
ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΘΑΛΑΑ» 2014-2020

Ευρωπαΰκό Ταμείο Θάλαςςασ και Αλιείασ 2014-2020



Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα «Θϊλαςςα» 2014-2020

υμμετοχό του ΕΣΘΑ: €39.715.209 (75,5%)

υμμετοχό τησ Κυπριακόσ Δημοκρατύασ: €12.895.284 (24,5%)

ύνολο Δημόςιασ Δαπϊνησ: €52.610.493



Θεματικό Κατηγορύα Ποςό ΕΣΘΑ (€)

Βιώςιμη ανϊπτυξη Αλιεύασ, Τδατοκαλλιϋργειασ, 
Μεταπούηςη και Εμπορύα, Ανϊπτυξη περιοχών 
αλιεύασ και υδατοκαλλιϋργειασ

29.353.000

Έλεγχοσ Αλιευτικών Δραςτηριοτότων 5.150.123

υλλογό Αλιευτικών Δεδομϋνων 3.541.528

Ολοκληρωμϋνη Θαλϊςςια Πολιτικό (ΟΘΠ) 1.400.000

Αποθεματοπούηςη 270.558

ΤΝΟΛΟ                                      39.715.209

Κατανομό Πόρων του ΕΣΘΑ για την Κύπρο



Προτεραιότητεσ τησ Ένωςησ

ΠΕ1. Προώθηςη τησ περιβαλλοντικϊ βιώςιμησ αποδοτικόσ 
ωσ προσ τουσ πόρουσ καινοτόμου ανταγωνιςτικόσ και 
βαςιζόμενησ ςτη γνώςη αλιεύασ

ΠΕ2. Προώθηςη τησ περιβαλλοντικϊ βιώςιμησ αποδοτικόσ 
ωσ προσ τουσ πόρουσ καινοτόμου ανταγωνιςτικόσ και 
βαςιζόμενησ ςτη γνώςη υδατοκαλλιϋργειασ

ΠΕ3. Ενύςχυςη τησ εφαρμογόσ τησ ΚΑλΠ

ΠΕ4. Αύξηςη τησ απαςχόληςησ και τησ εδαφικόσ ςυνοχόσ

ΠΕ5. Ενύςχυςη τησ εμπορύασ & μεταπούηςησ

ΠΕ6. Ενύςχυςη τησ εφαρμογόσ τησ Ολοκληρωμϋνησ 
Θαλϊςςιασ Πολιτικόσ 



ΠΕ1. Μϋτρα προώθηςησ τη βιώςιμησ 
αλιεύασ και  αειφόρου ανϊπτυξη των 

αλιευτικών μασ  πόρων και προςταςύασ 
του θαλϊςςιου περιβϊλλοντοσ 



ΠΕ1. Μϋτρα προώθηςησ τη βιώςιμησ αλιεύασ και  
αειφόρου ανϊπτυξη των αλιευτικών μασ  πόρων και 
προςταςύασ του θαλϊςςιου περιβϊλλοντοσ

Ανάγκες:
Προςταςία αλιευτικών αποθεμάτων. 

Βελτίωςη των ςυνθηκών εργαςίασ και του ειςοδήματοσ 
των αλιζων και επιμόρφωςη 

Ενδυνϊμωςη τησ επιςτημονικόσ γνώςησ

Καταρτιςμόσ, εφαρμογό και παρακολούθηςη ςχεδύων 
διαχεύριςησ για προςτατευόμενεσ περιοχϋσ

Ενημϋρωςη και πληροφόρηςη εμπλεκόμενων για 
θϋματα προςταςύασ και διατόρηςησ του θαλϊςςιου 
περιβϊλλοντοσ 



1) Οριςτικό παύςη των αλιευτικών δραςτηριοτότων

Ενδεικτικόσ προώπολογιςμόσ: €3.000.000

Οριςτικό παύςη των αλιευτικών δραςτηριοτότων μϋςω τησ απόςυρςησ 
των αλιευτικών ςκαφών (διϊλυςη ό εκθϋματα)

8 Ιουνύου – 8 Ιουλύου 2015: Παραλαβό Αιτόςεων

Τποβληθεύςεσ Προτϊςεισ: 159

Ολοκλόρωςη Υϊςησ 1 «Αξιολόγηςη Κριτηρύων»     μϋχρι 30 Αυγούςτου 2015

Ολοκλόρωςη Υϊςησ 2 «Βαθμολόγηςη»   

Καταβολό Φρηματοδότηςησ ςτουσ Δικαιούχουσ: Μϋχρι Δεκϋμβριο 2015

τόχοσ :  Τλοπούηςη 55 Έργων 



2) υμπρϊξεισ μεταξύ επιςτημόνων και αλιϋων

Ενδεικτικόσ προώπολογιςμόσ: €500.000

Ενύςχυςη τησ μεταφορϊσ γνώςησ μεταξύ επιςτημόνων και αλιϋων.

Τλοπούηςη: 2016 - 2020

3) Διαφοροπούηςη και νϋεσ μορφϋσ ειςοδόματοσ

Ενδεικτικόσ προώπολογιςμόσ: €200.000

τόριξη επενδύςεων που να ςυμβϊλλουν ςτη διαφοροπούηςη του
ειςοδόματοσ των αλιϋων μϋςω τησ ανϊπτυξησ ςυμπληρωματικών
δραςτηριοτότων π.χ. αλιευτικόσ τουριςμόσ

Τλοπούηςη: 2016 – 2020

Διατόρηςη Τπαρχουςών Θϋςεων Εργαςύασ Αλιϋων



4) Τγεύα και αςφϊλεια 
Ενδεικτικόσ προώπολογιςμόσ: €600.000

Αναδιϊρθρωςη και εκςυγχρονιςμόσ των αλιευτικών ςκαφών για τη
βελτύωςη των ςυνθηκών εργαςύασ των αλιϋων ςε ςχϋςη με την υγεύα, την
αςφϊλεια και την υγιεινό.

Τλοπούηςη: Προκόρυξη 1ησ Πρόςκληςησ εντόσ 2016 - 2023

Ενδεικτικόσ προώπολογιςμόσ: €300.000

Επενδύςεισ για βελτύωςη τησ επιλεκτικότητασ του μεγϋθουσ ό του εύδουσ των
αλιευτικών εργαλεύων, εξϊλειψη των απορρύψεων, περιοριςμό των φυςικών
και βιολογικών επιπτώςεων τησ αλιεύασ ςτο οικοςύςτημα και προςταςύα των
εργαλεύων και των αλιευμϊτων από προςτατευόμενα θηλαςτικϊ και πτηνϊ

Τλοπούηςη: 2016-2023

5) Μεύωςη των επιπτώςεων τησ αλιεύασ ςτο θαλϊςςιο περιβϊλλον 
και προςαρμογό τησ αλιεύασ ςτην προςταςύα των ειδών



6) Προςταςύα και αποκατϊςταςη τησ θαλϊςςιασ 
βιοποικιλότητασ- υλλογό Απορριμμϊτων 

Ενδεικτικόσ προώπολογιςμόσ: €200.000

Προςταςύα και αποκατϊςταςη τησ θαλϊςςιασ βιοποικιλότητασ και των
οικοςυςτημϊτων με τη ςυμμετοχό αλιϋων ςτη ςυλλογό αποβλότων από τη
θϊλαςςα όπωσ απολεςθϋντων αλιευτικών εργαλεύων και θαλϊςςιων
απορριμμϊτων.

Τλοπούηςη: 2017-2020



7) Προςταςύα και αποκατϊςταςη τησ θαλϊςςιασ 
βιοποικιλότητασ 

Ενδεικτικόσ προώπολογιςμόσ: €4.850.666
Τλοπούηςη: 2016-2023

Προτεινόμενα Έργα
Καταςκευό, τοποθϋτηςη ό εκςυγχρονιςμόσ τεχνητών υφϊλων: 7 ϋργα

Φαρτογρϊφηςη λειβαδιών Ποςειδώνιασ & ϊλλων ςημαντικών οικοτόπων

Εφαρμογό διαχειριςτικών μϋτρων ςε περιοχϋσ Ν2000

Μελϋτη βαθϋων οικοςυςτημϊτων του υποθαλϊςςιου όρουσ Ερατοςθϋνη

Εφαρμογό δρϊςεων για την καταπολϋμηςη του λαγοκϋφαλου

τόχοσ: Τλοπούηςη 14 Έργων



8) Προςταςύα και αποκατϊςταςη τησ θαλϊςςιασ βιοποικιλότητασ και των 
οικοςυςτημϊτων - υςτόματα για την αποζημύωςη των ζημιών που 
προκαλούνται ςτα αλιεύματα από τα θηλαςτικϊ και τα πτηνϊ

Ενδεικτικόσ προώπολογιςμόσ: €1.760.000

Τλοπούηςη: 2016-2023

Φορόγηςη αποζημιώςεων ςτουσ αλιεύσ για τισ ζημύεσ που προκαλούνται ςτα
αλιεύματα από τα θηλαςτικϊ και τα πτηνϊ που προςτατεύονται από την
οδηγύα 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ

9) Ενεργειακό απόδοςη και μετριαςμόσ τησ κλιματικόσ αλλαγόσ -
Επενδύςεισ επύ των ςκαφών- Έλεγχοι και υςτόματα Ενεργειακόσ 
Απόδοςησ- Μελϋτεσ 

Ενδεικτικόσ προώπολογιςμόσ: €120.000

Τλοπούηςη: 2016-2023



10) Ενεργειακό απόδοςη και μετριαςμόσ τησ κλιματικόσ αλλαγόσ -
Αντικατϊςταςη ό εκςυγχρονιςμόσ μηχανών

Ενδεικτικόσ προώπολογιςμόσ: €160.000

Τλοπούηςη: 2016-2023

Αντικατϊςταςη ό ο εκςυγχρονιςμόσ των κύριων ό βοηθητικών μηχανών
των αλιευτικών ςκαφών



Μϋτρα καταςκευόσ και βελτύωςησ 
αλιευτικών υποδομών



1) Αλιευτικού λιμϋνεσ, τόποι εκφόρτωςησ, ιχθυόςκαλεσ και καταφύγια - Επενδύςεισ 
για τη βελτύωςη των υποδομών ςτουσ αλιευτικούσ λιμϋνεσ και ςτισ ιχθυόςκαλεσ ό 
ςτουσ τόπουσ εκφόρτωςησ και τα καταφύγια για τη βελτύωςη τησ αςφϊλειασ των 
αλιϋων
Ενδεικτικόσ προώπολογιςμόσ: €6.400.000
Τλοπούηςη: 2016-2023
Βελτιωτικϊ ϋργα ςε υφιςτϊμενα αλιευτικϊ καταφύγια με ςκοπό την
αςφϊλεια των αλιϋων, τον αςφαλό ελλιμενιςμό των ςκαφών τουσ και τη
βελτύωςη των ςυνθηκών εργαςύασ τουσ.

Προτεινόμενα Έργα
Βελτιωτικϊ Έργα ςτο Αλ. Καταφύγιο Λιοπετριού: Έναρξη ϋργων 2017

Βελτιωτικϊ Έργα ςτο Αλ. Καταφύγιο Λϊρνακασ : Έναρξη ϋργων 2017

Βελτιωτικϊ Έργα ςτο Αλ. Καταφύγιο Ξυλοφϊγου: Έναρξη ϋργων 2015

Βελτιωτικϊ Έργα ςτο Αλ. Καταφύγιο Ορμόδειασ: Έναρξη ϋργων 2016



2) Αλιευτικού λιμϋνεσ, τόποι εκφόρτωςησ, ιχθυόςκαλεσ και καταφύγια -
Επενδύςεισ  για τη διευκόλυνςη τησ ςυμμόρφωςησ με την υποχρϋωςη 
εκφόρτωςησ όλων των αλιευμϊτων

Ενδεικτικόσ προώπολογιςμόσ: €200.000

Παρεμβϊςεισ ςε αλιευτικούσ λιμϋνεσ, τόπουσ εκφόρτωςησ και
αλιευτικϊ καταφύγια με ςκοπό να διευκολυνθεύ η ςυμμόρφωςη με
την υποχρϋωςη εκφόρτωςησ όλων των αλιευμϊτων ςύμφωνα με το
ϊρθρο 15 του κανονιςμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και το ςτοιχεύο β) του
ϊρθρου 8 παρϊγραφοσ 2 του κανονιςμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013, καθώσ
και η πρόςθεςη αξύασ ςτα υποχρηςιμοποιούμενα ςυςτατικϊ των
αλιευμϊτων.



ΠΕ2. Μϋτρα βιώςιμησ ανϊπτυξησ 
του Σομϋα Τδατοκαλλιϋργειασ



ΠΕ2. Μϋτρα βιώςιμησ ανϊπτυξησ του Σομϋα 
Τδατοκαλλιϋργειασ

Δημιουργύα ςυλλογικών λιμενικών και χερςαύων 
υποδομών για υποςτόριξη τησ δραςτηριότητασ τησ 
υδατοκαλλιϋργειασ.

Βελτύωςη τησ ανταγωνιςτικότητασ, 
ςυμπεριλαμβανομϋνου τησ παραγωγικότητασ και 
αποδοτικότητασ, των μονϊδων υδατοκαλλιϋργειασ

υμπερύληψη τησ υδατοκαλλιϋργειασ ςτο 
Φωροταξικό ςχεδιαςμό και δημιουργύα ζωνών 
υδατοκαλλιϋργειασ

Ανάγκεσ:



1) Παραγωγικϋσ επενδύςεισ ςτην υδατοκαλλιϋργεια

Ενδεικτικόσ προώπολογιςμόσ: €1.400.000
Τλοπούηςη: 1η Προκόρυξη 2016
τόχοσ Έργων μϋχρι 2023: 12
Θϋςεισ Εργαςύασ: Δημιουργύα Θϋςεων Εργαςύασ

Παραγωγικϋσ επενδύςεισ ςτην υδατοκαλλιϋργεια
για ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ και παραγωγικότητασ, την αύξηςη τησ
παραγωγόσ και τη βελτύωςη των ςυνθηκών εργαςύασ

για τη διαφοροπούηςη των προώόντων υδατοκαλλιϋργειασ και των
εκτρεφόμενων ειδών

για τη βελτύωςη και τον εκςυγχρονιςμό των μονϊδων υδατοκαλλιϋργειασ,



2) Καινοτομύα

Ενδεικτικόσ προώπολογιςμόσ: €500.000

τόχοσ Έργων μϋχρι 2023: 5

Προώθηςη τησ καινοτομύασ ςτην υδατοκαλλιϋργεια μϋςω τησ ςτόριξησ τησ
καινοτομύασ προώόντων και διαδικαςιών, τησ αύξηςησ τησ προςτιθϋμενησ
αξύασ των προώόντων υδατοκαλλιϋργειασ, τησ ςτόριξησ τησ οικολογικόσ
καινοτομύασ και τησ περαιτϋρω ανϊπτυξησ νϋων, καινοτόμων, οριζόντιων
εργαλεύων πολιτικό.



3) Παραγωγικϋσ επενδύςεισ ςτην υδατοκαλλιϋργεια - αποδοτικότητα των 
πόρων, μεύωςη τησ χρόςησ του νερού και των χημικών προώόντων, 
ςυςτόματα ανακύκλωςησ για την ελαχιςτοπούηςη τησ χρόςησ του νερού

Ενδεικτικόσ προώπολογιςμόσ: €200.000

τόχοσ Έργων μϋχρι 2023: 2

Μεύωςη των αρνητικών επιπτώςεων ό ενύςχυςη των θετικών επιδρϊςεων
ςτο περιβϊλλον και την αύξηςη τησ αποδοτικότητασ των πόρων

Μεύωςη των επιπτώςεων των επιχειρόςεων υδατοκαλλιϋργειασ ςτη χρόςη
και την ποιότητα του νερού

Προώθηςη κλειςτών ςυςτημϊτων



4) Παραγωγικϋσ επενδύςεισ ςτην υδατοκαλλιϋργεια - Αύξηςη τησ 
ενεργειακόσ απόδοςησ και  προώθηςη χρόςησ ανανεώςιμων πηγών 
ενϋργειασ

Ενδεικτικόσ προώπολογιςμόσ: €400.000

Αύξηςη τησ ενεργειακόσ απόδοςησ και προώθηςη τησ
μετατροπόσ των επιχειρόςεων υδατοκαλλιϋργειασ ςε
ανανεώςιμεσ πηγϋσ ενϋργειασ

5) Τπηρεςύεσ διαχεύριςησ, ανακούφιςησ και παροχόσ 
ςυμβουλών  για εκμεταλλεύςεισ υδατοκαλλιϋργειασ 

Παροχό ςυμβουλευτικών υπηρεςιών τεχνικού, επιςτημονικού,
νομικού, περιβαλλοντικού ό οικονομικού χαρακτόρα ςε
μονϊδεσ υδατοκαλλιϋργειασ

Ενδεικτικόσ προώπολογιςμόσ: €100.000



6) Αύξηςη του δυναμικού των ζωνών υδατοκαλλιϋργειασ

Ενδεικτικόσ προώπολογιςμόσ: €10.000.000
Δικαιούχοι:  Δημόςιοι Υορεύσ, Ιδιωτικού Υορεύσ

τόχοσ ϋργων μϋχρι 2023: 3
Έναρξη Τλοπούηςησ: 2017
Ολοκλόρωςη Τλοπούηςησ: 2020

Προτεινόμενα Έργα
Εκπόνηςη μελϋτησ επιπτώςεων ςτο περιβϊλλον και καθοριςμού τησ
φϋρουςασ παραγωγικόσ ικανότητασ των μονϊδων υδατοκαλλιϋργειασ

Έργο υποδομόσ χερςαύων και θαλϊςςιων εγκαταςτϊςεων για τον
ελλιμενιςμό των ςκαφών υδατοκαλλιϋργειασ και την εξυπηρϋτηςη των
θαλϊςςιων εγκαταςτϊςεων των μονϊδων υδατοκαλλιϋργειασ ςτην
περιοχό Βαςιλικού



ΠΕ3. Μϋτρα για ενύςχυςη του ελϋγχου των 
αλιευτικών δραςτηριοτότων και ςυλλογόσ 

αλιευτικών δεδομϋνων – ενίζτσζη ηης 

εθαρμογής ηης ΚΑλΠ



Βελτίωςη και παροχή επιςτημονικήσ γνώςησ καθώσ 
και βελτίωςη τησ ςυλλογήσ και διαχείριςησ 
δεδομένων

Δημιουργία και εφαρμογή ενόσ αποτελεςματικού 
ςυςτήματοσ ελέγχου

ΠΕ3. Μϋτρα για ενύςχυςη του ελϋγχου των 
αλιευτικών δραςτηριοτότων και ςυλλογόσ 

αλιευτικών δεδομϋνων – ενίζτσζη ηης 

εθαρμογής ηης ΚΑλΠ
Ανάγκεσ:



1) Έλεγχοσ και Επιβολό

Τλοπούηςη ενωςιακού ςυςτόματοσ ελϋγχου, επιθεώρηςησ και
επιβολόσ

Ενδεικτικόσ προώπολογιςμόσ: €5.855.692
τόχοσ υλοπούηςησ ϋργων: 33
Έναρξη Τλοπούηςησ: 2015

Εθνικό Πρόγραμμα υλλογόσ Δεδομϋνων

Ενδεικτικόσ προώπολογιςμόσ: €4.426.910

τόχοσ Τλοπούηςησ Έργων: 2

2) υλλογό Δεδομϋνων



ΠΕ4. Αύξηςη τησ απαςχόληςησ και τησ 
εδαφικόσ ςυνοχόσ – Σοπικό Ανϊπτυξη 

Αλιευτικών Περιοχών



ΠΕ4. Αύξηςη τησ απαςχόληςησ και τησ εδαφικόσ 
ςυνοχόσ – Σοπικό Ανϊπτυξη Αλιευτικών 

Περιοχών

Προώθηςη τησ οικονομικόσ ανϊπτυξησ, τησ κοινωνικόσ 
ϋνταξησ, τησ δημιουργύασ θϋςεων εργαςύασ ςτισ 
παρϊκτιεσ περιοχϋσ

Ανάγκη δημιουργίασ οριοθετημζνων και λειτουργικών 
περιοχών αλιείασ και υδατοκαλλιζργειασ και 
ομάδων/οργανώςεων παραγωγών ή άλλων οργανωμζνων 
ςυνόλων.

Ανάγκες:



1) Προπαραςκευαςτικό υποςτόριξη

Ενδεικτικόσ προώπολογιςμόσ: €200.000

Δικαιούχοι: Σοπικϋσ Ομϊδεσ Δρϊςησ Αλιεύασ (ΣΟΔΑ)

τόριξη των υπαρχουςών ΣΟΔΑ και των νϋων ΣΟΔΑ.

τόχοσ ϋργων μϋχρι 2023: 3

2) Εφαρμογό των ςτρατηγικών τοπικόσ ανϊπτυξησ

Ενδεικτικόσ προώπολογιςμόσ: €6.500.000

Δικαιούχοι: Σοπικϋσ Ομϊδεσ Δρϊςησ Αλιεύασ (ΣΟΔΑ)

τόχοσ ϋργων μϋχρι 2023: 3

Εφαρμογό ςτρατηγικών τοπικόσ ανϊπτυξησ με πρωτοβουλύα
των τοπικών κοινοτότων (χϋδια Φορηγιών και Έργα
Δημόςιων υμβϊςεων) και Λειτουργικϊ Έξοδα ΣΟΔΑ



3) Δραςτηριότητεσ ςυνεργαςύασ 

Ενδεικτικόσ προώπολογιςμόσ: €300.000

Δικαιούχοι: Σοπικϋσ Ομϊδεσ Δρϊςησ Αλιεύασ (ΣΟΔΑ)

Έργα διαπεριφερειακόσ ό διακρατικόσ ςυνεργαςύασ



ΠΕ5. Μϋτρα για Ενύςχυςη τησ 
εμπορύασ και μεταπούηςησ αλιευτικών 

προώόντων και προώόντων 
υδατοκαλλιϋργειασ



ΠΕ5. Μϋτρα για Ενύςχυςη τησ εμπορύασ και 
μεταπούηςησ αλιευτικών προώόντων και προώόντων 

υδατοκαλλιϋργειασ

Βελτίωςη τησ οργάνωςησ τησ αγοράσ για προΰόντα 
αλιείασ και υδατοκαλλιέργειασ

Ενθάρρυνςη των επενδύςεων ςτουσ τομείσ τησ 
μεταποίηςησ και τησ εμπορίασ.

Ανάγκεσ:



1) Μϋτρα εμπορύασ

Ενδεικτικόσ προώπολογιςμόσ: €800.000

τόχοσ ϋργων 2023: 4

Έναρξη Τλοπούηςησ Έργων: 2017

Φρηματοδότηςη ενεργειών ςχετικών με την εμπορύα των
προώόντων αλιεύασ και υδατοκαλλιϋργειασ, που να ςυμβϊλουν ςτη
βελτύωςη του ςυςτόματοσ εμπορύασ τόςο ςτον τομϋα τησ αλιεύασ
όςο και ςτον τομϋα τησ υδατοκαλλιϋργειασ, με τη δημιουργύα
οργανώςεων παραγωγών, τη βελτύωςη και προώθηςη των
αλιευτικών προώόντων και την ενύςχυςη τησ αλυςύδασ παραγωγόσ
και εμπορύασ.



2) Μεταπούηςη προώόντων αλιεύασ και υδατοκαλλιϋργειασ

Ενδεικτικόσ προώπολογιςμόσ: €500.000

τόχοσ Έργων 2023: 4

Φρηματοδότηςη ενεργειών για εξοικονόμηςη ενϋργειασ ό μεύωςη
των περιβαλλοντικών επιπτώςεων, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ
επεξεργαςύασ των αποβλότων, για τη βελτύωςη τησ αςφϊλειασ, τησ
υγιεινόσ, τησ υγεύασ και των ςυνθηκών εργαςύασ, καθώσ και
ενϋργειεσ που οδηγούν ςτη δημιουργύα νϋων ό βελτιωμϋνων
προώόντων, νϋων ό βελτιωμϋνων διαδικαςιών, ό νϋων ό
βελτιωμϋνων ςυςτημϊτων διαχεύριςησ και οργϊνωςησ.



ΠΕ6. Ενύςχυςη τησ εφαρμογόσ τησ 
Ολοκληρωμϋνησ Θαλϊςςιασ Πολιτικόσ



1) Ολοκληρωμϋνη Θαλϊςςια Πολιτικό - Ολοκληρωμϋνη 
Θαλϊςςια Εποπτεύα

Κοινό Περιβϊλλον Ανταλλαγόσ Πληροφοριών (ΚΠΑΠ), για την
επιτόρηςη του θαλϊςςιου τομϋα τησ ΕΕ

Ενδεικτικόσ προώπολογιςμόσ: €466.667

Σο ΚΠΑΠ εύναι ϋνα δύκτυο ςυςτημϊτων με αποκεντρωμϋνη
ςύςταςη που αναπτύχθηκε για την ανταλλαγό πληροφοριών
μεταξύ των χρηςτών για τη βελτύωςη τησ επύγνωςησ τησ
κατϊςταςησ των δραςτηριοτότων ςτη θϊλαςςα



2) Ολοκληρωμϋνη Θαλϊςςια Πολιτικό - Προώθηςη τησ 
προςταςύασ του θαλϊςςιου περιβϊλλοντοσ, και βιώςιμη χρόςη 
των θαλϊςςιων και παρϊκτιων πόρων

Ενδεικτικόσ προώπολογιςμόσ: €700.000
τόχοσ Έργων 2023: 6

Προτεινόμενα Έργα
Εφαρμογό προγραμμϊτων παρακολούθηςησ, προγραμμϊτων μϋτρων και
γενικϊ εκπόνηςη δρϊςεων για υλοπούηςη των προνοιών τησ ΟΠΘ για το
θαλϊςςιο περιβϊλλον τησ Κύπρου.

Δημιουργύα ολοκληρωμϋνου ςυςτόματοσ βϊςησ δεδομϋνων για το
θαλϊςςιο περιβϊλλον τησ Κύπρου

Μελϋτη των τροφικών πλεγμϊτων ςτο θαλϊςςιο περιβϊλλον τησ Κύπρου
με βϊςη την ΟΠΘ.



ΣΕΦΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ



Σεχνικό Βοόθεια 

Ενδεικτικόσ προώπολογιςμόσ: €1.000.000

Διαχεύριςη και Τλοπούηςη του Προγρϊμματοσ 

Παροχό υμβουλευτικών Τπηρεςιών / Εμπειρογνώμονεσ / 
Μελϋτεσ

Δημοςιότητα και Πληροφόρηςη

τόριξη Δικτύου για την ΠΕ4



Όραμα ΣΑΘΕ

H οικονομικό και κοινωνικό ευημερύα του 
αλιευτικού τομϋα τησ Κύπρου, ςε ϋνα καθαρό, 
υγιϋσ και παραγωγικό θαλϊςςιο περιβϊλλον



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

www.moa.gov.cy/thalassa


