύγκλισης), ενώ ήδη βρίσκεται σε 

επεξεργασία από την Υπηρεσία σχέδιο νέας πρόσκλησης για την υποβολή νέων 

επενδυτικών προτάσεων. 
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Το Μέτρο 1.4 ενεργοποιήθηκε εν µέρει µε το Μέτρο 1.3, στο πλαίσιο του 

εκσυγχρονισµού των επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών της µικρής παράκτιας 

αλιείας. δεν έχει ενεργοποιηθεί η δράση που αφορά στις συλλογικές δράσεις των 

αλιέων για τη στήριξη της µικρής παράκτιας αλιείας, καθότι δεν εκδηλώθηκε µέχρι 

σήµερα σχετικό ενδιαφέρον. 

 

Το Μέτρο 1.5 δεν έχει ενεργοποιηθεί καθώς αφορά κυρίως στη στήριξη της πρόωρης 

συνταξιοδότησης των αλιέων και δεν κρίνεται σκόπιµο να ενεργοποιηθεί, λαµβάνοντας 

υπόψη τις σηµερινές πολιτικές και οικονοµικές συνθήκες της Χώρας, οι οποίες έχουν 

επηρεάσει µεταξύ των άλλων και το συνταξιοδοτικό πλαίσιο µε την αύξηση των ορίων 

ηλικίας. Η µη αναγκαιότητα ενεργοποίησης του µέτρου επισηµάνθηκε και στην 

τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ. ΑΛΙΕΙΑΣ (6η 

συνεδρίαση – 25 Φεβρουαρίου 2014) και σχετικό κείµενο έχει συµπεριληφθεί στα 

συµπεράσµατά της. 

 

3.4.2.2 Άξονας προτεραιότητας 2 

 

Το Μέτρο 2.1 «Υδατοκαλλιέργεια» περιλαµβάνει δράσεις, για παραγωγικές επενδύσεις 

στον τοµέα της υδατοκαλλιέργειας, στήριξη περιβαλλοντικών µέτρων καθώς και 

µέτρων για τη δηµόσια υγεία και την υγεία των ζώων.  

Για την ενεργοποίηση του µέτρου, εκδόθηκαν οι αριθ. 432/29.02.2012 (για τις 

δράσεις 1, 2 και 3) και 830/19.04.2012 (για τη δράση 5) Υπουργικές Αποφάσεις – 

Προσκλήσεις, µε τις οποίες κλήθηκαν οι εν δυνάµει δικαιούχοι να υποβάλουν 

προτάσεις (επενδυτικά σχέδια) για την ένταξη και χρηµατοδότησή τους. Οι δράσεις 

αφορούν σε: 

- αύξηση της παραγωγικής ικανότητας λόγω επέκτασης ή εκσυγχρονισµού 

υφιστάµενων µονάδων (δράση 1),  
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- µεταβολή της παραγωγής λόγω επέκτασης ή εκσυγχρονισµού υφιστάµενων µονάδων 

(δράση 2), 

- αύξηση της ποσότητας γόνου που παράχθηκε σε ιχθυογεννητικούς σταθµούς (δράση 

3), και  

- µέτρα για την δηµόσια υγεία (δράση 5). 

Συνολικά υποβλήθηκαν 125 προτάσεις, συνολικού προϋπολογισµού 80.870.757 €. 

Εντός του 2013 ολοκληρώθηκε η διαδικασία της αξιολόγησης για 29 εξ αυτών, και 

µετά από την προέγκριση της Επιτροπής Προέγκρισης Αιτήσεων Ενίσχυσης ( ΕΠΑΕ), 

εντάχθηκαν για οικονοµική ενίσχυση 19 πράξεις (επενδυτικά σχέδια), συνολικού 

προϋπολογισµού 7.674.309 € και ∆ηµόσιας ∆απάνης 3.334.738 €, ενώ 

πραγµατοποιήθηκε και µία πληρωµή ύψους 118.219 € ∆ηµόσιας ∆απάνης. 

Αναµένεται η έκδοση απόφασης ένταξης για 75 ακόµη επενδυτικά σχέδια, δηµόσιας 

δαπάνης 18.983.836 €, 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. Υπολογίζεται ότι, οι ώριµες 

προτάσεις που θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν, να ολοκληρωθούν και να 

αποπληρωθούν µέχρι το τέλος του 2015, αντιπροσωπεύουν δηµόσια δαπάνη ύψους 

περίπου 10,8 εκατ. ευρώ.  

 

Το Μέτρο 2.2 έχει στόχο την «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», και στο πλαίσιο της 

αριθ. 1943/17.10.2012 Πρόκλησης, για τον εκσυγχρονισµό αλιευτικών σκαφών 

εσωτερικών υδάτων, υποβλήθηκαν 3 αιτήσεις οι οποίες και εντάχθηκαν µε συνολική 

δηµόσια δαπάνη 8.352 €. Οι δύο εξ αυτών ολοκληρώθηκαν µε συνολική δηµόσια 

δαπάνη 5.106 €. Λαµβάνοντας υπόψη το µικρό ενδιαφέρον που επέδειξαν οι εν 

δυνάµει δικαιούχοι, καθώς και το υπόλοιπο αδιάθετο της κατανεµηθείσας ∆ηµόσιας 

∆απάνης στην εν λόγω δράση, ύψους 358.891 ευρώ (αφορά µόνο το στόχο 

σύγκλισης), δεν κρίνεται σκόπιµη η προώθηση έκδοσης νέας πρόσκλησης. 
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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 403.562 €, ενώ βρίσκεται 

υπό αξιολόγηση άλλη µία πρόταση κατασκευής υποδοµών (πλωτές προβλήτες) στη 

λίµνη Βόλβη. 

 

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

επιχειρηµατικής θέσης των παραγωγικών µονάδων µεταποίησης καθώς και των 

εγκαταστάσεων εµπορίας.  

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 € και 

16.655.577 € ∆ηµόσιας ∆απάνης. Αναµένεται εντός του 2014, η ένταξη των 

υπολοίπων - προεγκριθέντων από την ΕΠΑΕ – σχεδίων, συνολικής δηµόσιας δαπάνης 

1.973.885 €.  

Οι πληρωµές που πραγµατοποιήθηκαν µέχρι 31.12.2013 ανήλθαν σε 4.846.808 € 

∆ηµόσιας ∆απάνης, 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. Εκτιµάται ότι η νέα πρόσκληση θα 

αφορά συνολική δηµόσια δαπάνη 12 εκατ. ευρώ. 

 

3.4.2.3  Άξονας προτεραιότητας 3 

 

Το Μέτρο 3.1 που αφορά συλλογικές δράσεις αποσκοπεί στην καλύτερη οργάνωση 

του τοµέα, τη διαχείριση και διατήρηση των αλιευτικών πόρων, την προαγωγή 
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επιλεκτικών αλιευτικών µεθόδων ή εργαλείων, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας 

και ασφάλειας, τη βελτίωση της ποιότητας και ασφάλειας των τροφίµων, την ανάπτυξη 

ζωνών υδατοκαλλιέργειας, και γενικότερα στην ανάπτυξη και ενίσχυση συλλογικών 

δράσεων που αποσκοπούν στην επίτευξη προστιθέµενης αξίας στον τοµέα της αλιείας 

πέραν και άνω εκείνης που επιτυγχάνεται µε το άθροισµα των µεµονωµένων 

επενδύσεων. 

Στο πλαίσιο της αριθ. 3220/10-11-11 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 εντάχθηκαν και υλοποιούνται τρεις προτάσεις, 

από φορείς του δηµοσίου που έχουν την αρµοδιότητα της διεξαγωγής ελέγχων 

ποιότητας και υγιεινής των αλιευτικών προϊόντων (τρίτη δράση), µε συνολική δηµόσια 

δαπάνη  1.020.000 €. 

Λαµβάνοντας υπόψη το υπόλοιπο αδιάθετο ποσό της ∆ηµόσιας ∆απάνης του µέτρου, 

ύψους 1.480.000 ευρώ για τις περιοχές του στόχου σύγκλισης, προγραµµατίζεται η 

έκδοση νέας πρόσκλησης που θα αφορά στη χαρτογράφηση των βιοτόπων, στο 

πλαίσιο εφαρµογής του κανονισµού 1967/2006 για τα µέτρα διαχείρισης στη 

Μεσόγειο. 

 

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

δράσεις οι οποίες αφορούν στην κατασκευή ή τοποθέτηση στατικών και κινητών 

εγκαταστάσεων για την προστασία και την ανάπτυξη της υδρόβιας πανίδας και 
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χλωρίδας, στην αποκατάσταση εσωτερικών υδάτων, περιλαµβανοµένων των τόπων 

ωοτοκίας και οδών µετανάστευσης και στην προστασία και βελτίωση του 

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

αλιευτικές δραστηριότητες. 

Στο Μέτρο έχουν ενταχθεί συνολικά τρία έργα που αφορούν την κατασκευή τεχνητών 

υφάλων και την επιστηµονική παρακολούθησή τους, συνολικής δηµόσιας δαπάνης 

3.443.216 ευρώ. 

Για το έργο της επιστηµονικής παρακολούθησης των υφάλων που κατασκευάστηκαν 

στη θαλάσσια περιοχή της Καλύµνου, της Ιερισσού και της Πρέβεζας στο πλαίσιο του 

Ε.Π. Αλιείας 2000-2006, έχει υπογραφεί σύµβαση της τάξεως των 1.193.259 € (µε 

ΦΠΑ). Εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη ενώ ο ανάδοχος του έργου έχει υποχρέωση να 

εκτελεί δειγµατοληψίες τρεις (3) φορές το χρόνο σε κάθε ύφαλο και να παρουσιάζει τα 

αποτελέσµατα της επιστηµονικής παρακολούθησης, υποβάλλοντας εξαµηνιαίες και 

ετήσιες εκθέσεις.  

Έχουν επίσης ενταχθεί δύο έργα κατασκευής νέων τεχνητών υφάλων συνολικής 

δηµόσιας δαπάνης 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 4,3 τ.χλµ, δηµόσιας δαπάνης 1.059.596 €, και 

- την κατασκευή τεχνητού υφάλου στη θαλάσσια περιοχή Λιτοχώρου Νοµού 

Πιερίας, µε έκταση προστατευόµενης περιοχής 0,65 τ.χλµ. και δηµόσια δαπάνη 

982.767 €. 

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

 

Μεταξύ των δεικτών του Επιχειρησιακού Προγράµµατος περιλαµβάνονται οι ακόλουθοι 

δείκτες οι οποίοι αφορούν το Μέτρο 3.2. 

 



ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΛ 2007-2013 ΕΤΟΥΣ 2013  

 45 

 
∆είκτης 

Τιµή 
Βάσης 

(*) 

Ενδιάµεσος 
Στόχος 
2010 

Υλοποίηση 
12/2013  

(**) 

Στόχος 
2015 

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

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

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

 
23 

 
- 

 
4,95 

 
39 

(*) ΕΠΑΛ 2000-2006 

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

 

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

παρεµβάσεις βελτίωσης των υποδοµών σε αλιευτικούς λιµένες, καταφύγια και τόπους 

εκφόρτωσης. 

Στόχος του µέτρου είναι η εξυπηρέτηση κατά προτεραιότητα των επαγγελµατιών του 

κλάδου, προσφέροντάς τους επαρκείς υποδοµές για την προστασία των σκαφών και 

εργαλείων τους, αλλά και την προσωπική τους ακεραιότητα, ασφάλεια και υγιεινή. 

Επιπλέον, διευκολύνονται οι διαδικασίες εκφόρτωσης αλιευµάτων σε συγκεκριµένους 

και χαρακτηρισµένους από την κοινοτική νοµοθεσία τόπους. Τέλος, ενισχύονται 

παραµεθόριες, νησιωτικές και ακριτικές τοποθεσίες, στις οποίες, η πρόσβαση είναι 

περιορισµένη, οι υποδοµές µικρές ή ανύπαρκτες και κυρίως οι εντάσεις των καιρικών 

φαινοµένων, στα οποία είναι εκτεθειµένοι οι αλιείς έχουν τέτοια σφοδρότητα, που 

µπορεί κάποιες φορές να προκαλέσουν προβλήµατα ή ακόµα και δυστυχήµατα αν δεν 

υπάρχουν σε κοντινή απόσταση τα κατάλληλα καταφύγια. 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2013 εκδόθηκαν τρεις νέες αποφάσεις ένταξης, δηµόσιας 

δαπάνης 10.448.049 €. 

Συνολικά, από την έναρξη του προγράµµατος έχουν ενταχθεί 26 πράξεις, από τις 

οποίες οι έντεκα (11) έχουν ολοκληρωθεί.  

 

Οι πράξεις που ολοκληρώθηκαν εντός του 2013 είναι οι ακόλουθες: 
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- ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΡΙΓΛΙΑΣ (Α' ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ 

ΜΩΛΟΥ)  

- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΗΠΙ∆ΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΙΣΚΟ ΛΟΥΤΡΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

- ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ 

Ο Πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει το σύνολο των πράξεων που έχουν ενταχθεί 

στο Μέτρο 3.3, τον αντίστοιχο προϋπολογισµό και το στάδιο υλοποίησης. 

 

Ενταγµένες πράξεις στο Μέτρο 3.3 του ΕΠΑΛ 2007-2013  

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

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 

Βελτίωση αλιευτικού καταφυγίου Καλών Λιµένων Ν. 
Ηρακλείου  1.100.000,00  

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 

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

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 

Κατασκευή κρηπιδώµατος στο λιµενίσκο Λουτρών 
Μυτιλήνης 570.650,00  

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 

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 

Συνολική δηµόσια δαπάνη ολοκληρωµένων έργων 11.625.023,61  
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ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΝΤΑΞΗΣ (€) 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Κατασκευή κτιρίου ιχθυόσκαλας Βόλου  4.873.934,59 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

Βελτίωση και εκσυγχρονισµός αλιευτικού καταφυγίου 
Παλαιάς Φώκαιας  4.900.000,00 

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

Συµπληρωµατικά έργα στο αλιευτικό καταφύγιο Βραχατίου 
ν. Κορίνθου 3.950.000,00  

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

Βελτίωση Εγκαταστάσεων Ιχθυόσκαλας Καβάλας 2.245.009,21  ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

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 

Συνολική δηµόσια δαπάνη έργων σε εξέλιξη 43.425.122,59  

 

Συνολική δηµόσια δαπάνη ενταγµένων έργων 55.050.146,20 € 

 

Με βάση το εγκεκριµένο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, οι ποσοτικοποιηµένοι στόχοι του 

Άξονα Προτεραιότητας 3 «Μέτρα Κοινού Ενδιαφέροντος» περιλαµβάνουν ένα δείκτη 

εκροών ο οποίος αφορά στις παρεµβάσεις του Μέτρου 3.3: 
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∆είκτης 
Τιµή 

Βάσης 
(*) 

Ενδιάµεσος 
Στόχος 
2010 

Υλοποίηση 
12/2013 

(**) 

Στόχος 
2015 

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

 
54 

 
10 

 
26 

 
30 

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

 

Μέχρι το τέλος του 2013, είχαν υπογραφεί συµβάσεις συνολικού ύψους δηµόσιας 

δαπάνης 28.327.248 € ενώ οι πληρωµές ανήλθαν στο ποσό των 17.227.750 €. 

 

Στο πλαίσιο του Μέτρου 3.4 «Ανάπτυξη νέων αγορών και εκστρατείες προώθησης», 

µε στόχο την αύξηση της ποιότητας και της αξίας των προϊόντων καθώς και την 

επέκταση των αγορών προϊόντων αλιείας & υδατοκαλλιέργειας, έχει εκδοθεί µία 

πρόσκληση, στο πλαίσιο της οποίας υποβλήθηκαν και εντάχθηκαν δύο προτάσεις από 

τον Οργανισµό Προώθησης Εξαγωγών, συνολικής δηµόσιας δαπάνης 4.900.000 €.  

Οι πράξεις αφορούν στην 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 €. 

 

Με βάση το εγκεκριµένο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, οι ποσοτικοποιηµένοι στόχοι 

εκροών και αποτελεσµάτων του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Μέτρα Κοινού 

Ενδιαφέροντος» δεν περιλαµβάνουν δείκτες αναφορικά προς τις παρεµβάσεις του 

Μέτρου 3.4. Ωστόσο, σύµφωνα µε τις Αποφάσεις Ένταξης και τα Τεχνικά ∆ελτία των 
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δύο ενταγµένων έργων, η υλοποίησή τους αφορά στην επίτευξη των παρακάτω 

δεικτών του Παραρτήµατος ΙΙΙ του Κανονισµού 498/2007. 

 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ Τιµή που αντιστοιχεί 
στα ενταγµένα έργα 

Εκστρατείες προώθησης για προϊόντα αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας 

2 

Εκστρατείες προώθησης και βελτίωσης της εικόνας της αλιείας 2 

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

2 

Πράξεις για τη διεξαγωγή ερευνών αγοράς 2 

 

Ορισµένες από τις ενέργειες που υλοποιήθηκαν εντός του 2013 είναι οι ακόλουθες: 

- Συνεντεύξεις τύπου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (Φεβρουάριος - Μάρτιος 2013) 

µε τη συµµετοχή των εκπροσώπων του Τύπου, εκπροσώπων της τοπικής 

αυτοδιοίκησης, παραγωγικών και εµπορικών φορέων της πόλης, ειδικούς του 

χώρου της διατροφής και διαµορφωτές κοινής γνώµης που επηρεάζουν την 

κατανάλωση των ειδών ιχθυοκαλλιέργειας. 

- Πραγµατοποιήθηκαν 2 εκδηλώσεις για τους καταναλωτές (στην Θεσσαλονίκη 

στις 9 Μαρτίου 2013 και στην Αθήνα στις 16 Μαρτίου 2013) όπου 

παρουσιάστηκε η παρασκευή 5 συνταγών µε κατεψυγµένα αλιεύµατα. 

- Συµµετοχή στην έκθεση HORECA στην Αθήνα 8 µε 11 Φεβρουαρίου 2013 και 

στην έκθεση ∆ΕΤΡΟΠ στη Θεσσαλονίκη 7 µε 10 Μαρτίου 2013, µε εκδηλώσεις 

γευσιγνωσίας, διανοµή έντυπου προωθητικού υλικού και παρουσίαση σε video 

των ποιοτικών χαρακτηριστικών και των αξιών των αλιευµάτων. 

- Συµµετοχή στη ∆ιεθνή Έκθεση ιχθυηρών, θαλασσινών και µηχανολογικού 

εξοπλισµού για την κατεργασία ιχθυηρών (ESE) στις Βρυξέλες 23-25 Απριλίου 

2013 όπου πραγµατοποιήθηκαν ζωντανές επιδείξεις µαγειρικής από τον σεφ κ. 

Κ. Βασάλο και γευσιγνωσίες εδεσµάτων µε κατεψυγµένα αλιεύµατα. 

- Προκήρυξη διεθνή διαγωνισµού για την οργάνωση των εκδηλώσεων για 

καταναλωτές και επαγγελµατίες στην Ελλάδα (Αύγουστος 2013). 
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Το Μέτρο 3.5 «Πιλοτικά Σχέδια» έχει στόχο την απόκτηση και διάδοση νέων τεχνικών 

γνώσεων στον τοµέα της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών.  

Στο πλαίσιο της αριθ. 1454/08-08-2013 Πρόσκλησης µε προϋπολογισµό 2.000.000 € 

(χωρίς ιδιωτική συµµετοχή), υποβλήθηκαν είκοσι οκτώ (28) προτάσεις από ΑΕΙ, ΤΕΙ, 

Ερευνητικά Ιδρύµατα και Ινστιτούτα που δεν ασκούν οικονοµική δραστηριότητα, από 

τις οποίες αξιολογήθηκαν θετικά για επιχορήγηση, οι δέκα τρείς (13) ο 

προϋπολογισµός των οποίων ανέρχεται σε 3.276.073 €.  

Επίσης έχει εκδοθεί η αριθµ. 191/31-01-2014 πρόσκληση µε προϋπολογισµό 

1.000.000€ προς επιχειρήσεις και επαγγελµατικές οργανώσεις µε οικονοµική 

δραστηριότητα, στην οποία προβλέπεται ιδιωτική συµµετοχή.  

 

 

3.4.2.4 Άξονας προτεραιότητας 4 

 

Ο Άξονας Προτεραιότητας 4 «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών», 

υλοποιείται µέσω του Μέτρου 4.1 «Ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών». 

Στόχος του µέτρου είναι η ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης των επιλεγµένων 

αλιευτικών περιοχών που θα στηρίζεται στην δηµιουργία ενός πρότυπου 

πολυαπασχόλησης και διασύνδεσης των τοµέων παραγωγής µεταξύ τους. 

Χρηµατοδοτούνται στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης βασισµένες σε «εκ των κάτω προς 

τα άνω» (bottom up approach) διαδικασίες, οι οποίες βασίζονται στην προώθηση της 

ανταγωνιστικότητας και στην βελτίωση της ελκυστικότητας των αλιευτικών περιοχών 

µέσω της ενίσχυσης βασικών υποδοµών και της προστασίας του φυσικού και 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. 

Για την υλοποίηση του µέτρου δηµοσιεύτηκαν δύο προκηρύξεις ανοικτών διαγωνισµών 

για την ταυτόχρονη επιλογή και εγκρίθηκαν συνολικά έντεκα (11) Τοπικά 

Προγράµµατα  «αειφόρου ανάπτυξης αλιευτικών περιοχών».  
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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  

 



ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΛ 2007-2013 ΕΤΟΥΣ 2013  

 52 

Σε επίπεδο υλοποίησης, όλες οι ΟΤ∆ έχουν δηµοσιεύσει τις προσκλήσεις για τα 

ονοµατισµένα (δηµόσια) έργα τους. Επιπλέον, όλες οι ΟΤ∆ (εκτός µίας) έχουν προβεί 

σε προσκλήσεις για τις ιδιωτικές επενδύσεις όπου διαπιστώνονται διαφορές στις 

προτεραιότητες οι οποίες αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες τις κάθε 

περιοχής. 

 

Εντός του 2013 εκδόθηκαν 64 αποφάσεις ένταξης ισάριθµων πράξεων, και 

συγκεκριµένα: 

- 21 πράξεις στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αναπτυξιακής ∆ωδεκανήσου Α.Ε. 

- 15 πράξεις στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε., και 

- 11 πράξεις στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε. 

- 8 πράξεις Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αναπτυξιακής Νοµού Θεσσαλονίκης Α.Ε. 

- 6 πράξεις στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε.  

- 3 πράξεις στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ∆ Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου 

Α.Ε. 

 

Μέχρι το τέλος του 2013 πραγµατοποιήθηκαν πληρωµές συνολικής δηµόσιας δαπάνης 

1.460.072,41 €.  

 

3.4.2.5 Άξονας προτεραιότητας 5 

 

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

εφαρµογής του Επιχειρησιακού Προγράµµατος µε την καλύτερη δυνατή προετοιµασία 

και ωρίµανση των Μέτρων, δράσεων και πράξεων που εντάσσονται σε αυτό, στην 

άµεση ενηµέρωση όλων των εµπλεκόµενων φορέων, των δικαιούχων και του κοινού 

για τις αναπτυξιακές δυνατότητες του Προγράµµατος, µέσω της εφαρµογής δράσεων 

στον τοµέα της επικοινωνίας και δηµοσιότητας αλλά και την υποστήριξη της 

λειτουργίας των επιτελικών φορέων του Ε.Π.ΑΛ. 2007 – 2013. 
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Συνολικά στον Άξονα Προτεραιότητας 5, έχουν ενταχθεί επτά (7) πράξεις.  

 

-   «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 στην 

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 
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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 στην 

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 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 
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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 4.279.902,21 €. 

 

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

προβλέπεται η υλοποίηση 78 ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας. 

∆είκτης Τιµή 
Βάσης 

(*) 

Ενδιάµεσος 
Στόχος 
2010 

Υλοποίηση 
12/2013  

Στόχος 
2015 

Αριθµός ενεργειών 135 40 40 120 
(*) ΕΠΑΛ 2000-2006 
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Στη συνέχεια παρατίθενται τα δεδοµένα που προκύπτουν από τις Αποφάσεις Ένταξης 

ως προς τους δείκτες εκροών και αποτελέσµατος του Παραρτήµατος ΙΙΙ του Καν(ΕΚ) 

498/2007. 

 

∆ΕΙΚΤΗΣ Τιµή που αντιστοιχεί 
στα ενταγµένα έργα 

Ενέργειες που αφορούν τη δηµοσιότητα 33 

Ενέργειες που αφορούν την πληροφόρηση των ενδιαφεροµένων 7 

Ενέργειες που αφορούν την εφαρµογή του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος 

14 

Πράξεις για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας 14 

Μελέτες 7 

Πράξεις που αφορούν  άλλο είδος Τεχνικής Βοήθειας 3 

Σύνολο 78 

 

 

3.4.2.6 Ενηµέρωση για το Ταµείο Χαρτοφυλακίου 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 
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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, 

συνεκτιµώντας την πρόοδο της ένταξης πράξεων στα προαναφερόµενα µέτρα του 

επιχειρησιακού προγράµµατος και το ενδιαφέρον των δικαιούχων για τραπεζική 

χρηµατοδότηση. 

 

3.4.3. Προώθηση της ισότητας ευκαιριών µεταξύ ανδρών και 

γυναικών 

 

Το Πρόγραµµα δεν περιλαµβάνει κριτήρια επιλογής πράξεων που να ευνοούν 

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

αφορούν σε επενδύσεις σε εγκαταστάσεις αλιείας εσωτερικών υδάτων, στους 

αλιευτικούς λιµένες, τόπους εκφόρτωσης και καταφύγια, στις δηµόσιες επενδύσεις για 

την αειφόρο ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών και στις πράξεις Τεχνικής Βοήθειας, 

εξετάζεται αν ο δικαιούχος κατά τις διαδικασίες υλοποίησης και λειτουργίας της πράξης 

εφαρµόζει κανονιστικό πλαίσιο που δεν αντίκειται στις αρχές της ισότητας των φύλων 

και µη διάκρισης εξ αιτίας του φύλου, της φυλής ή εθνικής καταγωγής, της θρησκείας, 



ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΛ 2007-2013 ΕΤΟΥΣ 2013  

 58 

των πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου 

προσανατολισµού (αφορούν στην εφαρµοζόµενη πολιτική του δικαιούχου ή των 

αναδόχων του στην επιλογή των εργαζόµενων, των ωφελούµενων, κλπ). 

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

αφού αφορούν κυρίως στην εφαρµοζόµενη πολιτική του δικαιούχου κάθε πράξης ή 

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

διαπιστώνεται ουσιαστικά µόνο ως δήλωση των προθέσεων του δικαιούχου κατά την 

υποβολή της πρότασης. 

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

που αφορούν στις ιδιωτικές επενδύσεις που θα υλοποιηθούν µέσω των Τοπικών 

Προγραµµάτων για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών δεν 

περιλαµβάνουν συναφές κριτήριο, αυτό περιλαµβάνεται στα κριτήρια επιλογής 

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

προσαύξησης (µοριοδότηση) της υποβαλλόµενης πρότασης, ως εξειδίκευση των 

στόχων του Άξονα Προτεραιότητας αναφορικά προς τη δηµιουργία θέσεων 

απασχόλησης, την προώθηση οικοτουριστικών δραστηριοτήτων µε στόχο την 

αναδιάρθρωση και τον αναπροσανατολισµό των οικονοµικών δραστηριοτήτων σε 

αλιευτικές περιοχές, κλπ. 

 

 

3.4.4. Περιγραφή εταιρικής σχέσης 

 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠΑΛ αποτελεί τον κύριο µηχανισµό για τη  

διασφάλιση  της  ποιότητας και  της αποτελεσµατικότητας του Προγράµµατος και σε 

αυτήν αντιπροσωπεύονται  όλοι  οι  σχετικοί  µε  τους στόχους και τις δράσεις του 

Προγράµµατος φορείς.  

Στην Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία ανασυγκροτήθηκε µε την αριθ.1466/19-10-

2012 Υπουργική Απόφαση, συµµετέχουν 24 µέλη µε δικαίωµα ψήφου και 6 χωρίς 

δικαίωµα ψήφου. 



ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΛ 2007-2013 ΕΤΟΥΣ 2013  

 59 

 

 

3.5. Ρυθµίσεις Παρακολούθησης 

 
 

Η παρακολούθηση συνίσταται στην εξέταση της ορθής υλοποίησης του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος και πραγµατοποιείται κατά πρώτο λόγο από την 

επιτροπή παρακολούθησης και τη διαχειριστική αρχή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

συµµετέχει στην παρακολούθηση µέσω της συµµετοχής της στην επιτροπή 

παρακολούθησης και µέσω της ετήσιας εξέτασης του επιχειρησιακού προγράµµατος η 

οποία περιλαµβάνει, ιδίως, ανάλυση της ετήσιας έκθεσης υλοποίησης και ελέγχου. Η 

ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ της Επιτροπής και των κρατών µελών για το σκοπό 

αυτόν πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος SFC2007. 

 
 
 

3.5.1. Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος Αλιείας  

 

3.5.1.1 Αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης 

 

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

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

αποτελεσµατικότητας και της ποιότητας εφαρµογής του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013, 

σύµφωνα µε τις ακόλουθες διατάξεις: 

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

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

αναθεωρήσεις των κριτηρίων αυτών σύµφωνα µε τις ανάγκες του προγραµµατισµού. 

Ως οµάδες κριτηρίων επιλογής δύναται να χρησιµοποιεί ιδίως τη σκοπιµότητα της 

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

συµβολή της πράξης στους στόχους του επιχειρησιακού προγράµµατος, τη φύση και 
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το είδος της πράξης στο πλαίσιο της διενεργούµενης πρόσκλησης, την πληρότητα της 

πράξης και την ωριµότητα της πράξης. 

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

ειδικών στόχων του επιχειρησιακού προγράµµατος µε βάση τα έγγραφα που 

υποβάλλει η ∆ιαχειριστική Αρχή. 

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

καθορίζονται για κάθε άξονα προτεραιότητας, και παρέχει κατευθύνσεις στη 

∆ιαχειριστική Αρχή για την επίτευξή τους. 

δ) Εξετάζει τις αξιολογήσεις που διενεργούνται κατά την διάρκεια της προγραµµατικής 

περιόδου κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 47  του Καν. (ΕΚ) 1198/2006. 

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

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

Ευρωπαϊκή  Επιτροπή. 

στ) Ενηµερώνεται σχετικά µε την ετήσια έκθεση ελέγχου καθώς και για οποιαδήποτε 

σχετικά σχόλια τα οποία µπορεί να διατυπώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µετά την 

εξέταση της εν λόγω έκθεσης. 

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

επιχειρησιακού προγράµµατος η οποία ενδεχοµένως µπορεί να συµβάλει στην επίτευξη 

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

συµπεριλαµβανοµένης της χρηµατοοικονοµικής διαχείρισής του. 

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

τις γραπτές πληροφορίες που υποβάλλονται στην Επιτροπή και αναφέρονται στο 

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

η) Εξετάζει και εγκρίνει οποιαδήποτε πρόταση για την τροποποίηση του περιεχοµένου 

της απόφασης της Επιτροπής σχετικά µε τη συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Ταµείου 

Αλιείας (Ε.Τ.Α.) 

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

πληροφόρησης και δηµοσιότητας που υλοποιούνται καθώς και τα µέσα επικοινωνίας 

που χρησιµοποιούνται. 



ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΛ 2007-2013 ΕΤΟΥΣ 2013  

 61 

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

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

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

αφορούν στην επιλογή καθώς και την υλοποίηση των πράξεων, τηρουµένων των 

εθνικών διατάξεων που αφορούν σε θέµατα εµπιστευτικότητας. 

• Ενηµερώνεται σχετικά µε την εξειδίκευση των αξόνων του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος και τις διενεργούµενες προσκλήσεις. 

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

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

Προγράµµατος Αλιείας.   

 

 

3.5.1.2 Πέµπτη Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης  

 

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) τα οποία ενέκριναν την 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 (ΕΠΑΛ) 2007-2013 
 1. Συνολική Πρόοδος υλοποίησης  

 2. Εξέλιξη της εφαρµογής ανά άξονα προτεραιότητας  
 3. Πρόοδος εκταµιεύσεων  
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 4. Ενηµέρωση για το Ταµείο Ενάλιο 
 5. Επικαιροποίηση – τροποποίηση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης 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 την έγκριση των Πρακτικών της τέταρτης (4ης) Επιτροπής 

Παρακολούθησης και την έγκριση των τροποποιηµένων κειµένων του συστήµατος 

διαχείρισης και ελέγχου (Σ∆Ε). 

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. 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.  

 
Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης επισηµάνθηκαν κυρίως τα ακόλουθα: 

- η καθυστέρηση στην πρόοδο υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράµµατος αλιείας 2007-

2013 και η αντιµετώπιση σοβαρών προβληµάτων λόγω της συνεχούς αλλαγής του 

διοικητικού φορέα, 

- η καθυστέρηση στην πραγµατοποίηση της 5ης συνεδρίασης της Επιτροπής 

Παρακολούθησης και η αναγκαιότητα για συχνότερη σύγκλισή της, 

- η 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, 

- η ανάγκη τροποποίησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007-2013 µε 

ανακατανοµή των πόρων και επανεξέταση των στόχων, 
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- η ετοιµότητα για άµεση έκδοση των προσκλήσεων των µέτρων 3.4 (δράση για τις ιδιωτικές 

επενδύσεις) και 3.5 (πιλοτικά σχέδια), 

- η ανάγκη επανεξέτασης του προϋπολογισµού του Ταµείου ΕΝΑΛΙΟ, και 

- η πρόβλεψη για πρόσληψη εξωτερικών αξιολογητών στο πλαίσιο επίσπευσης της ένταξης 

των ήδη υποβληθεισών αιτήσεων στα µέτρα 2.1 και 2.3. 

 

 

3.5.2. Παρακολούθηση Ενδιάµεσων Φορέων ∆ιαχείρισης  

 

3.5.2.1 Ορισµός Ενδιάµεσων Φορέων ∆ιαχείρισης 
 

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

έναν ή περισσότερους ενδιάµεσους φορείς διαχείρισης για την εκτέλεση µερικών ή 

όλων των καθηκόντων της ∆ιαχειριστικής Αρχής σε σχέση µε δικαιούχους που 

εκτελούν πράξεις για λογαριασµό και υπό την ευθύνη της. 

 

Α. Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής δράσεων Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

Αλιείας 

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ∆ράσεων Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας, 

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

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

Για την υλοποίηση της διάταξης του Νόµου, έχουν εκδοθεί: 

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

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

αρµοδιότητες της  και το προσωπικό της, 

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

τυπικά και ουσιαστικά προσόντων όσων µετακινούνται ή αποσπώνται για την 

στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής δράσεων Ε.Π. Αλιείας, 
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- η αριθ. 1676/26-6-2009 Κοινή Υπουργική Απόφαση, µε την οποία εκχωρούνται στην 

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

διαχείρισης για πράξεις (Αξόνων και µέτρων) του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

Αλιείας 2007-2013. 

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

για τις ακόλουθες κατηγορίες πράξεων: 

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

• Μέτρο 1.1: «Μόνιµη παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων» 

• Μέτρο 1.2 : «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων» 

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

εργαλείων». 

• Μέτρο 1.4: «Παράκτια αλιεία µικρής κλίµακας». 

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

Άξονας Προτεραιότητας 2 «Υδατοκαλλιέργεια - Αλιεία εσωτερικών υδάτων -

Μεταποίηση και εµπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» 

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

«Μέτρα για την υγεία των ζώων»,  

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

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

εγκαταστάσεων αλιείας εσωτερικών υδάτων,  

• Μέτρο 2.3: «Μεταποίηση και εµπορία αλιευτικών προϊόντων» 

Άξονας Προτεραιότητας 3 « Μέτρα Κοινού Ενδιαφέροντος.» 

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

 

Β. Οµάδες Τοπικής ∆ράσης Αλιείας 

Σύµφωνα µε το άρθρο 45 του Καν. (ΕΚ)1198/2006 του Συµβουλίου και το άρθρο 36-

6-γ του Ν. 3614/2007, το µέτρο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007-
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2013 για την Αειφόρο Ανάπτυξη των “Αλιευτικών Περιοχών” του άξονα 4 του 

Προγράµµατος, υλοποιείται σε συγκεκριµένες περιοχές παρέµβασης από Οµάδες 

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

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

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

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

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

οι ΟΤ∆-ΑΛΙΕΙΑΣ αναλαµβάνουν την άσκηση µέρους των αρµοδιοτήτων της 

διαχειριστικής αρχής του επιχειρησιακού προγράµµατος σε ότι αφορά τις δράσεις του 

Άξονα 4. 

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

έτους 2011.  

Άλλες δύο συµβάσεις υπεγράφησαν τον Ιούνιο του 2013 ενώ η τελευταία τον 

∆εκέµβριο του ίδιο έτους. 

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

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

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

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

 

3.5.2.2 Σύστηµα Παρακολούθησης 

 

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

Αλιείας) συντονίζει και εποπτεύει την άσκηση των αρµοδιοτήτων των Ενδιάµεσων 

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

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

της Επιτροπής για τη διαχείριση του συνόλου του προγράµµατος σύµφωνα µε τις 

απαιτήσεις του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου και την αρχή της χρηστής 

δηµοσιονοµικής διαχείρισης.  
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Στο πλαίσιο αυτό η ΕΥ∆ΕΠ Αλιείας ενηµερώνει έγκαιρα τους ΕΦ∆ για το εφαρµοζόµενο 

Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (Σ∆Ε) και κάθε τροποποίηση αυτού και τους 

υποστηρίζει στην ορθή εφαρµογή του. Επίσης η ΕΥ∆ΕΠ Αλιείας συνεργάζεται µε τους 

ΕΦ∆ για την εξειδίκευση εργαλείων και προτύπων που απαιτούνται για την άσκηση 

των αρµοδιοτήτων τους. 

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

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

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

ενδιάµεσων φορέων διαχείρισης περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 

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

την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής πράξεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, δέκα (10) 

τουλάχιστον ηµέρες πριν την δηµοσιοποίησή τους και την ενσωµάτωση τυχόν 

επισηµάνσεων της. 

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

µε ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους για τις κατηγορίες πράξεων που διαχειρίζεται 

καθώς και των εξαµηνιαίων εκθέσεων της ανάλυσης της προόδου που επιτεύχθηκε. 

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

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

Ένωσης (σύµφωνα µε το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου) και την παροχή σε αυτούς 

όλων των αναγκαίων στοιχείων προκειµένου να επιβεβαιωθεί η κατά τον δέοντα τρόπο 

άσκηση των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί. 

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

Πληροφοριακού Συστήµατος των στοιχείων προόδου για τις πράξεις που έχει ανατεθεί 

η διαχείριση σε ΕΦ∆ και των εξαµηνιαίων εκθέσεων προόδου που υποβάλλουν οι ΕΦ∆ 

και οι οποίες περιγράφουν ποιοτικά την πρόοδο που επιτεύχθηκε το εξάµηνο 

αναφοράς και τις ενδεχόµενες αποκλίσεις από αυτό. 

5. Την αξιολόγηση στοιχείων Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος και 

εκθέσεων προόδου και στη συνέχεια τον προγραµµατισµό και υλοποίηση διορθωτικών 

ενεργειών όπου απαιτείται. 
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6. Τη συµµόρφωση του ΕΦ∆ µε τις απαιτήσεις ενηµέρωσης και δηµοσιότητας που 

προσδιορίζονται από τη ∆ιαχειριστική Αρχή και µε τις απαιτήσεις που ορίζονται στα 

άρθρα 32 και 3 του Καν. 498/2007 για τις κατηγορίες πράξεων που διαχειρίζεται. 

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

δαπάνες και τους  λογιστικούς ελέγχους των πράξεων που διαχειρίζεται, τα οποία είναι 

στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για 

διάστηµα τριών ετών µετά το κλείσιµο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας και 

τουλάχιστον µέχρι το 2020. 

  

 

3.5.3. Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου 

 

Το εγκεκριµένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (Σ∆Ε) 

του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007-2013 αποτελείται από: 

� Την περιγραφή του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου 

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

ενισχύσεις)  

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

� Τον Οδηγό του Συστήµατος ∆ιαχείρισης & Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων 

πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007-2013. 

 

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.    

 



ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΛ 2007-2013 ΕΤΟΥΣ 2013  

 68 

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. 

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 
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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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3.5.4. Έλεγχοι  

 

3.5.4.1 ∆ιενέργεια προληπτικών-διοικητικών  ελέγχων  
 

Εντός του έτους 2013 πραγµατοποιήθηκαν:  

- προδηµοπρασιακοί έλεγχοι στα τεύχη δηµοπράτησης ενταγµένων δηµοσίων έργων 

και πριν την διαδικασία της προκήρυξής τους από τους αρµόδιους φορείς, σύµφωνα µε 

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

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

- προσυµβατικοί έλεγχοι σε δηµόσια έργα πριν την διαδικασία υπογραφής της 

προβλεπόµενης σύµβασης µεταξύ του αναδόχου και της αρµόδιας τεχνικής Υπηρεσίας, 

σύµφωνα µε το σηµείο (β) του άρθρου 59 Καν(ΕΚ)1198/2006, τις παραγράφους 2, 3 

και 4 του άρθρου 39 Καν(ΕΚ) 498/2007 , τα άρθρα 36 και 39 του Ν.3614/2007 

καθώς και το Σ∆Ε, 

- έλεγχοι σε Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες Εργασιών σε δηµόσια έργα πριν την 

διαδικασία τροποποίησης της σύµβασης τους σύµφωνα µε το σηµείο (β) άρθρου 59 

Καν(ΕΚ)1198/2006, τις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 39 Καν(ΕΚ) 498/2007, 

τα άρθρα 36 και 39 του Ν.3614/2007 καθώς και το Σ∆Ε. 

 

Από τους ελέγχους που διενεργήθηκαν, δόθηκαν οι ακόλουθες εγκρίσεις: 

1) Προέγκριση διαδικασίας ανάθεσης για το έργο «εξοπλισµός αλιευτικού 

καταφυγίου Ψαράδων ∆ήµου Πρεσπών». 

2) Προέγκριση σχεδίου σύµβασης για το έργο «Κατασκευή τεχνητού υφάλου στην 

περιοχή Λιτοχώρου Ν.Πιερίας». 

3) Προέγκριση σχεδίου σύµβασης για το έργο «Επιστηµονική παρακολούθηση 

διάρκειας τριών χρόνων της λειτουργίας του τεχνητού υφάλου Κίτρους 

Ν.Πιερίας». 

4) Προέγκριση σχεδίου Σύµβασης για το έργο «Αλιευτικό καταφύγιο 

Μαραθόκαµπου». 
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5) Προέγκριση τροποποίησης σύµβασης -6ος Α.Π.Ε. του έργου «κατασκευή 

αλιευτικού καταφυγίου Αγ.Ισιδώρου κοινότητας Αντίκυρας». 

6) Προέγκριση σχεδίου Προκήρυξης διεθνούς ανοιχτού διαγωνισµού για το έργο 

«Οργάνωση εκδηλώσεων καταναλωτών και ηµερίδων στην Ελληνική 

Περιφέρεια για την προώθηση ευρύαλων µεσογειακών ειδών ιχθυοκαλλιέργειας 

στα πλαίσια του ολοκληρωµένου σχεδίου προώθησης ευρύαλων µεσογειακών 

ειδών τσιπούρας-λαβρακίου ιχθυοκαλλιέργειας». 

7) Προέγκριση τροποποίησης Σύµβασης -3ος Α.Π.Ε. και 3ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του 

έργου «Κατασκευή κτιρίου ιχθυόσκαλας Βόλου». 

 

3.5.4.2 ∆ιενέργεια Επιτόπιων ελέγχων (επιτόπιων επαληθεύσεων)  

 

Κατά το 2013 πραγµατοποιήθηκαν 4 επιτόπιοι έλεγχοι στη Λακωνία για τα έργα 

«Κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου στη θέση Κοκκινιάς Γλυκόβρυσης ∆.Έλους 

Λακωνίας», «Επέκταση προσήνεµου µόλου αλιευτικού καταφυγίου ∆.∆.Βελανιδίων 

∆ήµου Βοιών Λακωνίας», «Επέκταση αλιευτικού καταφυγίου ∆.∆.Αγ.Νικολάου 

∆.Προφ.Ηλία Λακωνίας» και «Κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου στη θέση Κοκκινιάς 

Γλυκόβρυσης ∆.Έλους Λακωνίας» έλεγχος), σε σύνολο επιλέξιµων δαπανών (δηµόσια 

δαπάνη) ύψους 1.920.870,94 €. 

Κατά την πραγµατοποίηση των επιτόπιων επαληθεύσεων, ελέγχθηκε η τήρηση της 

ισχύουσας νοµοθεσίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων, όπως επίσης ελέγχθηκε 

η νοµιµότητα και κανονικότητα των δαπανών, η αξιοπιστία των πληροφοριών και 

οικονοµικών στοιχείων που δηλώθηκαν και η τήρηση του συνόλου των δεσµεύσεων 

που έχουν αναλάβει οι δικαιούχοι κατά την ένταξη των έργων. Στα πλαίσια αυτά 

συµπληρώθηκαν λίστες επιτόπιας επαλήθευσης προσαρµοσµένες και εξειδικευµένες 

στις ειδικότερες απαιτήσεις των έργων. Στη συνέχεια συντάχθηκαν οι αντίστοιχες 

Εκθέσεις επιτόπιας επαλήθευσης. 

Επιπλέον πραγµατοποιήθηκε έλεγχος συστήµατος στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής, 

οποίος συµπεριλάµβανε και έλεγχο σε 105 ολοκληρωµένες πράξεις του Μέτρου 1.1. 

35 από αυτές τις πράξεις ελέχθησαν και επιτόπια.  
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3.5.4.3 Επάρκεια διαδροµής ελέγχου  

 

Κατά την διάρκεια όλου του έτους αξιολογήθηκαν τα αποτελέσµατα των ελέγχων και 

λήφθηκαν τα απαραίτητα µέτρα για την ορθή εφαρµογή του Συστήµατος ∆ιαχείρισης 

και Ελέγχου, καθώς και µέτρα υποστήριξης των Φορέων Επίβλεψης και των 

∆ικαιούχων προκειµένου να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους. 

 

3.5.4.4 Αποτελέσµατα ελέγχων - Συµπεράσµατα 

 

Από τους ελέγχους που διενεργήθηκαν εντός του 2013 προέκυψαν τα ακόλουθα: 

- ∆ιαπιστώθηκε πληρότητα των φακέλων των δικαιούχων, οι οποίοι φυλάσσονται 

σε χώρους των φορέων υλοποίησης µε κατάλληλη πρόσβαση. 

- Έγιναν οι ανάλογες συστάσεις για όποιες περιπτώσεις χρειάστηκε και 

προκειµένου να συµπληρωθεί το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου της Ειδικής 

Υπηρεσίας Εφαρµογής ως ενδιάµεσου φορέα διαχείρισης του επιχειρησιακού 

προγράµµατος αλιείας 2007-2013.   

Με βάση τα ευρήµατα των ελέγχων, παρά τις σχετικές ελλείψεις στο προσωπικό που 

εντοπίζονται σε πολλούς φορείς υλοποίησης και παρά το γεγονός ότι οι 

απασχολούµενοι µε την εφαρµογή των ελεγχόµενων µέτρων ασχολούνται 

επιπρόσθετα και µε άλλα αντικείµενα της υπηρεσίας τους, προκύπτει ότι οι 

ελεγχόµενοι φορείς υλοποιούν ικανοποιητικά τα εν λόγω µέτρα, τόσο σε επίπεδο 

διαδικασιών ένταξης όσο και σε αυτό των προβλεπόµενων διοικητικών και επιτόπιων 

ελέγχων και τις πληρωµές που υποβάλουν. 
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3.5.5. Τροποποίηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

 

Πρόταση τροποποίησης/αναθεώρησης του προγράµµατος 
 

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

του ΕΠ Αλιείας 2007-2013 χρησιµοποιώντας όλα τα διαθέσιµα στοιχεία και 

πληροφορίες αναφορικά µε την πορεία υλοποίησης του προγράµµατος.   

Συγκεκριµένα, ελήφθησαν υπόψη : 

α) Η υπερδέσµευση και οι αντίστοιχοι πρόσθετοι πόροι που απαιτούνται για τους 

Άξονες :  

- 3 «Μέτρα κοινού ενδιαφέροντος»,  

- 4  «Αειφόρος Ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών», και  

- 5 «τεχνική βοήθεια» . 

β) Η ανάγκη σύνταξης νέου Εθνικού Σχεδίου Παροπλισµού (ΕΣΠ) για τα αλιευτικά 

σκάφη που φέρουν το αλιευτικό εργαλείο βιντζότρατα και η επικείµενη έκδοση 

αντίστοιχης πρόσκλησης στο µέτρο 1.1 «Μόνιµη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων» 

καθώς επίσης και η πιθανότητα έκδοσης επιπλέον πρόσκλησης στο πλαίσιο αντίστοιχου 

ΕΣΠ για άλλη κατηγορία αλιευτικών σκαφών.  

γ) Οι διαγωνισµοί για το ταµείο δανειοδότησης ΕΝΑΛΙΟ που απέβησαν άκαρποι και η 

µικρή ανταπόκριση στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ταµείο 

εγγυοδοσίας ΕΝΑΛΙΟ, που οδηγούν στην ανάγκη επαναπροσδιορισµού της 

στρατηγικής του Ταµείου και στην προσαρµογή του προϋπολογισµού του. 

δ) Η πρόοδος των διαδικασιών αξιολόγησης & ένταξης των υποβληθεισών αιτήσεων 

στο πλαίσιο των πρώτων προσκλήσεων των Μέτρων 1.3, 2.1 και 2.3.  

ε) Ο προγραµµατισµός έκδοσης νέων προσκλήσεων ή η ενδεχόµενη ένταξη πράξεων 

σε ισχύουσες προσκλήσεις και συγκεκριµένα το ύψος της προϋπολογιζόµενης 

δηµόσιας δαπάνης που θα απαιτηθεί σε κάθε µέτρο. Για τον εν λόγω  προγραµµατισµό 

συνεκτιµήθηκαν η µέχρι σήµερα εκδήλωση ενδιαφέροντος των δυνητικών δικαιούχων, 
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κανονιστικές υποχρεώσεις και κυρίως το χρονικό διάστηµα που αποµένει για την 

υλοποίηση των πράξεων.  

στ) Η τελική έκθεση (Ref. Ares(2013)3730046 - 16/12/2013) έλεγχου της ΕΕ και 

συγκεκριµένα το εύρηµα περί µη επιλεξιµότητας του ΦΠΑ έργων των οποίων 

δικαιούχος είναι η ΕΥ∆, η τοπική αυτοδιοίκηση και κάθε φορέας που δεν µπορεί να 

θεωρηθεί ως «υποκείµενο σε φόρο» πρόσωπο. 

Η εν λόγω πρόταση τροποποίησης (3η) του ΕΠΑΛ 2007 -2013 µε ανακατανοµή πόρων 

µεταξύ των αξόνων και ευθυγράµµιση των αντίστοιχων στόχων/δεικτών 

οριστικοποιήθηκε εντός του 2014. 

 

 

3.5.6. Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα  

 

Σε εφαρµογή του Άρθρου 59 στοιχείο γ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 του 

Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας, το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας 

2007-2013 υποστηρίζεται από ηλεκτρονικό σύστηµα, όπου καταχωρούνται και 

αποθηκεύονται δεδοµένα, που αφορούν στις διαδικασίες και τα στοιχεία 

προγραµµατισµού, διαχείρισης, ελέγχου & υλοποίησης του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος Αλιείας 2007-2013. 

Βάσει του άρθρου 41, παρ. 5 του νόµου 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007), ο σχεδιασµός, 

η οργάνωση, η ευθύνη λειτουργίας και η ανάπτυξη του Ολοκληρωµένου 

Πληροφοριακού Συστήµατος ανατίθεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ως Αρχή 

Πιστοποίησης συνεργάζεται µε τους αρµόδιους φορείς και υπηρεσίες για τον 

καθορισµό των κανόνων λειτουργίας του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού 

Συστήµατος ως προς την επεξεργασία των πληροφοριών τις οποίες χρησιµοποιεί κατά 

την άσκηση των αρµοδιοτήτων της. 

Κατά την διάρκεια του 2013, συνεχίστηκε η διαδικασία ανάπτυξης και συµπλήρωσης 

του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος, κατά την οποία έγιναν ενέργειες 

προς την κατεύθυνση της πλήρους λειτουργικότητας του συστήµατος µε τις αναγκαίες  
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διορθώσεις και προσαρµογές, και της πλήρους απεικόνισης στο ΟΠΣΑΑ όλων των 

προβλεπόµενων στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου, συµπεριλαµβανοµένων των 

πεδίων των διαδικασιών αλλά και των εντύπων, τα οποία θα πρέπει να εντάσσονται ως 

καταχωρητικές φόρµες στο ΟΠΣΑΑ και στην συνέχεια να παράγονται ως έντυπα ενώ 

δεν κατέστη δυνατή η επίλυση του ζητήµατος που αφορά στην καταχώριση στοιχείων 

από τις ΟΤ∆ Αλιείας. 

 

 

3.6. Σηµαντικά προβλήµατα που προέκυψαν και µέτρα 

αντιµετώπισής τους 

 

Το κεφάλαιο περιλαµβάνει: 

α) τις δυσκολίες που ανέκυψαν κατά την υλοποίηση του επιχειρησιακού 

προγράµµατος, στον βαθµό που επηρεάζεται οποιοσδήποτε άξονας προτεραιότητας, 

καθώς και τυχόν µέτρα που έχουν ληφθεί κατά την διάρκεια του έτους για την 

επίλυση των σχετικών προβληµάτων, και 

β) την σύνοψη των συµπερασµάτων της ετήσιας έκθεσης ελέγχου της Επιτροπής 

∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου καθώς και των σοβαρών προβληµάτων που ενδεχοµένως 

εντοπίστηκαν βάσει της διαδικασίας του άρθρου 61 παράγραφος 1 στοιχείο ε) σηµείο 

i) του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1198/2006 του Συµβουλίου. 

 

3.6.1. ∆υσκολίες που προέκυψαν 

 

Ακολουθεί συνοπτική παράθεση των σηµαντικών προβληµάτων που ανέκυψαν κατά 

την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράµµατος και των σχετικών ληφθέντων 

µέτρων. 
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3.6.1.1 Ανθρώπινο δυναµικό – Έγκριση θεσµικού πλαισίου – 
∆ιοικητικά θέµατα 

 

 

∆υσχέρειες παρουσιάστηκαν στην λειτουργία των δύο Ειδικών Υπηρεσιών του 

επιχειρησιακού προγράµµατος (Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ και Ειδική 

Υπηρεσία Εφαρµογής ∆ράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ) λόγω της σηµαντικής έλλειψης 

ανθρωπίνου δυναµικού (υποστελέχωση,  συνταξιοδοτήσεις, µετακίνηση προσωπικού 

σε άλλες υπηρεσίες, κλπ) καθώς και στις υπηρεσίες που αποτελούν φορείς 

εφαρµογής/δικαιούχους  µέτρων του ΕΠΑΛ, µε αποτέλεσµα τη δυσκολία υλοποίησης 

των σχετικών µέτρων και δράσεων. 

Προς την κατεύθυνση επίλυσης του προβλήµατος εκδόθηκαν: 

α) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση και κάλυψη των κενών 

θέσεων και των δύο Ειδικών Υπηρεσιών (αρ 1734/2-10-2013) χωρίς να αποφέρει τα 

προσδοκώµενα αποτελέσµατα. 

β) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη τεχνικού συµβούλου 

υποστήριξης της διαδικασίας αξιολόγησης, ένταξης, υλοποίησης και πληρωµής των 

επενδυτικών σχεδίων στην ΕΥΕ∆ ΑΛΙΕΙΑΣ, η δε σχετική σύµβαση υπεγράφη στις 

11/10/2013. 

 

 

3.6.1.2 Λοιπά προβλήµατα 

 

-   Κατά την διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007-

2013 η χώρα βρίσκεται σε χρηµατοπιστωτική κρίση που επηρέασε και θα επηρεάζει 

αρνητικά την  υλοποίηση του συνόλου των Αξόνων και µέτρων του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος Αλιείας 2007-2013.  

 

-   Όσον αφορά την υλοποίηση του µέτρου 4.1 εξακολουθεί : 

α) Να µην έχει ολοκληρωθεί το θεσµικό πλαίσιο για τον αλιευτικό τουρισµό και 

συγκεκριµένα δεν έχει εκδοθεί η κοινή Απόφαση Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και 
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Τροφίµων, Τουρισµού και Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου σχετικά µε τους όρους και 

προϋποθέσεις, καθώς και πάσης φύσεως ζητήµατα που αφορούν στην ασφάλεια 

των επιβατών και των πλοιοκτητών στα επαγγελµατικά σκάφη αλιείας, τα οποία θα 

ασκούν αλιευτικό τουρισµό. Επίσης βρίσκεται σε εκκρεµότητα και η υπουργική 

απόφαση που αφορά το Υπουργείο Οικονοµικών, για τη ρύθµιση πάσης φύσεως 

θεµάτων που αφορούν στην έκδοση εισιτηρίων και στον τρόπο διάθεσής τους κατά 

την άσκηση του αλιευτικού τουρισµού. Τα τοπικά προγράµµατα που είναι 

προσανατολισµένα προς αυτή την κατεύθυνση µε αντίστοιχη κατανοµή πιστώσεων 

καθυστερούν την υλοποίησή τους ενώ είναι πιθανό να οδηγηθούν στην ανάγκη 

σχετικής τροποποίησής τους. 

β) Να µην είναι δυνατή η καταχώριση στοιχείων από τις ΟΤ∆ Αλιείας στο ΟΠΣΑΑ. 

 

3.6.2. Ετήσια Έκθεση Ελέγχου και Γνωµοδότηση της Αρχής Ελέγχου 

 

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 
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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.  

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 
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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 
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σκάφους κατά την ηµέρα διάλυσης του από την οµάδα επιτόπιας επαλήθευσης, µπορεί 

να οδηγήσει σε υπόνοια 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 
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που οδήγησε στην διατύπωση  ανεπιφύλακτης γνώµης από την πλευρά της Ε∆ΕΛ για 

το σύνολο των δαπανών του προγράµµατος. 

 

3.7. Συστάσεις της Επιτροπής µετά την ετήσια εξέταση του 

επιχειρησιακού προγράµµατος   

 

3.7.1. Ετήσια συνάντηση - εξέταση της ετήσιας έκθεσης έτους 2012 

 

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 
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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. 

-  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. 

-  Η αξιολόγηση των προτάσεων στο πλαίσιο των µέτρων 2.1 και 2.3 αναµένεται 

να ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο 2014. 

-   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 
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διαχειριστική αρχή ενηµέρωσε τους εκπροσώπους της Επιτροπής ότι ο µηχανισµός έχει 

αναπτυχθεί από εξωτερικό σύµβουλο κάνοντας χρήση των πιστώσεων του µέτρου της 

τεχνικής βοήθειας. 

-  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 Οµάδων Τοπικής ∆ράσης που έχουν ήδη ξεκινήσει την 

υλοποίηση των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξής τους, τρεις νέες ΟΤ∆ έχουν εγκριθεί 

για τις περιοχές της Χίου-Οινουσσών-Ψαρών, Εύβοιας-Σκύρου και Σάµου-Φούρνων-

Ικαρίας. Οι εκπρόσωποι της Επιτροπής προέτρεψαν τη διαχειριστική αρχή στην 

υποστήριξη των Οµάδων αυτών 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 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 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 
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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 αξιοποίησή τους στην ένταξη πράξεων 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 υπηρεσιών διαχείρισης και 

εφαρµογής.  

-  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. 

 

3.7.2. Εφαρµογή συστάσεων στα πλαίσια της ετήσιας εξέτασης του 

προγράµµατος 
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Κατά την ετήσια εξέταση του Προγράµµατος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβη στις 

ακόλουθες συστάσεις : 

 

1) Σύµφωνα µε το άρθρο 45 (4) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1198/2006, η πλειοψηφία 

των έργων στο πλαίσιο του Άξονα 4 θα πρέπει να καθοδηγούνται από τον ιδιωτικό 

τοµέα, και ως εκ τούτου απαιτείται εκ µέρους της διαχειριστικής αρχής η 

παρακολούθηση της αναλογίας ενταγµένων δηµόσιων / ιδιωτικών έργων. Στο πλαίσιο 

αυτό ζητήθηκε λίστα όλων των ενταγµένων πράξεων. Η Υπηρεσία ∆ιαχείρισης 

ενηµέρωσε τις υπηρεσίες της ΕΕ αποστέλλοντας τους σχετικούς πίνακες µε το αριθ. 

1570/19-11-2013 έγγραφό της. 

Ακολουθεί πίνακας µε συνοπτικά στοιχεία ανά Οµάδα Τοπικής ∆ράσης. 

ΟΤ∆ Αριθµός 
δηµοσίων 

έργων 

∆ηµόσια 
δαπάνη 

(€) 

Αριθµός 
ιδιωτικών 
πράξεων 

∆ηµόσια 
δαπάνη 

(€) 

ΑΙΤΩΛΙΚΗ 7 465.655,19 12 1.121.731,88 

ΑΝ∆Ω 7 1.434.704,50 18 1.191.056,48 

ΕΤΑΛ 3 60.000,00   

ΑΝΕΘ 14 1.665.500,00 8 888.468,99 

ΑΝΚΑ 2 241.402,85 13 1.755.621,89 

ΕΤΑΝΑΜ 2 280.000,00   

ΑΝΕΤΧΑ 3 847.962,29 11 1.369.396,08 

ΣΥΝΟΛΑ 38 4.995.224,83 62 6.326.275,32 

 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα, η αναλογία δηµοσίων / ιδιωτικών 

πράξεων αντιστοιχεί σε ποσοστό 61,3 % όσον αφορά τον αριθµό πράξεων και 78,9% 

όσον αφορά τη δηµόσια δαπάνη. 
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2. Επισηµάνθηκε ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή κατά την αξιολόγηση των 

αιτήσεων για ένταξη επενδυτικών σχεδίων στα µέτρα 2.1 και 2.3 σε σχέση µε την 

δυνατότητα επιλεξιµότητας των δαπανών από 01/01/2007 ως προς την τήρηση των 

προϋποθέσεων, των κριτηρίων και των κανόνων ένταξης – χρηµατοδότησης. Ως προς 

το θέµα αυτό η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής απέστειλε το αριθ. 44/17-1-2014 

έγγραφο µε συνηµµένους πίνακες οι οποίοι περιλαµβάνουν στοιχεία αναφορικά µε το 

είδος κάθε ενταγµένου επενδυτικού σχεδίου (ίδρυση, εκσυγχρονισµός, κλπ), τις 

ηµεροµηνίες έναρξης και ολοκλήρωσης των εργασιών και ένδειξη περί συµµόρφωσης 

µε: 

-  τα κριτήρια επιλογής όπως καθορίστηκαν στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, 

-  την κοινοτική και εθνική νοµοθεσία ως προς τους περιβαλλοντικούς όρους, άδειες 

και το ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασµού, 

- τις υποχρεώσεις δηµοσιοποίησης και δηµοσιότητας (άρθρο 32, Καν.498/2007), 

- το άρθρο 59β Καν.1198/06 και 39-41 Καν.498/07 (διαχείριση πιστοποιήσεων και 

διαδροµή ελέγχου), 

- το άρθρο 39α Καν.498/07 (διπλή χρηµατοδότηση από κοινοτικούς ή εθνικούς 

πόρους και µε άλλες προγραµµατικές περιόδους), 

- το άρθρο 87 Καν.1198/06 ως προς τη διαθεσιµότητα των εγγράφων τρία έτη µετά 

το κλείσιµο του προγράµµατος, και 

- το άρθρο 56 Καν.1198/06 ως προς την πενταετή δέσµευση της πράξης. 

 

 

3.8. Επιστροφή ή εκ νέου χρήση της συνδροµής  

 

Κατά το έτος 2013 δεν έχει γίνει καµία χρήση της συνδροµής που επεστράφη ή 

επαναχρησιµοποίηση συνδροµής, µετά από ακύρωση της συνδροµής, όπως 

αναφέρεται στο άρθρο 65 και στο άρθρο 96 του κανονισµού (ΕΚ) 1198/2006.  
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3.9. Σηµαντική τροποποίηση κατά την έννοια του άρθρου 

56 

∆εν εντοπίστηκε σηµαντική τροποποίηση κατά την έννοια του άρθρου 56 του 

κανονισµού (EΚ) αριθ. 1198/2006. 

 

 

3.10. Αλλαγές στο πλαίσιο και στους γενικούς όρους 

υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράµµατος  

 

 

Η υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007-2013 επηρεάστηκε από 

τα προβλήµατα που περιγράφησαν αναλυτικά στα προηγούµενα κεφάλαια της 

έκθεσης. 
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4. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

 

Κατά το έτος 2013, στα πλαίσια της τεχνικής βοήθειας της εφαρµογής του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007-2013 υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες 

ενέργειες:  

- Παραλαβή του έργου της Τεχνικής υποστήριξης του µηχανισµού 

παρακολούθησης των τάσεων αγοράς προϊόντων υδατοκαλλιέργειας. 

- Παραλαβή της εµπειρογνωµοσύνης 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. 

- ∆απάνες για διαφηµιστικές καταχωρίσεις σε κλαδικά έντυπα ευρείας 

κυκλοφορίας, παραγωγή εντύπων πληροφόρησης δικαιούχων για την εφαρµογή 

των επενδυτικών δυνατοτήτων και αποστολή τους σε κλαδικούς και 

συλλογικούς φορείς. 

- Ολοκλήρωση του Πληροφορικού συστήµατος υποστήριξης του Μέτρου 1.3 του 

Ε.Π ΑΛΙΕΙΑΣ. 

- Ολοκλήρωση του έργου της νοµικής υποστήριξης του ΕΠΑΛ 2007-2013. 

- Κάλυψη αναγκών των Ειδικών Υπηρεσιών ∆ιαχείρισης και Εφαρµογής σε 

οργάνωση συνεδριάσεων, ηµερίδων και συσκέψεων. 

 

Μέχρι το τέλος του 2013, το ποσό του Ευρωπαϊκού Ταµείου Αλιείας που δαπανήθηκε 

για δράσεις τεχνικής βοήθειας αντιστοιχεί στο 2,45 % της συνολικής συνεισφοράς του 

Ταµείου που διατίθεται στο επιχειρησιακό πρόγραµµα. 
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∆ηµόσια 

δαπάνη ΕΠΑΛ 

2007-2013 

 

 

(1) 

Συνεισφορά 

του ΕΤΑ 

 

 

(2) 

Ποσό ΕΤΑ που 

αντιστοιχεί στις 

ενταγµένες 

πράξεις του 

µέτρου της 

τεχνικής 

βοήθειας 

(3) 

Ποσοστό ΕΤΑ 

που έχει 

εγκριθεί µε 

βάση τις 

ενταγµένες 

πράξεις του 

µέτρου της 

τεχνικής 

βοήθειας 

(4) = (3) / (2) 

Ποσό ΕΤΑ που 

δαπανήθηκε 

στο µέτρο της 

τεχνικής 

βοήθειας 

 

(5) 

Ποσοστό της 

συνεισφοράς 

του ΕΤΑ που 

δαπανήθηκε 

στο µέτρο της 

τεχνικής 

βοήθειας µέχρι 

31-12-2012 

(6) = (5) / (2) 

274.105.143 207.832.237 8.007.678,75  3,85 % 5.085.309,81 2,45 % 

 

Σηµειώνεται επίσης ότι σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 46 του 

Καν.(ΕΚ)1198/2006, το ΕΤΑ µπορεί να χρηµατοδοτεί στο πλαίσιο του επιχειρησιακού 

προγράµµατος, δράσεις τεχνικής βοήθειας µέχρι ποσοστού 5 % του συνολικού ποσού 

του επιχειρησιακού προγράµµατος.  
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5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ   

 

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. 
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∆)        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 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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6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ 

 

Κατά το έτος 2013  δεν παρατηρήθηκαν προβλήµατα σχετικά µε τη συµµόρφωση µε 

το κοινοτικό δίκαιο. 

 

 

 

7. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ 

 

7.1. Επιτροπή ∆ιάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών 

Παρακολούθησης των επιχειρησιακών προγραµµάτων 

του ΕΣΠΑ, του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης και 

του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007-2013  

 

Στο άρθρο 11 παράγραφος (γ) του Νόµου 3614/2007 έχει προβλεφθεί η συγκρότηση 

«Επιτροπής ∆ιάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών Παρακολούθησης των 

επιχειρησιακών προγραµµάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), 

του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και του επιχειρησιακού προγράµµατος 

Αλιείας 2007-2013». 

Με την αριθ. 9292/ΕΥΘΥ334/18-2-2009, απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και 

Οικονοµικών έγινε η συγκρότηση της ∆ιάσκεψης των Προέδρων.  

Η ∆ιάσκεψη των Προέδρων του ΕΣΠΑ 2007-2013 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας (ΕΠΑΛ)  

δεν πραγµατοποίησε καµία συνεδρίαση εντός του 2013. 

 



ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΛ 2007-2013 ΕΤΟΥΣ 2013  

 93 

7.2. Συµπληρωµατικότητα – κριτήρια διαχωρισµού µεταξύ 

των Ταµείων  

 

Κατά το έτος 2013, τηρήθηκαν τα προβλεπόµενα στο κεφάλαιο 8.6 του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007-2013 σχετικά µε την 

συµπληρωµατικότητα και τα κριτήρια διαχωρισµού µεταξύ των Ταµείων. 

Ο διαχωρισµός των δράσεων και η εξασφάλιση της µη διπλής χρηµατοδότησης από τα 

διαφορετικά Ταµεία εξασφαλίζεται µέσω του συντονισµού και της συνεργασίας των 

αρµόδιων Αρχών καθώς και µέσω των πληροφοριακών συστηµάτων τα οποία έχουν 

τεθεί σε λειτουργία, δηλαδή το ΟΠΣ (του ΕΣΠΑ) και το ΟΠΣΑΑ (του ΠΑΑ και του 

ΕΠΑΛ).   

Επίσης, σε ότι αφορά τις περιοχές παρέµβασης του άξονα 4 του ΕΠΑΛ, είναι πλήρως 

διαχωρισµένες και δεν ταυτίζονται µε τις αντίστοιχες περιοχές παρέµβασης του άξονα 

4 του ΠΑΑ. Συγκεκριµένα, στο άρθρο 7.2.1 της προκήρυξης του δεύτερου 

διαγωνισµού µε τίτλο «Ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά που αφορούν στην 

αλιευτική περιοχή», προβλέπεται ο εξής όρος: 

«Η προτεινόµενη περιοχή παρέµβασης δεν µπορεί να συµπεριλαµβάνει χωρικές 

ενότητες οι οποίες περιλαµβάνονται σε εγκεκριµένα ή υποβληθέντα Τοπικά 

Προγράµµατα Προσέγγισης LEADER του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-

2013». 

 

 

 


