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ΠΡΟΣ:   ΕΥΔΕΠΑΛΘ 2014-20, Μονάδα Β2
ΚΟΙΝ.:  Μέλη Π.Σ.Ι.Δ

ΠΟΓΕΔΥ
ΓΕΩΤΕΕ

Θέμα: «Προσχέδια ΥΑ με τους όρους, διαχείριση, έλεγχο και την υλοποίηση των Μέτρων 
3.2.2., 3.4.4., 3.1.8 και 4.1.20 του ΕΠΑΛΘ 2014-2020»

Α. Η σημασία του ΕΠΑΛΘ 2014-2020

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑΛΘ) 2014-2020, που εγκρίθηκε εντός του
πρώτου εξαμήνου  το 2015,  αξιοποιώντας τους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας  και
Αλιείας (ΕΤΘΑ) αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους μοχλούς ανάπτυξης για τη χώρα μας, την
περίοδο  2014-2020.  Θα  συμβάλλει  στην  επίτευξη  των  στόχων  της  Κοινής  Αλιευτικής  Πολιτικής
(ΚΑλΠ),  της  Ολοκληρωμένης  Θαλάσσιας  Πολιτικής,  της  Γαλάζιας  ανάπτυξης,  της  στρατηγικής
«Ευρώπη 2020», καθώς και στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής των παράκτιων και νησιωτικών
κοινοτήτων της χώρας μας. 
Η έναρξή του, αντιμετώπισε δυσκολίες,  καθώς λόγω οικονομικής συγκυρίας ήταν σε εξέλιξη το
κλείσιμο του ΕΠΑΛ 2007-2013.
Η παραπάνω καθυστέρηση, με τη συμμετοχή όλων, θα πρέπει το επόμενο χρονικό διάστημα  να
αντιμετωπιστεί και να υπερκαλυφθεί.

Β. Γενικές παρατηρήσεις για τη βελτίωση των προσκλήσεων

Να εξεταστεί η ενοποίηση των προσκλήσεων 3.1.8 και 4.1.20 και η συμπλήρωση με τα μέτρα που
αφορούν  στις  επενδύσεις  επί  των  επαγγελματικών  αλιευτικών  σκαφών,  για  απλοποίηση  της
διαδικασίας και για την αποφυγή υποβολής ξεχωριστών αιτημάτων από τους ενδιαφερόμενους
(πχ μέτρα που αφορούν στην προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας- άρθρο
40 παράγραφος 1 στοιχεία β) έως και  θ)  του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.  508/2014 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κεφ. ΙV του κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμό(ΕΕ) 2015/531
της Επιτροπής).

Παράλληλα να εξεταστεί ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1232/2014 της Επιτροπής «σχετικά
με  την  τροποποίηση  του  εκτελεστικού  κανονισμού  (ΕΕ)  αριθ.  215/2014  της  Επιτροπής  για  την
προσαρμογή  των  αναφορών  του  στον  κανονισμό  (ΕΕ)  αριθ.  508/2014  του  Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  και  τη  διόρθωση  του  εκτελεστικού  κανονισμού  (ΕΕ)  αριθ.
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215/2014» που αφορά σε συντελεστές για τον υπολογισμό των ποσών ενίσχυσης για τους στόχους
που  αφορούν  την  κλιματική  αλλαγή  και  το  συνημμένο  παράρτημα  που  παρέχει  μια  καλή
ταξινόμηση των επιμέρους μέτρων.

Να εξεταστεί η δυνατότητα  διαμόρφωσης τυποποιημένων εντύπων ή ηλεκτρονικής φόρμας για
την  υποβολή  των  αιτήσεων των  ενδιαφερόμενων,  που  θα  αναρτηθούν  στο  διαδίκτυο,
προκειμένου να διευκολυνθούν οι ενδιαφερόμενοι στη συμπλήρωση και υποβολή τους. 

Οι αιτήσεις, ο φάκελος και τα δικαιολογητικά σε όλο το χρονικό διάστημα εξέλιξης των έργων, να
υποβάλλονται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες σε ηλεκτρονική
μορφή  και  σε  έντυπη  μορφή,  ταυτόχρονα,  ώστε  οι  Υπηρεσίες  Αλιείας  των  Περιφερειακών
Ενοτήτων να  εντοπίζουν άμεσα τυχόν ελλείψεις και να συνεισφέρουν άμεσα στην υποστήριξη
των επενδυτικών στοιχείων. 

Τυχόν ενστάσεις να εξετάζονται από αρμόδιο όργανο (Επιτροπή ενστάσεων) που θα συσταθεί για
τον σκοπό αυτό.

Να εξεταστεί για λόγους απλούστευσης και διευκόλυνσης των ενδιαφερομένων, η προσαρμογή του
χρόνου  υποβολής  των  δικαιολογητικών,  ενστάσεων  κλπ  γιατί  εκτός  της  διαφοροποίησης  του
αριθμού των ημερών, σε ορισμένες περιπτώσεις γίνεται αναφορά σε ημερολογιακές ημέρες και σε
άλλες περιπτώσεις σε εργάσιμες.

Γ. Ειδικές παρατηρήσεις ανά μέτρο:

Για το μέτρο 3.1.8 «Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση του
Μέτρου 3.1.8 – Υγεία και Ασφάλεια, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-
2020»

Άρθρο 4: Να εξετασθεί η δυνατότητα: α) να δοθεί προτεραιότητα στους νέους σε ηλικία αλιείς με
επιπλέον μοριοδότηση, β) Να αποκλείονται οι συνταξιούχοι κάτοχοι επαγγελματικών αλιευτικών
σκαφών (άρθρο 4β) γ) το επιδοτημένο σκάφος να διατηρείται τουλάχιστον για πέντε (5) χρόνια,
χωρίς δυνατότητα μεταβίβασης εκτός λόγων ανωτέρας βίας, 

Άρθρο 19    3γ.  Δεδομένου  ότι  στις  Περιφέρειες  αλλά και  στις  περισσότερες  λιμενικές  αρχές  δεν
υπηρετούν  ναυπηγοί  να  διευκρινιστεί  η  δυνατότητα  και  η   διαδικασία  συμμετοχής   ιδιώτη
ναυπηγού και η αμοιβή του.

Άρθρο 22 «Η διαπίστωση και επιβεβαίωση της τήρησης του όρου περί μη αύξησης της αλιευτικής
ικανότητας  (GT-KW)  του  σκάφους  καθώς  και  περί  μη  αύξησης  της  χωρητικότητας  των  χώρων
αποθήκευσης των αλιευμάτων ή και της δυνατότητας του σκάφους  για αλίευση»
Το αρμόδιο Όργανο Επιτόπιας Επαλήθευσης (ΟΕΕ) δεν δύναται να κάνει τέτοια διαπίστωση ούτε
επιβεβαίωση,  ειδικότερα  δε,  στην  πιστοποίηση  της  ιπποδύναμης  του  κινητήρα.  Θα  πρέπει
οπωσδήποτε να  απαλειφθεί  η  ορολογία  διαπίστωση  και  επιβεβαίωση  η  οποία  παραπέμπει  σε
φυσικό έλεγχο. Να διατηρηθεί η διατύπωση όπως προηγούμενα ΕΠΑΛ. 

Για το μέτρο 4.1.20 «Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση του
Μέτρου 4.1.20 – Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020».
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Άρθρο 4: Δικαιούχοι  (όπως και στο προηγούμενο μέτρο).

Για  τη  δράση  6  :  «Μελέτες  για  τη  διερεύνηση  της  συμβολής  των  εναλλακτικών  συστημάτων
πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους στην ενεργειακή απόδοση των αλιευτικών σκαφών»  Δεν
είναι φανερό πώς στοιχειοθετείται ότι απαιτούνται σχετικές μελέτες ούτε είναι φανερό ποια είναι η
εξουσιοδοτική διάταξη.

Για το μέτρο 3.2.2 - «Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση του
Μέτρου  3.2.2  –  Παραγωγικές  επενδύσεις  στην  Υδατοκαλλιέργεια,  του  Επιχειρησιακό
Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020».

Άρθρο  2: Να  εξεταστεί  η  χρηματοδότηση  συσκευαστηρίων  με  μείωση  των  περιβαλλοντικών
επιπτώσεων (άρθρο 2)
Επίσης προτείνεται να διαγραφεί ο όρος «εντατική εκτροφή» και αντί αυτού να αναφέρονται οι
«μονάδες πάχυνσης». Επίσης να εξεταστεί οι μονάδες προπάχυνσης να συμπεριληφθούν μαζί με
τους ΙΧΣ.

Άρθρο  9: Να  εξεταστεί  η  δυνατότητα  καθορισμού  μέγιστου  ορίου  (πλαφόν)  στο  ύψος  των
ενισχύσεων,  για  τα  υποψήφια  προς  ένταξη  επενδυτικά  σχέδια  πχ  500.000  €,  όπως  αντίστοιχα
προβλέπεται ελάχιστο ύψος (20.000 €) προκειμένου να διασφαλιστεί ότι περισσότεροι θα μπορούν
να τύχουν χρηματοδότησης.

Άρθρο 11: Στα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζονται για τις μονάδες υδατοκαλλιέργειας θα
πρέπει  να  διαγραφούν  η  κτηνιατρική  άδεια  και  η  άδεια  χρήσης  νερού  και  αντί  αυτών  να
προσκομίζονται η άδεια ίδρυσης  και λειτουργίας και η ΑΕΠΟ  (σύμφωνα με τον ν. 4282/2016).
Αντίστοιχα για τη δημόσια ιχθυοτροφεία (λιμνοθάλασσες), θα πρέπει να απαιτείται, η διακήρυξη, η
απόφαση  και  η  σύμβαση  εκμίσθωσης  και  κατά  περίπτωση  για  την  εκτέλεση  έργων,  η
περιβαλλοντική αδειοδότηση (νδ 420/70, εγκύκλιος 14494/12-2-2004).

Επίσης  στην παρ.  18  του ίδιου  άρθρου καλό  θα  ήταν  να  διευκρινιστεί  ότι  η  τεχνοοικονομική
προμελέτη της  παρ. 18 του άρθρου 11 του προσχεδίου, θα υπογράφεται και θα σφραγίζεται από
«Ιχθυολόγο με βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από το ΓΕΩΤΕΕ...» (σύμφωνα με τις διατάξεις του
π.δ. 340/2000, Α΄297, και ειδικότερα, άρθρα 4 παρ. 2 α και 17 παρ. ε).

Για το μέτρο 3.4.4. «Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση του
Μέτρου  3.4.4  –  Μεταποίηση  προϊόντων  αλιείας  και  υδατοκαλλιέργειας,  του  Επιχειρησιακό
Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020»

Να  διευκρινιστεί  ότι  τα  συσκευαστήρια  προϊόντων  υδατοκαλλιέργειας  (συσκευαστήρια  ιχθύων,
κέντρα αποστολής, εξυγίανσης και αποκελύφωσης οστράκων), θα μπορούν να ενταχθούν στο μέτρο
3.4.4. ή στο Μέτρο 3.2.2.

Άρθρο  16: Να  εξεταστεί  αν  πράγματι  τα  ΝΠΔΔ  μπορούν  να  συμμετέχουν  σε  επενδύσεις  του
παραπάνω μέτρου και με ποιόν τρόπο. 
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Άρθρο 11: Να εξεταστεί,  λαμβάνοντας  υπόψη, την προηγούμενη εμπειρία και  ενδεχομένως και
νεότερες σχετικές ρυθμίσεις,  αν είναι  λειτουργική η  εξέταση της σκοπιμότητας ίδρυσης για την
εγκατάσταση  νέων  μονάδων μεταποίησης,  κονσερβοποίησης,  παρασκευής,  τυποποίησης,
συσκευασίας  και  καθαρισμού  καθώς  και  επεξεργασίας  γενικά  αλιευτικών  προϊόντων,  πριν  την
υποβολή φακέλου επένδυσης. 

Για το Δ.Σ

Η Πρόεδρος                 Ο  Γενικός Γραμματέας

Μ. Τσουβάλα Δ. Βάτσος
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