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Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας

Χρονοδιάγραμμα

• Υποβλήθηκε από Ε. Επιτροπή στις 12 Ιουνίου 2018

• Γενική προσέγγιση επί του περιεχομένου από το Συμβούλιο στις 18 Ιουνίου 2019

• 1η ανάγνωση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 4 Απριλίου 2019

• Αναμένεται η υιοθέτηση του τέλος του 2019  (Θέσεις Κοινοβουλίου / Συμβουλίου σχετικά 

παρόμοιες)

• Ετοιμασία και υποβολή των ΕΠ το καλοκαίρι του 2020

• Έγκριση τέλος του 2020

* * Σημείωση: Η παρουσίαση γίνεται με την επιφύλαξη διαφοροποίησης του Κανονισμού από το 

Συμβούλιο και Κοινοβούλιο μέχρι και την έγκριση του



Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας

4 Προτεραιότητες:

• Προώθηση της βιώσιμης αλιείας και της διατήρησης των βιολογικών πόρων

• Προώθηση δραστηριοτήτων βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας και της μεταποίησης και εμπορίας 

προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

• Ενθάρρυνση της ανάπτυξης βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας και προώθηση της ανάπτυξης 

κοινοτήτων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας σε παράκτιες και εσωτερικές περιοχές

• Ενίσχυση της διεθνούς διακυβέρνησης των ωκεανών και διασφάλιση ασφαλών, 

προστατευόμενων, καθαρών θαλασσών και ωκεανών που υπόκεινται σε βιώσιμη διαχείριση



Περίοδος 2021-2027

• Ν+2!! (Το 2023 θα έχουμε να πετύχουμε στόχο της υφιστάμενης προγραμματικής περιόδου και της νέας)

• Κατανομή των πόρων παραμένει η ίδια  ≈ €38.5 εκ.

• Τουλάχιστον 15% για έλεγχο και συλλογή δεδομένων

• Παραμένουν οι ίδιοι τομείς παρέμβασης και επιστρέφουν κάποια μέτρα όπως απόσυρση σκαφών και 

νέοι τομείς παρέμβασης που αφορούν αρμοδιότητες ακτοφυλακής

• Συνεχίζει η δυνατότητα εφαρμογής στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης μέσω ΤΟΔΑ

• Αιτήσεις από Δικαιούχους θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας



Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας

Συνέχεια….

• Μέγιστο ποσοστό συμμετοχής της ΕΕ έχει αυξηθεί (από 75% σε 80%)

• Μέγιστο Ποσοστό δημόσιας  δαπάνης έχει αυξηθεί σε κάποιες κατηγορίες

• Περισσότερη χρήση απλουστευμένου κόστους (Τεχνική Βοήθεια 6%)

∴ σε περίπτωση εφαρμογής των πιο πάνω θα έχουμε μικρότερο πρόγραμμα 

∴ λιγότεροι τομείς παρέμβασης ή/και λιγότερα έργα



Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας

 Ε. Επιτροπή έχει δώσει ένα πιο ευέλικτο εργαλείο με

λιγότερους περιορισμούς περισσότερα κίνητρα

χωρίς λεπτομερές ρυθμιστικό κανονιστικό πλαίσιο

• Βασικές Προϋποθέσεις για Συμμόρφωση με τους κανόνες της Κοινής 

Αλιευτικής Πολιτικής 

• Υποχρεωτική συμβολή για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

• Εφαρμογή της Προσέγγισης με βάση τα αποτελέσματα (Πλαίσιο Επίδοσης)



Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας

Κατάλογος μη επιλέξιμων ενεργειών για τη διασφάλιση της συνέπειας με την ΚΑλΠ: (1)

 Επενδύσεις για την ενίσχυση της αλιευτικής ικανότητας

 Πράξεις που αυξάνουν την ικανότητα ενός σκάφους να βρίσκει αλιεύματα

(εκτός εάν οι πράξεις αφορούν επενδύσεις για την ασφάλεια επί του σκάφους, τις συνθήκες εργασίας και την 

ενεργειακή απόδοση, υπό τον όρο ότι το τμήμα του αντίστοιχου στόλου με το οποίο σχετίζονται οι πράξεις 

είναι σε ισορροπία, κάθε αύξηση της ικανότητας που προκύπτει από τις εν λόγω πράξεις αντισταθμίζεται από 

προηγούμενη απόσυρση τουλάχιστον ίσης ικανότητας και τηρείται το εθνικό ανώτατο όριο της αλιευτικής 

ικανότητας που κατανέμεται σε κάθε κράτος μέλος)

 Η κατασκευή και η απόκτηση αλιευτικών σκαφών ή η εισαγωγή αλιευτικών σκαφών

(εκτός εάν οι πράξεις αφορούν την αγορά σκάφους από νέους αλιείς) 



Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας

Κατάλογος μη επιλέξιμων ενεργειών για τη διασφάλιση της συνέπειας με την ΚΑλΠ: (2)

 η μεταβίβαση ή η μετανηολόγηση αλιευτικών σκαφών σε τρίτες χώρες, μεταξύ άλλων 
μέσω της δημιουργίας κοινοπραξιών με εταίρους των εν λόγω χωρών

 ερευνητική αλιεία

(εκτός εάν διενεργείται από επιστημονικά ιδρύματα με σκοπό τη διερεύνηση πιθανών επιλογών διαχείρισης για τα αλιευτικά 
αποθέματα, προκειμένου να εξασφαλιστεί βιώσιμη ή ερευνητική αλιεία για χωροκατακτητικά είδη, που περιλαμβάνει ο 
ενωσιακός κατάλογος του Κανονισμού (ΕΕ) 1143/2014)

 η μεταβίβαση της κυριότητας μιας επιχείρησης

 ο εμπλουτισμός των αποθεμάτων

(εκτός εάν προβλέπεται ρητά ως μέτρο επαναφοράς ή άλλα μέτρα διατήρησης από νομική πράξη της Ένωσης ή στην περίπτωση 
πειραματικού εμπλουτισμού αποθεμάτων)

 η κατασκευή νέων λιμένων !!!! ή νέων ιχθυόσκαλων



Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας

Κατάλογος μη επιλέξιμων ενεργειών για τη διασφάλιση της συνέπειας με την ΚΑλΠ: (3)

 μηχανισμοί παρέμβασης στην αγορά που αποσκοπούν στην προσωρινή ή μόνιμη απόσυρση 
προϊόντων αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας από την αγορά με σκοπό τη μείωση της προσφοράς, 
προκειμένου να αποφευχθεί μείωση ή αύξηση των τιμών

 οι επενδύσεις επί των αλιευτικών σκαφών που είναι απαραίτητες για τη συμμόρφωση προς τις 
απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας εν ισχύι κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, 
συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων που απορρέουν από τις υποχρεώσεις της Ένωσης στο 
πλαίσιο περιφερειακών οργανώσεων διαχείρισης της αλιείας, εκτός εάν προβλέπεται αλλιώς στον 
Κανονισμό του ΕΤΘΑΥ

 οι επενδύσεις επί των αλιευτικών σκαφών που έχουν πραγματοποιήσει δραστηριότητες αλιείας 
στη θάλασσα για λιγότερο από 60 ημέρες εντός των δύο ημερολογιακών ετών που προηγούνται 
του έτους υποβολής της αίτησης για στήριξη
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Κατάλογος μη επιλέξιμων ενεργειών για τη διασφάλιση της συνέπειας με την ΚΑλΠ: (4)

 Κρατικές ενισχύσεις  (εφαρμόζονται σε παρεμβάσεις εκτός του αλιευτικού τομέα) 

 Παραδεκτό των αιτήσεων

• Σοβαρές Παραβάσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό 1224/2009 και τον Κανονισμό 1005/2008

• Συμμετέχει σε ΠΛΑ σύμφωνα με τον Κανονισμό 1005/2008

• Έχει διαπράξει οποιαδήποτε από τις περιβαλλοντικές παραβάσεις που ορίζονται στα άρθρα 3 

και 4 της οδηγίας 2008/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

• Έχει διαπράξει απάτη σε σχέση με χρηματοδοτικό μέσω της ΕΕ

 Είναι σύμφωνες με το ενωσιακό Δίκαιο
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Κατάλογος μη επιλέξιμων ενεργειών για τη διασφάλιση της συνέπειας με την ΚΑλΠ: (5)

 Όροι για τη στήριξη που σχετίζεται με το σκάφος:

Οριστική παύση δραστηριοτήτων 

Προσωρινή  παύση

Αντικατάσταση κινητήρα

Απόκτηση μεταχειρισμένου σκάφους

Μέγιστο το υψηλότερο από τα 
δύο όρια:
α) €6.000.000 ή
β) 5% της συνεισφοράς της ΕΕ



Προώθηση της βιώσιμης αλιείας και της διατήρησης των βιολογικών 
πόρων (1)

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

1. Ενίσχυση των οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμων αλιευτικών δραστηριοτήτων

2. Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και μείωση των εκπομπών CO2 μέσω της αντικατάστασης ή του εκσυγχρονισμού 
κινητήρων αλιευτικών σκαφών

3. Προώθηση της προσαρμογής της αλιευτικής ικανότητας στις αλιευτικές δυνατότητες σε περιπτώσεις οριστικής 
παύσης και συμβολή στην επίτευξη δίκαιου βιοτικού επιπέδου σε περιπτώσεις προσωρινής παύσης των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων

4. Προώθηση του αποτελεσματικού ελέγχου και της επιβολής των κανόνων της αλιείας, καθώς και αξιόπιστων 
δεδομένων για τη λήψη αποφάσεων που βασίζονται στη γνώση

5. Προώθηση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας από τις εξόχως απόκεντρες 
περιοχές (Δεν εφαρμόζεται)

6. Συμβολή στην προστασία και στην αποκατάσταση της υδρόβιας βιοποικιλότητας και των υδρόβιων οικοσυστημάτων

Στήριξη βάσει του παρόντος κεφαλαίου όσον αφορά ένα σκάφος, προϋποθέτει τη μη μεταβίβαση του ή νηολόγηση του εκτός της 
Ένωσης για τουλάχιστον πέντε έτη από την τελική πληρωμή της πράξης



Προώθηση της βιώσιμης αλιείας και της διατήρησης των βιολογικών 
πόρων (2)

1. Ενίσχυση των οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμων αλιευτικών δραστηριοτήτων

• Περιορισμός για την πρώτη απόκτηση αλιευτικού σκάφους ή την απόκτηση εν μέρει ιδιοκτησίας αλιευτικού σκάφους 
από φυσικό πρόσωπο το οποίο:

 κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης, είναι 40 ετών και

 έχει εργαστεί τουλάχιστον πέντε έτη ως αλιέας ή έχει αποκτήσει επαρκή προσόντα

• Η στήριξη μπορεί επίσης να χορηγείται σε νομικά πρόσωπα που ανήκουν εξ ολοκλήρου σε ένα ή περισσότερα φυσικά 
πρόσωπα, έκαστο εκ των οποίων πληροί τις προϋποθέσεις πιο πάνω.

• Η στήριξη βάσει του παρόντος άρθρου μπορεί να χορηγείται μόνο όσον αφορά αλιευτικό σκάφος το οποίο:

 ανήκει σε τμήμα αλιευτικού στόλου για τον οποίο η πλέον πρόσφατη έκθεση αλιευτικής ικανότητας έχει δείξει ότι 
υπάρχει ισορροπία με τις αλιευτικές δυνατότητες

 είναι εξοπλισμένο για θαλάσσια αλιεία

 είναι νηολογημένο στο μητρώο του στόλου για τουλάχιστον 3 ημερολογιακά έτη πριν από το έτος υποβολής της 
αίτησης στήριξης

 το μήκος δεν υπερβαίνει τα 24 μέτρα συνολικά



Προώθηση της βιώσιμης αλιείας και της διατήρησης των βιολογικών 
πόρων (3)

2. Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και μείωση των εκπομπών CO2 μέσω της αντικατάστασης ή του 
εκσυγχρονισμού κινητήρων αλιευτικών σκαφών

• χορηγείται στήριξη μόνο για σκάφη συνολικού μήκους έως 24 μέτρα που πληρούν τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

 το σκάφος ανήκει σε τμήμα στόλου για τον οποίο η πλέον πρόσφατη έκθεση αλιευτικής ικανότητας έχει 
δείξει ότι υπάρχει ισορροπία με τις αλιευτικές δυνατότητες

 για σκάφη παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας, ο νέος ή εκσυγχρονισμένος κινητήρας δεν έχει μεγαλύτερη 
ισχύ σε kW από τον υπάρχοντα κινητήρα

 για άλλα σκάφη συνολικού μήκους έως 24 μέτρα, ο νέος ή εκσυγχρονισμένος κινητήρας δεν έχει 
μεγαλύτερη ισχύ σε kW από τον υπάρχοντα κινητήρα και εκπέμπει τουλάχιστον 15 % λιγότερο CO2 σε 
σύγκριση με τον υπάρχοντα κινητήρα

• Κάθε μείωση της αλιευτικής ικανότητας σε kW λόγω αντικατάστασης ή εκσυγχρονισμού κύριου ή 
βοηθητικού κινητήρα αφαιρείται οριστικά από το μητρώο στόλου της Ένωσης



Προώθηση της βιώσιμης αλιείας και της διατήρησης των βιολογικών 
πόρων (4)

3. Προώθηση της προσαρμογής της αλιευτικής ικανότητας στις αλιευτικές δυνατότητες σε περιπτώσεις οριστικής παύσης 
και συμβολή στην επίτευξη δίκαιου βιοτικού επιπέδου σε περιπτώσεις προσωρινής παύσης των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων (1)

Η στήριξη της οριστικής παύσης χορηγείται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 η παύση προβλέπεται ως εργαλείο σχεδίου δράσης που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 4 (έκθεση 
αλιευτικής ικανότητας) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013

 η παύση επιτυγχάνεται με τη διάλυση του αλιευτικού σκάφους ή με τον παροπλισμό και τη μετασκευή του για 
άλλες δραστηριότητες πλην της εμπορικής αλιείας, σύμφωνα με τους στόχους της ΚΑλΠ και των πολυετών σχεδίων

 το αλιευτικό σκάφος είναι νηολογημένο ως ενεργό και έχει πραγματοποιήσει αλιευτικές δραστηριότητες στη 
θάλασσα για τουλάχιστον 90 ημέρες σε καθένα από τα δύο τελευταία ημερολογιακά έτη που προηγούνται του 
έτους υποβολής της αίτησης στήριξης

 η άδεια και η αλιευτική ικανότητα αφαιρείται οριστικά από το μητρώο αλιευτικού στόλου της Ένωσης

 Ο δικαιούχος απαγορεύεται να νηολογήσει οποιοδήποτε αλιευτικό σκάφος εντός πέντε ετών από την ημερομηνία 
χορηγίας



Προώθηση της βιώσιμης αλιείας και της διατήρησης των βιολογικών 
πόρων (5)

3. Προώθηση της προσαρμογής της αλιευτικής ικανότητας στις αλιευτικές δυνατότητες σε περιπτώσεις οριστικής παύσης 
και συμβολή στην επίτευξη δίκαιου βιοτικού επιπέδου σε περιπτώσεις προσωρινής παύσης των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων (2)

Η στήριξη της προσωρινής παύσης μπορεί να χορηγείται στις ακόλουθες περιστάσεις:

• μέτρα διατήρησης, όταν εφαρμόζονται στην Ένωση·

 πολυετή σχέδια

 καθορισμό στόχων για τη διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση αποθεμάτων και μέτρων για την ελαχιστοποίηση 
των επιπτώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον 

 η θέσπιση μέτρων προσαρμογής της αλιευτικής ικανότητας των αλιευτικών σκαφών στις υφιστάμενες αλιευτικές 
δυνατότητες,

 Τεχνικά μέτρα

• μέτρα της Επιτροπής σε περίπτωση σοβαρής απειλής για τους θαλάσσιους βιολογικούς πόρους, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013

• μέτρα έκτακτης ανάγκης των κρατών μελών σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (EΕ) 1380/2013

• διακοπή που οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας όσον αφορά την εφαρμογή συμφωνίας σύμπραξης βιώσιμης αλιείας 
ή σχετικού πρωτοκόλλου

• φυσικές καταστροφές ή περιβαλλοντικά περιστατικά, όπως αναγνωρίζονται επισήμως από τις αρμόδιες αρχές του 
οικείου κράτους μέλους



Προώθηση της βιώσιμης αλιείας και της διατήρησης των βιολογικών 
πόρων (6)

3. Προώθηση της προσαρμογής της αλιευτικής ικανότητας στις αλιευτικές δυνατότητες σε περιπτώσεις οριστικής παύσης 

και συμβολή στην επίτευξη δίκαιου βιοτικού επιπέδου σε περιπτώσεις προσωρινής παύσης των αλιευτικών 

δραστηριοτήτων (3)

• Χορηγία προσωρινής παύσης όταν οι εμπορικές δραστηριότητες του σκάφους διακόπτονται τουλάχιστον επί 5 

συνεχόμενες ημέρες και τουλάχιστον 30 ημέρες εντός του έτους. 

• Η στήριξη χορηγείται μόνο στους εξής:

 ιδιοκτήτες των σκαφών που είναι νηολογημένα ως ενεργά και έχουν πραγματοποιήσει αλιευτικές 

δραστηριότητες στη θάλασσα για τουλάχιστον 120 ημέρες κατά τα δύο τελευταία ημερολογιακά έτη που 

προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης στήριξης

 αλιείς που έχουν εργαστεί στη θάλασσα για τουλάχιστον 120 ημέρες κατά τα δύο τελευταία ημερολογιακά έτη 

που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης. 

• Η στήριξη μπορεί να χορηγηθεί για μέγιστη διάρκεια 6 μηνών ανά σκάφος κατά την περίοδο από το 2021 έως το 2027.

• Όλες οι αλιευτικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται από τα εν λόγω σκάφη ή αλιείς αναστέλλονται ουσιαστικά 

κατά τη διάρκεια της περιόδου που αφορά η παύση.



Προώθηση της βιώσιμης αλιείας και της διατήρησης των βιολογικών 
πόρων (7)

4. Προώθηση του αποτελεσματικού ελέγχου και της επιβολής των κανόνων της αλιείας, καθώς και αξιόπιστων δεδομένων 
για τη λήψη αποφάσεων που βασίζονται στη γνώση

• Χορηγείται στήριξη για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενωσιακού συστήματος ελέγχου της αλιείας, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και διευκρινίζεται περαιτέρω στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του 
Συμβουλίου και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου. 

• Χορηγείται στήριξη για τη συλλογή, τη διαχείριση και τη χρήση δεδομένων για τη διαχείριση της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας και για επιστημονικούς σκοπούς, όπως προβλέπεται στο άρθρο 25 παράγραφοι 1 και 2 και στο 
άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και διευκρινίζεται περαιτέρω στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2017/1004, 
βάσει των εθνικών προγραμμάτων εργασίας που προβλέπονται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/1004

• Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 13 στοιχείο ι), το ΕΤΘΑΥ μπορεί επίσης να καλύπτει:

την αγορά και εγκατάσταση επί των σκαφών των αναγκαίων συσκευών για την υποχρεωτική παρακολούθηση σκαφών 
και ηλεκτρονικών συστημάτων υποβολής εκθέσεων που χρησιμοποιούνται για σκοπούς ελέγχου

την αγορά και την εγκατάσταση επί των σκαφών των απαραίτητων συσκευών για τα υποχρεωτικά ηλεκτρονικά 
συστήματα παρακολούθησης εξ αποστάσεως που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της εφαρμογής της υποχρέωσης 
εκφόρτωσης που αναφέρεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013

την αγορά και την εγκατάσταση επί των σκαφών συσκευών για την υποχρεωτική συνεχή μέτρηση και καταγραφή της 
ισχύος του κινητήρα.



Προώθηση της βιώσιμης αλιείας και της διατήρησης των βιολογικών 
πόρων (8)

6. Συμβολή στην προστασία και στην αποκατάσταση της υδρόβιας βιοποικιλότητας και των υδρόβιων οικοσυστημάτων

Η στήριξη μπορεί να καλύπτει, μεταξύ άλλων:

• αποζημιώσεις στους αλιείς για τη συλλογή απολεσθέντος αλιευτικού εξοπλισμού ή θαλάσσιων απορριμμάτων

• επενδύσεις σε λιμένες ή άλλες υποδομές για την παροχή κατάλληλων εγκαταστάσεων υποδοχής για τον απολεσθέντα 
αλιευτικό εξοπλισμό και τα θαλάσσια απορρίμματα που συλλέγονται από τη θάλασσα

• δράσεις για την επίτευξη ή διατήρηση της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ (μέτρα για να επιτύχουν ή να διατηρήσουν καλή 
περιβαλλοντική κατάσταση για το θαλάσσιο περιβάλλον)

• την εφαρμογή μέτρων για τη χωροταξική προστασία που θεσπίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 4 της 
οδηγίας 2008/56/ΕΚ (προγράμματα Μέτρων)

• τη διαχείριση, την αποκατάσταση, την επιτήρηση και την παρακολούθηση των τόπων του Natura 2000, λαμβάνοντας 
υπόψη τα πλαίσια δράσης κατά προτεραιότητα που θεσπίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 8 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ 
(ειδικές ζώνες προστασίας)

• την προστασία των ειδών βάσει της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (διατήρησή ειδών και οικοτόπων) και της οδηγίας 
2009/147/ΕΚ (διατήρηση άγριων πτηνών), λαμβάνοντας υπόψη τα πλαίσια δράσης κατά προτεραιότητα που 
θεσπίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 8 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ 

• την αποκατάσταση εσωτερικών υδάτων σύμφωνα με το πρόγραμμα μέτρων που θεσπίστηκε βάσει του άρθρου 11 της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ



Προώθηση δραστηριοτήτων βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας και της 
μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

1. Προώθηση δραστηριοτήτων βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας 

 Η στήριξη μπορεί επίσης να καλύπτει την υδατοκαλλιέργεια που παρέχει περιβαλλοντικές υπηρεσίες, καθώς και την 

υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων στην υδατοκαλλιέργεια.

 Η στήριξη είναι σύμφωνη με τα πολυετή εθνικά στρατηγικά σχέδια για την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας που 

αναφέρονται στο άρθρο 34 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013

2.  Προώθηση της εμπορίας, της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων αλιείας και 

υδατοκαλλιέργειας, καθώς και της μεταποίησης των προϊόντων αυτών 

 Η στήριξη μπορεί επίσης να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της ΚΟΑ

 Όσον αφορά τις επιχειρήσεις εκτός των ΜΜΕ, στήριξη για μεταποίηση χορηγείται μόνο με τα χρηματοδοτικά εργαλεία



Ενθάρρυνση της ανάπτυξης βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας και προώθηση της 
ανάπτυξης κοινοτήτων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας σε παράκτιες και 
εσωτερικές περιοχές 

Παρεμβάσεις που συμβάλλουν στην ανάπτυξη κοινοτήτων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας σε παράκτιες και 

εσωτερικές περιοχές

• Για την επίτευξη του ειδικού στόχου  χορηγείται στήριξη για δράσεις που υλοποιούνται μέσω της τοπικής 

ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων.

• Για τους σκοπούς της στήριξης από τον ΕΤΘΑΥ, οι στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των 

τοπικών κοινοτήτων εξασφαλίζουν ότι οι τοπικές κοινότητες αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας 

εκμεταλλεύονται καλύτερα και επωφελούνται από τις ευκαιρίες που τους προσφέρει η βιώσιμη γαλάζια 

οικονομία, αξιοποιώντας και ενισχύοντας τους περιβαλλοντικούς, πολιτιστικούς, κοινωνικούς και 

ανθρώπινους πόρους

• Οι στρατηγικές μπορούν να κυμαίνονται από στρατηγικές που επικεντρώνονται στην αλιεία έως 

ευρύτερες στρατηγικές που στοχεύουν στη διαφοροποίηση των αλιευτικών περιοχών (ανάλογα με το τι 

εφαρμόζεται).



Ενίσχυση της διεθνούς διακυβέρνησης των ωκεανών και διασφάλιση 
ασφαλών, προστατευόμενων, καθαρών θαλασσών και ωκεανών που 
υπόκεινται σε βιώσιμη διαχείριση (1)

Παρεμβάσεις που συμβάλλουν στην ενίσχυση της διεθνούς διακυβέρνησης των ωκεανών και της βιώσιμης διαχείρισης 

των θαλασσών και των ωκεανών μέσω της προώθησης των γνώσεων για τη θάλασσα, της θαλάσσιας επιτήρησης και/ή 

της συνεργασίας με την ακτοφυλακή

Για την προώθηση των γνώσεων για τη θάλασσα, χορηγείται στήριξη για δράσεις που αποσκοπούν στη συλλογή, 

διαχείριση και χρήση δεδομένων για τη βελτίωση των γνώσεων σχετικά με την κατάσταση του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος, με σκοπό:

• την επίτευξη ή διατήρηση της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 1 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ

• την τήρηση των απαιτήσεων παρακολούθησης και ορισμού και διαχείρισης τόπων σύμφωνα με την οδηγία 

92/43/ΕΟΚ και την οδηγία 2009/147/ΕΚ

• τη στήριξη του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, όπως αναφέρεται στην οδηγία 2014/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

• τη βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων και της ανταλλαγής τους μέσω του Ευρωπαϊκού Δικτύου Παρατηρήσεων 

και Δεδομένων της Θάλασσας (EMODnet).



Ενίσχυση της διεθνούς διακυβέρνησης των ωκεανών και διασφάλιση 
ασφαλών, προστατευόμενων, καθαρών θαλασσών και ωκεανών που 
υπόκεινται σε βιώσιμη διαχείριση (2)

Παρεμβάσεις που συμβάλλουν στην ενίσχυση της διεθνούς διακυβέρνησης των ωκεανών και της βιώσιμης 

διαχείρισης των θαλασσών και των ωκεανών μέσω της προώθησης των γνώσεων για τη θάλασσα, της 

θαλάσσιας επιτήρησης και/ή της συνεργασίας με την ακτοφυλακή

• Για την προαγωγή της θαλάσσιας επιτήρησης, χορηγείται στήριξη για δράσεις που συμβάλλουν στην 

επίτευξη των στόχων του Κοινού Περιβάλλοντος Ανταλλαγής Πληροφοριών (CISE).

• Για την προαγωγή της συνεργασίας με την ακτοφυλακή, χορηγείται στήριξη για δράσεις που διεξάγονται 

από εθνικές αρχές, συμβάλλοντας στην ευρωπαϊκή συνεργασία όσον αφορά τα καθήκοντα 

ακτοφυλακής που αναφέρονται στο άρθρο 53, 2β και 7α του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1624, 2016/1625 και 

2016/1626, αντίστοιχα.



Γενικές Πρόνοιες Κανονισμού ΕΤΘΑΥ για Δημόσια Ενίσχυση (1)

 Καθορισμός των ποσοστών συγχρηματοδότησης

Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης του ΕΤΘΑΥ ανά ειδικό στόχο είναι 80% 

• Αντισταθμίσεις για πρόσθετο κόστος ή διαφυγόν εισόδημα

Αντισταθμίσεις για πρόσθετο κόστος ή διαφυγόν εισόδημα χορηγούνται βάσει των μεθόδων του ΚΚΔ

• Ένταση της δημόσιας ενίσχυσης

 μέγιστο ποσοστό έντασης ενίσχυσης ύψους 50% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών

 Κατά παρέκκλιση, συγκεκριμένα ανώτατα όρια έντασης ενίσχυσης για ορισμένους ειδικούς στόχους και για 
ορισμένους τύπους δράσεων.

• Όταν μία πράξη εμπίπτει σε πολλές παρεκκλίσεις αύξησης της έντασης, εφαρμόζεται το υψηλότερο μέγιστο 
ποσοστό έντασης ενίσχυσης.

• Όταν μία πράξη εμπίπτει σε παρέκκλιση μείωσης της έντασης ενίσχυσης, εφαρμόζεται  μόνο η μείωση.



Γενικές Πρόνοιες Κανονισμού ΕΤΘΑΥ για Δημόσια Ενίσχυση (2)

Ένταση της δημόσιας ενίσχυσης (1)

1 Πρώτη απόκτηση αλιευτικού σκάφους ή αντικατάσταση ή εκσυγχρονισμός κύριου ή 

βοηθητικού κινητήρα

40%

2 Πράξεις που συμβάλλουν στην υλοποίηση της υποχρέωσης εκφόρτωσης που αναφέρεται στο άρθρο 15 
του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και βελτιώνουν την επιλεκτικότητα ως προς το μέγεθος ή την 
επιλεκτικότητα ως προς το είδος των αλιευτικών εργαλείων

100%

3 Άλλες πράξεις που συμβάλλουν στην υλοποίηση της υποχρέωσης εκφόρτωσης που αναφέρεται στο 
άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013:
- πράξεις για τη βελτίωση της υποδομής των αλιευτικών λιμένων, των ιχθυόσκαλων, των τόπων 

εκφόρτωσης και των καταφυγίων, προκειμένου να διευκολυνθούν η εκφόρτωση και η αποθήκευση 
ανεπιθύμητων αλιευμάτων

- πράξεις [...] σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013

75%

4 Πράξεις για τη βελτίωση της υγείας, της ασφάλειας και των εργασιακών συνθηκών επί των αλιευτικών 
σκαφών

75%

7 Έλεγχος και Επιβολή 85%



Γενικές Πρόνοιες Κανονισμού ΕΤΘΑΥ για Δημόσια Ενίσχυση (3)

Ένταση της δημόσιας ενίσχυσης (2)

8 Πράξεις σχετικές με την παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας (συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου και της 
εφαρμογής της νομοθεσίας)

100%

9 Σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι δημόσιος οργανισμός ή επιχείρηση επιφορτισμένη με τη 
λειτουργία υπηρεσιών γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 106 
παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, εφόσον η στήριξη χορηγείται για τη λειτουργία των εν λόγω υπηρεσιών

100%

10 Αντισταθμίσεις που σχετίζονται με πρόσθετες δαπάνες ή διαφυγόν εισόδημα βάσει του άρθρου 30 
(προσωρινή και μόνιμη παύση και πρόσθετες δαπάνες ή διαφυγόν εισόδημα στην υδατοκαλλιέργεια)

100%

11 Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων για τη διαχείριση της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας για 
επιστημονικούς σκοπούς

100%

12 Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων των θαλάσσιων, 
παράκτιων και εσωτερικών υδάτων

100%

13 Πράξεις που υποστηρίζουν τη βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια και υλοποιούνται από ΜΜΕ 60% 



Γενικές Πρόνοιες Κανονισμού ΕΤΘΑΥ για Δημόσια Ενίσχυση (4)

Ένταση της δημόσιας ενίσχυσης (3)

14 Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων
Πράξεις που πληρούν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:
(i) εξυπηρετεί συλλογικό συμφέρον·
(ii) έχει συλλογικό δικαιούχο·
(iii) διαθέτει καινοτόμα χαρακτηριστικά ή διασφαλίζει την πρόσβαση του κοινού στα 
αποτελέσματα των πράξεων 

100%

15 Λειτουργικές δαπάνες των ΤΟΔΑ 100%

16 Πράξεις διαφορετικές από εκείνες που καλύπτονται από τη σειρά 14, οι οποίες πληρούν τα 
ακόλουθα κριτήρια:
(i) εξυπηρετεί συλλογικό συμφέρον
(ii)έχει συλλογικό δικαιούχο
(iii)διαθέτει καινοτόμα χαρακτηριστικά ή διασφαλίζει την πρόσβαση του κοινού στα 
αποτελέσματα των πράξεων

100%



Γενικές Πρόνοιες Κανονισμού ΕΤΘΑΥ για Δημόσια Ενίσχυση (5)

Ένταση της δημόσιας ενίσχυσης (4)

17 Πράξεις που σχετίζονται με τις γνώσεις για τη θάλασσα, τη θαλάσσια επιτήρηση ή τη συνεργασία με 
την ακτοφυλακή

100%

18 Πράξεις που συνδέονται με τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση ή τη 
διαχείριση διαφανών συστημάτων ανταλλαγής αλιευτικών δυνατοτήτων μεταξύ κρατών μελών 
σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013

100%

19 Πράξεις που υποστηρίζουν καινοτόμα προϊόντα, διαδικασίες ή εξοπλισμό στον τομέα της αλιείας, 
της υδατοκαλλιέργειας και της μεταποίησης

75%

20 Πράξεις που υλοποιούνται από οργάνωση παραγωγών, ενώσεις οργανώσεων παραγωγών ή 
διακλαδικές οργανώσεις 

75%

21 Πράξεις που υλοποιούνται από οργανώσεις αλιέων ή άλλους συλλογικούς δικαιούχους 60%

22 Χρηματοδοτικά μέσα 100%



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας 2021-2027 (1)

Περιεχόμενο

• Οριζόντια κεφάλαια με βάση τον Κανονισμό Κοινών Διατάξεων (ΚΚΔ)

• Συνθήκες ενεργοποίησης

• Ανάλυση της κατάστασης όσον αφορά την SWOT (τις δυνατότητες, τις αδυναμίες, τις ευκαιρίες, τις 
απειλές) και τον εντοπισμό των αναγκών που πρέπει να αντιμετωπιστούν συμπεριλαμβανομένου και 
των αναγκών που προκύπτουν σε περιφερειακό επίπεδο (Λεβαντίνη / Μεσόγειος)

• Στρατηγική αντιμετώπισης των πιο πάνω και επιλογή των ανάλογων «Μέτρων» / Δράσεων

• Χρηματοοικονομική ανάλυση

• Επιλογή κατάλληλων δεικτών επίδοσης, αποτελέσματος και εκροών.

• Πλαίσιο επίδοσης



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας 2021-2027 (2)

Για την παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας αναμένεται ότι θα ληφθούν υπόψη τα πιο 
κάτω: 

1. προσαρμογή και διαχείριση της αλιευτικής ικανότητας

2. προώθηση πρακτικών αλιείας χαμηλού αντίκτυπου και χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα που είναι ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή, οι οποίες 
ελαχιστοποιούν τις ζημιές στο θαλάσσιο περιβάλλον

3. ενίσχυση της αλυσίδας αξίας του τομέα και προώθηση στρατηγικών εμπορίας

4. προώθηση δεξιοτήτων, γνώσεων, καινοτομίας και δημιουργίας ικανοτήτων

5. βελτίωση της υγείας, της ασφάλειας και των συνθηκών εργασίας επί των αλιευτικών 
σκαφών

6. αυξημένη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις συλλογής δεδομένων, ιχνηλασιμότητας, 
παρακολούθησης, ελέγχου και επιτήρησης



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας 2021-2027 (3)

Συνέχεια…

7. συμμετοχή στη συμμετοχική διαχείριση του θαλάσσιου χώρου, συμπεριλαμβανομένων 
των προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών και των τόπων του Natura 2000

8. διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων στην ευρύτερη βιώσιμη γαλάζια οικονομία

9. συλλογική οργάνωση και συμμετοχή στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και παροχής 
συμβουλών

10. εφαρμογή των προαιρετικών κατευθυντήριων γραμμών του FAO για τη διασφάλιση της 
βιώσιμης αλιείας μικρής κλίμακας

11. το περιφερειακό σχέδιο δράσης για την αλιεία μικρής κλίμακας από τη Γενική Επιτροπή 
Αλιείας για τη Μεσόγειο
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Λογική Παρέμβασης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Εθνικές 
Πολιτικές

Πολιτικές του ΚΚΔ +
Κοινή Αλιευτική Πολιτική 

Ανάγκες / 
Προτεραιότητες

Χρηματοδότηση 
ΕΕ, εθνική 
ιδιωτική

Παρεμβάσεις/ 
Μέτρα

Αποτελέσματα Στόχοι

Δείκτες   
εκροών

Δείκτες 
Αποτελέσματος

Επιπτώσεις

Ορόσημα 2024 και τελικοί στόχοι 2027
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Χρονοδιάγραμμα

• Έναρξη διαβούλευσης → Ιούλιος 2019

• Ετοιμασία SWOT και Στρατηγικής → Νοέμβριος 2019

• Επιλογή μέτρων και ενδεικτικός προϋπολογισμός → Ιανουάριος 2020

• Υποβολή Στρατηγικής Μελέτης Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον  → Απρίλιος 2020

• Επιτροπή Παρακολούθησης Προγράμματος → Ιούλιος 2020

• Υποβολή Προγράμματος στην Ε. Επιτροπή  → Αύγουστος 2020

• Έγκριση Προγράμματος → Δεκέμβριος 2020

• Έναρξη Υλοποίησης προγράμματος → 1η Ιανουαρίου 2021



• Γραπτά σχόλια: μέχρι Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019

• Ηλεκτρονική διεύθυνση: npappouli@dfmr.moa.gov.cy

• Φαξ: 22 423293

• Ταχυδρομική διεύθυνση: 

Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών - Βηθλεέμ 101, 1416 Λευκωσία 

Απόψεις και Εισηγήσεις

mailto:npappouli@dfmr.moa.gov.cy


Η ημερίδα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 2014 -2020

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Λευκωσία, 26 Ιουλίου 2019

«Δημόσια Διαβούλευση»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θάλασσας, 
Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας 2021-2027

ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ 

ΕΡΕΥΝΩΝ


