
EL 1 EL

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΤΘΑ

1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΕΤΉΣΙΑΣ ΈΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ

CCI 2014CY14MFOP001

Τίτλος European Maritime and Fisheries Fund - 
Operational Programme for Cyprus

Έκδοση 2015.3

Ημερομηνία έγκρισης της 
έκθεσης από την επιτροπή 
παρακολούθησης (άρθρο 113 
στοιχείο δ) του ΕΤΘΑ)



EL 2 EL

2. ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΎ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ (ΆΡΘΡΟ 50 
ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013)

Βασικές πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος κατά 
το αντίστοιχο έτος, περιλαμβανομένων των χρηματοδοτικών μέσων, με αναφορά στα 
δημοσιονομικά στοιχεία και στα στοιχεία που αφορούν τους δείκτες.

Κατά το έτος 2014  ολοκληρώθηκε η ετοιμασία του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
(ΕΠ) «Θάλασσα» και αποστάληκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έγκριση. Κατά το 
2014 και 2015 έγιναν οι απαραίτητες διαβουλεύσεις με τη ΓΔ Θαλάσσιας Πολιτικής και 
Αλιείας της ΕΕ για την οριστικοποίηση και έγκριση του Προγράμματος.  Το ΕΠ 
«ΘΑΛΑΣΣΑ» 2014-2020 εγκρίθηκε στις 02 Ιουλίου 2015 με την εκτελεστική Απόφαση 
C/2015/4605. Το ΕΠ συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 
Αλιείας της ΕΕ με ποσοστό 75,49 %, ενώ το υπόλοιπο 24,51% θα διατεθεί από την 
Κυπριακή Δημοκρατία. Το συνολικό ποσό του Προγράμματος ανέρχεται €52.610.493 
και κατανέμεται στις 6 Προτεραιότητες της Ένωσης και την Τεχνική Βοήθεια. Στην 
ετήσια έκθεση για τα έτη 2014-2015, η πρόοδος υλοποίησης του Προγράμματος 
περιορίζεται  στο 2ο εξάμηνο του 2015.

Το 2015 ήταν ουσιαστικά χρόνος ανάπτυξης των δομών και μηχανισμών για την 
προετοιμασία και ωρίμανση των έργων που αναμένεται να υλοποιηθούν μέσω του 
Προγράμματος και αποτέλεσε έτος προετοιμασίας των δομών και διαδικασιών 
διαχείρισης και ελέγχου καθώς και ωρίμανσης των έργων που δύναται να 
συγχρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος. Κατά τα δύο προαναφερόμενα 
έτη ολοκληρώθηκε το κύριο μέρος του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία 
των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων την προγραμματική περίοδο 
2014-2020. Κατά το 2015 είχαν ξεκινήσει επαφές με τους δυνητικούς Δικαιούχους, 
καθώς και προπαρασκευαστικές ενέργειες για διευκόλυνση της έναρξης της υλοποίησης 
των έργων, καθώς και άλλα μέτρα στα πλαίσια της εταιρικότητας, με στόχο τη μέγιστη 
δυνατή αξιοποίηση των πόρων που παρέχονται στα πλαίσια του Προγράμματος και την 
αποτελεσματική εφαρμογή του.  Συγκεκριμένα, κατά το 2015 έγιναν οι ακόλουθες 
ενέργειες:

(α) Προπαρασκευαστικές ενέργειες για υλοποίηση των έργων

(β) Καθορισμός των αρμοδίων αρχών διαχείρισης και ελέγχου και των λεπτομερών 
αρμοδιοτήτων/καθηκόντων τους, καθώς και των διαδικασιών συντονισμού, εφαρμογής, 
παρακολούθησης, χρηματοδότησης και ελέγχου, σύμφωνα με τις σχετικές Αποφάσεις 
του Υπουργικού Συμβουλίου.

(γ)  Σχεδιασμός του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου και αναβάθμιση του 
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος.

(δ)    Συναντήσεις του Ενδιάμεσου Φορέα και της Διαχειριστικής Αρχής με τους 
δυνητικούς Δικαιούχους για επεξήγηση των διαδικασιών και συζήτηση ενεργειών 
ωρίμανσης των έργων.  Τόσο οι συναντήσεις που έγιναν όσο και η  επικοινωνία με 
άλλες μορφές κρίθηκε αναγκαία, ώστε να τροχιοδρομηθούν οι απαραίτητες ενέργειες 
από μέρους των Δικαιούχων, ακόμη και πριν την ένταξη των έργων με στόχο την 
επίσπευση της υλοποίησης του ΕΠ.
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Υλοποίηση του Προγράμματος

Μέσα στο 2015  ξεκίνησε επίσημα η διαδικασία ένταξης έργων για το σχέδιο χορηγιών 
με τίτλο «Σχέδιο Απόσυρσης Αλιευτικών Σκαφών Παράκτιας Αλιείας Μικρής 
Κλίμακας»  της Προτεραιότητας της Ένωσης 1, το οποίο και ολοκληρώθηκε τον 
Ιανουαρίου του 2016. Συνολικά κατά το 2015 εντάχθηκαν  για το Σχέδιο αυτό  65 έργα 
και καταβλήθηκε  ποσό χορηγίας ύψους €2.920.480,70 σε  συνολικά 67 Δικαιούχους.

Εντός του 2016 έχει ξεκινήσει η διαδικασία ένταξης των έργων και για άλλα σχέδια 
χορηγιών και έργα Δημόσιων Συμβάσεων. 

Επιτροπή Παρακολούθησης

Στα πλαίσια επίσπευσης της υλοποίησης του Προγράμματος έγινε άτυπη συνεδρίαση 
της Επιτροπής Παρακολούθησης στις 3 Απριλίου 2015, η οποία ενέκρινε τους κανόνες 
εσωτερικής λειτουργίας της και τα Γενικά Κριτήρια Αξιολόγησης καθώς και τα ειδικά 
κριτήρια επιλογής για τα σχέδια χορηγιών «Απόσυρσης αλιευτικών σκαφών παράκτιας 
αλιείας μικρής κλίμακας» και «Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια». 
Μετά την έγκριση του ΕΠ έγινε η επίσημη 1η συνεδρία της Επιτροπής 
Παρακολούθησης στις 25 Σεπτεμβρίου 2015, με την οποία επικυρώθηκαν οι αποφάσεις 
της άτυπης Επιτροπής Παρακολούθησης.

Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου

Το Υπουργικό Συμβούλιο, με την απόφασή του (αρ. 79.735 ημερομηνίας 17/11/2015), 
ενέκρινε τον ορισμό των αρμοδίων Αρχών για τη διαχείριση και έλεγχο των ΕΠ για την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020. Με βάση την εν λόγω Απόφαση, για το ΕΠ 
«ΘΑΛΑΣΣΑ» 2014-2020:

 Η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης 
ορίστηκε ως Διαχειριστική Αρχή

 Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών ορίστηκε ως Ενδιάμεσος Φορέας 
για έργα δημοσίων συμβάσεων και έργα σχεδίων χορηγιών

 Το Γενικό Λογιστήριο ορίστηκε ως Αρχή Πιστοποίησης και ως Ενδιάμεσος 
Φορέας για επαλήθευση δαπανών έργων δημοσίων συμβάσεων

 Η  Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου ορίστηκε ως Αρχή Ελέγχου και ως 
ανεξάρτητος ελεγκτικός φορέας για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των 
αρχών/ φορέων με κριτήρια ορισμού που καθορίζονται από τους σχετικούς 
Κανονισμούς της ΕΕ.

Η Διαχειριστική Αρχή στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της έχει ετοιμάσει 
κατευθυντήριες γραμμές/εγκυκλίους για όλες τις επιμέρους διαδικασίες του 
Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου για έγκαιρη έναρξη της διαδικασίας έκδοσης 
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων και υλοποίησης των ΕΠ. Παράλληλα, το 
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) αναπτύσσεται σε 8 διακριτές φάσεις 
ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η υποβολή της πρώτης ενδιάμεσης αίτησης πληρωμής 
προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Μάιο 2016. Τόσο οι εγκύκλιοι σχετικά με την 
εκτέλεση των καθηκόντων των ενδιάμεσων φορέων και την υλοποίηση έργων των 
Δικαιούχων όσο και το ηλεκτρονικό σύστημα εγγραφής και αποθήκευσης δεδομένων 
για κάθε έργο (ΟΠΣ)  έχουν τεθεί στη διάθεση της Αρχής Ελέγχου έτσι ώστε να 
καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης των 
αρχών/φορέων με τα κριτήρια ορισμού που καθορίζονται από τους σχετικούς 
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Κανονισμούς της ΕΕ.
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3. ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΉΤΩΝ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ

3.1. Επισκόπηση της υλοποίησης (άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (EΕ) 
αριθ. 1303/2013)

Πρέπει να παρασχεθούν πληροφορίες υπό τη μορφή συνοπτικών και γενικών σχολίων 
σχετικά με την υλοποίηση των δράσεων προτεραιότητας της Ένωσης και την τεχνική 
βοήθεια για τα αντίστοιχα έτη με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, τα σημαντικά 
προβλήματα και τις ενέργειες που έγιναν για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων.

Προτεραιότητα της Ένωσης Βασικές πληροφορίες σχετικά με την 
υλοποίηση της προτεραιότητας με 
αναφορά στις βασικές εξελίξεις, τα 
σημαντικά προβλήματα και τις ενέργειες 
που έγιναν για την αντιμετώπιση αυτών 
των προβλημάτων

1 - Προώθηση της περιβαλλοντικά 
βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη χρήση 
των πόρων, καινοτόμου, ανταγωνιστικής 
και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας

Μέσω της Προτεραιότητας της Ένωσης  1 
αναμένεται να χρηματοδοτηθούν μέτρα για 
στήριξη του τομέα της αλιείας, με έμφαση 
στη στήριξη της μικρής παράκτιας αλιείας, 
περιβαλλοντικά μέτρα όπως η κατασκευή 
νέων  και η αναβάθμιση των υφιστάμενων 
τεχνητών υφάλων, καθώς και μέτρα για τη 
βελτίωση αλιευτικών καταφυγίων.

Κάτω από την Προτεραιότητα  της Ένωσης 
1 δόθηκε προτεραιότητα στα σχέδια 
χορηγιών που αναμένεται ότι θα έχουν 
σημαντικά θετικό αντίκτυπο για τον 
αλιευτικό τομέα, ιδιαίτερα στην παράκτια 
αλιεία. 

Μέτρο 1.10 Οριστική παύση των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων (άρθρο 34)

Η έναρξη του προγράμματος έγινε με την 
προκήρυξη του «Σχεδίου Απόσυρσης 
Αλιευτικών Σκαφών Παράκτιας Αλιείας» 
μέσω του Μέτρου 1.10 με προϋπολογισμό 
€3 εκ. δημόσια δαπάνη. Η  1η πρόσκληση 
του πιο πάνω Σχεδίου προκηρύχθηκε στις 
08 Ιουνίου 2015 και μέχρι τις 08 Ιουλίου 
υποβλήθηκαν 159 αιτήσεις. Κατά τη Φάση 
1 αξιολογήθηκαν θετικά 120 προτάσεις 
που πέρασαν στη Φάση 2, όπου έγινε η 
βαθμολόγηση των προτάσεων και 
ετοιμάστηκε ο αντίστοιχος κατάλογος. 
Κατά το 2015 εντάχθηκαν συνολικά 65 
έργα και καταβλήθηκε το ποσό των 
€2.920.480,70 σε  συνολικά 67 
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Προτεραιότητα της Ένωσης Βασικές πληροφορίες σχετικά με την 
υλοποίηση της προτεραιότητας με 
αναφορά στις βασικές εξελίξεις, τα 
σημαντικά προβλήματα και τις ενέργειες 
που έγιναν για την αντιμετώπιση αυτών 
των προβλημάτων
Δικαιούχους .

Με την ολοκλήρωση του σχεδίου τον 
Ιανουάριο του 2016 εντάχθηκαν συνολικά 
66 έργα και καταβλήθηκε το πόσο των 
€2.955.480,70 σε συνολικά 68 
Δικαιούχους.

Η απόσυρση του κάθε αλιευτικού σκάφους 
έγινε είτε με διάλυση, είτε 
χρησιμοποιήθηκε ως έκθεμα εφόσον 
αποδείχθηκε ότι ανήκει στα παραδοσιακά 
ξύλινα σκάφη που συμβάλουν στη 
διατήρηση της ναυτικής κληρονομιάς της 
Κύπρου μετά από πιστοποίηση από το 
Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας και το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου. Συγκεκριμένα από 
τα 66 αλιευτικά σκάφη που αποσύρθηκαν, 
τα 8 διαλύθηκαν, τα 6 παραχωρήθηκαν στο 
Εργαστήριο Εναλίων Αρχαιολογικών 
Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου και 
τα υπόλοιπα 52 παραχωρήθηκαν σε 
Δήμους και Κοινοτικά Συμβούλια σε όλη 
την Κύπρο για αξιοποίηση τους ως 
εκθέματα στη ξηρά.

Μέτρο 1.18 Προστασία και 
αποκατάσταση της θαλάσσιας 
βιοποικιλότητας και των 
οικοσυστημάτων

Το 2015 ετοιμάστηκε το «Σχέδιο για την 
καταπολέμηση του λαγοκέφαλου στα 
παράκτια νερά της Κύπρου» μέσω του 
Μέτρου 1.18 (άρθρο 40.θ) και αναμένεται 
η έγκριση του από τη ΔΑ και η προκήρυξη 
της 1ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων 
το 1ο εξάμηνο του 2016.  Το σχέδιο αυτό 
θεωρείται καινοτόμο.

2 - Προαγωγή της περιβαλλοντικά 
βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη χρήση 
των πόρων, καινοτόμου, ανταγωνιστικής 
και βασιζόμενης στη γνώση 
υδατοκαλλιέργειας

Μέσω της Προτεραιότητας της Ένωσης 2 
αναμένεται να χρηματοδοτηθούν μέτρα για 
στήριξη της υδατοκαλλιέργειας μέσω 
παραγωγικών επενδύσεων για τον 
εκσυγχρονισμό των μονάδων και την 
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Προτεραιότητα της Ένωσης Βασικές πληροφορίες σχετικά με την 
υλοποίηση της προτεραιότητας με 
αναφορά στις βασικές εξελίξεις, τα 
σημαντικά προβλήματα και τις ενέργειες 
που έγιναν για την αντιμετώπιση αυτών 
των προβλημάτων
αύξηση της παραγωγής τους, καθώς και η 
δημιουργία κατάλληλων υποδομών για 
στήριξη των μονάδων υδατοκαλλιέργειας.

Κάτω από την Προτεραιότητα της Ένωσης 
2 δόθηκε προτεραιότητα στην ετοιμασία 
του σχεδίου χορηγιών για τις παραγωγικές 
επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια. Το 
σχέδιο ετοιμάστηκε σε συνεργασία με τους 
εμπειρογνώμονες σε θέματα 
υδατοκαλλιέργειας στο Τμήμα Αλιείας και 
Θαλασσίων Ερευνών, ώστε να 
διασφαλιστεί η συνοχή του σχεδίου με την 
Εθνική Στρατηγική για την 
υδατοκαλλιέργεια, αλλά και τις ανάγκες 
του Τομέα της υδατοκαλλιέργειας.  Το 
σχέδιο προκηρύχτηκε το Μάρτιο του 2016 
και αναμένεται να υπάρξει αρκετό 
ενδιαφέρον για επενδύσεις στον τομέα 
αυτό.

3 - Προαγωγή της εφαρμογής της ΚΑλΠ Μέσω της Προτεραιότητας της Ένωσης 3 
αναμένεται να χρηματοδοτηθούν τα μέτρα 
για τη συλλογή δεδομένων και τον έλεγχο 
των αλιευτικών δραστηριοτήτων.

Μέτρο 3.1 Έλεγχος και Επιβολή (άρθρο 
76)

Κατά το 2015 ξεκίνησε  η υλοποίηση του 
πλάνου για την δημιουργία ενός 
αποτελεσματικού συστήματος ελέγχου 
αλιείας.  Αναμένεται ότι εντός του 2016 θα 
γίνει η ένταξη έργων στα πλαίσια σχετικής 
πρόσκλησης για σχέδιο χορηγιών, καθώς 
και για έργα δημοσίων συμβάσεων. Στα 
πλαίσια του Σχεδίου Χορηγιών  θα δοθούν 
ενισχύσεις στις επιχειρήσεις για τη 
συμμόρφωση τους σε σχέση με τους 
κανόνες ελέγχου για ενέργειες που 
αφορούν τα ηλεκτρονικά συστήματα 
αναφοράς αλιευμάτων και τη ζύγιση και 
ιχνηλασιμότητα αλιευτικών προϊόντων.  Τα 
έργα Δημοσίων Συμβάσεων αφορούν έργα 
και ενέργειες των αρχών  ελέγχου στα 
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Προτεραιότητα της Ένωσης Βασικές πληροφορίες σχετικά με την 
υλοποίηση της προτεραιότητας με 
αναφορά στις βασικές εξελίξεις, τα 
σημαντικά προβλήματα και τις ενέργειες 
που έγιναν για την αντιμετώπιση αυτών 
των προβλημάτων
πλαίσια του Μέτρου 3.1.

Μέτρο 3.2 Συλλογή Δεδομένων (άρθρο 
77)

Κατά τη διάρκεια του 2014 και 2015 
υλοποιήθηκαν οι ετήσιες εργασίες του 
Εθνικού Προγράμματος Συλλογής 
Αλιευτικών Δεδομένων, στα πλαίσια του 
Κοινοτικού Νομοθετικού Πλαισίου 
Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων, και 
όπως ορίζεται στην Απόφαση της 
Επιτροπής E(2013) 5568 ημερομηνίας 30 
Αυγούστου 2013.  Οι  πιο πάνω ενέργειες 
θα ενταχθούν στο ΕΠ με την προκήρυξη 
της σχετικής πρόσκλησης για έργα 
δημοσίων συμβάσεων.

4 - Αύξηση της απασχόλησης και της 
εδαφικής συνοχής

Μέσω της Προτεραιότητας 4 αναμένεται 
να χρηματοδοτηθούν στρατηγικές  τοπικές 
ανάπτυξης των περιοχών αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας που υλοποιούνται από 
Τοπικές Ομάδες Δράσης Αλιείας (ΤΟΔΑ). 
Ετοιμάστηκε από το ΤΑΘΕ η πρόσκληση 
προς τις ΤΟΔΑ και αναμένεται η έγκριση 
από τη ΔΑ και ακολούθως η προκήρυξη 
της το 1ο εξάμηνο του 2016. Επίσης, στα 
πλαίσια συνεργασίας με τη ΔΑ για το 
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-
2020 δόθηκε η δυνατότητα σε Ομάδες 
Τοπικής Δράσης που αναμένεται να 
δραστηριοποιηθούν και ως ΤΟΔΑ, να 
λάβουν χρηματοδότηση μέσω του ΠΑΑ 
για προπαρασκευαστική υποστήριξη που 
περιλαμβάνει την ετοιμασία των 
Στρατηγικών τους, ώστε να λαμβάνει 
υπόψη και να ενσωματώνει τις δράσεις και 
ανάγκες του αλιευτικού τομέα στις 
περιοχές παρέμβασης που 
δραστηριοποιούνται.

5 - Προαγωγή της εμπορίας και της 
μεταποίησης

Μέσω της Προτεραιότητας της Ένωσης 5 
αναμένεται να χρηματοδοτηθούν μέτρα για 
την εμπορία και μεταποίηση των 
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Προτεραιότητα της Ένωσης Βασικές πληροφορίες σχετικά με την 
υλοποίηση της προτεραιότητας με 
αναφορά στις βασικές εξελίξεις, τα 
σημαντικά προβλήματα και τις ενέργειες 
που έγιναν για την αντιμετώπιση αυτών 
των προβλημάτων
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

6 - Προαγωγή της εφαρμογής της 
Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής

Μέσω της Προτεραιότητας της Ένωσης 6 
αναμένεται να χρηματοδοτηθούν μέτρα για 
την ανάπτυξη και υλοποίηση της 
Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής, 
καθώς και του Κοινού Περιβάλλοντος 
Ανταλλαγής Πληροφοριών (ΚΠΑΠ).

Κάτω από την Προτεραιότητα 6 
αναμένεται να υλοποιηθούν μελέτες για τη 
βελτίωση της γνώσης για το θαλάσσιο 
περιβάλλον και για την Ολοκληρωμένη 
διαχείριση παράκτιων ζωνών.  Κατά το 
2015 έγιναν συναντήσεις και ενημέρωση 
των  Δικαιούχων  με στόχο την ωρίμανση 
των έργων τους και την  επίσπευση της 
υλοποίησης των δράσεων που απαιτούνται 
για υλοποίηση της Προτεραιότητας της 
Ένωσης 6.

7 - Τεχνική βοήθεια Η  τεχνική βοήθεια στοχεύει στην άμεση 
έναρξη και εφαρμογή του Προγράμματος , 
στην ενημέρωση των δυνητικών 
δικαιούχων και υπόλοιπων εμπλεκόμενων 
φορέων, στην καλύτερη προετοιμασία και 
ωριμότητα των έργων και δράσεων που θα 
ενταχθούν στο πρόγραμμα και στην 
αποτελεσματικότερη εφαρμογή, διαχείριση 
και έλεγχο του προγράμματος. 
Συγκεκριμένα, μέσα στο 2014-2015 
υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες δράσεις : 
Εκδόθηκε τρίπτυχο με ενημερωτικό υλικό 
για τις προτεραιότητες και τους στόχους 
 του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Θάλασσα» 2014-2020 για το κοινό, ενώ 
τον Οκτώβριο του 2015 διεξήχθη η 
Παγκύπρια Αγροτική Έκθεση όπου και 
ετοιμάστηκε foamposter, και στην οποία 
έγινε προβολή του προγράμματος, και 
διανομή ενημερωτικού υλικού στο κοινό. 
Για την προκήρυξη του Μέτρου 1.10 έγινε 
δημοσίευση σε 2 εφημερίδες, καθώς και 
έκδοση του Οδηγού εφαρμογής του 
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Προτεραιότητα της Ένωσης Βασικές πληροφορίες σχετικά με την 
υλοποίηση της προτεραιότητας με 
αναφορά στις βασικές εξελίξεις, τα 
σημαντικά προβλήματα και τις ενέργειες 
που έγιναν για την αντιμετώπιση αυτών 
των προβλημάτων
Σχεδίου. Επίσης, λειτουργοί του ΕΦ 
συμμετείχαν σε εκπαιδευτικά σεμινάρια 
στο εξωτερικό καθώς και σε διάφορες 
Επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Παράλληλα, διοργανώθηκαν η Άτυπη 
Επιτροπή Παρακολούθησης  τον Απρίλιο 
του 2015 καθώς και η 1η Επιτροπή 
Παρακολούθησης τον Σεπτέμβριο 
του2015.
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3.2. Δείκτες αποτελεσμάτων και απόδοσης καθώς και οικονομικοί δείκτες για το ΕΤΘΑ (άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1303/2013)

Προτεραιότητα της Ένωσης 1 - Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη χρήση των πόρων, καινοτόμου, ανταγωνιστικής 
και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΘΑ
Ειδικός στόχος Δείκτης αποτελεσμάτων Μονάδα μέτρησης Τιμή-στόχος (2023) Συγκεντρωτική τιμή 2015

1 - Μείωση του αντίκτυπου της 
αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον, 
συμπεριλαμβανομένης της κατά το 
δυνατόν αποφυγής και μείωσης των 
ανεπιθύμητων αλιευμάτων

1.4.a - Μεταβολή στα ανεπιθύμητα 
αλιεύματα (τόνοι)

tonnes 0,00000 0,00000 0,00000

1 - Μείωση του αντίκτυπου της 
αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον, 
συμπεριλαμβανομένης της κατά το 
δυνατόν αποφυγής και μείωσης των 
ανεπιθύμητων αλιευμάτων

1.4.b - Μεταβολή στα ανεπιθύμητα 
αλιεύματα (%)

% 0,00000 0,00000 0,00000

1 - Μείωση του αντίκτυπου της 
αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον, 
συμπεριλαμβανομένης της κατά το 
δυνατόν αποφυγής και μείωσης των 
ανεπιθύμητων αλιευμάτων

1.5 - Μεταβολή στην απόδοση καυσίμου 
κατά την αλίευση ιχθύων

litres fuel/ tonnes 
landed catch

0,00000 0,00000 0,00000

2 - Προστασία και αποκατάσταση 
της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και 
των οικοσυστημάτων

1.10.b - Μεταβολή της κάλυψης άλλων 
μέτρων προστασίας του χώρου δυνάμει 
του άρθρου 13 παράγραφος 4 της 
οδηγίας 2008/56/ΕΚ

Km² 140,00000 0,00000 0,00000

3 - Εξασφάλιση ισορροπίας μεταξύ 
της αλιευτικής ικανότητας και των 
διαθέσιμων αλιευτικών δυνατοτήτων

1.3 - Μεταβολή των καθαρών κερδών thousand Euros -3.520,00000 0,00000 0,00000
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Ειδικός στόχος Δείκτης αποτελεσμάτων Μονάδα μέτρησης Τιμή-στόχος (2023) Συγκεντρωτική τιμή 2015

3 - Εξασφάλιση ισορροπίας μεταξύ 
της αλιευτικής ικανότητας και των 
διαθέσιμων αλιευτικών δυνατοτήτων

1.6 - Μεταβολή του % των στόλων 
στους οποίους παρατηρείται έλλειψη 
ισορροπίας

% 100,00000 0,00000 0,00000

4 - Αύξηση της ανταγωνιστικότητας 
και της βιωσιμότητας των αλιευτικών 
επιχειρήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των 
παράκτιων στόλων μικρής κλίμακας, 
και βελτίωση της ασφάλειας ή των 
συνθηκών εργασίας

1.3 - Μεταβολή των καθαρών κερδών thousand Euros 0,00000 0,00000 0,00000

4 - Αύξηση της ανταγωνιστικότητας 
και της βιωσιμότητας των αλιευτικών 
επιχειρήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των 
παράκτιων στόλων μικρής κλίμακας, 
και βελτίωση της ασφάλειας ή των 
συνθηκών εργασίας

1.8 - Απασχόληση που διατηρείται 
(ΙΠΑ) στον τομέα της αλιείας ή σε 
συμπληρωματικές δραστηριότητες

FTE 762,00000 0,00000 0,00000

4 - Αύξηση της ανταγωνιστικότητας 
και της βιωσιμότητας των αλιευτικών 
επιχειρήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των 
παράκτιων στόλων μικρής κλίμακας, 
και βελτίωση της ασφάλειας ή των 
συνθηκών εργασίας

1.9.a - Μεταβολή του αριθμού των 
εργατικών ατυχημάτων και 
τραυματισμών

number 0,00000 0,00000 0,00000

4 - Αύξηση της ανταγωνιστικότητας 
και της βιωσιμότητας των αλιευτικών 
επιχειρήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των 
παράκτιων στόλων μικρής κλίμακας, 
και βελτίωση της ασφάλειας ή των 
συνθηκών εργασίας

1.9.b - Μεταβολή του % των εργατικών 
ατυχημάτων και τραυματισμών επί του 
συνόλου των αλιέων

% 0,00000 0,00000 0,00000
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Ειδικός στόχος Δείκτης αποτελεσμάτων Μονάδα μέτρησης Τιμή-στόχος (2023) Συγκεντρωτική τιμή 2015

5 - Παροχή στήριξης για την 
ενίσχυση της τεχνολογικής 
ανάπτυξης και καινοτομίας, 
συμπεριλαμβανομένων της αύξησης 
της ενεργειακής αποδοτικότητας και 
της μεταφοράς γνώσης

1.3 - Μεταβολή των καθαρών κερδών thousand Euros 0,00000 0,00000 0,00000

Ειδικός στόχος Δείκτης αποτελεσμάτων 2014

1 - Μείωση του αντίκτυπου της 
αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον, 
συμπεριλαμβανομένης της κατά το 
δυνατόν αποφυγής και μείωσης των 
ανεπιθύμητων αλιευμάτων

1.4.a - Μεταβολή στα ανεπιθύμητα 
αλιεύματα (τόνοι)

0,00000

1 - Μείωση του αντίκτυπου της 
αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον, 
συμπεριλαμβανομένης της κατά το 
δυνατόν αποφυγής και μείωσης των 
ανεπιθύμητων αλιευμάτων

1.4.b - Μεταβολή στα ανεπιθύμητα 
αλιεύματα (%)

0,00000

1 - Μείωση του αντίκτυπου της 
αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον, 
συμπεριλαμβανομένης της κατά το 
δυνατόν αποφυγής και μείωσης των 
ανεπιθύμητων αλιευμάτων

1.5 - Μεταβολή στην απόδοση καυσίμου 
κατά την αλίευση ιχθύων

0,00000

2 - Προστασία και αποκατάσταση 
της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και 
των οικοσυστημάτων

1.10.b - Μεταβολή της κάλυψης άλλων 
μέτρων προστασίας του χώρου δυνάμει 
του άρθρου 13 παράγραφος 4 της 
οδηγίας 2008/56/ΕΚ

0,00000

3 - Εξασφάλιση ισορροπίας μεταξύ 
της αλιευτικής ικανότητας και των 
διαθέσιμων αλιευτικών δυνατοτήτων

1.3 - Μεταβολή των καθαρών κερδών 0,00000
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Ειδικός στόχος Δείκτης αποτελεσμάτων 2014

3 - Εξασφάλιση ισορροπίας μεταξύ 
της αλιευτικής ικανότητας και των 
διαθέσιμων αλιευτικών δυνατοτήτων

1.6 - Μεταβολή του % των στόλων 
στους οποίους παρατηρείται έλλειψη 
ισορροπίας

0,00000

4 - Αύξηση της ανταγωνιστικότητας 
και της βιωσιμότητας των αλιευτικών 
επιχειρήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των 
παράκτιων στόλων μικρής κλίμακας, 
και βελτίωση της ασφάλειας ή των 
συνθηκών εργασίας

1.3 - Μεταβολή των καθαρών κερδών 0,00000

4 - Αύξηση της ανταγωνιστικότητας 
και της βιωσιμότητας των αλιευτικών 
επιχειρήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των 
παράκτιων στόλων μικρής κλίμακας, 
και βελτίωση της ασφάλειας ή των 
συνθηκών εργασίας

1.8 - Απασχόληση που διατηρείται 
(ΙΠΑ) στον τομέα της αλιείας ή σε 
συμπληρωματικές δραστηριότητες

0,00000

4 - Αύξηση της ανταγωνιστικότητας 
και της βιωσιμότητας των αλιευτικών 
επιχειρήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των 
παράκτιων στόλων μικρής κλίμακας, 
και βελτίωση της ασφάλειας ή των 
συνθηκών εργασίας

1.9.a - Μεταβολή του αριθμού των 
εργατικών ατυχημάτων και 
τραυματισμών

0,00000

4 - Αύξηση της ανταγωνιστικότητας 
και της βιωσιμότητας των αλιευτικών 
επιχειρήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των 
παράκτιων στόλων μικρής κλίμακας, 
και βελτίωση της ασφάλειας ή των 
συνθηκών εργασίας

1.9.b - Μεταβολή του % των εργατικών 
ατυχημάτων και τραυματισμών επί του 
συνόλου των αλιέων

0,00000

5 - Παροχή στήριξης για την 1.3 - Μεταβολή των καθαρών κερδών 0,00000
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Ειδικός στόχος Δείκτης αποτελεσμάτων 2014
ενίσχυση της τεχνολογικής 
ανάπτυξης και καινοτομίας, 
συμπεριλαμβανομένων της αύξησης 
της ενεργειακής αποδοτικότητας και 
της μεταφοράς γνώσης
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Ειδικός στόχος 1 - Μείωση του αντίκτυπου της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της κατά το δυνατόν αποφυγής και μείωσης των 
ανεπιθύμητων αλιευμάτων

Πίνακας 2: Δείκτες επιδόσεων για το ΕΤΘΑ

Επιλεγέντα σχετικά μέτρα Θεματικός 
στόχος

Δείκτης επιδόσεων Περιλαμβάνοντα
ι στο πλαίσιο 
επιδόσεων

Τιμή-στόχος (2023) Συγκεντρωτική τιμή 2015 2014

02 - Άρθρο 38 Μείωση των 
επιπτώσεων της αλιείας στο θαλάσσιο 
περιβάλλον και προσαρμογή της 
αλιείας στην προστασία των ειδών [+ 
άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο γ) 
Αλιεία εσωτερικών υδάτων]

06 1.4 - Αριθ. έργων για τα μέτρα 
διατήρησης, τη μείωση των 
επιπτώσεων της αλιείας στο 
θαλάσσιο περιβάλλον και την 
προσαρμογή της αλιείας στην 
προστασία των ειδών

20,00 0,00 0,00 0,00

04 - Άρθρο 40 παράγραφος 1 στοιχείο 
α) Προστασία και αποκατάσταση της 
θαλάσσιας βιοποικιλότητας – Συλλογή 
απολεσθέντος αλιευτικού εξοπλισμού 
και θαλάσσιων απορριμμάτων

06 1.6 - Aριθ. έργων για την 
προστασία και αποκατάσταση 
της θαλάσσιας βιοποικιλότητας 
και των οικοσυστημάτων

2,00 0,00 0,00 0,00

05 - Άρθρο 43 παράγραφος 2 
Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, 
ιχθυόσκαλες και καταφύγια – 
επενδύσεις για τη διευκόλυνση της 
συμμόρφωσης με την υποχρέωση 
εκφόρτωσης όλων των αλιευμάτων

06 1.3 - Αριθ. έργων για την 
προστιθέμενη αξία, την 
ποιότητα, τη χρήση 
ανεπιθύμητων αλιευμάτων και 
τους αλιευτικούς λιμένες, τους 
τόπους εκφόρτωσης, τις 
ιχθυόσκαλες και τα καταφύγια

 3,00 0,00 0,00 0,00

Ειδικός στόχος 2 - Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων

Πίνακας 2: Δείκτες επιδόσεων για το ΕΤΘΑ
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Επιλεγέντα σχετικά μέτρα Θεματικός 
στόχος

Δείκτης επιδόσεων Περιλαμβάνοντα
ι στο πλαίσιο 
επιδόσεων

Τιμή-στόχος (2023) Συγκεντρωτική τιμή 2015 2014

01 - Άρθρο 40 παράγραφος 1 στοιχεία 
β)-ζ) και θ) Προστασία και 
αποκατάσταση της θαλάσσιας 
βιοποικιλότητας – Συμβολή στην 
καλύτερη διαχείριση ή διατήρηση, 
κατασκευή, τοποθέτηση ή 
εκσυγχρονισμός στατικών ή κινητών 
εγκαταστάσεων, προετοιμασία 
σχεδίων προστασίας και διαχείρισης 
σχετικά με τις περιοχές NATURA 
2000 και τις περιοχές προστασίας του 
χώρου, διαχείριση, αποκατάσταση και 
παρακολούθηση των θαλάσσιων 
προστατευόμενων περιοχών, 
συμπεριλαμβανομένων των περιοχών 
NATURA 2000, περιβαλλοντική 
ευαισθητοποίηση, συμμετοχή σε άλλες 
δράσεις που αποσκοπούν στη 
διατήρηση και τη βελτίωση της 
βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών 
οικοσυστήματος (+ άρθρο 44 
παράγραφος 6 Αλιεία εσωτερικών 
υδάτων)

06 1.6 - Aριθ. έργων για την 
προστασία και αποκατάσταση 
της θαλάσσιας βιοποικιλότητας 
και των οικοσυστημάτων

 14,00 0,00 0,00 0,00

Ειδικός στόχος 3 - Εξασφάλιση ισορροπίας μεταξύ της αλιευτικής ικανότητας και των διαθέσιμων αλιευτικών δυνατοτήτων

Πίνακας 2: Δείκτες επιδόσεων για το ΕΤΘΑ

Επιλεγέντα σχετικά μέτρα Θεματικός 
στόχος

Δείκτης επιδόσεων Περιλαμβάνοντα
ι στο πλαίσιο 
επιδόσεων

Τιμή-στόχος (2023) Συγκεντρωτική τιμή 2015 2014

01 - Άρθρο 34 Οριστική παύση των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων

06 1.5 - Aριθ. έργων για την 
οριστική παύση

 55,00 65,00 65,00 0,00
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Ειδικός στόχος 4 - Αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των αλιευτικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των παράκτιων στόλων 
μικρής κλίμακας, και βελτίωση της ασφάλειας ή των συνθηκών εργασίας

Πίνακας 2: Δείκτες επιδόσεων για το ΕΤΘΑ

Επιλεγέντα σχετικά μέτρα Θεματικός 
στόχος

Δείκτης επιδόσεων Περιλαμβάνοντα
ι στο πλαίσιο 
επιδόσεων

Τιμή-στόχος (2023) Συγκεντρωτική τιμή 2015 2014

02 - Άρθρο 30 Διαφοροποίηση και 
νέες μορφές εισοδήματος (+ άρθρο 44 
παράγραφος 4 Αλιεία εσωτερικών 
υδάτων)

03 1.9 - Aριθ. έργων για την 
προώθηση του ανθρώπινου 
κεφαλαίου και του κοινωνικού 
διαλόγου, τη διαφοροποίηση 
και τις νέες μορφές 
εισοδήματος, την εκκίνηση 
επιχειρηματικής 
δραστηριότητας για αλιείς και 
την υγεία/ασφάλεια

20,00 0,00 0,00 0,00

04 - Άρθρο 32 Υγεία και ασφάλεια [+ 
άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο β) 
Αλιεία εσωτερικών υδάτων]

03 1.9 - Aριθ. έργων για την 
προώθηση του ανθρώπινου 
κεφαλαίου και του κοινωνικού 
διαλόγου, τη διαφοροποίηση 
και τις νέες μορφές 
εισοδήματος, την εκκίνηση 
επιχειρηματικής 
δραστηριότητας για αλιείς και 
την υγεία/ασφάλεια

200,00 0,00 0,00 0,00

07 - Άρθρο 40 παράγραφος 1 στοιχείο 
η) Προστασία και αποκατάσταση της 
θαλάσσιας βιοποικιλότητας – 
Συστήματα για την αποζημίωση των 
ζημιών που προκαλούνται στα 
αλιεύματα από τα θηλαστικά και τα 
πτηνά

03 1.6 - Aριθ. έργων για την 
προστασία και αποκατάσταση 
της θαλάσσιας βιοποικιλότητας 
και των οικοσυστημάτων

300,00 0,00 0,00 0,00

09 - Άρθρο 43 παράγραφοι 1 και 3 
Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, 
ιχθυόσκαλες και καταφύγια – 
Επενδύσεις για τη βελτίωση των 
υποδομών στους αλιευτικούς λιμένες, 
στις ιχθυόσκαλες, στους τόπους 

03 1.3 - Αριθ. έργων για την 
προστιθέμενη αξία, την 
ποιότητα, τη χρήση 
ανεπιθύμητων αλιευμάτων και 
τους αλιευτικούς λιμένες, τους 
τόπους εκφόρτωσης, τις 

 8,00 0,00 0,00 0,00
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Επιλεγέντα σχετικά μέτρα Θεματικός 
στόχος

Δείκτης επιδόσεων Περιλαμβάνοντα
ι στο πλαίσιο 
επιδόσεων

Τιμή-στόχος (2023) Συγκεντρωτική τιμή 2015 2014

εκφόρτωσης και στα καταφύγια· 
κατασκευή καταφυγίων προκειμένου 
να βελτιωθεί η ασφάλεια των αλιέων 
[+ άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο 
στ) Αλιεία εσωτερικών υδάτων]

ιχθυόσκαλες και τα καταφύγια

Ειδικός στόχος 5 - Παροχή στήριξης για την ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων της αύξησης της ενεργειακής 
αποδοτικότητας και της μεταφοράς γνώσης

Πίνακας 2: Δείκτες επιδόσεων για το ΕΤΘΑ

Επιλεγέντα σχετικά μέτρα Θεματικός 
στόχος

Δείκτης επιδόσεων Περιλαμβάνοντα
ι στο πλαίσιο 
επιδόσεων

Τιμή-στόχος (2023) Συγκεντρωτική τιμή 2015 2014

02 - Άρθρο 28 Συμπράξεις μεταξύ 
επιστημόνων και αλιέων (+ άρθρο 44 
παράγραφος 3 Αλιεία εσωτερικών 
υδάτων)

03 1.1 - Aριθ. έργων για την 
καινοτομία, τις συμβουλευτικές 
υπηρεσίες και τις εταιρικές 
σχέσεις με επιστήμονες

5,00 0,00 0,00 0,00

03 - Άρθρο 41 παράγραφος 1 στοιχεία 
α), β) και γ) Ενεργειακή απόδοση και 
μετριασμός της κλιματικής αλλαγής – 
Επενδύσεις επί του σκάφους· έλεγχοι 
και συστήματα ενεργειακής απόδοσης· 
διερεύνηση της συμβολής των 
εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης 
και του σχεδιασμού του κύτους [+ 
άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο δ) 
Αλιεία εσωτερικών υδάτων]

04 1.7 - Αριθ. έργων ενεργειακής 
απόδοσης, μετριασμού της 
αλλαγής του κλίματος

20,00 0,00 0,00 0,00

04 - Άρθρο 41 παράγραφος 2 
Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός 
της κλιματικής αλλαγής – 
Αντικατάσταση ή εκσυγχρονισμός των 
κύριων ή βοηθητικών κινητήρων [+ 
άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο δ) 

04 1.8 - Aριθ. έργων για την 
αντικατάσταση ή τον 
εκσυγχρονισμό των κινητήρων

20,00 0,00 0,00 0,00
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Επιλεγέντα σχετικά μέτρα Θεματικός 
στόχος

Δείκτης επιδόσεων Περιλαμβάνοντα
ι στο πλαίσιο 
επιδόσεων

Τιμή-στόχος (2023) Συγκεντρωτική τιμή 2015 2014

Αλιεία εσωτερικών υδάτων]

Προτεραιότητα της Ένωσης 2 - Προαγωγή της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη χρήση των πόρων, καινοτόμου, ανταγωνιστικής 
και βασιζόμενης στη γνώση υδατοκαλλιέργειας

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΘΑ
Ειδικός στόχος Δείκτης αποτελεσμάτων Μονάδα μέτρησης Τιμή-στόχος (2023) Συγκεντρωτική τιμή 2015

2 - Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
και της βιωσιμότητας των 
επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας, 
συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης 
της ασφάλειας ή των συνθηκών 
εργασίας, και ιδίως των ΜΜΕ

2.1 - Μεταβολή του όγκου προϊόντων 
υδατοκαλλιέργειας

tonnes 2.000,00000 0,00000 0,00000

2 - Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
και της βιωσιμότητας των 
επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας, 
συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης 
της ασφάλειας ή των συνθηκών 
εργασίας, και ιδίως των ΜΜΕ

2.2 - Μεταβολή της αξίας προϊόντων 
υδατοκαλλιέργειας

thousand Euros 11.000,00000 0,00000 0,00000

2 - Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
και της βιωσιμότητας των 
επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας, 
συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης 
της ασφάλειας ή των συνθηκών 
εργασίας, και ιδίως των ΜΜΕ

2.3 - Μεταβολή των καθαρών κερδών thousand Euros 100,00000 0,00000 0,00000
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Ειδικός στόχος Δείκτης αποτελεσμάτων Μονάδα μέτρησης Τιμή-στόχος (2023) Συγκεντρωτική τιμή 2015

3 - Προστασία και αποκατάσταση 
της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και 
ενίσχυση των οικοσυστημάτων που 
αφορούν την υδατοκαλλιέργεια και 
προώθηση της αποδοτικής ως προς 
τους πόρους υδατοκαλλιέργειας

2.5 - Μεταβολή του όγκου των 
προϊόντων συστήματος ανακύκλωσης

tonnes 4,00000 0,00000 0,00000

3 - Προστασία και αποκατάσταση 
της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και 
ενίσχυση των οικοσυστημάτων που 
αφορούν την υδατοκαλλιέργεια και 
προώθηση της αποδοτικής ως προς 
τους πόρους υδατοκαλλιέργειας

2.6 - Μεταβολή του όγκου των 
προϊόντων υδατοκαλλιέργειας που 
πιστοποιούνται δυνάμει εθελοντικών 
συστημάτων αειφορίας

tonnes 0,00000 0,00000 0,00000

Ειδικός στόχος Δείκτης αποτελεσμάτων 2014

2 - Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
και της βιωσιμότητας των 
επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας, 
συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης 
της ασφάλειας ή των συνθηκών 
εργασίας, και ιδίως των ΜΜΕ

2.1 - Μεταβολή του όγκου προϊόντων 
υδατοκαλλιέργειας

0,00000

2 - Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
και της βιωσιμότητας των 
επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας, 
συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης 
της ασφάλειας ή των συνθηκών 
εργασίας, και ιδίως των ΜΜΕ

2.2 - Μεταβολή της αξίας προϊόντων 
υδατοκαλλιέργειας

0,00000

2 - Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
και της βιωσιμότητας των 
επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας, 
συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης 
της ασφάλειας ή των συνθηκών 

2.3 - Μεταβολή των καθαρών κερδών 0,00000
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Ειδικός στόχος Δείκτης αποτελεσμάτων 2014
εργασίας, και ιδίως των ΜΜΕ

3 - Προστασία και αποκατάσταση 
της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και 
ενίσχυση των οικοσυστημάτων που 
αφορούν την υδατοκαλλιέργεια και 
προώθηση της αποδοτικής ως προς 
τους πόρους υδατοκαλλιέργειας

2.5 - Μεταβολή του όγκου των 
προϊόντων συστήματος ανακύκλωσης

0,00000

3 - Προστασία και αποκατάσταση 
της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και 
ενίσχυση των οικοσυστημάτων που 
αφορούν την υδατοκαλλιέργεια και 
προώθηση της αποδοτικής ως προς 
τους πόρους υδατοκαλλιέργειας

2.6 - Μεταβολή του όγκου των 
προϊόντων υδατοκαλλιέργειας που 
πιστοποιούνται δυνάμει εθελοντικών 
συστημάτων αειφορίας

0,00000
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Ειδικός στόχος 1 - Παροχή στήριξης για την ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης, της καινοτομίας και της μεταφοράς γνώσης

Πίνακας 2: Δείκτες επιδόσεων για το ΕΤΘΑ

Επιλεγέντα σχετικά μέτρα Θεματικός 
στόχος

Δείκτης επιδόσεων Περιλαμβάνοντα
ι στο πλαίσιο 
επιδόσεων

Τιμή-στόχος (2023) Συγκεντρωτική τιμή 2015 2014

01 - Άρθρο 47 Καινοτομία 03 2.1 - Aριθ. έργων για την 
καινοτομία, τις συμβουλευτικές 
υπηρεσίες

2,00 0,00 0,00 0,00

02 - Άρθρο 49 Υπηρεσίες διαχείρισης, 
ανακούφισης και παροχής συμβουλών 
για εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας

03 2.1 - Aριθ. έργων για την 
καινοτομία, τις συμβουλευτικές 
υπηρεσίες

3,00 0,00 0,00 0,00

Ειδικός στόχος 2 - Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της 
ασφάλειας ή των συνθηκών εργασίας, και ιδίως των ΜΜΕ

Πίνακας 2: Δείκτες επιδόσεων για το ΕΤΘΑ

Επιλεγέντα σχετικά μέτρα Θεματικός 
στόχος

Δείκτης επιδόσεων Περιλαμβάνοντα
ι στο πλαίσιο 
επιδόσεων

Τιμή-στόχος (2023) Συγκεντρωτική τιμή 2015 2014

01 - Άρθρο 48 παράγραφος 1 στοιχεία 
α) έως δ) και στ) έως η) Παραγωγικές 
επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια

03 2.2 - Aριθ. έργων για τις 
παραγωγικές επενδύσεις στην 
υδατοκαλλιέργεια

 9,00 0,00 0,00 0,00

Ειδικός στόχος 3 - Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που αφορούν την υδατοκαλλιέργεια και 
προώθηση της αποδοτικής ως προς τους πόρους υδατοκαλλιέργειας
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Πίνακας 2: Δείκτες επιδόσεων για το ΕΤΘΑ

Επιλεγέντα σχετικά μέτρα Θεματικός 
στόχος

Δείκτης επιδόσεων Περιλαμβάνοντα
ι στο πλαίσιο 
επιδόσεων

Τιμή-στόχος (2023) Συγκεντρωτική τιμή 2015 2014

01 - Άρθρο 48 παράγραφος 1 στοιχείο 
ια) Παραγωγικές επενδύσεις στην 
υδατοκαλλιέργεια – Αύξηση της 
ενεργειακής απόδοσης, ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας

04 2.2 - Aριθ. έργων για τις 
παραγωγικές επενδύσεις στην 
υδατοκαλλιέργεια

3,00 0,00 0,00 0,00

02 - Άρθρο 48 παράγραφος 1 στοιχεία 
ε), θ) και ι) Παραγωγικές επενδύσεις 
στην υδατοκαλλιέργεια – 
Αποδοτικότητα των πόρων, μείωση 
της χρήσης νερού και χημικών 
προϊόντων, συστήματα ανακύκλωσης 
του νερού που μειώνουν στο ελάχιστο 
τη χρήση του

06 2.2 - Aριθ. έργων για τις 
παραγωγικές επενδύσεις στην 
υδατοκαλλιέργεια

2,00 0,00 0,00 0,00

03 - Άρθρο 51 Αύξηση του δυναμικού 
των ζωνών υδατοκαλλιέργειας

06 2.4 - Aριθ. έργων για την 
αύξηση του δυναμικού των 
ζωνών υδατοκαλλιέργειας και 
μέτρα για τη δημόσια υγεία και 
την υγεία των ζώων

 3,00 0,00 0,00 0,00

Προτεραιότητα της Ένωσης 3 - Προαγωγή της εφαρμογής της ΚΑλΠ

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΘΑ
Ειδικός στόχος Δείκτης αποτελεσμάτων Μονάδα μέτρησης Τιμή-στόχος (2023) Συγκεντρωτική τιμή 2015

1 - Βελτίωση και παροχή 
επιστημονικής γνώσης και συλλογή 
και διαχείριση δεδομένων

3.B.1 - Αύξηση του ποσοστού τήρησης 
αιτημάτων υποβολής δεδομένων

% 100,00000 0,00000 0,00000
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Ειδικός στόχος Δείκτης αποτελεσμάτων Μονάδα μέτρησης Τιμή-στόχος (2023) Συγκεντρωτική τιμή 2015

2 - Παροχή στήριξης για την 
παρακολούθηση, τον έλεγχο και την 
επιβολή, με ενίσχυση των θεσμικών 
ικανοτήτων και της 
αποτελεσματικότητας της δημόσιας 
διοίκησης, χωρίς αύξηση του 
διοικητικού φόρτου

3.A.1 - Αριθμός σοβαρών παραβάσεων 
που διαπιστώθηκαν

number 39,00000 0,00000 0,00000

2 - Παροχή στήριξης για την 
παρακολούθηση, τον έλεγχο και την 
επιβολή, με ενίσχυση των θεσμικών 
ικανοτήτων και της 
αποτελεσματικότητας της δημόσιας 
διοίκησης, χωρίς αύξηση του 
διοικητικού φόρτου

3.A.2 - Εκφορτώσεις που έχουν 
υποβληθεί σε φυσικό έλεγχο

% 0,04000 0,00000 0,00000

Ειδικός στόχος Δείκτης αποτελεσμάτων 2014

1 - Βελτίωση και παροχή 
επιστημονικής γνώσης και συλλογή 
και διαχείριση δεδομένων

3.B.1 - Αύξηση του ποσοστού τήρησης 
αιτημάτων υποβολής δεδομένων

0,00000

2 - Παροχή στήριξης για την 
παρακολούθηση, τον έλεγχο και την 
επιβολή, με ενίσχυση των θεσμικών 
ικανοτήτων και της 
αποτελεσματικότητας της δημόσιας 
διοίκησης, χωρίς αύξηση του 
διοικητικού φόρτου

3.A.1 - Αριθμός σοβαρών παραβάσεων 
που διαπιστώθηκαν

0,00000

2 - Παροχή στήριξης για την 
παρακολούθηση, τον έλεγχο και την 
επιβολή, με ενίσχυση των θεσμικών 
ικανοτήτων και της 
αποτελεσματικότητας της δημόσιας 

3.A.2 - Εκφορτώσεις που έχουν 
υποβληθεί σε φυσικό έλεγχο

0,00000
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Ειδικός στόχος Δείκτης αποτελεσμάτων 2014
διοίκησης, χωρίς αύξηση του 
διοικητικού φόρτου
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Ειδικός στόχος 1 - Βελτίωση και παροχή επιστημονικής γνώσης και συλλογή και διαχείριση δεδομένων

Πίνακας 2: Δείκτες επιδόσεων για το ΕΤΘΑ

Επιλεγέντα σχετικά μέτρα Θεματικός 
στόχος

Δείκτης επιδόσεων Περιλαμβάνοντα
ι στο πλαίσιο 
επιδόσεων

Τιμή-στόχος (2023) Συγκεντρωτική τιμή 2015 2014

01 - Άρθρο 77 Συλλογή δεδομένων 06 3.2 - Aριθ. έργων για τη 
στήριξη της συλλογής, της 
διαχείρισης και της χρήσης 
δεδομένων

 2,00 0,00 0,00 0,00

Ειδικός στόχος 2 - Παροχή στήριξης για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την επιβολή, με ενίσχυση των θεσμικών ικανοτήτων και της 
αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, χωρίς αύξηση του διοικητικού φόρτου

Πίνακας 2: Δείκτες επιδόσεων για το ΕΤΘΑ

Επιλεγέντα σχετικά μέτρα Θεματικός 
στόχος

Δείκτης επιδόσεων Περιλαμβάνοντα
ι στο πλαίσιο 
επιδόσεων

Τιμή-στόχος (2023) Συγκεντρωτική τιμή 2015 2014

01 - Άρθρο 76 Έλεγχος και επιβολή 06 3.1 - Aριθ. έργων για την 
εφαρμογή του ενωσιακού 
συστήματος ελέγχου, 
επιθεωρήσεων και επιβολής

 33,00 0,00 0,00 0,00

Προτεραιότητα της Ένωσης 4 - Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής
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Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΘΑ
Ειδικός στόχος Δείκτης αποτελεσμάτων Μονάδα μέτρησης Τιμή-στόχος (2023) Συγκεντρωτική τιμή 2015

1 - Προώθηση της οικονομικής 
ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης 
και της δημιουργίας θέσεων εργασίας 
και παροχή στήριξης της 
απασχολησιμότητας και της 
κινητικότητας του εργατικού 
δυναμικού στις παράκτιες και τις 
εσωτερικές κοινότητες που 
εξαρτώνται από την αλιεία και την 
υδατοκαλλιέργεια, 
συμπεριλαμβανομένης της 
διαφοροποίησης των 
δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της 
αλιείας και σε άλλους τομείς της 
θαλάσσιας οικονομίας

4.1 - Απασχόληση που δημιουργείται 
(ΙΠΑ)

FTE 50,00000 0,00000 0,00000

1 - Προώθηση της οικονομικής 
ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης 
και της δημιουργίας θέσεων εργασίας 
και παροχή στήριξης της 
απασχολησιμότητας και της 
κινητικότητας του εργατικού 
δυναμικού στις παράκτιες και τις 
εσωτερικές κοινότητες που 
εξαρτώνται από την αλιεία και την 
υδατοκαλλιέργεια, 
συμπεριλαμβανομένης της 
διαφοροποίησης των 
δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της 
αλιείας και σε άλλους τομείς της 
θαλάσσιας οικονομίας

4.2 - Απασχόληση που διατηρείται 
(ΙΠΑ)

FTE 100,00000 0,00000 0,00000
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Ειδικός στόχος Δείκτης αποτελεσμάτων Μονάδα μέτρησης Τιμή-στόχος (2023) Συγκεντρωτική τιμή 2015

1 - Προώθηση της οικονομικής 
ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης 
και της δημιουργίας θέσεων εργασίας 
και παροχή στήριξης της 
απασχολησιμότητας και της 
κινητικότητας του εργατικού 
δυναμικού στις παράκτιες και τις 
εσωτερικές κοινότητες που 
εξαρτώνται από την αλιεία και την 
υδατοκαλλιέργεια, 
συμπεριλαμβανομένης της 
διαφοροποίησης των 
δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της 
αλιείας και σε άλλους τομείς της 
θαλάσσιας οικονομίας

4.3 - Επιχειρήσεις που δημιουργούνται number 20,00000 0,00000 0,00000

Ειδικός στόχος Δείκτης αποτελεσμάτων 2014

1 - Προώθηση της οικονομικής 
ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης 
και της δημιουργίας θέσεων εργασίας 
και παροχή στήριξης της 
απασχολησιμότητας και της 
κινητικότητας του εργατικού 
δυναμικού στις παράκτιες και τις 
εσωτερικές κοινότητες που 
εξαρτώνται από την αλιεία και την 
υδατοκαλλιέργεια, 
συμπεριλαμβανομένης της 
διαφοροποίησης των 
δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της 
αλιείας και σε άλλους τομείς της 
θαλάσσιας οικονομίας

4.1 - Απασχόληση που δημιουργείται 
(ΙΠΑ)

0,00000
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Ειδικός στόχος Δείκτης αποτελεσμάτων 2014

1 - Προώθηση της οικονομικής 
ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης 
και της δημιουργίας θέσεων εργασίας 
και παροχή στήριξης της 
απασχολησιμότητας και της 
κινητικότητας του εργατικού 
δυναμικού στις παράκτιες και τις 
εσωτερικές κοινότητες που 
εξαρτώνται από την αλιεία και την 
υδατοκαλλιέργεια, 
συμπεριλαμβανομένης της 
διαφοροποίησης των 
δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της 
αλιείας και σε άλλους τομείς της 
θαλάσσιας οικονομίας

4.2 - Απασχόληση που διατηρείται 
(ΙΠΑ)

0,00000

1 - Προώθηση της οικονομικής 
ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης 
και της δημιουργίας θέσεων εργασίας 
και παροχή στήριξης της 
απασχολησιμότητας και της 
κινητικότητας του εργατικού 
δυναμικού στις παράκτιες και τις 
εσωτερικές κοινότητες που 
εξαρτώνται από την αλιεία και την 
υδατοκαλλιέργεια, 
συμπεριλαμβανομένης της 
διαφοροποίησης των 
δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της 
αλιείας και σε άλλους τομείς της 
θαλάσσιας οικονομίας

4.3 - Επιχειρήσεις που δημιουργούνται 0,00000
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Ειδικός στόχος 1 - Προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας και παροχή στήριξης της 
απασχολησιμότητας και της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού στις παράκτιες και τις εσωτερικές κοινότητες που εξαρτώνται από την 
αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένης της διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της αλιείας και σε άλλους 
τομείς της θαλάσσιας οικονομίας

Πίνακας 2: Δείκτες επιδόσεων για το ΕΤΘΑ

Επιλεγέντα σχετικά μέτρα Θεματικός 
στόχος

Δείκτης επιδόσεων Περιλαμβάνοντα
ι στο πλαίσιο 
επιδόσεων

Τιμή-στόχος (2023) Συγκεντρωτική τιμή 2015 2014

01 - Άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο 
α) Στήριξη για προπαρασκευή

08 4.2 - Aριθ. έργων για την 
προπαρασκευαστική 
υποστήριξη

3,00 0,00 0,00 0,00

02 - Άρθρο 63 Εφαρμογή στρατηγικών 
τοπικής ανάπτυξης (συμπ. οι δαπάνες 
λειτουργίας και ο συντονισμός)

08 4.1 - Αριθ. επιλεγμένων 
τοπικών αναπτυξιακών 
στρατηγικών

 3,00 0,00 0,00 0,00

03 - Άρθρο 64 Δραστηριότητες 
συνεργασίας

08 4.3 - Αριθ. έργων συνεργασίας 3,00 0,00 0,00 0,00

Προτεραιότητα της Ένωσης 5 - Προαγωγή της εμπορίας και της μεταποίησης

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΘΑ
Ειδικός στόχος Δείκτης αποτελεσμάτων Μονάδα μέτρησης Τιμή-στόχος (2023) Συγκεντρωτική τιμή 2015

2 - Ενθάρρυνση των επενδύσεων 
στους τομείς μεταποίησης και 
εμπορίας

5.1.c - Μεταβολή της αξίας πρώτων 
πωλήσεων σε μη ΟΠ

thousand Euros 90,00000 0,00000 0,00000
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Ειδικός στόχος Δείκτης αποτελεσμάτων Μονάδα μέτρησης Τιμή-στόχος (2023) Συγκεντρωτική τιμή 2015

2 - Ενθάρρυνση των επενδύσεων 
στους τομείς μεταποίησης και 
εμπορίας

5.1.d - Μεταβολή του όγκου πρώτων 
πωλήσεων σε μη ΟΠ

tonnes 30,00000 0,00000 0,00000

Ειδικός στόχος Δείκτης αποτελεσμάτων 2014

2 - Ενθάρρυνση των επενδύσεων 
στους τομείς μεταποίησης και 
εμπορίας

5.1.c - Μεταβολή της αξίας πρώτων 
πωλήσεων σε μη ΟΠ

0,00000

2 - Ενθάρρυνση των επενδύσεων 
στους τομείς μεταποίησης και 
εμπορίας

5.1.d - Μεταβολή του όγκου πρώτων 
πωλήσεων σε μη ΟΠ

0,00000
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Ειδικός στόχος 1 - Βελτίωση της οργάνωσης της αγοράς για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Πίνακας 2: Δείκτες επιδόσεων για το ΕΤΘΑ

Επιλεγέντα σχετικά μέτρα Θεματικός 
στόχος

Δείκτης επιδόσεων Περιλαμβάνοντα
ι στο πλαίσιο 
επιδόσεων

Τιμή-στόχος (2023) Συγκεντρωτική τιμή 2015 2014

02 - Άρθρο 67 Ενισχύσεις στην 
αποθεματοποίηση

03 5.2 - Αριθ. έργων για τα μέτρα 
εμπορίας και την ενίσχυση της 
αποθεματοποίησης

1,00 0,00 0,00 0,00

03 - Άρθρο 68 Μέτρα εμπορίας 03 5.2 - Αριθ. έργων για τα μέτρα 
εμπορίας και την ενίσχυση της 
αποθεματοποίησης

 8,00 0,00 0,00 0,00

Ειδικός στόχος 2 - Ενθάρρυνση των επενδύσεων στους τομείς μεταποίησης και εμπορίας

Πίνακας 2: Δείκτες επιδόσεων για το ΕΤΘΑ

Επιλεγέντα σχετικά μέτρα Θεματικός 
στόχος

Δείκτης επιδόσεων Περιλαμβάνοντα
ι στο πλαίσιο 
επιδόσεων

Τιμή-στόχος (2023) Συγκεντρωτική τιμή 2015 2014

01 - Άρθρο 69 Μεταποίηση προϊόντων 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

03 5.3 - Aριθ. έργων για τη 
μεταποίηση

5,00 0,00 0,00 0,00

Προτεραιότητα της Ένωσης 6 - Προαγωγή της εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής
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Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΘΑ
Ειδικός στόχος Δείκτης αποτελεσμάτων Μονάδα μέτρησης Τιμή-στόχος (2023) Συγκεντρωτική τιμή 2015

1 - Ανάπτυξη και υλοποίηση της 
Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας 
Πολιτικής

6.1 - Αύξηση στο κοινό περιβάλλον 
ανταλλαγής πληροφοριών για την 
επιτήρηση του θαλάσσιου τομέα της ΕΕ 
(CISE)

% 100,00000 0,00000 0,00000

1 - Ανάπτυξη και υλοποίηση της 
Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας 
Πολιτικής

6.2.a - Μεταβολή της κάλυψης περιοχών 
Natura 2000 που προσδιορίζονται 
σύμφωνα με τις οδηγίες για τα πτηνά και 
τα ενδιαιτήματα

Km² 0,00000 0,00000 0,00000

1 - Ανάπτυξη και υλοποίηση της 
Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας 
Πολιτικής

6.2.b - Μεταβολή της κάλυψης άλλων 
μέτρων προστασίας του χώρου δυνάμει 
του άρθρου 13 παράγραφος 4 της 
οδηγίας 2008/56/ΕΚ

Km² 140,00000 0,00000 0,00000

Ειδικός στόχος Δείκτης αποτελεσμάτων 2014

1 - Ανάπτυξη και υλοποίηση της 
Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας 
Πολιτικής

6.1 - Αύξηση στο κοινό περιβάλλον 
ανταλλαγής πληροφοριών για την 
επιτήρηση του θαλάσσιου τομέα της ΕΕ 
(CISE)

0,00000

1 - Ανάπτυξη και υλοποίηση της 
Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας 
Πολιτικής

6.2.a - Μεταβολή της κάλυψης περιοχών 
Natura 2000 που προσδιορίζονται 
σύμφωνα με τις οδηγίες για τα πτηνά και 
τα ενδιαιτήματα

0,00000

1 - Ανάπτυξη και υλοποίηση της 
Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας 
Πολιτικής

6.2.b - Μεταβολή της κάλυψης άλλων 
μέτρων προστασίας του χώρου δυνάμει 
του άρθρου 13 παράγραφος 4 της 
οδηγίας 2008/56/ΕΚ

0,00000
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Ειδικός στόχος 1 - Ανάπτυξη και υλοποίηση της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής

Πίνακας 2: Δείκτες επιδόσεων για το ΕΤΘΑ

Επιλεγέντα σχετικά μέτρα Θεματικός 
στόχος

Δείκτης επιδόσεων Περιλαμβάνοντα
ι στο πλαίσιο 
επιδόσεων

Τιμή-στόχος (2023) Συγκεντρωτική τιμή 2015 2014

01 - Άρθρο 80 παράγραφος 1 στοιχείο 
α) Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Εποπτεία

06 6.1 - Αριθ. έργων για την 
ολοκληρωμένη θαλάσσια 
εποπτεία

1,00 0,00 0,00 0,00

02 - Άρθρο 80 παράγραφος 1 στοιχείο 
β) Προώθηση της προστασίας του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος και 
αειφόρος χρήση των θαλάσσιων και 
παράκτιων πόρων

06 6.2 - Αριθ. έργων για την 
προστασία και τη βελτίωση των 
γνώσεων σχετικά με το 
θαλάσσιο περιβάλλον

 3,00 0,00 0,00 0,00

03 - Άρθρο 80 παράγραφος 1 στοιχείο 
γ) Βελτίωση των γνώσεων σχετικά με 
την κατάσταση του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος

06 6.2 - Αριθ. έργων για την 
προστασία και τη βελτίωση των 
γνώσεων σχετικά με το 
θαλάσσιο περιβάλλον

 3,00 0,00 0,00 0,00
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Πίνακας 3: Οικονομικοί δείκτες για το ΕΤΘΑ
Προτεραιότητα της Ένωσης Ορόσημο (2018) Τιμή-στόχος (2023) Συγκεντρωτική τιμή 2015 2014

1 - Προώθηση της περιβαλλοντικά 
βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη 
χρήση των πόρων, καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη 
γνώση αλιείας

4.750.000,00 14.450.666,00 2.920.480,70 2.920.480,70 0,00

2 - Προαγωγή της περιβαλλοντικά 
βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη 
χρήση των πόρων, καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη 
γνώση υδατοκαλλιέργειας

3.050.000,00 11.400.000,00 0,00 0,00 0,00

3 - Προαγωγή της εφαρμογής της 
ΚΑλΠ

2.000.000,00 10.282.602,00 0,00 0,00 0,00

4 - Αύξηση της απασχόλησης και της 
εδαφικής συνοχής

1.000.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00

5 - Προαγωγή της εμπορίας και της 
μεταποίησης

400.000,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00

6 - Προαγωγή της εφαρμογής της 
Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας 
Πολιτικής

550.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00

7 - Τεχνική βοήθεια 9.713,00 9.713,00 0,00
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3.3. Οικονομικά στοιχεία

Πίνακας 4: Οικονομικά στοιχεία για το ΕΤΘΑ
Προτεραιότητα της Ένωσης Επιλεγμένος ειδικός στόχος Θεματικός 

στόχος
Μέτρο Συνολική 

δημόσια 
συνεισφορά (σε 
ευρώ)

Συνεισφορά του 
ΕΤΘΑ (σε 
ευρώ)

Συμβολή της 
συνεισφοράς 
του ΕΤΘΑ στην 
επίτευξη των 
στόχων της 
κλιματικής 
αλλαγής (σε 
ευρώ)

Ποσοστό 
συγχρηματοδότ
ησης από το 
ΕΤΘΑ (%)

Συνολικές 
επιλέξιμες 
δαπάνες όσον 
αφορά τις 
δράσεις που 
επελέγησαν για 
ενίσχυση (σε 
ευρώ)

Συνολική 
δημόσια 
συνεισφορά 
όσον αφορά τις 
δράσεις που 
επελέγησαν για 
ενίσχυση (σε 
ευρώ)

Ποσοστό της 
συνολικής 
χρηματοδότηση
ς που διατέθηκε 
για τις 
επιλεγμένες 
δράσεις (%)

1 -  Προώθηση της περιβαλλοντικά 
βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη 
χρήση των πόρων, καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και βασιζόμενης 
στη γνώση αλιείας

1 - Μείωση του αντίκτυπου της 
αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον, 
συμπεριλαμβανομένης της κατά το 
δυνατόν αποφυγής και μείωσης των 
ανεπιθύμητων αλιευμάτων

06 02 - Άρθρο 38 Μείωση των 
επιπτώσεων της αλιείας στο 
θαλάσσιο περιβάλλον και 
προσαρμογή της αλιείας στην 
προστασία των ειδών [+ άρθρο 44 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) Αλιεία 
εσωτερικών υδάτων]

300.000,00 225.000,00 90.000,00 75,00% 0,00 0,00 0,00%

1 -  Προώθηση της περιβαλλοντικά 
βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη 
χρήση των πόρων, καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και βασιζόμενης 
στη γνώση αλιείας

1 - Μείωση του αντίκτυπου της 
αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον, 
συμπεριλαμβανομένης της κατά το 
δυνατόν αποφυγής και μείωσης των 
ανεπιθύμητων αλιευμάτων

06 04 - Άρθρο 40 παράγραφος 1 
στοιχείο α) Προστασία και 
αποκατάσταση της θαλάσσιας 
βιοποικιλότητας – Συλλογή 
απολεσθέντος αλιευτικού 
εξοπλισμού και θαλάσσιων 
απορριμμάτων

200.000,00 150.000,00 0,00 75,00% 0,00 0,00 0,00%

1 -  Προώθηση της περιβαλλοντικά 
βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη 
χρήση των πόρων, καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και βασιζόμενης 
στη γνώση αλιείας

1 - Μείωση του αντίκτυπου της 
αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον, 
συμπεριλαμβανομένης της κατά το 
δυνατόν αποφυγής και μείωσης των 
ανεπιθύμητων αλιευμάτων

06 05 - Άρθρο 43 παράγραφος 2 
Αλιευτικοί λιμένες, τόποι 
εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και 
καταφύγια – επενδύσεις για τη 
διευκόλυνση της συμμόρφωσης με 
την υποχρέωση εκφόρτωσης όλων 
των αλιευμάτων

200.000,00 150.000,00 0,00 75,00% 0,00 0,00 0,00%

1 -  Προώθηση της περιβαλλοντικά 
βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη 
χρήση των πόρων, καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και βασιζόμενης 
στη γνώση αλιείας

2 - Προστασία και αποκατάσταση 
της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και 
των οικοσυστημάτων

06 01 - Άρθρο 40 παράγραφος 1 
στοιχεία β)-ζ) και θ) Προστασία και 
αποκατάσταση της θαλάσσιας 
βιοποικιλότητας – Συμβολή στην 
καλύτερη διαχείριση ή διατήρηση, 
κατασκευή, τοποθέτηση ή 
εκσυγχρονισμός στατικών ή 
κινητών εγκαταστάσεων, 
προετοιμασία σχεδίων προστασίας 
και διαχείρισης σχετικά με τις 
περιοχές NATURA 2000 και τις 
περιοχές προστασίας του χώρου, 
διαχείριση, αποκατάσταση και 
παρακολούθηση των θαλάσσιων 

4.850.666,00 3.638.000,00 1.455.200,00 75,00% 0,00 0,00 0,00%
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Προτεραιότητα της Ένωσης Επιλεγμένος ειδικός στόχος Θεματικός 
στόχος

Μέτρο Συνολική 
δημόσια 
συνεισφορά (σε 
ευρώ)

Συνεισφορά του 
ΕΤΘΑ (σε 
ευρώ)

Συμβολή της 
συνεισφοράς 
του ΕΤΘΑ στην 
επίτευξη των 
στόχων της 
κλιματικής 
αλλαγής (σε 
ευρώ)

Ποσοστό 
συγχρηματοδότ
ησης από το 
ΕΤΘΑ (%)

Συνολικές 
επιλέξιμες 
δαπάνες όσον 
αφορά τις 
δράσεις που 
επελέγησαν για 
ενίσχυση (σε 
ευρώ)

Συνολική 
δημόσια 
συνεισφορά 
όσον αφορά τις 
δράσεις που 
επελέγησαν για 
ενίσχυση (σε 
ευρώ)

Ποσοστό της 
συνολικής 
χρηματοδότηση
ς που διατέθηκε 
για τις 
επιλεγμένες 
δράσεις (%)

προστατευόμενων περιοχών, 
συμπεριλαμβανομένων των 
περιοχών NATURA 2000, 
περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, 
συμμετοχή σε άλλες δράσεις που 
αποσκοπούν στη διατήρηση και τη 
βελτίωση της βιοποικιλότητας και 
των υπηρεσιών οικοσυστήματος (+ 
άρθρο 44 παράγραφος 6 Αλιεία 
εσωτερικών υδάτων)

1 -  Προώθηση της περιβαλλοντικά 
βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη 
χρήση των πόρων, καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και βασιζόμενης 
στη γνώση αλιείας

3 - Εξασφάλιση ισορροπίας μεταξύ 
της αλιευτικής ικανότητας και των 
διαθέσιμων αλιευτικών 
δυνατοτήτων

06 01 - Άρθρο 34 Οριστική παύση των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων

3.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 50,00% 2.920.480,70 2.920.480,70 97,35%

1 -  Προώθηση της περιβαλλοντικά 
βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη 
χρήση των πόρων, καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και βασιζόμενης 
στη γνώση αλιείας

4 - Αύξηση της ανταγωνιστικότητας 
και της βιωσιμότητας των 
αλιευτικών επιχειρήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των 
παράκτιων στόλων μικρής 
κλίμακας, και βελτίωση της 
ασφάλειας ή των συνθηκών 
εργασίας

03 02 - Άρθρο 30 Διαφοροποίηση και 
νέες μορφές εισοδήματος (+ άρθρο 
44 παράγραφος 4 Αλιεία 
εσωτερικών υδάτων)

200.000,00 150.000,00 75,00% 0,00 0,00 0,00%

1 -  Προώθηση της περιβαλλοντικά 
βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη 
χρήση των πόρων, καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και βασιζόμενης 
στη γνώση αλιείας

4 - Αύξηση της ανταγωνιστικότητας 
και της βιωσιμότητας των 
αλιευτικών επιχειρήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των 
παράκτιων στόλων μικρής 
κλίμακας, και βελτίωση της 
ασφάλειας ή των συνθηκών 
εργασίας

03 04 - Άρθρο 32 Υγεία και ασφάλεια 
[+ άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο 
β) Αλιεία εσωτερικών υδάτων]

600.000,00 450.000,00 0,00 75,00% 0,00 0,00 0,00%

1 -  Προώθηση της περιβαλλοντικά 
βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη 
χρήση των πόρων, καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και βασιζόμενης 
στη γνώση αλιείας

4 - Αύξηση της ανταγωνιστικότητας 
και της βιωσιμότητας των 
αλιευτικών επιχειρήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των 
παράκτιων στόλων μικρής 
κλίμακας, και βελτίωση της 
ασφάλειας ή των συνθηκών 
εργασίας

03 07 - Άρθρο 40 παράγραφος 1 
στοιχείο η) Προστασία και 
αποκατάσταση της θαλάσσιας 
βιοποικιλότητας – Συστήματα για 
την αποζημίωση των ζημιών που 
προκαλούνται στα αλιεύματα από 
τα θηλαστικά και τα πτηνά

1.760.000,00 1.320.000,00 0,00 75,00% 0,00 0,00 0,00%

1 -  Προώθηση της περιβαλλοντικά 4 - Αύξηση της ανταγωνιστικότητας 03 09 - Άρθρο 43 παράγραφοι 1 και 3 6.400.000,00 4.800.000,00 1.920.000,00 75,00% 0,00 0,00 0,00%



EL39  EL

Προτεραιότητα της Ένωσης Επιλεγμένος ειδικός στόχος Θεματικός 
στόχος

Μέτρο Συνολική 
δημόσια 
συνεισφορά (σε 
ευρώ)

Συνεισφορά του 
ΕΤΘΑ (σε 
ευρώ)

Συμβολή της 
συνεισφοράς 
του ΕΤΘΑ στην 
επίτευξη των 
στόχων της 
κλιματικής 
αλλαγής (σε 
ευρώ)

Ποσοστό 
συγχρηματοδότ
ησης από το 
ΕΤΘΑ (%)

Συνολικές 
επιλέξιμες 
δαπάνες όσον 
αφορά τις 
δράσεις που 
επελέγησαν για 
ενίσχυση (σε 
ευρώ)

Συνολική 
δημόσια 
συνεισφορά 
όσον αφορά τις 
δράσεις που 
επελέγησαν για 
ενίσχυση (σε 
ευρώ)

Ποσοστό της 
συνολικής 
χρηματοδότηση
ς που διατέθηκε 
για τις 
επιλεγμένες 
δράσεις (%)

βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη 
χρήση των πόρων, καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και βασιζόμενης 
στη γνώση αλιείας

και της βιωσιμότητας των 
αλιευτικών επιχειρήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των 
παράκτιων στόλων μικρής 
κλίμακας, και βελτίωση της 
ασφάλειας ή των συνθηκών 
εργασίας

Αλιευτικοί λιμένες, τόποι 
εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και 
καταφύγια – Επενδύσεις για τη 
βελτίωση των υποδομών στους 
αλιευτικούς λιμένες, στις 
ιχθυόσκαλες, στους τόπους 
εκφόρτωσης και στα καταφύγια· 
κατασκευή καταφυγίων 
προκειμένου να βελτιωθεί η 
ασφάλεια των αλιέων [+ άρθρο 44 
παράγραφος 1 στοιχείο στ) Αλιεία 
εσωτερικών υδάτων]

1 -  Προώθηση της περιβαλλοντικά 
βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη 
χρήση των πόρων, καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και βασιζόμενης 
στη γνώση αλιείας

5 - Παροχή στήριξης για την 
ενίσχυση της τεχνολογικής 
ανάπτυξης και καινοτομίας, 
συμπεριλαμβανομένων της αύξησης 
της ενεργειακής αποδοτικότητας 
και της μεταφοράς γνώσης

03 02 - Άρθρο 28 Συμπράξεις μεταξύ 
επιστημόνων και αλιέων (+ άρθρο 
44 παράγραφος 3 Αλιεία 
εσωτερικών υδάτων)

500.000,00 375.000,00 75,00% 0,00 0,00 0,00%

1 -  Προώθηση της περιβαλλοντικά 
βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη 
χρήση των πόρων, καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και βασιζόμενης 
στη γνώση αλιείας

5 - Παροχή στήριξης για την 
ενίσχυση της τεχνολογικής 
ανάπτυξης και καινοτομίας, 
συμπεριλαμβανομένων της αύξησης 
της ενεργειακής αποδοτικότητας 
και της μεταφοράς γνώσης

04 03 - Άρθρο 41 παράγραφος 1 
στοιχεία α), β) και γ) Ενεργειακή 
απόδοση και μετριασμός της 
κλιματικής αλλαγής – Επενδύσεις 
επί του σκάφους· έλεγχοι και 
συστήματα ενεργειακής απόδοσης· 
διερεύνηση της συμβολής των 
εναλλακτικών συστημάτων 
πρόωσης και του σχεδιασμού του 
κύτους [+ άρθρο 44 παράγραφος 1 
στοιχείο δ) Αλιεία εσωτερικών 
υδάτων]

120.000,00 90.000,00 90.000,00 75,00% 0,00 0,00 0,00%

1 -  Προώθηση της περιβαλλοντικά 
βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη 
χρήση των πόρων, καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και βασιζόμενης 
στη γνώση αλιείας

5 - Παροχή στήριξης για την 
ενίσχυση της τεχνολογικής 
ανάπτυξης και καινοτομίας, 
συμπεριλαμβανομένων της αύξησης 
της ενεργειακής αποδοτικότητας 
και της μεταφοράς γνώσης

04 04 - Άρθρο 41 παράγραφος 2 
Ενεργειακή απόδοση και 
μετριασμός της κλιματικής αλλαγής 
– Αντικατάσταση ή 
εκσυγχρονισμός των κύριων ή 
βοηθητικών κινητήρων [+ άρθρο 44 
παράγραφος 1 στοιχείο δ) Αλιεία 
εσωτερικών υδάτων]

160.000,00 80.000,00 80.000,00 50,00% 0,00 0,00 0,00%

2 -  Προαγωγή της περιβαλλοντικά 
βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη 
χρήση των πόρων, καινοτόμου, 

1 - Παροχή στήριξης για την 
ενίσχυση της τεχνολογικής 
ανάπτυξης, της καινοτομίας και της 

03 01 - Άρθρο 47 Καινοτομία 500.000,00 375.000,00 75,00% 0,00 0,00 0,00%



EL40  EL

Προτεραιότητα της Ένωσης Επιλεγμένος ειδικός στόχος Θεματικός 
στόχος

Μέτρο Συνολική 
δημόσια 
συνεισφορά (σε 
ευρώ)

Συνεισφορά του 
ΕΤΘΑ (σε 
ευρώ)

Συμβολή της 
συνεισφοράς 
του ΕΤΘΑ στην 
επίτευξη των 
στόχων της 
κλιματικής 
αλλαγής (σε 
ευρώ)

Ποσοστό 
συγχρηματοδότ
ησης από το 
ΕΤΘΑ (%)

Συνολικές 
επιλέξιμες 
δαπάνες όσον 
αφορά τις 
δράσεις που 
επελέγησαν για 
ενίσχυση (σε 
ευρώ)

Συνολική 
δημόσια 
συνεισφορά 
όσον αφορά τις 
δράσεις που 
επελέγησαν για 
ενίσχυση (σε 
ευρώ)

Ποσοστό της 
συνολικής 
χρηματοδότηση
ς που διατέθηκε 
για τις 
επιλεγμένες 
δράσεις (%)

ανταγωνιστικής και βασιζόμενης 
στη γνώση υδατοκαλλιέργειας

μεταφοράς γνώσης

2 -  Προαγωγή της περιβαλλοντικά 
βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη 
χρήση των πόρων, καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και βασιζόμενης 
στη γνώση υδατοκαλλιέργειας

1 - Παροχή στήριξης για την 
ενίσχυση της τεχνολογικής 
ανάπτυξης, της καινοτομίας και της 
μεταφοράς γνώσης

03 02 - Άρθρο 49 Υπηρεσίες 
διαχείρισης, ανακούφισης και 
παροχής συμβουλών για 
εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας

100.000,00 75.000,00 75,00% 0,00 0,00 0,00%

2 -  Προαγωγή της περιβαλλοντικά 
βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη 
χρήση των πόρων, καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και βασιζόμενης 
στη γνώση υδατοκαλλιέργειας

2 - Ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και της 
βιωσιμότητας των επιχειρήσεων 
υδατοκαλλιέργειας, 
συμπεριλαμβανομένης της 
βελτίωσης της ασφάλειας ή των 
συνθηκών εργασίας, και ιδίως των 
ΜΜΕ

03 01 - Άρθρο 48 παράγραφος 1 
στοιχεία α) έως δ) και στ) έως η) 
Παραγωγικές επενδύσεις στην 
υδατοκαλλιέργεια

1.400.000,00 1.050.000,00 75,00% 0,00 0,00 0,00%

2 -  Προαγωγή της περιβαλλοντικά 
βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη 
χρήση των πόρων, καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και βασιζόμενης 
στη γνώση υδατοκαλλιέργειας

3 - Προστασία και αποκατάσταση 
της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και 
ενίσχυση των οικοσυστημάτων που 
αφορούν την υδατοκαλλιέργεια και 
προώθηση της αποδοτικής ως προς 
τους πόρους υδατοκαλλιέργειας

04 01 - Άρθρο 48 παράγραφος 1 
στοιχείο ια) Παραγωγικές 
επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια 
– Αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης, ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας

400.000,00 300.000,00 120.000,00 75,00% 0,00 0,00 0,00%

2 -  Προαγωγή της περιβαλλοντικά 
βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη 
χρήση των πόρων, καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και βασιζόμενης 
στη γνώση υδατοκαλλιέργειας

3 - Προστασία και αποκατάσταση 
της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και 
ενίσχυση των οικοσυστημάτων που 
αφορούν την υδατοκαλλιέργεια και 
προώθηση της αποδοτικής ως προς 
τους πόρους υδατοκαλλιέργειας

06 02 - Άρθρο 48 παράγραφος 1 
στοιχεία ε), θ) και ι) Παραγωγικές 
επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια 
– Αποδοτικότητα των πόρων, 
μείωση της χρήσης νερού και 
χημικών προϊόντων, συστήματα 
ανακύκλωσης του νερού που 
μειώνουν στο ελάχιστο τη χρήση 
του

200.000,00 150.000,00 75,00% 0,00 0,00 0,00%

2 -  Προαγωγή της περιβαλλοντικά 
βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη 
χρήση των πόρων, καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και βασιζόμενης 
στη γνώση υδατοκαλλιέργειας

3 - Προστασία και αποκατάσταση 
της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και 
ενίσχυση των οικοσυστημάτων που 
αφορούν την υδατοκαλλιέργεια και 
προώθηση της αποδοτικής ως προς 
τους πόρους υδατοκαλλιέργειας

06 03 - Άρθρο 51 Αύξηση του 
δυναμικού των ζωνών 
υδατοκαλλιέργειας

10.000.000,00 7.500.000,00 3.000.000,00 75,00% 0,00 0,00 0,00%

3 -  Προαγωγή της εφαρμογής της 
ΚΑλΠ

1 - Βελτίωση και παροχή 
επιστημονικής γνώσης και συλλογή 
και διαχείριση δεδομένων

06 01 - Άρθρο 77 Συλλογή δεδομένων 4.426.910,00 3.541.528,00 80,00% 0,00 0,00 0,00%



EL41  EL

Προτεραιότητα της Ένωσης Επιλεγμένος ειδικός στόχος Θεματικός 
στόχος

Μέτρο Συνολική 
δημόσια 
συνεισφορά (σε 
ευρώ)

Συνεισφορά του 
ΕΤΘΑ (σε 
ευρώ)

Συμβολή της 
συνεισφοράς 
του ΕΤΘΑ στην 
επίτευξη των 
στόχων της 
κλιματικής 
αλλαγής (σε 
ευρώ)

Ποσοστό 
συγχρηματοδότ
ησης από το 
ΕΤΘΑ (%)

Συνολικές 
επιλέξιμες 
δαπάνες όσον 
αφορά τις 
δράσεις που 
επελέγησαν για 
ενίσχυση (σε 
ευρώ)

Συνολική 
δημόσια 
συνεισφορά 
όσον αφορά τις 
δράσεις που 
επελέγησαν για 
ενίσχυση (σε 
ευρώ)

Ποσοστό της 
συνολικής 
χρηματοδότηση
ς που διατέθηκε 
για τις 
επιλεγμένες 
δράσεις (%)

3 -  Προαγωγή της εφαρμογής της 
ΚΑλΠ

2 - Παροχή στήριξης για την 
παρακολούθηση, τον έλεγχο και την 
επιβολή, με ενίσχυση των θεσμικών 
ικανοτήτων και της 
αποτελεσματικότητας της δημόσιας 
διοίκησης, χωρίς αύξηση του 
διοικητικού φόρτου

06 01 - Άρθρο 76 Έλεγχος και επιβολή 5.855.692,00 5.150.123,00 0,00 87,95% 0,00 0,00 0,00%

4 -  Αύξηση της απασχόλησης και 
της εδαφικής συνοχής

1 - Προώθηση της οικονομικής 
ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης 
και της δημιουργίας θέσεων 
εργασίας και παροχή στήριξης της 
απασχολησιμότητας και της 
κινητικότητας του εργατικού 
δυναμικού στις παράκτιες και τις 
εσωτερικές κοινότητες που 
εξαρτώνται από την αλιεία και την 
υδατοκαλλιέργεια, 
συμπεριλαμβανομένης της 
διαφοροποίησης των 
δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της 
αλιείας και σε άλλους τομείς της 
θαλάσσιας οικονομίας

08 01 - Άρθρο 62 παράγραφος 1 
στοιχείο α) Στήριξη για 
προπαρασκευή

200.000,00 150.000,00 0,00 75,00% 0,00 0,00 0,00%

4 -  Αύξηση της απασχόλησης και 
της εδαφικής συνοχής

1 - Προώθηση της οικονομικής 
ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης 
και της δημιουργίας θέσεων 
εργασίας και παροχή στήριξης της 
απασχολησιμότητας και της 
κινητικότητας του εργατικού 
δυναμικού στις παράκτιες και τις 
εσωτερικές κοινότητες που 
εξαρτώνται από την αλιεία και την 
υδατοκαλλιέργεια, 
συμπεριλαμβανομένης της 
διαφοροποίησης των 
δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της 
αλιείας και σε άλλους τομείς της 
θαλάσσιας οικονομίας

08 02 - Άρθρο 63 Εφαρμογή 
στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης 
(συμπ. οι δαπάνες λειτουργίας και ο 
συντονισμός)

6.500.000,00 4.875.000,00 1.950.000,00 75,00% 0,00 0,00 0,00%

4 -  Αύξηση της απασχόλησης και 
της εδαφικής συνοχής

1 - Προώθηση της οικονομικής 
ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης 
και της δημιουργίας θέσεων 
εργασίας και παροχή στήριξης της 

08 03 - Άρθρο 64 Δραστηριότητες 
συνεργασίας

300.000,00 225.000,00 75,00% 0,00 0,00 0,00%
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Προτεραιότητα της Ένωσης Επιλεγμένος ειδικός στόχος Θεματικός 
στόχος

Μέτρο Συνολική 
δημόσια 
συνεισφορά (σε 
ευρώ)

Συνεισφορά του 
ΕΤΘΑ (σε 
ευρώ)

Συμβολή της 
συνεισφοράς 
του ΕΤΘΑ στην 
επίτευξη των 
στόχων της 
κλιματικής 
αλλαγής (σε 
ευρώ)

Ποσοστό 
συγχρηματοδότ
ησης από το 
ΕΤΘΑ (%)

Συνολικές 
επιλέξιμες 
δαπάνες όσον 
αφορά τις 
δράσεις που 
επελέγησαν για 
ενίσχυση (σε 
ευρώ)

Συνολική 
δημόσια 
συνεισφορά 
όσον αφορά τις 
δράσεις που 
επελέγησαν για 
ενίσχυση (σε 
ευρώ)

Ποσοστό της 
συνολικής 
χρηματοδότηση
ς που διατέθηκε 
για τις 
επιλεγμένες 
δράσεις (%)

απασχολησιμότητας και της 
κινητικότητας του εργατικού 
δυναμικού στις παράκτιες και τις 
εσωτερικές κοινότητες που 
εξαρτώνται από την αλιεία και την 
υδατοκαλλιέργεια, 
συμπεριλαμβανομένης της 
διαφοροποίησης των 
δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της 
αλιείας και σε άλλους τομείς της 
θαλάσσιας οικονομίας

5 -  Προαγωγή της εμπορίας και της 
μεταποίησης

1 - Βελτίωση της οργάνωσης της 
αγοράς για τα προϊόντα αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας

03 02 - Άρθρο 67 Ενισχύσεις στην 
αποθεματοποίηση

270.558,00 270.558,00 0,00 100,00% 0,00 0,00 0,00%

5 -  Προαγωγή της εμπορίας και της 
μεταποίησης

1 - Βελτίωση της οργάνωσης της 
αγοράς για τα προϊόντα αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας

03 03 - Άρθρο 68 Μέτρα εμπορίας 800.000,00 600.000,00 75,00% 0,00 0,00 0,00%

5 -  Προαγωγή της εμπορίας και της 
μεταποίησης

2 - Ενθάρρυνση των επενδύσεων 
στους τομείς μεταποίησης και 
εμπορίας

03 01 - Άρθρο 69 Μεταποίηση 
προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας

500.000,00 375.000,00 75,00% 0,00 0,00 0,00%

6 -  Προαγωγή της εφαρμογής της 
Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας 
Πολιτικής

1 - Ανάπτυξη και υλοποίηση της 
Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας 
Πολιτικής

06 01 - Άρθρο 80 παράγραφος 1 
στοιχείο α) Ολοκληρωμένη 
Θαλάσσια Εποπτεία

466.667,00 350.000,00 75,00% 0,00 0,00 0,00%

6 -  Προαγωγή της εφαρμογής της 
Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας 
Πολιτικής

1 - Ανάπτυξη και υλοποίηση της 
Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας 
Πολιτικής

06 02 - Άρθρο 80 παράγραφος 1 
στοιχείο β) Προώθηση της 
προστασίας του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος και αειφόρος χρήση 
των θαλάσσιων και παράκτιων 
πόρων

700.000,00 525.000,00 210.000,00 75,00% 0,00 0,00 0,00%

6 -  Προαγωγή της εφαρμογής της 
Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας 
Πολιτικής

1 - Ανάπτυξη και υλοποίηση της 
Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας 
Πολιτικής

06 03 - Άρθρο 80 παράγραφος 1 
στοιχείο γ) Βελτίωση των γνώσεων 
σχετικά με την κατάσταση του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος

700.000,00 525.000,00 210.000,00 75,00% 0,00 0,00 0,00%

7 -  Τεχνική βοήθεια 1 - Τεχνική βοήθεια 01 - Άρθρο 78 Τεχνική συνδρομή 
με πρωτοβουλία των κρατών μελών

1.000.000,00 750.000,00 0,00 75,00% 0,00 0,00 0,00%

 Σύνολο 52.610.493,00 39.715.209,00 10.625.200,00 75,49% 2.920.480,70 2.920.480,70 5,55%



EL43  EL

Προτεραιότητα της Ένωσης Επιλεγμένος ειδικός στόχος Θεματικός 
στόχος

Μέτρο Συμβολή στην 
επίτευξη των 
στόχων της 
κλιματικής 
αλλαγής των 
δράσεων που 
επελέγησαν για 
ενίσχυση (σε 
ευρώ)

Συνολικές 
επιλέξιμες 
δαπάνες που 
δήλωσαν οι 
δικαιούχοι 
στην Αρχή 
Διαχείρισης (σε 
ευρώ)

Σύνολο 
επιλέξιμων 
δημόσιων 
δαπανών που 
δήλωσαν οι 
δικαιούχοι 
στην Αρχή 
Διαχείρισης (σε 
ευρώ)

Ποσοστό του 
συνόλου των 
επιλέξιμων 
δημόσιων 
δαπανών που 
δήλωσαν οι 
δικαιούχοι επί 
της συνολικής 
χρηματοδότησ
ης (%)

Συμβολή στην 
επίτευξη των 
στόχων της 
κλιματικής 
αλλαγής του 
συνόλου των 
δημόσιων 
δαπανών που 
δήλωσαν οι 
δικαιούχοι 
στην Αρχή 
Διαχείρισης (σε 
ευρώ)

Αριθμός 
επιλεγεισών 
δράσεων

1 -  Προώθηση της περιβαλλοντικά 
βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη 
χρήση των πόρων, καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και βασιζόμενης 
στη γνώση αλιείας

1 - Μείωση του αντίκτυπου της 
αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον, 
συμπεριλαμβανομένης της κατά το 
δυνατόν αποφυγής και μείωσης των 
ανεπιθύμητων αλιευμάτων

06 02 - Άρθρο 38 Μείωση των 
επιπτώσεων της αλιείας στο 
θαλάσσιο περιβάλλον και 
προσαρμογή της αλιείας στην 
προστασία των ειδών [+ άρθρο 44 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) Αλιεία 
εσωτερικών υδάτων]

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1 -  Προώθηση της περιβαλλοντικά 
βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη 
χρήση των πόρων, καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και βασιζόμενης 
στη γνώση αλιείας

1 - Μείωση του αντίκτυπου της 
αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον, 
συμπεριλαμβανομένης της κατά το 
δυνατόν αποφυγής και μείωσης των 
ανεπιθύμητων αλιευμάτων

06 04 - Άρθρο 40 παράγραφος 1 
στοιχείο α) Προστασία και 
αποκατάσταση της θαλάσσιας 
βιοποικιλότητας – Συλλογή 
απολεσθέντος αλιευτικού 
εξοπλισμού και θαλάσσιων 
απορριμμάτων

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1 -  Προώθηση της περιβαλλοντικά 
βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη 
χρήση των πόρων, καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και βασιζόμενης 
στη γνώση αλιείας

1 - Μείωση του αντίκτυπου της 
αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον, 
συμπεριλαμβανομένης της κατά το 
δυνατόν αποφυγής και μείωσης των 
ανεπιθύμητων αλιευμάτων

06 05 - Άρθρο 43 παράγραφος 2 
Αλιευτικοί λιμένες, τόποι 
εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και 
καταφύγια – επενδύσεις για τη 
διευκόλυνση της συμμόρφωσης με 
την υποχρέωση εκφόρτωσης όλων 
των αλιευμάτων

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1 -  Προώθηση της περιβαλλοντικά 
βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη 
χρήση των πόρων, καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και βασιζόμενης 
στη γνώση αλιείας

2 - Προστασία και αποκατάσταση 
της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και 
των οικοσυστημάτων

06 01 - Άρθρο 40 παράγραφος 1 
στοιχεία β)-ζ) και θ) Προστασία και 
αποκατάσταση της θαλάσσιας 
βιοποικιλότητας – Συμβολή στην 
καλύτερη διαχείριση ή διατήρηση, 
κατασκευή, τοποθέτηση ή 
εκσυγχρονισμός στατικών ή 
κινητών εγκαταστάσεων, 
προετοιμασία σχεδίων προστασίας 
και διαχείρισης σχετικά με τις 
περιοχές NATURA 2000 και τις 
περιοχές προστασίας του χώρου, 
διαχείριση, αποκατάσταση και 
παρακολούθηση των θαλάσσιων 
προστατευόμενων περιοχών, 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0



EL44  EL

Προτεραιότητα της Ένωσης Επιλεγμένος ειδικός στόχος Θεματικός 
στόχος

Μέτρο Συμβολή στην 
επίτευξη των 
στόχων της 
κλιματικής 
αλλαγής των 
δράσεων που 
επελέγησαν για 
ενίσχυση (σε 
ευρώ)

Συνολικές 
επιλέξιμες 
δαπάνες που 
δήλωσαν οι 
δικαιούχοι 
στην Αρχή 
Διαχείρισης (σε 
ευρώ)

Σύνολο 
επιλέξιμων 
δημόσιων 
δαπανών που 
δήλωσαν οι 
δικαιούχοι 
στην Αρχή 
Διαχείρισης (σε 
ευρώ)

Ποσοστό του 
συνόλου των 
επιλέξιμων 
δημόσιων 
δαπανών που 
δήλωσαν οι 
δικαιούχοι επί 
της συνολικής 
χρηματοδότησ
ης (%)

Συμβολή στην 
επίτευξη των 
στόχων της 
κλιματικής 
αλλαγής του 
συνόλου των 
δημόσιων 
δαπανών που 
δήλωσαν οι 
δικαιούχοι 
στην Αρχή 
Διαχείρισης (σε 
ευρώ)

Αριθμός 
επιλεγεισών 
δράσεων

συμπεριλαμβανομένων των 
περιοχών NATURA 2000, 
περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, 
συμμετοχή σε άλλες δράσεις που 
αποσκοπούν στη διατήρηση και τη 
βελτίωση της βιοποικιλότητας και 
των υπηρεσιών οικοσυστήματος (+ 
άρθρο 44 παράγραφος 6 Αλιεία 
εσωτερικών υδάτων)

1 -  Προώθηση της περιβαλλοντικά 
βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη 
χρήση των πόρων, καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και βασιζόμενης 
στη γνώση αλιείας

3 - Εξασφάλιση ισορροπίας μεταξύ 
της αλιευτικής ικανότητας και των 
διαθέσιμων αλιευτικών 
δυνατοτήτων

06 01 - Άρθρο 34 Οριστική παύση των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων

1.460.240,35 2.920.480,70 2.920.480,70 97,35 1.460.240,35 65

1 -  Προώθηση της περιβαλλοντικά 
βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη 
χρήση των πόρων, καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και βασιζόμενης 
στη γνώση αλιείας

4 - Αύξηση της ανταγωνιστικότητας 
και της βιωσιμότητας των 
αλιευτικών επιχειρήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των 
παράκτιων στόλων μικρής 
κλίμακας, και βελτίωση της 
ασφάλειας ή των συνθηκών 
εργασίας

03 02 - Άρθρο 30 Διαφοροποίηση και 
νέες μορφές εισοδήματος (+ άρθρο 
44 παράγραφος 4 Αλιεία 
εσωτερικών υδάτων)

0,00 0,00 0,00 0

1 -  Προώθηση της περιβαλλοντικά 
βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη 
χρήση των πόρων, καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και βασιζόμενης 
στη γνώση αλιείας

4 - Αύξηση της ανταγωνιστικότητας 
και της βιωσιμότητας των 
αλιευτικών επιχειρήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των 
παράκτιων στόλων μικρής 
κλίμακας, και βελτίωση της 
ασφάλειας ή των συνθηκών 
εργασίας

03 04 - Άρθρο 32 Υγεία και ασφάλεια 
[+ άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο 
β) Αλιεία εσωτερικών υδάτων]

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1 -  Προώθηση της περιβαλλοντικά 
βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη 
χρήση των πόρων, καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και βασιζόμενης 
στη γνώση αλιείας

4 - Αύξηση της ανταγωνιστικότητας 
και της βιωσιμότητας των 
αλιευτικών επιχειρήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των 
παράκτιων στόλων μικρής 
κλίμακας, και βελτίωση της 

03 07 - Άρθρο 40 παράγραφος 1 
στοιχείο η) Προστασία και 
αποκατάσταση της θαλάσσιας 
βιοποικιλότητας – Συστήματα για 
την αποζημίωση των ζημιών που 
προκαλούνται στα αλιεύματα από 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0



EL45  EL

Προτεραιότητα της Ένωσης Επιλεγμένος ειδικός στόχος Θεματικός 
στόχος

Μέτρο Συμβολή στην 
επίτευξη των 
στόχων της 
κλιματικής 
αλλαγής των 
δράσεων που 
επελέγησαν για 
ενίσχυση (σε 
ευρώ)

Συνολικές 
επιλέξιμες 
δαπάνες που 
δήλωσαν οι 
δικαιούχοι 
στην Αρχή 
Διαχείρισης (σε 
ευρώ)

Σύνολο 
επιλέξιμων 
δημόσιων 
δαπανών που 
δήλωσαν οι 
δικαιούχοι 
στην Αρχή 
Διαχείρισης (σε 
ευρώ)

Ποσοστό του 
συνόλου των 
επιλέξιμων 
δημόσιων 
δαπανών που 
δήλωσαν οι 
δικαιούχοι επί 
της συνολικής 
χρηματοδότησ
ης (%)

Συμβολή στην 
επίτευξη των 
στόχων της 
κλιματικής 
αλλαγής του 
συνόλου των 
δημόσιων 
δαπανών που 
δήλωσαν οι 
δικαιούχοι 
στην Αρχή 
Διαχείρισης (σε 
ευρώ)

Αριθμός 
επιλεγεισών 
δράσεων

ασφάλειας ή των συνθηκών 
εργασίας

τα θηλαστικά και τα πτηνά

1 -  Προώθηση της περιβαλλοντικά 
βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη 
χρήση των πόρων, καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και βασιζόμενης 
στη γνώση αλιείας

4 - Αύξηση της ανταγωνιστικότητας 
και της βιωσιμότητας των 
αλιευτικών επιχειρήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των 
παράκτιων στόλων μικρής 
κλίμακας, και βελτίωση της 
ασφάλειας ή των συνθηκών 
εργασίας

03 09 - Άρθρο 43 παράγραφοι 1 και 3 
Αλιευτικοί λιμένες, τόποι 
εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και 
καταφύγια – Επενδύσεις για τη 
βελτίωση των υποδομών στους 
αλιευτικούς λιμένες, στις 
ιχθυόσκαλες, στους τόπους 
εκφόρτωσης και στα καταφύγια· 
κατασκευή καταφυγίων 
προκειμένου να βελτιωθεί η 
ασφάλεια των αλιέων [+ άρθρο 44 
παράγραφος 1 στοιχείο στ) Αλιεία 
εσωτερικών υδάτων]

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1 -  Προώθηση της περιβαλλοντικά 
βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη 
χρήση των πόρων, καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και βασιζόμενης 
στη γνώση αλιείας

5 - Παροχή στήριξης για την 
ενίσχυση της τεχνολογικής 
ανάπτυξης και καινοτομίας, 
συμπεριλαμβανομένων της αύξησης 
της ενεργειακής αποδοτικότητας και 
της μεταφοράς γνώσης

03 02 - Άρθρο 28 Συμπράξεις μεταξύ 
επιστημόνων και αλιέων (+ άρθρο 
44 παράγραφος 3 Αλιεία 
εσωτερικών υδάτων)

0,00 0,00 0,00 0

1 -  Προώθηση της περιβαλλοντικά 
βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη 
χρήση των πόρων, καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και βασιζόμενης 
στη γνώση αλιείας

5 - Παροχή στήριξης για την 
ενίσχυση της τεχνολογικής 
ανάπτυξης και καινοτομίας, 
συμπεριλαμβανομένων της αύξησης 
της ενεργειακής αποδοτικότητας και 
της μεταφοράς γνώσης

04 03 - Άρθρο 41 παράγραφος 1 
στοιχεία α), β) και γ) Ενεργειακή 
απόδοση και μετριασμός της 
κλιματικής αλλαγής – Επενδύσεις 
επί του σκάφους· έλεγχοι και 
συστήματα ενεργειακής απόδοσης· 
διερεύνηση της συμβολής των 
εναλλακτικών συστημάτων 
πρόωσης και του σχεδιασμού του 
κύτους [+ άρθρο 44 παράγραφος 1 
στοιχείο δ) Αλιεία εσωτερικών 
υδάτων]

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1 -  Προώθηση της περιβαλλοντικά 
βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη 
χρήση των πόρων, καινοτόμου, 

5 - Παροχή στήριξης για την 
ενίσχυση της τεχνολογικής 
ανάπτυξης και καινοτομίας, 

04 04 - Άρθρο 41 παράγραφος 2 
Ενεργειακή απόδοση και 
μετριασμός της κλιματικής αλλαγής 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0



EL46  EL

Προτεραιότητα της Ένωσης Επιλεγμένος ειδικός στόχος Θεματικός 
στόχος

Μέτρο Συμβολή στην 
επίτευξη των 
στόχων της 
κλιματικής 
αλλαγής των 
δράσεων που 
επελέγησαν για 
ενίσχυση (σε 
ευρώ)

Συνολικές 
επιλέξιμες 
δαπάνες που 
δήλωσαν οι 
δικαιούχοι 
στην Αρχή 
Διαχείρισης (σε 
ευρώ)

Σύνολο 
επιλέξιμων 
δημόσιων 
δαπανών που 
δήλωσαν οι 
δικαιούχοι 
στην Αρχή 
Διαχείρισης (σε 
ευρώ)

Ποσοστό του 
συνόλου των 
επιλέξιμων 
δημόσιων 
δαπανών που 
δήλωσαν οι 
δικαιούχοι επί 
της συνολικής 
χρηματοδότησ
ης (%)

Συμβολή στην 
επίτευξη των 
στόχων της 
κλιματικής 
αλλαγής του 
συνόλου των 
δημόσιων 
δαπανών που 
δήλωσαν οι 
δικαιούχοι 
στην Αρχή 
Διαχείρισης (σε 
ευρώ)

Αριθμός 
επιλεγεισών 
δράσεων

ανταγωνιστικής και βασιζόμενης 
στη γνώση αλιείας

συμπεριλαμβανομένων της αύξησης 
της ενεργειακής αποδοτικότητας και 
της μεταφοράς γνώσης

– Αντικατάσταση ή εκσυγχρονισμός 
των κύριων ή βοηθητικών 
κινητήρων [+ άρθρο 44 παράγραφος 
1 στοιχείο δ) Αλιεία εσωτερικών 
υδάτων]

2 -  Προαγωγή της περιβαλλοντικά 
βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη 
χρήση των πόρων, καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και βασιζόμενης 
στη γνώση υδατοκαλλιέργειας

1 - Παροχή στήριξης για την 
ενίσχυση της τεχνολογικής 
ανάπτυξης, της καινοτομίας και της 
μεταφοράς γνώσης

03 01 - Άρθρο 47 Καινοτομία 0,00 0,00 0,00 0

2 -  Προαγωγή της περιβαλλοντικά 
βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη 
χρήση των πόρων, καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και βασιζόμενης 
στη γνώση υδατοκαλλιέργειας

1 - Παροχή στήριξης για την 
ενίσχυση της τεχνολογικής 
ανάπτυξης, της καινοτομίας και της 
μεταφοράς γνώσης

03 02 - Άρθρο 49 Υπηρεσίες 
διαχείρισης, ανακούφισης και 
παροχής συμβουλών για 
εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας

0,00 0,00 0,00 0

2 -  Προαγωγή της περιβαλλοντικά 
βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη 
χρήση των πόρων, καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και βασιζόμενης 
στη γνώση υδατοκαλλιέργειας

2 - Ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και της 
βιωσιμότητας των επιχειρήσεων 
υδατοκαλλιέργειας, 
συμπεριλαμβανομένης της 
βελτίωσης της ασφάλειας ή των 
συνθηκών εργασίας, και ιδίως των 
ΜΜΕ

03 01 - Άρθρο 48 παράγραφος 1 
στοιχεία α) έως δ) και στ) έως η) 
Παραγωγικές επενδύσεις στην 
υδατοκαλλιέργεια

0,00 0,00 0,00 0

2 -  Προαγωγή της περιβαλλοντικά 
βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη 
χρήση των πόρων, καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και βασιζόμενης 
στη γνώση υδατοκαλλιέργειας

3 - Προστασία και αποκατάσταση 
της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και 
ενίσχυση των οικοσυστημάτων που 
αφορούν την υδατοκαλλιέργεια και 
προώθηση της αποδοτικής ως προς 
τους πόρους υδατοκαλλιέργειας

04 01 - Άρθρο 48 παράγραφος 1 
στοιχείο ια) Παραγωγικές 
επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια 
– Αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης, ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2 -  Προαγωγή της περιβαλλοντικά 
βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη 
χρήση των πόρων, καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και βασιζόμενης 
στη γνώση υδατοκαλλιέργειας

3 - Προστασία και αποκατάσταση 
της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και 
ενίσχυση των οικοσυστημάτων που 
αφορούν την υδατοκαλλιέργεια και 
προώθηση της αποδοτικής ως προς 
τους πόρους υδατοκαλλιέργειας

06 02 - Άρθρο 48 παράγραφος 1 
στοιχεία ε), θ) και ι) Παραγωγικές 
επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια 
– Αποδοτικότητα των πόρων, 
μείωση της χρήσης νερού και 
χημικών προϊόντων, συστήματα 

0,00 0,00 0,00 0
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Προτεραιότητα της Ένωσης Επιλεγμένος ειδικός στόχος Θεματικός 
στόχος

Μέτρο Συμβολή στην 
επίτευξη των 
στόχων της 
κλιματικής 
αλλαγής των 
δράσεων που 
επελέγησαν για 
ενίσχυση (σε 
ευρώ)

Συνολικές 
επιλέξιμες 
δαπάνες που 
δήλωσαν οι 
δικαιούχοι 
στην Αρχή 
Διαχείρισης (σε 
ευρώ)

Σύνολο 
επιλέξιμων 
δημόσιων 
δαπανών που 
δήλωσαν οι 
δικαιούχοι 
στην Αρχή 
Διαχείρισης (σε 
ευρώ)

Ποσοστό του 
συνόλου των 
επιλέξιμων 
δημόσιων 
δαπανών που 
δήλωσαν οι 
δικαιούχοι επί 
της συνολικής 
χρηματοδότησ
ης (%)

Συμβολή στην 
επίτευξη των 
στόχων της 
κλιματικής 
αλλαγής του 
συνόλου των 
δημόσιων 
δαπανών που 
δήλωσαν οι 
δικαιούχοι 
στην Αρχή 
Διαχείρισης (σε 
ευρώ)

Αριθμός 
επιλεγεισών 
δράσεων

ανακύκλωσης του νερού που 
μειώνουν στο ελάχιστο τη χρήση 
του

2 -  Προαγωγή της περιβαλλοντικά 
βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη 
χρήση των πόρων, καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και βασιζόμενης 
στη γνώση υδατοκαλλιέργειας

3 - Προστασία και αποκατάσταση 
της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και 
ενίσχυση των οικοσυστημάτων που 
αφορούν την υδατοκαλλιέργεια και 
προώθηση της αποδοτικής ως προς 
τους πόρους υδατοκαλλιέργειας

06 03 - Άρθρο 51 Αύξηση του 
δυναμικού των ζωνών 
υδατοκαλλιέργειας

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

3 -  Προαγωγή της εφαρμογής της 
ΚΑλΠ

1 - Βελτίωση και παροχή 
επιστημονικής γνώσης και συλλογή 
και διαχείριση δεδομένων

06 01 - Άρθρο 77 Συλλογή δεδομένων 0,00 0,00 0,00 0

3 -  Προαγωγή της εφαρμογής της 
ΚΑλΠ

2 - Παροχή στήριξης για την 
παρακολούθηση, τον έλεγχο και την 
επιβολή, με ενίσχυση των θεσμικών 
ικανοτήτων και της 
αποτελεσματικότητας της δημόσιας 
διοίκησης, χωρίς αύξηση του 
διοικητικού φόρτου

06 01 - Άρθρο 76 Έλεγχος και επιβολή 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

4 -  Αύξηση της απασχόλησης και 
της εδαφικής συνοχής

1 - Προώθηση της οικονομικής 
ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης 
και της δημιουργίας θέσεων 
εργασίας και παροχή στήριξης της 
απασχολησιμότητας και της 
κινητικότητας του εργατικού 
δυναμικού στις παράκτιες και τις 
εσωτερικές κοινότητες που 
εξαρτώνται από την αλιεία και την 
υδατοκαλλιέργεια, 
συμπεριλαμβανομένης της 
διαφοροποίησης των 
δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της 
αλιείας και σε άλλους τομείς της 
θαλάσσιας οικονομίας

08 01 - Άρθρο 62 παράγραφος 1 
στοιχείο α) Στήριξη για 
προπαρασκευή

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

4 -  Αύξηση της απασχόλησης και 1 - Προώθηση της οικονομικής 08 02 - Άρθρο 63 Εφαρμογή 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
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Προτεραιότητα της Ένωσης Επιλεγμένος ειδικός στόχος Θεματικός 
στόχος

Μέτρο Συμβολή στην 
επίτευξη των 
στόχων της 
κλιματικής 
αλλαγής των 
δράσεων που 
επελέγησαν για 
ενίσχυση (σε 
ευρώ)

Συνολικές 
επιλέξιμες 
δαπάνες που 
δήλωσαν οι 
δικαιούχοι 
στην Αρχή 
Διαχείρισης (σε 
ευρώ)

Σύνολο 
επιλέξιμων 
δημόσιων 
δαπανών που 
δήλωσαν οι 
δικαιούχοι 
στην Αρχή 
Διαχείρισης (σε 
ευρώ)

Ποσοστό του 
συνόλου των 
επιλέξιμων 
δημόσιων 
δαπανών που 
δήλωσαν οι 
δικαιούχοι επί 
της συνολικής 
χρηματοδότησ
ης (%)

Συμβολή στην 
επίτευξη των 
στόχων της 
κλιματικής 
αλλαγής του 
συνόλου των 
δημόσιων 
δαπανών που 
δήλωσαν οι 
δικαιούχοι 
στην Αρχή 
Διαχείρισης (σε 
ευρώ)

Αριθμός 
επιλεγεισών 
δράσεων

της εδαφικής συνοχής ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης 
και της δημιουργίας θέσεων 
εργασίας και παροχή στήριξης της 
απασχολησιμότητας και της 
κινητικότητας του εργατικού 
δυναμικού στις παράκτιες και τις 
εσωτερικές κοινότητες που 
εξαρτώνται από την αλιεία και την 
υδατοκαλλιέργεια, 
συμπεριλαμβανομένης της 
διαφοροποίησης των 
δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της 
αλιείας και σε άλλους τομείς της 
θαλάσσιας οικονομίας

στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης 
(συμπ. οι δαπάνες λειτουργίας και ο 
συντονισμός)

4 -  Αύξηση της απασχόλησης και 
της εδαφικής συνοχής

1 - Προώθηση της οικονομικής 
ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης 
και της δημιουργίας θέσεων 
εργασίας και παροχή στήριξης της 
απασχολησιμότητας και της 
κινητικότητας του εργατικού 
δυναμικού στις παράκτιες και τις 
εσωτερικές κοινότητες που 
εξαρτώνται από την αλιεία και την 
υδατοκαλλιέργεια, 
συμπεριλαμβανομένης της 
διαφοροποίησης των 
δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της 
αλιείας και σε άλλους τομείς της 
θαλάσσιας οικονομίας

08 03 - Άρθρο 64 Δραστηριότητες 
συνεργασίας

0,00 0,00 0,00 0

5 -  Προαγωγή της εμπορίας και της 
μεταποίησης

1 - Βελτίωση της οργάνωσης της 
αγοράς για τα προϊόντα αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας

03 02 - Άρθρο 67 Ενισχύσεις στην 
αποθεματοποίηση

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

5 -  Προαγωγή της εμπορίας και της 
μεταποίησης

1 - Βελτίωση της οργάνωσης της 
αγοράς για τα προϊόντα αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας

03 03 - Άρθρο 68 Μέτρα εμπορίας 0,00 0,00 0,00 0

5 -  Προαγωγή της εμπορίας και της 2 - Ενθάρρυνση των επενδύσεων 03 01 - Άρθρο 69 Μεταποίηση 0,00 0,00 0,00 0
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Προτεραιότητα της Ένωσης Επιλεγμένος ειδικός στόχος Θεματικός 
στόχος

Μέτρο Συμβολή στην 
επίτευξη των 
στόχων της 
κλιματικής 
αλλαγής των 
δράσεων που 
επελέγησαν για 
ενίσχυση (σε 
ευρώ)

Συνολικές 
επιλέξιμες 
δαπάνες που 
δήλωσαν οι 
δικαιούχοι 
στην Αρχή 
Διαχείρισης (σε 
ευρώ)

Σύνολο 
επιλέξιμων 
δημόσιων 
δαπανών που 
δήλωσαν οι 
δικαιούχοι 
στην Αρχή 
Διαχείρισης (σε 
ευρώ)

Ποσοστό του 
συνόλου των 
επιλέξιμων 
δημόσιων 
δαπανών που 
δήλωσαν οι 
δικαιούχοι επί 
της συνολικής 
χρηματοδότησ
ης (%)

Συμβολή στην 
επίτευξη των 
στόχων της 
κλιματικής 
αλλαγής του 
συνόλου των 
δημόσιων 
δαπανών που 
δήλωσαν οι 
δικαιούχοι 
στην Αρχή 
Διαχείρισης (σε 
ευρώ)

Αριθμός 
επιλεγεισών 
δράσεων

μεταποίησης στους τομείς μεταποίησης και 
εμπορίας

προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας

6 -  Προαγωγή της εφαρμογής της 
Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας 
Πολιτικής

1 - Ανάπτυξη και υλοποίηση της 
Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας 
Πολιτικής

06 01 - Άρθρο 80 παράγραφος 1 
στοιχείο α) Ολοκληρωμένη 
Θαλάσσια Εποπτεία

0,00 0,00 0,00 0

6 -  Προαγωγή της εφαρμογής της 
Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας 
Πολιτικής

1 - Ανάπτυξη και υλοποίηση της 
Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας 
Πολιτικής

06 02 - Άρθρο 80 παράγραφος 1 
στοιχείο β) Προώθηση της 
προστασίας του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος και αειφόρος χρήση 
των θαλάσσιων και παράκτιων 
πόρων

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

6 -  Προαγωγή της εφαρμογής της 
Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας 
Πολιτικής

1 - Ανάπτυξη και υλοποίηση της 
Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας 
Πολιτικής

06 03 - Άρθρο 80 παράγραφος 1 
στοιχείο γ) Βελτίωση των γνώσεων 
σχετικά με την κατάσταση του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

7 -  Τεχνική βοήθεια 1 - Τεχνική βοήθεια 01 - Άρθρο 78 Τεχνική συνδρομή 
με πρωτοβουλία των κρατών μελών

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

 Σύνολο 1.460.240,35 2.920.480,70 2.920.480,70 5,55 1.460.240,35 65
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Πίνακας 5: Κόστος των δράσεων που υλοποιήθηκαν εκτός της περιοχής του 
προγράμματος (άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013)

Προτεραιότητα της Ένωσης Επιλέξιμες 
δαπάνες του 
ΕΤΘΑ για 
δράσεις που 
υλοποιήθηκαν 
εκτός της 
περιοχής που 
δήλωσε ο 
δικαιούχος στην 
αρχή 
διαχείρισης (σε 
ευρώ)

Ποσοστό της 
συνολικής 
χρηματοδότησης 
για τον άξονα 
προτεραιοτήτων 
(%)

1 - Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, 
αποδοτικής ως προς τη χρήση των πόρων, 
καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης 
στη γνώση αλιείας

2 - Προαγωγή της περιβαλλοντικά βιώσιμης, 
αποδοτικής ως προς τη χρήση των πόρων, 
καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης 
στη γνώση υδατοκαλλιέργειας

3 - Προαγωγή της εφαρμογής της ΚΑλΠ

4 - Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής 
συνοχής

5 - Προαγωγή της εμπορίας και της 
μεταποίησης

6 - Προαγωγή της εφαρμογής της 
Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής

7 - Τεχνική βοήθεια

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ
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4. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ

4.1. Μέτρα που έχουν ληφθεί για την τήρηση των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων (άρθρο 50 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1303/2013)

Πίνακας 6: Μέτρα που έχουν ληφθεί για την τήρηση εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων που ισχύουν ειδικά για το ΕΤΘΑ
Μη 
εκπληρωθέντες 
ή μερικώς 
εκπληρωθέντες 
θεματικοί εκ 
των προτέρων 
όροι

Μη 
εκπληρωθέντα 
κριτήρια

Μέτρα που πρέπει να ληφθούν Προθεσμία Αρμόδια για την 
εκπλήρωση όργανα

Δράσεις 
που 
ολοκληρώθ
ηκαν 
εμπρόθεσμα

Εκπληρωθέ
ντα 
κριτήρια

Προβλεπόμενη 
ημερομηνία για 
την 
ολοκλήρωση 
των υπόλοιπων 
δράσεων

Σχόλια

1 1 - Η έκθεση 
συντάσσεται 
σύμφωνα με τις 
κοινές 
κατευθυντήριες 
γραμμές της 
Επιτροπής

Η Κύπρος αξιολογήθηκε ότι καλύπτει μερικώς την εκ των 
προτέρων αιρεσιμότητα σχετικά με την έκθεση αλιευτικής 
ικανότητας. Ως εκ τούτου, δεσμεύεται να υιοθετήσει 
σχέδιο δράσης (Συνημμένο 11), βάσει του οποίου οι 
Κυπριακές αρχές δεσμεύονται να υποβάλουν έκθεση 
αλιευτικής ικανότητας για το 2014 μέχρι τις 31 Μαΐου 
2015, με τη συμπερίληψη των ακόλουθων: α) ολοκλήρωση 
της ανάλυσης που έγινε στην έκθεση του 2013, με 
συμπερίληψη κατηγοριών στόλου τράτας που αλιεύουν 
αποκλειστικά στα διεθνή ύδατα, β) εξήγηση οποιασδήποτε 
φετινής και περσινής ανακολουθίας στον αριθμό σκαφών 
μεταξύ έκθεσης αλιευτικής ικανότητας, μητρώου 
αλιευτικών σκαφών και Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης, γ) 
καλύτερη διάκριση μεταξύ των κατηγοριών σκαφών με 
πολυδύναμα αδρανή εργαλεία μήκους 06-12m (κατηγορίες 
αδειών Α και Β) και 00-06 m (κατηγορίες αδειών Γ), δ) 
εξήγηση μεθοδολογίας εκτίμησης του αριθμού των 
σκαφών προς απόσυρση και ε) ετοιμασία σχεδίων δράσης 
για τις κατηγορίες στόλου χωρίς ισορροπία με τις 
αλιευτικές δυνατότητες.

31 Μαϊ 2015 Τμήμα Αλιείας και 
Θαλασσίων Ερευνών

Όχι Όχι Το Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνεται στην Έκθεση 
Ισορροπίας της Κύπρου που αφορά το 2014 και 
υποβλήθηκε στη ΓΔ Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας της 
ΕΕ στις 31/5/2015. Σημειώνεται ότι υποβλήθηκε 
επικαιροποιημένη Έκθεση Ισορροπίας της Κύπρου για το 
2014 το Σεπτέμβριο του 2015.
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4.2. Ζητήματα που επηρεάζουν την επίδοση του προγράμματος, καθώς και τα 
διορθωτικά μέτρα που έχουν ληφθεί (άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ.1303/2013)

Το γεγονός ότι υπήρξε καθυστέρηση στην οριστικοποίηση και έγκριση του ΕΠ πιθανόν 
να  επηρεάσει την υλοποίηση του Προγράμματος.  Για τον σκοπό αυτό είναι σημαντικό 
να προχωρήσει το συντομότερο η υλοποίηση των σημαντικών έργων και ειδικότερα 
των έργων που αποτελούν μέρος του αποθεματικού επίδοσης.
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5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΣΟΒΑΡΈΣ ΠΑΡΑΒΆΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΆ ΜΈΤΡΑ (ΆΡΘΡΟ 
114 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 508/2014)

Πληροφορίες και δράσεις που αναλαμβάνονται σε περιπτώσεις σοβαρών παραβάσεων 
όπως αναφέρονται στο άρθρο 10, παράγραφος 1 και μη τήρησης των όρων βιωσιμότητας 
και επανορθωτικές δράσεις όπως ορίζονται στο άρθρο 10, παράγραφος 2.

Ο ΕΦ έχει καταγράψει την διαδικασία μέσω της οποίας θα γίνεται ο έλεγχος για τις 
περιπτώσεις σοβαρών παραβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 και 2.  
Όσον αφορά το άρθρο 10.1 κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Σχεδίου για το Μέτρο 
1.10 «Οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων», εντοπίστηκε μία περίπτωση 
όπου ο αιτητής είχε κατά τη διάρκεια αξιολόγησης της αίτησης προβεί σε παράβαση της 
νομοθεσίας η οποία χαρακτηρίστηκε ως σοβαρή.  Ως εκ τούτου η πρόταση αυτή 
απορρίφθηκε.
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6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΑ ΜΈΤΡΑ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΊ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗ 
ΜΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 41 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 8 (ΆΡΘΡΟ 114 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) 
ΑΡΙΘ. 508/2014)

Πρέπει να παρασχεθεί μια σύνοψη μέτρων που λαμβάνονται για την επίτευξη του στόχου 
που προβλέπει το άρθρο 41 παράγραφος 8 σχετικά με την προτεραιότητα που αφορά το 
60 % κατ' ανώτατο όριο της δημόσιας ενίσχυσης το οποίο πρέπει να εξασφαλίζεται για 
τον τομέα μικρής κλίμακας παράκτιας αλιείας, με στοιχεία για το ποσοστό της μικρής 
κλίμακας παράκτιας αλιείας στις δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του μέτρου 
41 παράγραφος 2

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση αλιευτικής ικανότητας όπου εντοπίστηκε πρόβλημα 
στην ισορροπία μεταξύ στόλου της μικρής παράκτιας αλιείας και αλιευτικών 
αποθεμάτων, εφαρμόστηκε μέσω του Μέτρου 1.10 το σχέδιο της απόσυρσης 
αλιευτικών σκαφών και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή στο παρόν στάδιο η εφαρμογή 
του άρθρου 41.8.
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7. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΈΤΡΑ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΊ ΠΡΟΚΕΊΜΕΝΟΥ ΝΑ 
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΊ Η ΓΝΩΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΎΧΩΝ (ΆΡΘΡΟ 114 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 508/2014)

Πρέπει να παρασχεθεί μια σύνοψη μέτρων σύμφωνα με το παράρτημα V του 
κανονισμού για το ΕΤΘΑ, με ειδική αναφορά στην εθνική νομοθεσία που ενδέχεται να 
προβλέπει κάποιο ελάχιστο όριο όσον αφορά τη δημοσίευση στοιχείων φυσικών 
προσώπων

Για να εξασφαλιστεί η διαφάνεια όσον αφορά την υποστήριξη που παρέχει το ΕΤΘΑ, η 
Κύπρος πρέπει να τηρεί κατάλογο των πράξεων ο οποίος είναι προσβάσιμος μέσω του 
διαδικτυακού τόπου ΕΠ «Θάλασσα» 2014-2020 (www.moa.gov.cy/thalassa) και μέσω 
του ιστοχώρου της Διαχειριστικής Αρχής για τα Ευρωπαϊκά, Διαρθρωτικά και 
Επενδυτικά Ταμεία (www.structuralfunds.org.cy) μέσω σχετικού συνδέσμου. Ο 
κατάλογος των πράξεων ενημερώνεται τουλάχιστον κάθε 6 μήνες και ο πρώτος 
κατάλογος αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΕΠ «Θάλασσα» τον Ιανουάριο του 2016 
και αφορά τα έργα που εντάχθηκαν το 2015. Με βάση την εθνική νομοθεσία δεν 
προβλέπεται ελάχιστο όριο όσον αφορά τη δημοσίευση στοιχείων φυσικών προσώπων.
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8. ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΟ ΣΧΈΔΙΟ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΎΝΘΕΣΗ ΤΩΝ 
ΑΞΙΟΛΟΓΉΣΕΩΝ (ΆΡΘΡΟ 114 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 508/2014, 
ΆΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013)

Θα πρέπει να παρασχεθεί μια σύνοψη των δραστηριοτήτων σχετικά με τις 
δραστηριότητες που έχουν αναληφθεί για την υλοποίηση του σχεδίου αξιολόγησης, 
περιλαμβανομένης και της συνέχειας που δόθηκε στα πορίσματα των αξιολογήσεων.

Θα πρέπει να παρασχεθεί μια σύνθεση των πορισμάτων όλων των αξιολογήσεων του 
προγράμματος που ήταν διαθέσιμες κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, με αναφορά 
της ονομασίας και της περιόδου αναφοράς των εκθέσεων αξιολόγησης που 
χρησιμοποιήθηκαν.

Επιπλέον, θα πρέπει να ανακοινωθεί εδώ η πρόσβαση στις αξιολογήσεις που είναι 
διαθέσιμες στο κοινό σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013.

Δεν έγιναν οποιεσδήποτε ενέργειες σε σχέση με το σχέδιο αξιολόγησης το 2015. Το 
σχέδιο αξιολόγησης  θα καταρτιστεί σε μεταγενέστερο στάδιο, εντός του 2016 ώστε να 
χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο το 2017.
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9. ΣΥΝΟΠΤΙΚΉ ΈΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΎ (ΆΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 9 
ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013)

Θα πρέπει να δημοσιεύεται μια σύνοψη των ετήσιων εκθέσεων υλοποίησης και να 
φορτώνεται ως χωριστός φάκελος υπό τη μορφή παραρτήματος της ετήσιας έκθεσης 
υλοποίησης.
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10. ΈΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΏΝ ΜΈΣΩΝ (ΆΡΘΡΟ 46 
ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 1 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (EΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013)
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11. ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΎ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ (ΆΡΘΡΟ 50 
ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013)

11.1. Αξιολόγηση των στοιχείων και της προόδου για την επίτευξη των στόχων του 
προγράμματος

Για κάθε προτεραιότητα της Ένωσης θα πρέπει να αξιολογούνται οι πληροφορίες και τα 
στοιχεία που προβλέπονται στο μέρος Α καθώς και η πρόοδος ως προς την επίτευξη των 
στόχων του προγράμματος (με ενσωμάτωση των πορισμάτων και των συστάσεων της 
αξιολόγησης)

Προτεραιότητα της Ένωσης Αξιολόγηση των στοιχείων και της προόδου για 
την επίτευξη των στόχων του προγράμματος

1 - Προώθηση της περιβαλλοντικά 
βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη 
χρήση των πόρων, καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη 
γνώση αλιείας

.

2 - Προαγωγή της περιβαλλοντικά 
βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη 
χρήση των πόρων, καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη 
γνώση υδατοκαλλιέργειας

Βλέπε σημείο 8.

3 - Προαγωγή της εφαρμογής της 
ΚΑλΠ

Βλέπε σημείο 8.

4 - Αύξηση της απασχόλησης και της 
εδαφικής συνοχής

Βλέπε σημείο 8.

5 - Προαγωγή της εμπορίας και της 
μεταποίησης

Βλέπε σημείο 8.

6 - Προαγωγή της εφαρμογής της 
Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας 
Πολιτικής

Βλέπε σημείο 8.

7 - Τεχνική βοήθεια Βλέπε σημείο 8.
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11.2. Αξιολόγηση της προόδου που έχει επιτευχθεί για να διαπιστωθεί κατά πόσον 
είναι επαρκής η πρόοδος που έχει επιτευχθεί όσον αφορά τα ορόσημα και τους 
στόχους προκειμένου να διασφαλισθεί η τελική τους εκπλήρωση, με αναφορά των 
τυχόν διορθωτικών μέτρων που έχουν ληφθεί ή σχεδιασθεί

Αξιολόγηση με βάση την προτεραιότητα της Ένωσης για να διαπιστωθεί κατά πόσον 
είναι επαρκής η πρόοδος που έχει επιτευχθεί όσον αφορά τα ορόσημα και τους στόχους 
προκειμένου να διασφαλισθεί η τελική τους εκπλήρωση, με αναφορά όπου ενδείκνυται 
των τυχόν διορθωτικών μέτρων που έχουν ληφθεί ή σχεδιασθεί

Προτεραιότητα της Ένωσης Αξιολόγηση της προόδου που έχει επιτευχθεί 
για να διαπιστωθεί κατά πόσον είναι επαρκής η 
πρόοδος που έχει επιτευχθεί όσον αφορά τα 
ορόσημα και τους στόχους προκειμένου να 
διασφαλισθεί η τελική τους εκπλήρωση, με 
αναφορά των τυχόν διορθωτικών μέτρων που 
έχουν ληφθεί ή σχεδιασθεί

1 - Προώθηση της περιβαλλοντικά 
βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη 
χρήση των πόρων, καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη 
γνώση αλιείας

Βλέπε σημείο 8.

2 - Προαγωγή της περιβαλλοντικά 
βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη 
χρήση των πόρων, καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη 
γνώση υδατοκαλλιέργειας

Βλέπε σημείο 8.

3 - Προαγωγή της εφαρμογής της 
ΚΑλΠ

Βλέπε σημείο 8.

4 - Αύξηση της απασχόλησης και της 
εδαφικής συνοχής

Βλέπε σημείο 8.

5 - Προαγωγή της εμπορίας και της 
μεταποίησης

Βλέπε σημείο 8.

6 - Προαγωγή της εφαρμογής της 
Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας 
Πολιτικής

Βλέπε σημείο 8.

7 - Τεχνική βοήθεια Βλέπε σημείο 8.
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12. ΟΡΙΖΌΝΤΙΕΣ ΑΡΧΈΣ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ (ΆΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ 
(ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013)

12.1. Αξιολόγηση της υλοποίησης ειδικών δράσεων βάσει των αρχών του άρθρου 5 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 για την εταιρική σχέση και την πολυεπίπεδη 
διακυβέρνηση, με ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο των εταίρων για την υλοποίηση του 
προγράμματος.

12.2. Αξιολόγηση της υλοποίησης ειδικών δράσεων βάσει των αρχών του άρθρου 7 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 για την προώθηση της ισότητας μεταξύ 
ανδρών και γυναικών και την αποτροπή των διακρίσεων, περιλαμβανομένης της 
προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρίες καθώς και των ρυθμίσεων που έχουν 
γίνει για τη διασφάλιση της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

12.3. Αξιολόγηση της υλοποίησης ειδικών δράσεων βάσει των αρχών του άρθρου 8 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 σχετικά με τη διαρκή ανάπτυξη, 
περιλαμβανομένης και μιας επισκόπησης των δράσεων που έχουν αναληφθεί για την 
προώθηση της διαρκούς ανάπτυξης.
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13. ΥΠΟΒΟΛΉ ΕΚΘΈΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΉΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΣΤΌΧΟΥΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉΣ ΑΛΛΑΓΉΣ [ΆΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ 
(ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]

Τα ποσά υπολογίζονται αυτόματα και θα περιληφθούν στον πίνακα 4 σχετικά με τα 
οικονομικά στοιχεία. Μπορούν να δοθούν διευκρινίσεις στην περίπτωση που τα 
πραγματικά ποσά είναι μικρότερα από τα σχεδιαζόμενα.
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14. ΈΞΥΠΝΗ, ΔΙΑΡΚΉΣ ΚΑΙ ΧΩΡΊΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗ (ΆΡΘΡΟ 50 
ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 5 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013)

Θα πρέπει να παρασχεθούν στοιχεία σχετικά με την αξιολόγηση της συμβολής του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της Ένωσης 
για μια έξυπνη, διαρκή και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη
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15. ΖΗΤΉΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΆΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΌΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ — ΠΛΑΊΣΙΟ 
ΕΠΙΔΌΣΕΩΝ (ΆΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013)

Στις περιπτώσεις που η αξιολόγηση της προόδου όσον αφορά τα ορόσημα και τους 
στόχους που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο επιδόσεων δείχνει ότι ορισμένα ορόσημα και 
στόχοι δεν έχουν επιτευχθεί, τα κράτη μέλη πρέπει να επισημάνουν τους λόγους της 
αδυναμίας επίτευξής τους στην έκθεση του 2019 (για τα ορόσημα) και στη έκθεση που 
πρέπει να υποβληθεί εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο 138 παράγραφος 
1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (για τους στόχους)
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Έγγραφα

Τίτλος εγγράφου Τύπος εγγράφου Ημερομηνία 
εγγράφου

Τοπικό 
στοιχείο 

αναφοράς

Στοιχείο 
αναφοράς της 

Επιτροπής
Αρχεία Ημερομηνία 

αποστολής Εστάλη από

Συνοπτική έκθεση για την 
ενημέρωση του κοινού 
(άρθρο 50 παράγραφος 9 του 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1303/2013)

Σύνοψη για τους πολίτες 18 Νοε 2016 Ares(2016)64911
75

Συνοπτική έκθεση για την ενημέρωση του κοινού 18 Νοε 2016 nphanthi


