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Εισαγωγή 
Η 1ηΑξιολόγηση Διαδικασιών καλύπτει την πρώτη περίοδο εφαρμογής του Προγράμματος και 

μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά σε βελτιώσεις του Προγράμματος, της πολιτικής και της 

διαχείρισής του 

Επιπρόσθετα, το 2019 η Επιτροπή, κατ’ εφαρμογή του Άρθρου 21 του Κανονισμού (ΕΕ)1303/2013, 

θα προχωρήσει σε επανεξέταση (σε συνεργασία με τα Κράτη Μέλη) των επιδόσεων των 

Προγραμμάτων, με αναφορά στο πλαίσιο επιδόσεων. Η επανεξέταση των επιδόσεων ως προς την 

επίτευξη των οροσήμων θα βασισθεί στις πληροφορίες και εκτιμήσεις που θα παρουσιασθούν 

στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του 2019. Η συγκεκριμένη 1η Αξιολόγηση αναμένεται να 

υποβοηθήσει σημαντικά την Διαχειριστική Αρχή/Ενδιάμεσο Φορέα στην τεκμηρίωση θέσεων για 

το Πλαίσιο Επιδόσεων. 

Στόχος της Αξιολόγησης Διαδικασιών είναι να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα και 

αποδοτικότητα εφαρμογής του Προγράμματος σε τρία επίπεδα, συγκεκριμένα: 

 Της Εταιρικότητας, σε συμφωνία με το άρθρο 3 του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 

240/2014 της Επιτροπής. 

 Της Διακυβέρνησης, που αποτελεί και το κύριο σώμα της Αξιολόγησης και επικεντρώνεται 

στο πλαίσιο του Προγράμματος, στο σύστημα εφαρμογής και στο σύστημα 

παρακολούθησης του. 

 Της Επικοινωνίας του Προγράμματος και πώς προσεγγίζονται και αντιμετωπίζονται οι 

ομάδες-στόχοι. 

Πιο συγκεκριμένα, στο επίκεντρο της αξιολόγησης διαδικασιών όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω 

είναι: 

 Η αποτελεσματικότητα (Effectiveness) της συμμετοχής των εταίρων στην διαδικασία 

εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

 

 Η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα (efficiency) της διακυβέρνησης του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος, περιλαμβάνοντας την επισήμανση πιθανόν σημείων 

συμφόρησης και τη δυνατότητα απλοποιήσεων των διαδικασιών. 

 

 Η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της Επικοινωνίας με τις ομάδες-στόχου του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας και συγκεκριμένα η συχνότητα και το είδος 

των καναλιών επικοινωνίας που χρησιμοποιήθηκαν καθώς και η αντίληψη των 

εκπροσώπων των ομάδων-στόχου πάνω στην αποτελεσματικότητα της Επικοινωνίας. 
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Διεξαγωγή ερευνών στο πλαίσιο της Αξιολόγησης 

 

Για τη διερεύνηση της συμμετοχής των εταίρων στην εφαρμογή του Προγράμματος διενεργήθηκε 

έρευνα σε επιλεγμένους εταίρους, μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης. Για το σκοπό αυτό 

χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο και οι περισσότερες ερωτήσεις ήταν ανοιχτού τύπου ώστε να 

δοθεί η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να απαντούν ελεύθερα. Η έρευνα με τη χρήση του 

ερωτηματολογίου διεξάχθηκε με τη μορφή συνέντευξης επιτόπου και τηλεφωνικά και σε κάποιες 

περιπτώσεις όπου δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα το ερωτηματολόγιο διακινήθηκε ηλεκτρονικά.  

Το ερωτηματολόγιο ήταν δομημένο σε τρία τμήματα. 

Τμήμα 1: Συμμετοχή στην ΕπΠα και ανατροφοδότηση σχετικά με τα αποτελέσματα από τη ΔΑ/ ΕΦ  

Τμήμα 2: Επικοινωνία 

Τμήμα 3: Θεματικές Ερωτήσεις 

Για τη διερεύνηση της εφαρμογής των διαδικασιών στην πράξη κατά την εφαρμογή του 

Προγράμματος διενεργήθηκε έρευνα σε μορφή συνέντευξης σε στελέχη του ΕΦ.  

Εξετάστηκαν τα παρακάτω θέματα: 

Τμήμα 1: Σύστημα Διαχείρισης  

Τμήμα 2: Διακυβέρνηση 

Τμήμα 3: Επικοινωνία 

Τμήμα 4: Εταιρικότητα 

Τμήμα 5: Ισότητα ανδρών-γυναικών και μη διάκριση 

Τμήμα 6: Οριζόντια πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης 
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1.Εταιρικότητα 

1.1: Έχουν εμπλακεί στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή του Προγράμματος οι πιο σχετικοί 

οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι; 

Συμμετοχή των εταίρων στην εκπόνηση του ΕΠ. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του προγραμματικού κειμένου, το ΕΠ καταρτίστηκε μέσω μιας συλλογικής 

διαδικασίας, στην οποία συμμετέχουν αρμόδιες αρχές σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και 

τοπικό επίπεδο, κοινωνικοί εταίροι και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Η εταιρική σχέση 

εφαρμόζεται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας προγραμματισμού, από το σχεδιασμό, τη 

διαχείριση και την υλοποίηση, έως την παρακολούθηση και την αξιολόγηση. Μέσω της 

προσέγγισης αυτής εξασφαλίζεται η προσαρμογή της κάθε δράσης στις τοπικές και περιφερειακές 

ανάγκες και προτεραιότητες. 

Υπεύθυνη αρχή για την ετοιμασία του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θάλασσα» είναι το 

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων 

Ερευνών) σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και 

Ανάπτυξης. Η ετοιμασία του ΕΠ έγινε στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας (εταιρική σχέση) μεταξύ 

του κράτους και των ενδιαφερόμενων φορέων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. 

Η διασφάλιση της εταιρικής σχέσης επιτυγχάνεται με μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί στο επίπεδο 

του προγραμματισμού, αλλά και με μέτρα που πρόκειται να ληφθούν στα πλαίσια της ένταξης και 

υλοποίησης των παρεμβάσεων, όπως: 

 Η εμπλοκή όλων των εταίρων στα διάφορα στάδια προγραμματισμού του ΕΠ, μέσω της 

συμμετοχής τους στην όλη διαδικασία ευρείας διαβούλευσης και αποτελεσματικού 

διαλόγου με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. 

 Η αντιπροσωπευτική σύνθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης, η οποία αποτελεί τον 

κύριο μηχανισμό για τη διασφάλιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του ΕΠ. 

Η διαδικασία διαβούλευσης, σύμφωνα και με τις πρόνοιες του Άρθρου 5 του Κανονισμού 

1303/2013 των Κοινών Διατάξεων για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, 

περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες εταίρων: 

 Υπουργεία/Υπηρεσίες, Ημικρατικούς Οργανισμούς, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

 Οικονομικούς και Κοινωνικούς Εταίρους 

 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις/ιδρύματα, Περιβαλλοντικές Οργανώσεις κλπ 

Η επιλογή των εταίρων έγινε με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και πρακτικές. Ειδικότερα, όσον 

αφορά τους επιμέρους κλάδους των παραγωγών συμμετείχαν τα συλλογικά σύνολα των αλιέων, 

υδατοκαλλιεργητών, καθώς και άλλων παρεμφερή κλάδων όπως εκπρόσωποι της μεταποίησης 

αλιευτικών προϊόντων, καταδυτικά κέντρα κλπ. Όσον αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση συμμετείχαν 

οι Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων, που εκπροσωπούν όλες τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης. Για 

τους κύριους Οικονομικούς και Κοινωνικούς Εταίρους λήφθηκε υπόψη η σύνθεση της Οικονομικής 

Συμβουλευτικής Επιτροπής και του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, καθώς και της Επιτροπής 

Παρακολούθησης για τα Προγράμματα 2007 – 2013. Για τους υπόλοιπους εταίρους λήφθηκαν 
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υπόψη οι θεσμικές και άλλες διευθετήσεις σε επιμέρους τομείς και οριζόντια θέματα, όπως 

Ισότητα των Φύλων, Μη Διάκριση, Περιβάλλον κλπ.  

Διαδικασίες διαβούλευσης/ εμπλοκής των εταίρων 

Κατά την ετοιμασία και διαμόρφωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος πραγματοποιήθηκαν 

διαβουλεύσεις με τους εταίρους σε όλα τα επίπεδα. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 

ενημερωτικές συναντήσεις σχετικά με τον Κανονισμό 508/2014 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Θάλασσας και Αλιείας με σκοπό την ενημέρωση για τις πρόνοιες του Κανονισμού και την 

υποβοήθηση της εμπλοκής των εταίρων στη μετέπειτα διαμόρφωση του ΕΠ. Στους συμμετέχοντες 

δόθηκε σχετικό ενημερωτικό υλικό. Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκε συνάντηση όπου 

παρουσιάστηκε στους ενδιαφερομένους προσχέδιο του ΕΠ και συζητήθηκαν τα μέτρα που πιθανόν 

να συμπεριληφθούν σε αυτό. 

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν επιμέρους συναντήσεις με τους παγκύπριους και τοπικούς 

συνδέσμους των αλιέων και τους υδατοκαλλιεργητές κατά τις οποίες ενημερώθηκαν για τις 

πιθανές χρηματοδοτήσεις και εκφράστηκαν οι απόψεις τους σχετικά με το ΕΠ. 

Αναλυτικά, οι ενέργειες που έγιναν για τη δημόσια διαβούλευση για τη νέα προγραμματική 

περίοδο 2014-2020 είναι οι ακόλουθες: 

 Παρουσίαση της πρότασης Κανονισμού για το ΕΤΘΑ στην Επιτροπή Υδατοκαλλιέργειας (11 

Δεκεμβρίου 2012) 

 Παρουσίαση της πρότασης Κανονισμού για το ΕΤΘΑ στους Θεσμικούς και Κοινωνικούς 

εταίρους (28 Μαρτίου 2013) 

 Παρουσίαση της πρότασης Κανονισμού για το ΕΤΘΑ στους Συνδέσμους Αλιέων (5 Απριλίου 

2013) 

 Παρουσίαση στους εταίρους της πρότασης Κανονισμού για το ΕΤΘΑ στα πλαίσια 

διαβούλευσης για το Περίγραμμα Στρατηγικής (18 Απριλίου 2013) 

 Παρουσίαση της πρότασης Κανονισμού για το ΕΤΘΑ στους Υδατοκαλλιεργητές – (24 Μαΐου 

2013) 

 Παρουσίαση στην Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΠΑΛ 2007-2013 της πρότασης Κανονισμού 

για το ΕΤΘΑ ( 14 Ιουνίου 2013) 

 Παρουσίαση του Προσχεδίου του ΕΠ στους Θεσμικούς και Κοινωνικούς εταίρους (27 

Νοεμβρίου 2013) 

 Παρουσίαση της Στρατηγικής Μελέτης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον του ΕΠ στους 

Θεσμικούς και Κοινωνικούς εταίρους (27 Νοεμβρίου 2013) 

 Παρουσίαση των σχετικών Μέτρων του ΕΠ στην Επιτροπή Υδατοκαλλιέργειας (05 

Δεκεμβρίου 2013) 

 Παρουσίαση των σχετικών Μέτρων του ΕΠ στην Ημερίδα για τη Χρηματοδότηση Natura 

2000 (23 Ιανουαρίου 2014) 

 Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για το ΕΠ (30 

Ιανουαρίου 2014 και 11 Ιουνίου 2014) 

 Παρουσίαση του ΕΠ στη Συντονιστική Επιτροπή Σχεδιασμού και Στρατηγικής 

Παρακολούθησης (20 Ιουνίου 2014) 
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 Παρουσίαση του ΕΠ στη Συμβουλευτική Επιτροπή Σχεδιασμού και Στρατηγικής 

Παρακολούθησης (25 Ιουνίου 2014) 

 Παρουσίαση στην Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΠΑΛ 2007-2013 του ΕΠ (30 Ιουνίου 2014) 

Ως αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων, στάλθηκαν οι απόψεις και εισηγήσεις των εμπλεκόμενων 

φορέων, οι οποίες μελετήθηκαν και λήφθηκαν υπόψη για την οριστικοποίηση του τελικού 

προσχεδίου του ΕΠ. 

Η διαμόρφωση του τελικού προσχεδίου του ΕΠ βασίστηκε στις απόψεις/παρατηρήσεις των 

εταίρων στο πρώτο προσχέδιο, καθώς και στις προτάσεις/εισηγήσεις τους για τα προτεινόμενα 

μέτρα. Το τελικό προσχέδιο του ΕΠ λαμβάνει υπόψη σε μεγάλο βαθμό τις απόψεις των εταίρων 

που εκφράστηκαν στις ημερίδες και συναντήσεις, καθώς και στο πλαίσιο των επιμέρους 

διαβουλεύσεων. Σημαντικά θέματα που προέκυψαν από την όλη διαδικασία διαβούλευσης, και 

που λήφθηκαν υπόψη στο ΕΠ, είναι η ανάγκη προώθησης παρεμβάσεων που να συμβάλλουν στην 

επαναδραστηριοποίηση και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και τη δημιουργία 

θέσεων εργασίας, η ενεργότερη συμμετοχή των εταίρων στην όλη διαδικασία προγραμματισμού 

και παρακολούθησης των προγραμμάτων, η ανάγκη προώθησης παρεμβάσεων προς όφελος της 

τοπικής αυτοδιοίκησης, και η ανάγκη στήριξης των ΜΜΕ. 

Σε όλα τα στάδια του σχεδιασμού και της εξειδίκευσης του ΕΠ υπήρξε εποικοδομητική συνεργασία 

με την ευρεία και ενεργό συμμετοχή όλων των φορέων. Διαμορφώθηκε ευρεία συναίνεση όσον 

αφορά την επιλογή των τομέων παρέμβασης του προγράμματος, την ιεράρχηση των αναπτυξιακών 

αναγκών και της στρατηγικής. Με τους άμεσα εμπλεκόμενους (συνδέσμους αλιέων) συζητήθηκαν 

συγκεκριμένες ενέργειες / διαδικασίες (π.χ. απόσυρση σκαφών), ούτως ώστε να διασφαλίζεται η 

ενεργός συμμετοχή τους στην εξειδίκευση και υλοποίηση δράσεων του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος. 

Έγινε κατανοητό από όλους τους εταίρους, μετά από εκτενή πληροφόρηση των αρμοδίων αρχών, 

ότι η διαμόρφωση των βασικών παραμέτρων του ΕΠ (ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και 

προοπτικές, στρατηγική, εξειδίκευση σε Προτεραιότητες της Ένωσης, χρηματοδότηση, πλαίσιο 

διαχείρισης και εφαρμογής του Προγράμματος), πρέπει να γίνεται στο πλαίσιο το οποίο 

καθορίζεται από το Κανονισμό του ΕΤΘΑ, ενώ παράλληλα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι 

ευρύτεροι στρατηγικοί στόχοι και επιμέρους πολιτικές της ΕΕ. 

Κοινή διαπίστωση όλων των εταίρων ήταν ότι στη διαμόρφωση της στρατηγικής θα πρέπει να 

ληφθούν υπόψη οι εμπειρίες και να συνεκτιμηθούν οι ανάγκες ολοκλήρωσης των συνεχιζόμενων 

έργων της προηγούμενης περιόδου (2007-2013). 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι στην εκπόνηση του ΕΠ ,συμμετείχαν οι πιο σχετικοί κοινωνικοί αι 

οικονομικοί εταίροι οι οποίο επιλέχθηκαν με σωστά κριτήρια. Δόθηκε μεγάλη έμφαση στη 

συμμετοχή εταίρων από μια ποικιλία κλάδων και οργανισμών . Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι 

οργανισμοί που συμμετέχουν στις Επιτροπές Παρακολούθησης. Παρατηρείται ότι αριθμός των 

οργανισμών που συμμετέχουν ανά Επιτροπή Παρακολούθησης (ΕπΠα) δεν είναι σταθερός.  
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Πίνακας 1 Συμμετοχές ΕπΠα 

Α/Α Οργανισμός 
Φύλο 

Εκπρόσωπου 
Συμμετοχή στην 1

η
 Επ Πα Συμμετοχή στην 2

η
 Επ Πα Συμμετοχή στην 3

η
 Επ Πα 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ) 

1 ΓΔ ΕΠΣΑ Α ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ/ΤΜΗΜΑΤΑ (ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ) 

2 
Υπουργείου Γεωργίας Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος  

Θ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

3 
Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου 
Βιομηχανίας και Τουρισμού 

Θ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

4 
Υπουργείου Εργασίας Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Α ΝΑΙ   

5 Υπουργείου Εσωτερικών Θ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

6 
Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών 
και Έργων (Συγκοινωνιών κ Έργων) 

Θ ΝΑΙ  ΝΑΙ 

7 
Τμήμα Περιβάλλοντος , Υπ. Γεωργίας, 
Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 

Θ ΝΑΙ  ΝΑΙ 

ΑΛΛΕΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ (ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ) 
8 Επίτροπο Περιβάλλοντος  ΝΑΙ ΝΑΙ  

9 
Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και 
Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων 

Θ   ΝΑΙ 

10 
Εθνικός Μηχανισμός για τα Δικαιώματα 
της Γυναίκας 

Θ ΝΑΙ  ΝΑΙ 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΕΙΣ (ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ) 

11 
Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, 
Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 

Θ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ) 
12 Ένωσης Δήμων Κύπρου Θ κ Α ΝΑΙ ΝΑΙ  

13 Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου Θ κ Α ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ) 

14 
Ωκεανογραφικό Κέντρο Πανεπιστήμίου 
Κύπρου 

Α ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ (ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ) 
15 Κυπριακό Εμπορικο και Βιομηχανικο Α ΝΑΙ  ΝΑΙ 
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Α/Α Οργανισμός 
Φύλο 

Εκπρόσωπου 
Συμμετοχή στην 1

η
 Επ Πα Συμμετοχή στην 2

η
 Επ Πα Συμμετοχή στην 3

η
 Επ Πα 

Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) 

16 
Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων 
(ΟΕΒ) 

Α   ΝΑΙ 

17 Παναγροτικής Ένωσης Κύπρου (ΠΕΚ) Α ΝΑΙ   ΝΑΙ 

18 Παναγροτικός Συνδέσμος Κύπρου Α ΝΑΙ  ΝΑΙ 

19 Ένωσης Κυπρίων Αγροτών (ΕΚΑ) Α ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

20 Νέας Αγροτική Κίνηση Α ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

21 
Παγκύπριου Συνδέσμου 
Θαλασσοκαλλιεργητών (ΠΑΣΥΘΑ) 

Α ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

22 Συνδέσμου Πεστροφοκαλλιεργητών Θ ΝΑΙ  ΝΑΙ 

23 
Συνδέσμου Επαγγελματιών Ψαράδων 
Παράκτιας Αλιείας 

Α ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

24 
Συνδέσμου Αλιεών Πολυδύναμων 
Σκαφών 

Α ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

25 Συνδέσμου Εργοδοτών Αλιείας Α ΝΑΙ ΝΑΙ  

26 
Παγκύπριος Σύνδεσμος Επαγγελματιών 
Ψαράδων Παράκτιας Αλιείας Μικρών 
Σκαφών Περιοδικής Απασχόλησης (Γ) 

Α ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

27 Σύνδεσμος Ιχθυοπωλών Κύπρου Θ    

28 
Σύνδεσμος Καταδυτικών Κέντρων 
Κύπρου 

Α ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ) 

29 
Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών και 
Οικολογικών Οργανώσεων 

 ΝΑΙ  ΝΑΙ 

30 
Κυπριακή Ομοσπανδία Υποβρύχιων 
Δραστηριοτήτων 

Α   ΝΑΙ 

31 
Κυπριακή Ένωση Προστασίας 
Θαλάσσιου Περιβάλλοντος CYMEPA 

Α ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

32 
Ινστιτούτο Θαλασσίων Υποθέσεων 
Ανατολικής Μεσογείου 

Α/Θ/Α ΝΑΙ ΝΑΙ  ΝΑΙ 

33 Κυπριακός Συνδέσμος Καταναλωτών Α ΝΑΙ ΝΑΙ  

34 
Παγκύπριος Συντονιστικό Συμβούλιο 
Εθελοντισμού 

Α ΝΑΙ  ΝΑΙ 
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Α/Α Οργανισμός 
Φύλο 

Εκπρόσωπου 
Συμμετοχή στην 1

η
 Επ Πα Συμμετοχή στην 2

η
 Επ Πα Συμμετοχή στην 3

η
 Επ Πα 

ΗΜΙΚΡΑΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ (ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ) 

35 Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού Α ΝΑΙ  ΝΑΙ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ (ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ) 

36 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Θ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

37 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Θ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

38 
Γενικό Λογιστήριο - Αρχή Δημόσιων 
Συμβάσεων 

    

39 Γενικό Λογιστήριο Θ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

40 Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

41 
Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής 
Δημοκρατίας 

Θ ΝΑΙ ΝΑΙ  

42 
Γραφείο Εφόρου Ελέγχου Κρατικών 
Ενισχύσεων 

    

43 
Υπεύθυνος Φορέας για τον Έλεγχο των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων (ΤΑΘΕ) 

    

44 
Υπεύθυνος Φορέας για τη συλλλογή 
Δεδομένων (ΤΑΘΕ) 

    

45 
Υπ. Συγκοινωνιών και Έργων - Τμήμα 
Δημοσίων Έργων 

    

46 Υφυπουργείο Ναυτιλίας      

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ) 
47 ΓΔ ΕΠΣΑ  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

 

Σύνολο/αριθμός οργανισμών που συμμετέχουν ανά ΕπΠα 37 26 34 
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Στην άτυπη ΕπΠα (4/2015 ) έλαβαν χώρα διάφορες ενέργειες για το Πρόγραμμα. Εγκρίθηκαν τα 

έγγραφα για τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της ΕπΠα , τα Κριτήρια Επιλογής Έργων των 2 

Σχεδίων Χορηγιών για παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια και την οριστική απόφαση 

αλιευτικών σκαφών παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας όπως αυτά τροποποιήθηκαν με την 

πρόσθετη διατύπωση αρνητικής ,θετικής βαθμολογίας. Τη συνεδρίαση συντόνισε ο Πρόεδρος της 

Επιτροπής Παρακολούθησης, Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων. Οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής επιτροπής έκανα προτάσεις σχετικά με την 

εκπόνηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Τέλος, δόθηκε έμφαση στη συνεργασία ως 

βασικό στοιχείο για την έγκαιρη υλοποίηση του ΕΠ. 

Κατά την πρώτη ΕπΠα (9/2015/ Λευκωσία), παρουσιάστηκε η πορεία υλοποίησης (ενεργοποίηση 

και πρόοδος) του Προγράμματος, τα επόμενα βήματα που επρόκειτο να αναληφθούν καθώς και τα 

μέτρα πληροφόρησης και επικοινωνίας. Τα μέλη που φαίνεται να έχουν ενεργό συμμετοχή είναι ο 

πρόεδρος, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο οποίος τόνισε την ανάγκη του 

Προγράμματος για εστίαση στην αποτελεσματικότητα και τις επιδράσεις, οι Λειτουργοί του ΤΑΘΕ 

που παρουσίασαν την πρόοδος υλοποίησης κ τα μέτρα πληροφόρησης και ακολούθησαν 

παρατηρήσεις και σχόλια από τα μέλη της Επιτροπής. Έγιναν προτάσεις για θέματα τα οποία θα 

μπορούσαν να καλυφθούν από το Πρόγραμμα, επισημάνθηκαν προβλήματα σε θέματα αλιείας και 

προκλήσεις και έγιναν εισηγήσεις για την ανάγκη παρακολούθησης μέσω δεικτών 

παρακολούθησης. 

Γενικά υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών με τα στελέχη του ΤΑΘΕ ,αλληλεπίδραση μεταξύ 

των στελεχών και του προέδρου . 

Κατά τη δεύτερη ΕπΠα (12/2016/ Λευκωσία) παρουσιάστηκε η πρόοδος υλοποίησης, η 

τροποποίηση του ΕΠ, η κατάσταση των αλιευτικών αποθεμάτων και η Έκθεση αλιευτικής 

ικανότητας. Ακολούθησαν ερωτήσεις και συζήτηση. 

Στην τρίτη ΕπΠα στόχος ήταν η εξέταση της προόδου υλοποίησης του Προγράμματος, η έγκριση 

της 2ης πρότασης τροποποίησης του ΕΠ), η έγκριση των κριτηρίων επιλογής του ΣΧ για δημιουργία 

Δικτύου Επιστημόνων και Αλιείων. Έγιναν αναφορές στη σημασία των μέτρων πληροφόρησης από 

εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έγινα προτάσεις από τα μέλη της σχετικά με τις 

ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν από το Πρόγραμμα . 

Προκύπτει ότι οι παρουσιάσεις ακολουθούν γενικώς ένα κοινό πρότυπο όσον αφορά το 

περιεχόμενο τους και τον τρόπο που διεξάγονται. Δίνεται η δυνατότητα στα μέλη για την υποβολή 

παρατηρήσεων, ενισχύεται ο διάλογος και υπάρχει μια διαπροσωπική προσέγγιση . 
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1.2: Βαθμός ενεργούς συμμετοχής των εταίρων στην εφαρμογή του Προγράμματος 

Για τη διερεύνηση της συμμετοχής των εταίρων στην εφαρμογή του Προγράμματος διενεργήθηκε 

έρευνα σε επιλεγμένους εταίρους, μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης. Για το σκοπό αυτό 

χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο και οι περισσότερες ερωτήσεις ήταν ανοιχτού τύπου ώστε να 

δοθεί η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να απαντούν ελεύθερα. Η έρευνα με τη χρήση του 

ερωτηματολογίου διεξάχθηκε με τη μορφή συνέντευξης επιτόπου και τηλεφωνικά και σε κάποιες 

περιπτώσεις όπου δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα το ερωτηματολόγιο διακινήθηκε ηλεκτρονικά.  

Το ερωτηματολόγιο ήταν δομημένο σε τρία τμήματα. 

Τμήμα 1: Συμμετοχή στην ΕπΠα και ανατροφοδότηση σχετικά με τα αποτελέσματα από τη ΔΑ/ ΕΦ  

Τμήμα 2: Επικοινωνία 

Τμήμα 3: Θεματικές Ερωτήσεις 

Στην ενότητα αυτή εξετάζονται τα ευρήματα από το Τμήμα 1. 

Στην έρευνα έλαβαν μέρος τέσσερεις φορείς από διαφορετικούς κλάδους. Οι εταίροι ανήκουν σε 

κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς, τοπικές αρχές, ημικρατικούς οργανισμούς και οργανώσεις 

της κοινωνίας των πολιτών. Οι φορείς που συμμετείχαν αντιπροσωπεύουν διαφορετικούς τύπους 

οργανισμών, προσδίδοντας ποικιλία στη σύνθεση του δείγματος. 

Αρχικά ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να αξιολογήσουν την ενημέρωση που λαμβάνουν από τη 

ΔΑ/ΕΦ και όλοι οι συμμετέχοντες τη χαρακτήρισαν ως πλήρης και επαρκής. 

Στη συνέχεια δόθηκαν συγκεκριμένα θέματα και ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να τα 

αξιολογήσουν ως προς την πληροφόρηση που λαμβάνουν για καθένα από αυτά σε κλίμακα από το 

1 έως το 5 όπου 1: μη ικανοποιητική-5:ικανοποιητική. Οι απαντήσεις ανά ερώτημα παρουσιάζονται 

παρακάτω: Πίνακας 2: απαντήσεις στην ερώτηση «Για κάθε ένα από τα ακόλουθα αξιολογήστε την 

πληροφόρηση που έχετε εσείς προσωπικά (1 μη ικανοποιητική – 5 πάρα πολύ καλή)». Ο οριζόντιος 

Άξονας αντιπροσωπεύει το βαθμό ικανοποίησης ενώ ο κάθετος τον αριθμό τον απαντήσεων που 

δόθηκαν. 

Συνολικά η πληροφόρηση θεωρείται αποτελεσματική, οι περισσότερες απαντήσεις δόθηκαν για τις 

τιμές 3 και πάνω που αντιπροσωπεύουν την μέτρια και ικανοποιητική πληροφόρηση ενώ σε καμία 

περίπτωση δε δόθηκε η τιμή 1, μη ικανοποιητική.  

Ικανοποιητικότερη πληροφόρηση θεωρούν οι συμμετέχοντες ότι λαμβάνουν σχετικά με την Πορεία 

Υλοποίησης του Προγράμματος, ενώ ένας συμμετέχοντας θεωρεί ότι δεν υπήρξε ικανοποιητική 

διαβούλευση στο σχεδιασμό. 
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Πίνακας 2 Απαντήσεις στην ερώτηση: «Για κάθε ένα από τα ακόλουθα αξιολογήστε την πληροφόρηση που έχετε εσείς 
προσωπικά (1 μη ικανοποιητική – 5 πάρα πολύ καλή)». 

 

 

 
 

 

Στη συνέχεια διερευνήθηκε η λειτουργία των συνεδριάσεων και η σχετική ερώτηση αφορούσε στο 

κατά πόσο δίνεται η δυνατότητα στα μέλη να εκφράζουν τις παρατηρήσεις τους και να 

υποβάλλουν προτάσεις και κατά πόσο λαμβάνονται υπόψη οι παρατηρήσεις τους. 

Γενικά οι ερωτώμενοι θεωρούν ότι τους δίνεται η δυνατότητα να εκφράζουν προτάσεις και ότι 

γενικά υπάρχει ενεργός συμμετοχή. Η πλειοψηφία θεωρεί πως οι παρατηρήσεις λαμβάνονται 

αρκετά υπόψη και αξιολογούνται από την ΕπΠα ενώ υπάρχει και η άποψη που εκφράζεται από 

έναν ερωτώμενο, πως οι παρατηρήσεις λαμβάνονται υπόψη μάλλον σε μικρό βαθμό. 

Η διαδικασία της συμμετοχής στις περισσότερες περιπτώσεις κρίθηκε θετικά, ως ουσιαστική και 

εποικοδομητική ενώ ένας ερωτώμενος τη χαρακτήρισε μέτρια, μη ικανοποιητική. Επίσης στην ίδια 

ερώτηση δηλώθηκε ότι σε κάποιες περιπτώσεις γίνονται κάποιες παρεμβάσεις που η συζήτησή 

τους παίρνει αρκετή ώρα από το χρόνο της συνεδρίασης.  
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Δύο από τους ερωτώμενους θεωρούν ότι δεν έχουν ενεργό συμμετοχή στο σχεδιασμό, τη 

διαχείριση, την υλοποίηση και την παρακολούθηση του Προγράμματος και αυτό οφείλεται στη 

φύση και την ιδιότητα του Οργανισμού τον οποίο εκπροσωπούν. Στις άλλες περιπτώσεις η 

συμμετοχή των εταίρων εστιάζει στην παρακολούθηση της προόδου του Προγράμματος και στην 

προώθηση εισηγήσεων στη φάση σχεδιασμού, οι οποίες εξυπηρετούν την επίτευξη στόχων 

συγκεκριμένων στρατηγικών.  

Κρίνοντας στη συνέχεια τη συμβολή τους σε κλίμακα (1 καθόλου σημαντική – 5 πάρα πολύ 

σημαντική) δόθηκαν οι παρακάτω απαντήσεις. (Ο οριζόντιος Άξονας αντιπροσωπεύει το βαθμό 

ικανοποίησης ενώ ο κάθετος τον αριθμό τον απαντήσεων που δόθηκαν). 

Πίνακας 3 Απαντήσεις στην ερώτηση «Πώς θα αξιολογούσατε τη συμβολή σας (1 καθόλου σημαντική – 5 πάρα πολύ 
σημαντική).» 

 

Όπως φαίνεται και στο γράφημα η πλειοψηφία θεωρεί τη συμβολή τους μέτρια. Δόθηκε μια 

απάντηση που χαρακτήριζε τη συμβολή λιγότερη σημαντική καθώς ο τομέας που 

δραστηριοποιείται ο εταίρος αφορά μια σχετικά έμμεση πτυχή του Προγράμματος. 

Τέλος εξετάστηκε η λειτουργία της ΕπΠα ως προς την επάρκεια του αριθμού των συνεδριάσεων με 

σκοπό τη διαμόρφωση συνολικής εικόνας και ζητήθηκε στους ερωτώμενους να προτείνουν 

βελτιώσεις. Δύο συμμετέχοντες θεωρούν ότι η λειτουργία της ΕπΠα είναι ικανοποιητική, 

ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους και ότι οι συνεδριάσεις αρκούν για τη διαμόρφωση 

συνολικής εικόνας. Παρόμοια άποψη εκφράζεται και από ακόμη ένα συμμετέχοντα όπου θεωρεί 

ότι οι συνεδριάσεις της ΕπΠα είναι επαρκείς δεδομένου ότι υπάρχει και ηλεκτρονική επικοινωνία 

με τα Μέλη για θέματα που προκύπτουν στο διάστημα μεταξύ των συνεδριάσεων. Αντίθετη άποψη 

εκφράζεται από ένα συμμετέχοντα, καθώς θεωρεί ότι οι συνεδριάσεις δεν επαρκούν στα μέλη για 

να διαμορφώσουν συνολική εικόνα. Προτείνει βελτιώσεις σχετικά με τη διάδοση των 

αποτελεσμάτων, την ενημέρωση και την υποστήριξη. Επίσης προτείνει να γίνονται και συχνότερες 

συνεδριάσεις για τις οποίες να υπάρχει εκ των προτέρων ενημέρωση. 

Η συμμετοχή των εταίρων εξετάστηκε και από την πλευρά του ΕΦ, όπου τα στελέχη που έλαβαν 

μέρος στην έρευνα τη χαρακτήρισαν την περίοδο των συνεδριάσεων εποικοδομητική και 

παρατήρησαν ότι υπάρχει βελτίωση όσον αφορά τη κατανομή του χρόνου.   
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2. Διακυβέρνηση 

2.1: Πόσο αποτελεσματική είναι η Δομή Διαχείρισης του Προγράμματος;  

Ύπαρξη συστήματος με καθορισμένες διαδικασίες /ΣΔΕ 

Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου αφορά το σύνολο των διοικητικών Αρχών που βρίσκονται σε 

αλληλεξάρτηση, είναι διαρθρωμένες με συγκεκριμένη οργανωτική δομή και αναπτύσσουν επί 

μέρους δραστηριότητες με αντικειμενικό σκοπό τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των πόρων 

(οικονομία, αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα). 

Η πληροφόρηση για το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Δομές και Διαδικασίες) είναι σημαντική 

αφενός για τις Δομές Διαχείρισης αφετέρου και για τους Δικαιούχους οι οποίοι υλοποιούν έργα-

πράξεις στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) της προγραμματικής περιόδου 2014-

2020. Οι Δικαιούχοι οφείλουν να γνωρίζουν τις Αρχές/ φορείς στους οποίους πρέπει να 

απευθύνονται, αλλά και τους κανόνες και τις Διαδικασίες που εφαρμόζονται για τις 

συγχρηματοδοτούμενες πράξεις 

Στην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 και για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) που 

συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Θάλασσας και Αλιείας της ΕΕ στην Κύπρο τα οποία είναι: «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος 

Ανάπτυξη» , «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή», «Θάλασσα», καταρτίστηκε 

κοινό Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ).  

Η Δομή του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου περιλαμβάνει τις Αρχές/ φορείς που 

αναλαμβάνουν τις αρμοδιότητες διαχείρισης, πιστοποίησης και ελέγχου σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013. Το ΣΔΕ αποτελείται από την περιγραφή των 

καθηκόντων και των υπηρεσιών αλλά και από τα Παραρτήματα στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι 

σχετικοί Εγκύκλιοι και Εγχειρίδια και τα διαγράμματα ροής. Η περιγραφή των καθηκόντων και 

διαδικασιών για το Πρόγραμμα Θάλασσα, έγινε σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρουσιάζεται στο 

Παράρτημα III του Εκτελεστικού Κανονισμού 1011/2014. 

Οι Δομές Διαχείρισης και Ελέγχου για το Πρόγραμμα «Θάλασσα» στην Προγραμματική Περίοδο 

2014-2020 είναι: 

Η Διαχειριστική Αρχή: Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης 

(ΓΔ ΕΠΣΑ) . 

Ο Ενδιάμεσος Φορέας: το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών. 

Η Αρχή Πιστοποίησης: Γενικό Λογιστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Η Αρχή Ελέγχου: Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Κυπριακής Δημοκρατία. 

Ακολουθεί περιγραφή της Δομής του ΣΔΕ: 

Η οργανική σχέση μεταξύ των διαφόρων αρχών και φορέων που εμπλέκονται στο Σύστημα 

Διαχείρισης και Ελέγχου απεικονίζεται συνοπτικά στο Παράρτημα 1. Στο Παράρτημα 2, 

παρατίθεται το οργανόγραμμα της Διαχειριστικής Αρχής, στο Παράρτημα 3 παρατίθενται τα τυπικά 
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οργανογράμματα των Ενδιάμεσων Φορέων και στο Παράρτημα 4 το οργανόγραμμα της Αρχής 

Πιστοποίησης.  

Στο Παράρτημα 6 παρατίθενται τα διαγράμματα ροής των επί μέρους διαδικασιών του ΣΔΕ, 

συμπεριλαμβανομένης και της υποβολής στοιχείων μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων στην Κύπρο 

και στην ΕΕ.  

Στο Παράρτημα 7 δίνεται ο κατάλογος των Κατευθυντηρίων Γραμμών (Εγκυκλίων) που 

υποστηρίζουν το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, καθώς και η αντιστοίχησή τους με τις 

παραγράφους της παρούσας περιγραφής καθηκόντων της ΔΑ και της ΑΠ. Σημειώνεται ότι οι 

Ενδιάμεσοι Φορείς δύνανται να εκπονούν Εγχειρίδια που εξειδικεύουν τις Κατευθυντήριες 

Γραμμές που καταγράφονται στο Παράρτημα 7, όποτε κρίνεται αναγκαίο και ιδίως για το χειρισμό 

ειδικών κατηγοριών έργων. Τα Εγχειρίδια των ΕΦ θα πρέπει να κοινοποιούνται στη ΔΑ ώστε αυτή 

να αξιολογεί τη συμβατότητα των όρων τους με τους όρους του ΣΔΕ. Στη συνέχεια, με ευθύνη του 

ΕΦ, τα Εγχειρίδια διανέμονται στο εμπλεκόμενο προσωπικό του ΕΦ σε έντυπη και ηλεκτρονική 

μορφή. 

Τέλος, το Παράρτημα 8 αποτελεί το Εγχειρίδιο Εσωτερικών Διαδικασιών της Αρχής Πιστοποίησης. 

Οι ρόλοι και τα καθήκοντα για κάθε Φορέα/Αρχή που εμπλέκεται στο ΣΔΕ περιγράφονται με 

σαφήνεια. Να σημειωθεί ότι στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Θάλασσα, ως συνημμένο στο ΕΠ 

δίνεται η συνοπτική Περιγραφή του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου. Η συνοπτική περιγραφή 

είναι ιδιαίτερα χρήσιμο έγγραφο καθώς μπορεί να πληροφορήσει άμεσα τους ενδιαφερόμενους 

για τους δομές και να παρέχει κατευθύνσεις, διευκολύνοντας με αυτό τον τρόπο τις ομάδες 

χρηστών (ευρύ κοινό, δυνητικοί δικαιούχοι) που δεν είναι εξοικειωμένο με το Πρόγραμμα. Επίσης 

στην ίδια ιστοσελίδα συμπεριλαμβάνονται τα έγγραφα του ΣΔΕ (Εγκύκλιοι, Εγχειρίδια). 

Το ΣΔΕ καλύπτει το σύνολο των διαδικασιών που διέπει το ΕΠ Θάλασσα: 

1. ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ  

2. ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ 

3. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

5. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

6. ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ (VERIFICATIONS) -ΕΛΕΓΧΟΙ (AUDITS) 

7. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

Από τα παραπάνω διασφαλίζεται η ύπαρξη ενός συστήματος με καθορισμένες διαδικασίες 

κατάλληλες για την υλοποίηση και παρακολούθηση του ΕΠ. Επιπλέον διασφαλίζεται η 

δημοσιότητα και η προσβασιμότητα στο ΣΔΕ. Η εφαρμογή των διαδικασιών στην πράξη αποτελεί 

μέρος των επόμενων ενοτήτων της παρούσας Έκθεσης. 
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Ικανότητα Προσωπικού/ Εκπαίδευση 

Ένας σημαντικός παράγοντας για την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας στη Δομή Διαχείρισης 

του Προγράμματος αποτελεί η ανάπτυξη ικανοτήτων στο προσωπικό με στόχο να εφαρμόζουν 

κατάλληλα τις διαδικασίες που διέπουν το Πρόγραμμα και ανταπεξέρχονται σε τυχόν προκλήσεις. 

Προς αυτή τη κατεύθυνση, πραγματοποιήθηκαν από τη ΔΑ του Προγράμματος: 

Εκπαιδευτικά σεμινάρια για τις εγκυκλίους και διαδικασίες για τη Διαχείριση των 

Προγραμμάτων που Συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, το Ταμείο Συνοχής και 

το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας της Ε.Ε. στη Κύπρο για την νέα Προγραμματική 

Περίοδο 2014-2020. 

Η θεματολογία των σεμιναρίων καλύπτει όλα τα θέματα διαχείρισης του ΣΔΕ (Πίνακας 4) τα οποία 

εξειδικεύονται ανάλογα με το κοινό στο οποίο απευθύνεται. Για παράδειγμα η ενότητα που αφορά 

την Επιλογή και έγκριση Έργων ΔΣ και απευθύνεται στα στελέχη του Ενδιάμεσου Φορέα καλύπτει 

θέματα για: Αξιολόγηση Προτάσεων, Έκδοση Απόφασης Ένταξης / Απόρριψης – Ενστάσεις, 

Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης / Απένταξη, Επιλογή Έργων Στρατηγικών ΟΒΑΑ και ΤΑΠΤΟΚ. Η 

αντίστοιχη ενότητα (Επιλογή και έγκριση Έργων ΔΣ) που απευθύνεται στους Δικαιούχους έργων ΔΣ 

καλύπτει επιπλέον θέματα σχετικά με τη διαδικασία υποβολή ΤΔΕ. Οι διαδικασίες για τα Σχέδια 

Χορηγιών και για τα έργα Δημοσίων Συμβάσεων είναι διακριτές και καλύφθηκαν σε διαφορετικά 

σεμινάρια(Πίνακας 4).. 

Παρατηρείται ότι το χρονικό σημείο διεξαγωγής των σεμιναρίων είναι μεταγενέστερο της αρχικής 

ενεργοποίησης του Προγράμματος στην περίπτωση των Σχεδίων Χορηγιών. Οι διαδικασίες για την 

προκήρυξη της πρόσκλησης , την αξιολόγηση και την ένταξη των έργων είχαν ήδη ξεκινήσει να 

εφαρμόζονται από το 2015. Ωστόσο δεν φαίνεται να έχει επηρεαστεί η υλοποίηση του 

Προγράμματος καθώς δεν έχουν προκύψει καθυστερήσεις που να σχετίζονται με θέματα 

εκπαίδευσης προσωπικού. Η καθυστέρηση αυτή πιθανώς οφείλεται στο ότι τα έτη 2015 και 2016 

αποτέλεσαν στην ουσία έτη ανάπτυξης των δομών και μηχανισμών και προετοιμασίας για την 

ωρίμανση των έργων. Επιπλέον τότε έγιναν οι προπαρασκευαστικές ενέργειες για την υλοποίηση 

των έργων, ο καθορισμός των αρμόδιων αρχών διαχείρισης και ελέγχου και των λεπτομερών 

αρμοδιοτήτων/καθηκόντων τους, καθώς και των διαδικασιών συντονισμού, εφαρμογής, 

παρακολούθησης, χρηματοδότησης και ελέγχου, καθώς και η ολοκλήρωση της ετοιμασίας του 

Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ). 

Στην περίπτωση των Έργων Δημοσίων Συμβάσεων, η ενεργοποίηση τους ξεκίνησε το 2017 όπου και 

τα αντίστοιχα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν. Σε κάθε περίπτωση κρίνεται σκόπιμο οι δράσεις 

εκπαίδευσης να προηγούνται την εφαρμογή των διαδικασιών. 

Επιπλέον, στην περίπτωση του ΕΠ Θάλασσα η κατάρτιση των στελεχών και η ικανότητα τους 

ανταπεξέρχονται στις ανάγκες υλοποίησης του Προγράμματος διασφαλίζεται μέσω της 

αποτελεσματικής επικοινωνίας μεταξύ των στελεχών του φορέα, της επικοινωνίας του ΕΦ με τη ΔΑ 

και την επικοινωνία των ΕΦ/ΔΑ με την DGMARE. Όπως δηλώθηκε από τον ΕΦ, στην αρχή της 

Προγραμματικής Περιόδου υπήρχε σχεδόν καθημερινή επαφή και αποτελεσματική συνεργασία. Το 

γεγονός ότι η DGMARE εφαρμόζει κινητικότητα προσωπικού έχει συμβάλλει στο να μην είναι τόσο 

άμεση η επαφή.   
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Πίνακας 4 Δράσεις Εκπαίδευσης 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  

25-27 Απριλίου 2017 για ΕΦ ΔΣ 

25 Απριλίου 2017 Στόχοι του προγράμματος 

Εισαγωγικά 
(Κανονισμοί ΠΠ 2014 – 2020, Έγγραφα και Οργάνωση ΣΔΕ ΠΠ 2014 – 
2020 Κύπρου) 

Επιλογή και έγκριση Έργων ΔΣ 

26 Απριλίου 2017 Παρακολούθηση Έργων ΔΣ 

Επαληθεύσεις Έργων – Χειρισμός παρατυπιών 

27 Απριλίου 2017 Ειδικά Θέματα Διαχείρισης Έργων ΔΣ 

Χρηματορροές 

Καταπολέμηση Απάτης και Διαχείριση Κινδύνων 

Διαχείριση Προγράμματος 

28 Απριλίου 2017 για ΔΑ, ΥΕΕ και ΑΠ 

28 Απριλίου 2017 - 

8-9 Μαΐου 2017 για Δικαιούχους έργων ΔΣ 

8 Μαΐου 2017 Στόχοι του προγράμματος 

Εισαγωγικά 
(Κανονισμοί ΠΠ 2014 – 2020, Έγγραφα και Οργάνωση ΣΔΕ ΠΠ 2014 – 
2020 Κύπρου) 

Επιλογή και έγκριση Έργων ΔΣ 

Παρακολούθηση Έργων ΔΣ 

9 Μαΐου 2017 Επαληθεύσεις Έργων – Χειρισμός παρατυπιών 

Ειδικά Θέματα Διαχείρισης Έργων ΔΣ 

Χρηματορροές 

Καταπολέμηση Απάτης και Εξέταση Καταγγελιών 

Διαχείριση Προγράμματος 

10-12 Μαΐου 2017 ΓΙΑ ΕΦ ΣΧ 

10 Μαΐου 2017 Προσδιορισμός των στόχων του προγράμματος 

Εισαγωγικά 
(Κανονισμοί ΠΠ 2014 – 2020, Έγγραφα και Οργάνωση ΣΔΕ ΠΠ 2014 – 
2020 Κύπρου 

Επιλογή και έγκριση Έργων ΣΧ 

11 Μαΐου 2017 Παρακολούθηση ΣΧ 

Επαληθεύσεις Έργων – Χειρισμός παρατυπιών 

12 Μαΐου 2017 Ειδικά Θέματα Διαχείρισης ΣΧ 

Χρηματοροές 

Καταπολέμηση Απάτης και Διαχείριση Κινδύνων 

Διαχείριση Προγράμματος 

 

  



1ηΑξιολόγηση Διαδικασιών 

Σελίδα 17 από 86 

2.2: Είναι αποτελεσματικές οι διοικητικές διαδικασίες σε όλο τον κύκλο των δράσεων, από την 

υποβολή της αίτησης μέχρι την ολοκλήρωση της υλοποίησης;  

Για την διερεύνηση της αποτελεσματικότητος των διοικητικών διαδικασιών εξετάζονται αρχικά οι 

παρακάτω επιμέρους κύκλοι δράσεων. 

1ος κύκλος δράσεων: Από την προετοιμασία στην υποβολή αίτησης  

Αφορά τόσο τις εσωτερικές διαδικασίες προετοιμασίας από ΕΦ πχ έκδοση Προσκλήσεων όσο και 

τη διαδικασία υποβολής από τους Δικαιούχους. 

2ος κύκλος δράσεων: Από την αξιολόγηση των αιτήσεων και την επιλογή στην έγκριση 

Διερευνάται η έγκαιρη και αποτελεσματική διεξαγωγή της διαδικασίας επιλογής καθώς και εάν 

τηρείται διαφάνεια κατά τη διαδικασία. 

3ος κύκλος δράσεων: Από την παρακολούθηση των έργων στο κλείσιμο των έργων 

Αφορά κυρίως στη χρονική κατανομή της απορρόφησης της δημόσιας δαπάνης και στην επίτευξη 

των τιμών στόχου των δεικτών εκροών, αποτελέσματος και πλαισίου επίδοσης 

Στο πλαίσιο αυτό διερευνούνται λόγοι που επηρέασαν την εφαρμογή του Προγράμματος και είναι 

πιθανό να δημιούργησαν κενά ή αδυναμίες στις διοικητικές διαδικασίες. Η εκτίμηση της 

αποτελεσματικότητας λαμβάνει κυρίως υπόψη την ποιοτική και έγκαιρη παραγωγή εκροών σε 

συνδυασμό με τη διατήρηση χαμηλού επιπέδου διοικητικού φόρτου. 

Για τις ανάγκες της αξιολόγησης του Προγράμματος διενεργήθηκε έρευνα με τη μορφή δομημένης 

συνέντευξης σε στελέχη του Ενδιάμεσου Φορέα Αλιείας, Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών . 

Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διεξαγωγή της συνέντευξης, είναι χωρισμένο 

στα παρακάτω έξι τμήματα: 

Τμήμα 1: Σύστημα Διαχείρισης 

Τμήμα 2: Διακυβέρνηση-Αξιολόγηση αιτήσεων 

Τμήμα 3: Επικοινωνία 

Τμήμα 4: Εταιρικότητα 

Τμήμα 5: Ισότητα ανδρών-γυναικών και μη διάκριση 

Τμήμα 6: Οριζόντια πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται σχηματικά ο συνολικός κύκλος δράσεων και τα κύρια στάδια από τα 

οποία απαρτίζεται. 
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ΚΥΚΛΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

Ένταξη Υποβολή 

αίτησης 

 Πρόσκληση 

μέσος χρόνος από την ένταξη 

μέχρι την καταβολή πληρωμών 

μέσος χρόνος από την 

αίτηση μέχρι την ένταξη 

3 2 1 

Κλείσιμο Έργων 

2: 
Από την αξιολόγηση των 

αιτήσεων και την επιλογή στην 
ένταξη 

 

Υλοποίηση – 

Παρακολούθηση 

έργων 

 

3: 
Από την παρακολούθηση των έργων στο 

κλείσιμο των έργων 

 
 

Αξιολόγηση 

Έγκριση/απόρριψη 

Προετοιμασία 

και προκήρυξη 

πρόσκλησης 

Ρυθμός Προόδου υλοποίησης Προγράμματος 

1: 
Από την προετοιμασία στην υποβολή 

αίτησης 
 
. 

Φάση ωρίμανσης Φάση ολοκλήρωσης 
έγκριση 
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2.2.1 Από την προετοιμασία στην υποβολή αίτησης  

 
Προγραμματισμός και προκήρυξη προσκλήσεων 

Συνολικά στο Πρόγραμμα έως τις 15/10/2018 εκδόθηκαν 25 Προσκλήσεις, συνολικού 

προϋπολογισμού 51.325.550€, ενεργοποιώντας το 97,6% του προϋπολογισμού του Προγράμματος. 

Η διαδικασία προκήρυξης των προσκλήσεων ξεκίνησε το 2015, έτος έγκρισης του Προγράμματος. Η 

πρώτη πρόσκληση αφορούσε την απόσυρση των αλιευτικών σκαφών και προκηρύχθηκε πριν την 

έγκριση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου. Το ίδιο έτος προκηρύχθηκε και η Πρόσκληση για 

υποβολή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης από "Τοπικές Ομάδες Δράσεις Αλιείας". 

Η κλιμάκωση της διαδικασίας προκήρυξης των προσκλήσεων για τα επόμενη έτη παρουσιάζεται 

στο παρακάτω Διάγραμμα 1. 

Η ενεργοποίηση των Προσκλήσεων πραγματοποιήθηκε διαδοχικά, με το έτος 2017 να έχουν 

εκδοθεί οι περισσότερες Προσκλήσεις ενεργοποιώντας τα σημαντικότερα μέτρα ενώ τα 

προηγούμενα έτη λάμβαναν χώρα ενέργειες ώστε να διασφαλίσουν το κατάλληλο περιβάλλον για 

την ενεργοποίηση μεγάλου μέρους του προϋπολογισμού του Προγράμματος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 

2016 

2017 

2018 

5 Προσκλήσεις 
(Σχέδια Χορηγιών :4.600.000€) 

 
 

1 Πρόσκληση 
(Σχέδιο Χορηγιών: 3.000.000€) 

Ενεργοποίηση των Μέτρων της 
Προτεραιότητας της Ένωσης 

ΠΕ1 και ΠΕ2, με την προκήρυξη 
Σχεδίων Χορηγιών προς τους αλιείς και 

τους Υδατοκαλλιεργητές 
 

14,4%  

Σχέδιο Απόσυρσης Αλιευτικών Σκαφών 
Παράκτιας Αλιείας Μικρής 

Κλίμακας 

 

5,7% 
 

10 Προσκλήσεις: 36.295.550€ 
(Έργα Δημοσίων Συμβάσεων) 

Ενεργοποίησης και έναρξη της 
υλοποίησης των κυριότερων Μέτρων 

του ΕΠ 
(ΠΕ1.ΠΕ2.ΠΕ3,ΠΕ4,ΠΕ6) 

83,4% 
 

9 Προσκλήσεις: 7.430.000€ 
(3-Έργα Δημοσίων Συμβάσεων 

6-Σχέδια Χορηγιών) 

Συνέχεια ενεργοποίησης –υψηλό 
ποσοστό δέσμευσης προϋπολογισμού  

97,6% 

Διάγραμμα 1 
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Στην περίπτωση της ΠΕ3 προκλήθηκε καθυστέρηση στην προκήρυξη των έργων δημοσίων 

συμβάσεων μέσω των Μέτρων 3.1 και 3.2 η οποία οφειλόταν στο ότι πλέον όλη η διαδικασία θα 

γινόταν ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, το οποίο ήταν σε 

πλήρη λειτουργία στο τέλος του 2016 οπότε και ο Ενδιάμεσος Φορέας ετοίμασε τις σχετικές 

προσκλήσεις.  

Καθώς τα έργα ήταν ώριμα και στην ουσία η υλοποίηση τους είχε ξεκινήσει πριν ενταχθούν 

επίσημα, δεν επηρεάστηκε η επίτευξη των στόχων. 

Από τα στοιχειά της έρευνας στα στελέχη του ΕΦ, προέκυψε ότι βασική αρχή προγραμματισμού 

και προτεραιότητας αποτελεί η ωριμότητα των έργων. Οι Προσκλήσεις για την ένταξη Έργων 

Δημοσίων Συμβάσεων πραγματοποιήθηκαν από το 2017 με σκοπό να διασφαλίσουν αρκετό χρόνο 

για την προπαρασκευαστικές ενέργειες και την ωριμότητα των έργων ώστε να αποφευχθούν τυχόν 

προβλήματα κατά την υλοποίηση τους.   

Οι Προσκλήσεις έχουν δημοσιευτεί μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος (ΕΦ) και άλλων 

καναλιών (ημερήσιος τύπος) όπως προκύπτει από τα στοιχεία που αφορούν τις δράσεις 

Δημοσιότητας. Κατ αυτό τον τρόπο διασφαλίστηκε η έγκαιρη και επαρκής πληροφόρηση προς τους 

ενδιαφερόμενους. 

 

Υποβολή προτάσεων 

Να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Θάλασσα 2014-2020, η Πρόσκληση Υποβολής 

(ΠρΥπ), μαζί με τον Οδηγό Εφαρμογής, την Αίτηση Υποβολής Προτάσεων και το Πρότυπο 

Συμφωνίας Δημόσιας Χρηματοδότησης, δημοσιεύεται άμεσα στην ιστοσελίδα 

http://www.moa.gov.cy/thalassa. Ο εν λόγω δικτυακός τόπος αποτελεί βασικό εργαλείο 

επικοινωνίας της ΔΑ με το σύνολο των ενδιαφερόμενων και ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική 

πληροφορία. 

Η διάρκεια των Προσκλήσεων κρίνεται επαρκής καθώς δίνεται αρκετός χρόνος στους 

ενδιαφερόμενος δυνητικούς δικαιούχους να προετοιμαστούν κατάλληλα. Στην περίπτωση των 

Σχεδίων Χορηγιών οι περισσότερες Προσκλήσεις έχουν διάρκεια 3 έως 8 μήνες. Στην περίπτωση 

των έργων Δημοσίων Συμβάσεων η μέση διάρκεια είναι από 3 έως 6 μήνες. 

Η αποτελεσματικότητα κατά την υποβολή προτάσεων από τους δικαιούχος διασφαλίζεται μέσω 

της παροχής κατάλληλης υποστήριξης από την πλευρά του ΕΦ. Συγκεκριμένα ο ΕΦ παρέχει 

υποστήριξη στους ενδιαφερόμενους μέσω Γραφείου Πληροφόρηση (Help Desk) τηλεφωνικά και 

μέσω e-mail, και κατ΄ιδίαν.  

Με αυτό το τρόπο διασφαλίζεται ότι οι δυνητικοί Δικαιούχοι τυγχάνουν όλης της δυνατής 

βοήθειας και πληροφόρησης. 

Πλέον, όπως προκύπτει από την έρευνα σε στελέχη του ΕΦ, υπάρχει εμπειρία από τη πλευρά των 

δικαιούχων και δεν απαιτείται τόσο συχνή επαφή των στελεχών του ΕΦ με δυνητικούς δικαιούχους 

για παροχή πληροφόρησης. Σε κάθε περίπτωση, η ενημέρωση τους γίνεται από τον τύπο, 

τηλεφωνικός και με συναντήσεις επί τόπου. 
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Στην περίπτωση των Σχεδίων Χορηγιών, η διαθεσιμότητα των γραπτών οδηγιών διασφαλίζεται 

μέσω του Οδηγός Εφαρμογής (μαζί με τα Παραρτήματα) ο οποίος επισυνάπτεται στην Πρόσκληση 

ή δίδεται πληροφόρηση ως προς το πού μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να εξασφαλίσει τον εν λόγω 

Οδηγό, ο οποίος περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την τυποποιημένη Αίτηση Υποβολής Πρότασης και 

το σχέδιο Συμφωνίας Δημόσιας Χρηματοδότησης (Σύμβαση μεταξύ ΕΦ και Δικαιούχου) ανάλογα 

προσαρμοσμένα με βάση τη φύση του κάθε ΣΧ. Ειδικότερα στον Οδηγό Εφαρμογής 

συμπεριλαμβάνονται σαφής οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής προτάσεων και επιλογής , 

υποχρεώσεις των δικαιούχων κλπ.  

Οι οδηγίες (προφορικές, γραπτές) κρίνονται χρήσιμες καθώς όπως προκύπτει από την έρευνα οι 

λόγοι απόρριψης προτάσεων δεν σχετίζονται άμεσα με την μη κατανόηση των οδηγιών από την 

πλευρά των δυνητικών δικαιούχων. 

Ωστόσο αναφέρθηκε ότι ένας από τους κύριους λόγους απόρριψης των προτάσεων αποτέλεσε η μη 

προσκόμιση των πρόσθετων δικαιολογητικών μετά την υποβολή πρότασης.  

Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται ότι οι οδηγίες που δίνονται από τον ΕΦ θα μπορούσαν να εστιάσουν σε 

αυτό το σημείο, δίνοντας την κατάλληλη έμφαση και συμβάλλοντας έτσι στην βελτίωση της 

διαδικασίας υποβολής προτάσεων.  

Στην περίπτωση των έργων ΔΣ, οι οδηγίες για την υποβολή συμπεριλαμβάνονται στο κείμενο της 

Πρόσκλησης και στα συνημμένα αρχεία. Δεν προκύπτει κανένα πρόβλημα κατά την υποβολή και η 

διαδικασία θεωρείται ικανοποιητική. 

Σε αυτό τον κύκλο διαδικασιών δεν προκύπτουν κενά ή αδυναμίες. Οι διαδικασίες 

πραγματοποιούνται ομαλά.  

Η προετοιμασία των Προσκλήσεων πραγματοποιείται στη βάση προτεραιοτήτων όπως η ωριμότητα 

των έργων και η έλλειψη θεμάτων που αναμένεται να επηρεάσουν την εφαρμογή των έργων. Η 

διαδικασία υποβολής προτάσεων από τους δικαιούχους κρίνεται επίσης ικανοποιητική, καθώς 

υπάρχει διαθεσιμότητα οδηγιών και παρέχεται κατάλληλη υποστήριξη.  

 

2.2.2 Από την αξιολόγηση των αιτήσεων και την επιλογή στην ένταξη 

Η διαδικασία της αξιολόγησης των αιτήσεων αποτελεί κρίσιμο σημείο στον κύκλο διαδικασιών, 

καθώς είναι το στάδιο στο οποίο καθορίζεται η επιλογή των σχεδίων και έργων προς υλοποίηση. Σε 

περίπτωση καθυστερήσεων επηρεάζονται ανάλογα και οι επόμενος διαδικασίες. Η ομαλή και 

αποτελεσματική διεξαγωγή της διαδικασίας καθορίζεται σε σχέση με παραμέτρους όπως: η 

διαφάνεια, η χρονική διάρκεια και το ποσοστό εγκεκριμένων έργων σε σχέση με τον αριθμό των 

αιτήσεων. 

Αρμοδιότητες στη διαδικασία επιλογής 

Ο ΕΦ έχει την ευθύνη για την αξιολόγηση και έγκριση έργων για ένταξη στο ΕΠ Θάλασσα μέσα στα 

πλαίσια και τις κατευθύνσεις που καθορίζει η ΔΑ. Ειδικότερα έχει την ευθύνη για:  
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 Τη σύνταξη και δημοσίευση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για ένταξη έργων στο ΕΠ 

Θάλασσα.  

 Την αξιολόγηση και έγκριση έργων με βάση τα εγκεκριμένα από την Επιτροπή 

Παρακολούθησης κριτήρια επιλογής έργων. 

 Την αποτίμηση, πριν από την έκδοση της Απόφασης Ένταξης, ης ικανότητας και επάρκειας 

του Δικαιούχου να διαχειριστεί κατάλληλα (από διοικητική, οικονομική και τεχνική άποψη) 

το προτεινόμενο έργο. 

 Την έκδοση Απόφασης Ένταξης Έργου στη οποία θα περιέχονται οι όροι χρηματοδότησης 

του έργου σύμφωνα με το άρθρο 125 παρ. 3 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1303/2013. 

 Τη διασφάλιση της κανονικότητας και συμβατότητας των έργων που πρόκειται να 

ενταχθούν με τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές/κανόνες, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις 

που καθορίζονται από τη ΔΑ. 

 

Προπαρασκευαστικές ενέργειες διαδικασιών επιλογής έργων 

Τα κριτήρια επιλογής έργων του Προγράμματος παρουσιάστηκαν και εγκρίθηκαν κατά την άτυπη 

Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης στις 3 Απριλίου του 2015 .Τα κριτήρια επιλογής των 

έργων διακρίνονται σε τέσσερεις κατηγορίες: 

-Α. Κριτήρια ποιότητας της πρότασης  

-Β. Κριτήρια ωριμότητας του έργου 

-Γ. Κριτήρια διαχείρισης του έργου 

-Δ. Κριτήρια σκοπιμότητας του έργου 

Στην ίδια συνεδρίαση εγκρίθηκαν επιπλέον τα έγγραφα που αφορούν στις βασικές πρόνοιες και τα 

κριτήρια επιλογής έργων των δύο Σχεδίων Χορηγιών για τις παραγωγικές επενδύσεις στην 

υδατοκαλλιέργεια και την οριστική απόφαση αλιευτικών σκαφών παράκτιας αλιείας μικρής 

κλίμακας. 

 

Κριτήρια επιλογής  

Στα πλαίσια της κάθε Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων, τα Κριτήρια αναλύονται και 

εξειδικεύονται περαιτέρω σύμφωνα με το περιεχόμενο και τη φύση του κάθε Μέτρου, με βάση τις 

Κατευθυντήριες Γραμμές της Διαχειριστικής Αρχής και ακολούθως αποστέλλονται για έγκριση στα 

μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης. Η αξιολόγηση των Προτάσεων γίνεται σε Φύλλο 

Αξιολόγησης Έργου το οποίο γνωστοποιείται στους Δικαιούχους με την Πρόσκληση Υποβολής 

Προτάσεων.  

Τα κριτήρια επιλογής βαθμολογούνται ανάλογα με το Μέτρο στο οποίο αναφέρονται και σύμφωνα 

με τη μέθοδο αξιολόγησης/επιλογής (άμεση ή συγκριτική) που θα ακολουθηθεί. Στην περίπτωση 

της άμεσης αξιολόγησης τα προτεινόμενα έργα αξιολογούνται με δυαδική βαθμολογία (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

και πρέπει να λαμβάνουν θετική τιμή (ΝΑΙ) σε όλα τα κριτήρια για να ενταχθούν για 
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χρηματοδότηση. Στα πλαίσια της συγκριτικής αξιολόγησης, τα προτεινόμενα έργα αξιολογούνται 

είτε με δυαδική είτε με πολλαπλή βαθμολόγηση και απαιτείται να έχουν μια συγκεκριμένη στάθμη 

επάρκειας στις επιμέρους κατηγορίες δηλαδή Ποιότητα, Ωριμότητα Διαχείριση και Σκοπιμότητα. 

 

Διεξαγωγή διαδικασίας επιλογής και διασφάλιση διαφάνειας. 

Η διαδικασία της αξιολόγησης περιγράφεται στις Εγκυκλίους: «Κατευθυντήριες Γραμμές: 

Διαδικασίες Ένταξης Έργων που εκτελούνται με Δημόσιες Συμβάσεις» και «Κατευθυντήριες 

Γραμμές: Διαδικασίες Ένταξης Έργων που υλοποιούνται στα πλαίσια Σχεδίων Χορηγιών». 

Για τα Έργα Δημοσίων Συμβάσεων η διαδικασία εξειδικεύεται στο κείμενο της Πρόσκλησης . Για τα 

Σχέδια Χορηγιών η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής περιγράφονται αναλυτικά και με σαφήνεια 

στον Οδηγού Εφαρμογής στο πλαίσιο κάθε Πρόσκλησης. 

Η αξιολόγηση των έργων πραγματοποιείται από τον ΕΦ με βάση τις κατηγορίες κριτηρίων 

αξιολόγησης και τον τρόπο βαθμολόγησης όπως εξειδικεύονται στο Φύλλο Αξιολόγησης Έργου 

(ΦΑΕ).  

Η διαδικασία εφαρμόζεται ανάλογα με τον τύπο της Αξιολόγησης και για τα Σχέδια Χορηγιών 

ισχύουν τα παρακάτω: 

Άμεση Αξιολόγηση: Στην περίπτωση αυτή, μια πρόταση για να εγκριθεί θα πρέπει να πληροί όλα 

τα κριτήρια αξιολόγησης. Η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται με βάση το Φύλλο Αξιολόγησης 

Έργου (ΦΑΕ) μετά την παραλαβή των ολοκληρωμένων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

Προτάσεων. Οι αιτητές ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, και τους λόγους της 

απόρριψης (κατά περίπτωση). Οι αιτητές μπορούν να υποβάλλουν ένσταση, εφόσον το επιθυμούν 

εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, από την ημερομηνία που ενημερώνονται για 

την απόρριψη της αίτησης τους. 

Συγκριτική Αξιολόγηση: Με το τέλος της πρόσκλησης, όσες Προτάσεις πληρούν τα κριτήρια και τις 

προϋποθέσεις, βαθμολογούνται και προωθούνται για αξιολόγηση και έγκριση σύμφωνα με τη 

βαθμολογική κατάταξη τους. Αποτελείται από δύο Φάσεις. Στη πρώτη Φάση γίνεται έλεγχος της 

αίτησης και των δικαιολογητικών. Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται με βάση το Φύλλο 

Αξιολόγησης Έργου (ΦΑΕ) όπου ο ΕΦ προβαίνει στον έλεγχο των τυπικών προϋποθέσεων, της 

επιλεξιμότητας, της κανονικότητας και της πληρότητας της πρότασης. Οι αιτητές ενημερώνονται 

από τον ΕΦ για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της Φάσης 1 (έγκριση/ απόρριψη) και μπορούν να 

υποβάλλουν ένσταση, εφόσον το επιθυμούν εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, 

από την ημερομηνία που ενημερώνονται για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της αίτησης τους. Με 

την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ενστάσεων, οι Προτάσεις που έλαβαν θετική αξιολόγηση 

προχωρούν στην επόμενη Φάση 2. Σε αυτή τη Φάση, ο ΕΦ προχωρεί στη βαθμολόγηση των 

προτάσεων που έλαβαν θετική αξιολόγηση στη Φάση 1. Ακολούθως γίνεται η κατάταξη/ιεράρχηση 

των προτάσεων συμπληρώνοντας βαθμολογικό πίνακα και υπολογίζεται το εκτιμώμενο κόστος του 

κάθε Έργου. Ο τρόπος υπολογισμού βαθμολογίας περιγράφεται στον Οδηγό Εφαρμογής. Σύμφωνα 

με το βαθμολογικό πίνακα εγκρίνονται οι Προτάσεις οι οποίες καλύπτονται από το διαθέσιμο 

προϋπολογισμό και μέχρι την απορρόφηση του. Οι υπόλοιπες προτάσεις απορρίπτονται. Οι 
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αιτητές ενημερώνονται από τον ΕΦ για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, και τους λόγους της 

απόρριψης (κατά περίπτωση).  

Επιπλέον, για τα Έργα Δημοσίων Συμβάσεων: Η διαδικασία που τηρείται για την ένταξη έργων 

είναι σύμφωνη με την Εγκύκλιο: «Κατευθυντήριες Γραμμές - Διαδικασίες Ένταξης Έργων που 

εκτελούνται με Δημόσιες Συμβάσεις στα πλαίσια των ΕΠ 2014-2020». Σε περίπτωση θετικής 

αξιολόγηση της πρότασης, ο ΕΦ εκδίδει την Απόφαση Ένταξης του Έργου (ΑΕΕ), η οποία 

αποστέλλεται στο Δικαιούχο, με κοινοποίηση στη ΔΑ, μέσω ΟΠΣ. Σε περίπτωση αρνητικής 

αξιολόγησης ο ΕΦ συντάσσει και αποστέλλει άμεσα στο Δικαιούχο την Απόφαση Απόρριψης του 

Έργου (ΑΑΕ), η οποία πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη. Στις περιπτώσεις που ο Δικαιούχος 

διαφωνεί με την Απόφαση Απόρριψης, μπορεί να υποβάλει, εντός 10 ημερών από την ημερομηνία 

γνωστοποίησης της απόφασης του Ενδιάμεσου Φορέα, γραπτή ένσταση. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι σε όλες τις περιπτώσεις οι αιτητές είναι ενήμεροι τόσο για τα 

κριτήρια βάση των οποίων αξιολογούνται οι προτάσεις τους όσο και με τον τρόπο με τον οποίο 

εφαρμόζεται η διαδικασία. Επιπλέον σε κάθε περίπτωση μπορούν να υποβάλλουν ένσταση 

εφόσον το επιθυμούν. 

Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται και από τα στοιχεία της έρευνας που έγινε σε στελέχη του ΕΦ, 

σύμφωνα με την οποία τα μέτρα που λαμβάνονται για πού λαμβάνονται για να εξασφαλιστεί η 

διαφάνεια κατά τη διαδικασία επιλογής είναι:  

 Η ανάρτηση του καταλόγου-βαθμολογιών (συγκριτική αξιολόγηση) 

 Η απαίτηση για πλήρωση όλων των κριτηρίων (άμεση αξιολόγηση) 

 Η διαδικασία ενστάσεων 

Κατά τη διαδικασία της Αξιολόγησης δεν χρησιμοποιήθηκαν εξωτερικοί εμπειρογνώμονες.  

Εξετάζοντας τους πιο συχνούς λόγους για απόρριψη των προτάσεων, στο πλαίσιο της ίδιας 

έρευνας προκύπτει ότι είναι οι παρακάτω:  

 Η διάπραξη σοβαρής παράβασης από το δικαιούχο (Άρθρο 10 του Καν (ΕΕ) 508/2014).Αυτή 

η ρήτρα αναφέρεται ξεκάθαρα στους λόγους αποκλεισμού των προτάσεων και αφορά 

επίσης το κριτήριο επιλεξιμότητας: «Ο Δικαιούχος δεν έχει διαπράξει σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα ή παράπτωμα που θίγει τους κανόνες της Κοινής Αλιευτικής 

Πολιτικής της ΕΕ». Η απαίτηση αυτή ελέγχεται αρχικά κατά το στάδιο αξιολόγησης της 

αίτησης και πριν την έγκριση της. Ο αιτητής στην περίπτωση που κατά την κρίση του ΕΦ 

εμπίπτει σε κάποια ή κάποιες από τις περιπτώσεις που αποτελούν λόγους αποκλεισμού, 

δύναται να αποκλειστεί από το Σχέδιο (σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας).  

 

 Η προηγούμενη χρηματοδότηση (κριτήριο επιλεξιμότητας «Ο Δικαιούχος για το 

προτεινόμενο έργο δεν έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση από προηγούμενα Σχέδια του 

ΕΠΑΛ 2007-2013 ή από άλλες πηγές»).Η χρηματοδότηση από το προηγούμενο πρόγραμμα 

διατηρείται για πέντε χρόνια . 

 Η μη προσκόμιση των δικαιολογητικών που ζητήθηκαν από τους αιτούντες στη συνέχεια,  

Η ύπαρξη μιας καθορισμένης διαδικασίας όπως στην περίπτωση του ΕΠ Θάλασσα 2014-2020 

διασφαλίζει ότι το πλαίσιο αξιολόγησης θα είναι κοινό για το σύνολο των δυνητικών δικαιούχων, 
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ότι η διαδικασία θα εφαρμοστεί χωρίς διαφοροποιήσεις και ότι όλες οι προτάσεις θα φέρουν ίσης 

μεταχείρισης. 

Όλα τα ενταγμένα έργα και οι αντίστοιχοι Δικαιούχοι που τα υλοποιούν, η σύντομη περιγραφή 

κάθε έργου, η συνολική επιλέξιμη δαπάνη που διατέθηκε στο έργο, καθώς και άλλα πεδία 

δεδομένων που απαιτούνται βάσει του Παραρτήματος ΧΙΙ του Καν. 1303/2013 και του 

Παραρτήματος V του Καν. 508/2014, δημοσιεύονται για σκοπούς διαφάνειας μέσω ανάρτησης 

σχετικού καταλόγου, σε ειδική ενότητα στην ιστοσελίδα του ΕΦ όσον αφορά τα έργα του ΕΠ 

«ΘΑΛΑΣΣΑ» (http://www.moa.gov.cy/thalassa), σύμφωνα με την απαίτηση του Άρθρου 115 του 

Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 και του Άρθρου 119 του Καν. 508/2014 αντίστοιχα.  

Σημειώνεται ότι οι Δικαιούχοι, ενημερώνονται για τη δημοσίευση αυτή μέσω της Απόφασης 

Ένταξης Έργου/Συμφωνία Δημόσιας Χρηματοδότησης, η οποία αναφέρει ότι η αποδοχή 

χρηματοδότησης συνεπάγεται και την αποδοχή της συμπερίληψής τους στον Κατάλογο Έργων. 

Η προϋπόθεση για διαφάνεια, παροχή επαρκούς πληροφόρησης από την πλευρά του ΕΦ και 

εύκολης πρόσβασης σε αυτή καλύπτεται. 

 

Μέσος χρόνος από την αίτηση μέχρι την ένταξη και διάρκεια της διαδικασίας επιλογής  

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 

Ο υπολογισμός του χρόνου από την υποβολή της αίτησης από τους δικαιούχους και την ένταξη του 

έργου (συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου της διαδικασίας επιλογής) γίνεται προσεγγιστικά και 

λαμβάνοντας υπόψη τον τύπο της Αξιολόγησης. Στην άμεση Αξιολόγηση όπου η κάθε Πρόταση 

αξιολογείται αμέσως μετά την υποβολή της και ανεξάρτητα από τις άλλες προτάσεις, ο μέσος 

χρόνος υπολογίζεται προσεγγιστικά με εκτιμήσεις για την πιθανή ημερομηνία υποβολής των 

αιτήσεων και σε κάποιες περιπτώσεις δίνεται εύρος πιθανών τιμών. Στην περίπτωση της 

συγκριτικής Αξιολόγησης η ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας επιλογής είναι και η ημερομηνία 

λήξης της Πρόσκλησης.  

Η ημερομηνία ένταξης ενός έργου Σχεδίου Χορηγιών είναι η ημερομηνία όπου συνάπτεται 

Συμφωνία Δημόσιας Χρηματοδότησης μεταξύ Δικαιούχου και Ενδιάμεσου Φορέα. Επιπλέον στο 

πλαίσιο των Μέτρων που υποβλήθηκε μεγάλος αριθμός προτάσεων, για την ημερομηνία 

υπογραφής της Συμφωνίας λαμβάνεται υπόψη η πρώτη και η τελευταία ημερομηνία υπογραφής.  

Με βάση τα παραπάνω υπολογίζεται η μέση διάρκεια της διαδικασίας με σκοπό να αναδειχθεί η 

αποτελεσματικότητα της ή η εμφάνιση καθυστερήσεων. 

Βάση της σχετικής Εγκυκλίου: Ο ΕΦ θα πρέπει να ολοκληρώσει τη διαδικασία αξιολόγησης εντός 

εύλογου χρονικού διαστήματος ανάλογα με τη φύση και το αντικείμενο του ΣΧ. Είναι επιθυμητό η 

διαδικασία αξιολόγησης να μην υπερβαίνει τους τρεις μήνες.  

Το συνολικό χρονοδιάγραμμα όπου φαίνεται ο μέσος χρόνος από την επιλογή μέχρι και την ένταξη 

των έργων Σχεδίων Χορηγιών (1οςκύκλος δράσεων) παρουσιάζεται στον Πίνακα 7: Συνολικό 

Χρονοδιάγραμμα, στο τέλος της Ενότητας. 
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Γενικά ο μέσος χρόνος του πρώτου κύκλου δράσεων είναι από 1 έως 3 μήνες και κρίνεται 

ικανοποιητικός. 

Μεγάλη υπέρβαση του χρόνου παρατηρούνται στην περίπτωση του Μέτρου 2/2 το οποίο αφορά 

τις Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια, ο χρόνος από την αίτηση μέχρι την έγκριση 

και στις δύο προσκλήσεις ξεπέρνα τον ένα χρόνο. Οι καθυστερήσεις αυτές αφορούν τους λόγους 

που αναλύονται παρακάτω ,όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης υλοποίησης. 

Βάσει του άρθρου 46.2 του Καν. 508/2014,στήριξη χορηγείται στις επιχειρήσεις εφόσον αποδειχθεί 

από ανεξάρτητη έκθεση εμπορίας ότι υπάρχουν καλές και βιώσιμες προοπτικές στην αγορά για το 

προϊόν υδατοκαλλιέργειας. Η έκθεση αυτή ολοκληρώθηκε στις 10 Νοεμβρίου 2016, οπότε και στη 

συνέχεια μπορούσε να συνεχιστεί η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων. 

Πέραν τούτου, διαφάνηκε η ανάγκη αύξησης του προϋπολογισμού του Σχεδίου σε €1,9 εκ. 

δημόσιας δαπάνης με απώτερο σκοπό την κάλυψη όλων των αιτήσεων που υποβλήθηκαν, 

λαμβάνοντας υπόψη το ότι η υδατοκαλλιέργεια ανοικτής θάλασσας είναι πολύ σημαντική για την 

Κύπρο, ειδικά σε μία περίοδο που τα γαλάζια επαγγέλματα αποτελούν τη διέξοδο για την 

ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας. Επιπρόσθετα, το Μέτρο 2.2 συμπεριλαμβάνεται στο 

πλαίσιο επίδοσης και τέθηκε ορόσημο για το έτος 2018. Η απόφαση για αύξηση του 

προϋπολογισμού εγκρίθηκε από τη Διαχειριστική Αρχή στις 06 Μαρτίου του 2017. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, δηλαδή το αίτημα για αύξηση του προϋπολογισμού και την 

ολοκλήρωση της έκθεσης εμπορίας, η οποία δημιούργησε καθυστέρηση στη διαδικασία έγκρισης 

των 12 αιτήσεων, η ολοκλήρωση της αξιολόγησης και ένταξη των έργων ολοκληρώθηκε το 2017. 

Επιπλέον και στην περίπτωση του Μέτρου 3.1 παρατηρούνται υπερβάσεις στο μέσο χρόνο της 

διαδικασίας συγκριτικά με τα άλλα Μέτρα, αλλά αυτός ο χρόνος είναι ανάλογος και με τη μεγάλη 

διάρκεια της Πρόσκλησης οπότε στο στάδιο αυτό δεν διαφαίνονται προβλήματα.  

Εξετάζοντας και το ποσοστό των εγκεκριμένων έργων προς τον αριθμό των αιτήσεων που 

υποβλήθηκαν στο πλαίσιο των έργων Σχεδίων Χορηγιών (λαμβάνονται υπόψη μόνο οι 

ολοκληρωμένες προσκλήσεις), παρατηρείται ότι: 

 Γενικά τα ποσοστά των εγκεκριμένων έργων προς τον αριθμό των αιτήσεων είναι υψηλά.  

 Ο μεγαλύτερος αριθμός αιτήσεων που απορρίφτηκαν συναντάται στο Μέτρο 1.10 για το 

Σχέδιο Απόσυρσης Αλιευτικών Σκαφών Παράκτιας Αλιείας Μικρής Κλίμακας το οποίο ήταν 

και το πρώτο Σχέδιο που ενεργοποιήθηκε και το ενδιαφέρον από την πλευρά των 

αιτούντων ήταν μεγάλο. 

 Το Μέτρο 1.19 ήταν το μέτρο στο πλαίσιο του οποίου υποβλήθηκαν και εγκρίθηκε ο 

μεγαλύτερος αριθμός έργων και με πολύ μικρό ποσοστό απόρριψης. 

 Και στις δύο Προσκλήσεις του Μέτρου2.2. /Σχέδιο για Παραγωγικές Επενδύσεις στην 

Υδατοκαλλιέργεια δεν υπήρχαν προτάσεις που απορρίφτηκαν.  
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ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

Σε αυτό το στάδιο δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια η διάρκεια της διαδικασίας επιλογής, 

καθώς σε όλες τις Προσκλήσεις εφαρμόστηκε η μέθοδος της άμεσης Αξιολόγησης. Η ημερομηνία 

ένταξης ενός έργου Δημοσίων Συμβάσεων είναι η ημερομηνία όπου εκδίδεται η Απόφαση Ένταξης 

Έργου (ΑΕΕ). Ως μέσος όρος μπορούν να προσδιοριστούν οι 6 μήνες. 

Το συνολικό χρονοδιάγραμμα όπου φαίνεται ο μέσος χρόνος από την επιλογή μέχρι και την ένταξη 

των έργων Δημοσίων Συμβάσεων (1οςκύκλος δράσεων) παρουσιάζεται στον Πίνακα 8: Συνολικό 

Χρονοδιάγραμμα, στο τέλος της Ενότητας. 

Από τα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτουν τα παρακάτω: 

ΠΕ1: Παρατηρείται ότι η πρώτη πρόσκληση που δημοσιεύτηκε στο πλαίσιο της Δράσης 1.18.1 δεν 

είχε το αναμενόμενο αποτέλεσμα καθώς τελικά δεν υποβλήθηκαν έργα και ο λόγος αφορούσε την 

έλλειψη ωριμότητας των έργων. Για να γίνει εφικτή η υποβολή των έργων και να διασφαλιστεί η 

αποτελεσματική υλοποίηση τους προκηρύχθηκε δεύτερη πρόταση και τα δύο έργα που 

υποβλήθηκαν βρίσκονται στο στάδιο της αξιολόγησης. Για τις υπόλοιπες προσκλήσεις της ΠΕ1 η 

διαδικασία εφαρμόστηκε ομαλά χωρίς να παρατηρούνται καθυστερήσεις στην ένταξη των έργων. 

Στην ΠΕ2 εκκρεμεί η ένταξη και υλοποίηση του μεγάλου κατασκευαστικού έργου υποδομής 

χερσαίων και θαλάσσιων εγκαταστάσεων για τον ελλιμενισμό των σκαφών υδατοκαλλιέργειας και 

την εξυπηρέτηση των θαλάσσιων εγκαταστάσεων των μονάδων υδατοκαλλιέργειας στην περιοχή 

Βασιλικού. 

Για τις ΠΕ3 και ΠΕ 4 δεν υπάρχουν κενά, ούτε παράγοντες που να επηρέασαν την εφαρμογή της 

διαδικασίας.  

Στην περίπτωση της ΠΕ6, κατά την 1η Πρόσκληση για την προώθηση της προστασίας του 

θαλάσσιου περιβάλλοντος και αειφόρος χρήση των θαλάσσιων και παράκτιων πόρων, δεν 

υποβλήθηκε οποιοδήποτε έργο από τους Δικαιούχους, για το λόγο ότι τα έργα δεν είχαν ωριμάσει 

για να είναι σε θέση να υποβληθούν. Ακολούθησε η 2η Πρόσκληση στην αρχή του επόμενου έτους 

αλλά προκλήθηκαν καθυστερήσεις λόγω έλλειψης προσωπικού και τα έργα δεν εντάχθηκαν.  

Από την έρευνα που διεξάχθηκε σε στελέχη του ΕΦ, δεν προέκυψε ότι αντιμετωπίζουν 

προβλήματα που να επηρεάζουν την ομαλή εφαρμογή της διαδικασίας, πέρα από τις 

καθυστερήσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω. Η μέση διάρκεια λήψης απόφασης σχετικά με μια 

αίτηση και η διάρκεια της διαδικασίας επιλογής μπορεί να διαρκέσει από 1 έως 6 μήνες και στην 

περίπτωση των σχεδίων χορηγιών, η διάρκεια εξαρτάται από το περιεχόμενο και τη φύση του 

Σχεδίου. 

Στα έργα Δημοσίων Συμβάσεων το σύνολο των υποβαλλόμενων έργων έχει εγκριθεί. 
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Πίνακας 5 Ποσοστό Εγκριμένων Έργων σε σχέση με τον αριθμό των αιτήσεων (στοιχεία 15.10.2018) 

ΠΕ-ΣΧ 
 

ΜΕΤΡΟ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Προσκλήσεις 
 

Υποβολή 
 

Έγκριση 
 

Ποσοστό 
 

Απόρριψη 
 

Ένταξη 
 

ΠΕ1-ΣΧ 1.10 
Σχέδιο Απόσυρσης Αλιευτικών Σκαφών Παράκτιας Αλιείας 

Μικρής Κλίμακας 
1 159 66 

42% 
93 66 

ΠΕ1-ΣΧ 1.18.7 
Σχέδιο Χορηγιών για την καταπολέμηση του Λαγοκέφαλου 

στα παράκτια νερά της Κύπρου 
1 6 5 

83% 
1 5 

ΠΕ1-ΣΧ 1.19 
Σχέδιο Χορηγιών για την αποζημίωση των ζημιών που 
προκαλούνται στα αλιεύματα από προστατευόμενα 

θηλαστικά 
1 343 339 

99% 
3 339 

ΠΕ1-ΣΧ 1.8 
Σχέδιο Χορηγιών για επενδύσεις στα αλιευτικά σκάφη 

(ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛ) 
1 9 5 

56% 
1 4 

ΠΕ1-ΣΧ 1.20 
Σχέδιο Χορηγιών για άμβλυνση των επιπτώσεων της 
κλιματικής αλλαγής και βελτίωση της ενεργειακής 

απόδοσης των αλιευτικών σκαφών (ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛ) 
1 7 5 

71% 
1 3 

ΠΕ1-ΣΧ 1.21 
Σχέδιο Χορηγιών για αντικατάσταση ή εκσυγχρονισμό 
κύριων ή βοηθητικών κινητήρων στα αλιευτικά σκάφη 

(ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛ) 
1 2 1 

50% 
0 0 

  ΠΕ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΣΧ 6 526 421 80% 98 417 

ΠΕ1-ΔΣ 1.18.1 Πρόσκληση τεχνητοί ύφαλοι (2έργα σε αξιολόγηση) 2 2 0 0% 0 0 

ΠΕ1-ΔΣ 
1.18.3-
7 

Πρόσκληση περιβαλλοντικά (1έργο σε αξιολόγηση) 2 2 1 
50% 

0 1 

ΠΕ1-ΔΣ 1.23 Πρόσκληση αλιευτικά καταφύγια 2 5 5 100% 0 5 

  ΠΕ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΔΣ 6 9 6 67% 0 6 

  ΠΕ 1 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ  12 535 427 80% 98 423 

ΠΕ2-ΣΧ 2.2/1 
Σχέδιο για Παραγωγικές Επενδύσεις στην 
Υδατοκαλλιέργεια - Εσωτερικά Ύδατα 

1 2 2 
100% 

0 2 

ΠΕ2-ΣΧ 2.2/2 
Σχέδιο για Παραγωγικές Επενδύσεις στην 
Υδατοκαλλιέργεια - Θαλάσσια 

1 10 10 
100% 

0 10 

  ΠΕ 2 ΣΥΝΟΛΟ ΣΧ 2 12 12 100% 0 12 

ΠΕ 2-
ΔΣ 

2.7 Αύξηση του δυναμικού των ζωνών υδατοκαλλιέργειας 1 2 2 
100% 

0 2 
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ΠΕ-ΣΧ 
 

ΜΕΤΡΟ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Προσκλήσεις 
 

Υποβολή 
 

Έγκριση 
 

Ποσοστό 
 

Απόρριψη 
 

Ένταξη 
 

  ΠΕ 2 ΣΥΝΟΛΟ ΔΣ 1 2 2 100% 0 2 

  ΠΕ 2 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ  3 14 14 100% 0 14 

ΠΕ 3-
ΣΧ 

3.1/1 
Σχέδιο Χορηγιών προμήθειας εξοπλισμού απαραίτητου 
για διασφάλιση διαβίβασης δεδομένων αλιείας 

1 14 10 
71% 

4 10 

ΠΕ 3-
ΣΧ 

3.1/2 
Σχέδιο Χορηγιών προμήθειας εξοπλισμού απαραίτητου 
για διασφάλιση διαβίβασης δεδομένων αλιείας 
(ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛ) 

1 22 11 
50% 

0 10 

  ΠΕ 3 ΣΥΝΟΛΟ ΣΧ 2 36 21 58% 4 20 

ΠΕ3-ΔΣ 3.1 
Πρόσκληση έλεγχος (2 έργα όπου απαιτείται 
τροποποίηση) 

1 3  3 
100% 

0 3 

ΠΕ3-ΔΣ 3.2 Πρόσκληση συλλογή δεδομένων 1 1 1 100% 0 1 

  ΠΕ 3 ΣΥΝΟΛΟ ΔΣ 2 4 2 4 100% 0 4 

  ΠΕ 3 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ  4 40 25 63% 0 24 

ΠΕ 4-
ΔΣ 

4.3.6 Λειτουργικά ΤΟΔΑ 1 3 3 
100% 

0 3 

ΠΕ 4-
ΔΣ 

4.3.1 Μελέτες 1 2 2 
100% 

0 2 

  ΠΕ 4 ΣΥΝΟΛΟ ΔΣ 2 5 5 100% 0 5 

  ΠΕ 4 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ 2 5 5  100% 0 5 

ΠΕ 5-
ΣΧ 

5.3/1 
Σχέδιο χορηγιών για επενδύσεις στον τομέα εμπορίας 
αλιευτικών προϊόντων 

1 6 5 
83% 

1 5 

  ΠΕ 5 ΣΥΝΟΛΟ ΣΧ 1 6 5 83% 1 5 

  ΠΕ 5ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ 1 6 5 83% 1 5 

ΠΕ 6-
ΔΣ 

6.3 Πρόσκληση βελτίωση των γνώσεων  1 3 3 
100% 

0 3 

ΠΕ 6- 
ΔΣ 

6.2 
Πρόσκληση προστασία περιβάλλοντος (καθυστερήσεις 
λόγω έλλειψης προσωπικού) 

2 0 0 
0 

0 0 

  ΠΕ 6 ΣΥΝΟΛΟ ΔΣ 3 3 3 100% 0 3 

  ΠΕ 6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ 3 3 3 100% 0 3 
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2.2.3 Από την παρακολούθηση των έργων στο κλείσιμο των έργων 

Η παρακολούθηση αφορά κυρίως στη χρονική κατανομή της απορρόφησης της δημόσιας 

δαπάνης και στην επίτευξη των τιμών στόχου των δεικτών εκροών, αποτελέσματος και 

πλαισίου επίδοσης.  

Να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται τα στοιχεία σχετικά με το οικονομικό 

αντικείμενο: το ποσοστό απορρόφησης, ο μέσος χρόνος από την έγκριση μέχρι την 

καταβολή πληρωμών, στοιχεία Infosys σχετικά με την πρόοδο της πράξης . 

Μέσω έρευνας εξετάζεται και η αντίληψη των στελεχών του ΕΦ σχετικά με τις διαδικασίες 

που αφορούν την παρακολούθηση και το κλείσιμο έργων. 

Τέλος, μετά την εξέταση των επιμέρους σταδίων, παρουσιάζεται το συνολικό 

Χρονοδιάγραμμα Εφαρμογής ανά Μέτρο. Καθώς δεν υπάρχουν ολοκληρωμένα έργα (πέρα 

από την περίπτωση του μέτρου 1.10), όπου είναι απαραίτητο θα λαμβάνεται υπόψη ο 

χρόνος της πρώτης πληρωμής. Μέσω του χρονοδιαγράμματος προκύπτει μια εικόνα για το 

ρυθμό υλοποίησης του Προγράμματος. Η εξέταση που αφορά την επίτευξη των τιμών 

στόχου των δεικτών γίνεται στην επόμενη ενότητα. 

Ποσοστό απορρόφησης ανά ΠΕ και Πρόσκληση:  

Στον Πίνακα 6, παρουσιάζεται το ποσοστό απορρόφησης, σε επίπεδο Μέτρου. Η πρώτη 

εικόνα καταδεικνύει σχετικά χαμηλά ποσοστά απορρόφησης, ενώ μέσω των ενταγμένων 

έργων έχει ενεργοποιηθεί σημαντικό μέρος του προϋπολογισμού. Η διαφορά αυτή είναι 

πιθανό να οφείλεται σε καθυστερήσεις που προκαλούνται στις διαδικασίας πριν την 

καταβολή πληρωμών. 

ΠΕ1: Στις περιπτώσεις των Μέτρων 1.8, 1.20, 1.21 υπάρχουν ανοιχτές προσκλήσεις, δεν έχει 

ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής ,οπότε δεν έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες. 

Στο Μέτρο 1.18, οι δαπάνες προέρχονται από το Σχέδιο Χορηγιών για την καταπολέμηση 

του λαγοκέφαλου και οι πληρωμές προς τους δικαιούχους είναι σχεδόν ολοκληρωμένες (οι 

πληρωμές στους δικαιούχους ανέρχονται στο 87% του ποσού των ενταγμένων έργων ). 

Ωστόσο, εξετάζοντας συνολικά το Μέτρο, παρατηρείται ότι δεν έχουν καταβληθεί 

πληρωμές για το ενταγμένο έργο δημοσίων συμβάσεων, ενώ η καθυστέρηση στην 

ωρίμανση των έργων που οδήγησε στην υποβολή τους κατά τη 2η Πρόσκληση , σε 

μεταγενέστερη ημερομηνία από αυτή που αρχικά προγραμματιζόταν, δημιούργησε 

χρονικές καθυστερήσεις στην ένταξη των έργων και άρα και στην πληρωμή τους. 

Στην περίπτωση του Μέτρου 1.19 ,η καταβολή της χρηματοδότησης από τα προβλεπόμενα 

στο Σχέδιο θα γίνει με συνολικά 9 δόσεις, και στο στάδιο αυτό (το χρονικό στάδιο της 

Έκθεσης) έχει καταβληθεί και η τρίτη δόση, σύμφωνα με τον προγραμματισμό και άρα το 

ποσοστό απορρόφησης είναι το αναμενόμενο. 

Στο Μέτρο 1.23, δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές. 

Στο πλαίσιο της ΠΕ2 δεν έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες. Η εικόνα αυτή για την 

περίπτωση του Μέτρου 2.2 και το Σχέδιο Χορηγιών για Παραγωγικές Επενδύσεις στην 
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Υδατοκαλλιέργεια, μπορεί να αποδοθεί στην καθυστέρηση κατά την τη διαδικασία έγκρισης 

(αίτημα για αύξηση του προϋπολογισμού και την ολοκλήρωση της έκθεσης εμπορίας). 

Η ομαλή υλοποίηση του Μέτρου 2.7 και κατ’ επέκταση της ΠΕ2 καθώς και η έγκαιρη 

κατανομή των πληρωμών, δεσμεύεται από την ένταξη του κατασκευαστικού έργου 

μεγάλου προϋπολογισμού στην περιοχή Βασιλικού . 

ΠΕ3: Γενικά χαρακτηρίζεται από υψηλά ποσοστά εντάξεων και χαμηλά ποσοστά 

απορρόφησης. Συγκεκριμένα στο Μέτρο 3.1: Έχουν εκδοθεί δύο Προσκλήσεις που αφορούν 

τα Σχέδια Χορηγιών προμήθειας εξοπλισμού απαραίτητου για διασφάλιση διαβίβασης 

δεδομένων αλιείας. Στην πρώτη πρόσκληση έχουν ενταχθεί έργα και έχουν 

πραγματοποιηθεί πληρωμές σε μεγάλο βαθμό (λαμβάνοντας υπόψη τον προϋπολογισμό 

των ενταγμένων έργων). Για τη 2η Πρόσκληση, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η διαδικασία 

επιλογής. Στο ίδιο Μέτρο έχουν ενταχθεί και τρία Έργα Δημοσίων Συμβάσεων τα οποία 

έχουν συνολικά και τη μεγαλύτερη χρηματοδοτική βαρύτητα στο πλαίσιο του Μέτρου και 

άρα επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό το συνολικό ποσοστό απορρόφησης. Ωστόσο πληρωμές 

έχουν καταγραφεί μόνο για το έργο «Αγορά περιπολικών σκαφών ελέγχου αλιείας». Να 

σημειωθεί ότι, παρόλο που δεν φαίνεται στους χρηματοοικονομικούς πίνακες για το λόγο 

ότι δεν είχαν επίσημα ενταχθεί τα έργα (καθυστερήσεις που αφορούσαν τη λειτουργία του 

ΟΠΣ), πραγματοποιήθηκαν δαπάνες από τους Δικαιούχους, οι οποίες αναμένεται να 

πιστοποιηθούν έως το τέλος του έτους. (Η πραγματική εικόνα διαφέρει, ναι μεν είχε 

καθυστερήσεις , αλλά η απορρόφηση κρίνεται ικανοποιητική). Αντίστοιχα και στο Μέτρο 

3.2, έχει ενταχθεί ένα έργο Δημοσίων Συμβάσεων και παρουσιάζει χαμηλά ποσοστά 

απορρόφησης ωστόσο η πραγματική εικόνα πιθανώς να διαφέρει.  

ΠΕ4: Χαμηλό ποσοστό απορρόφησης. Παρατηρείται καθυστέρηση στην υλοποίηση των 

στρατηγικών των ΤΟΔΑ. 

ΠΕ5: Στο πλαίσιο του Μέτρου 5.3 και για το Σχέδιο Χορηγιών προς τις επιχειρήσεις 

εμπορίας αλιευτικών προϊόντων δεν έχουν καταγραφεί δαπάνες, καθώς τα έργα εντάθηκαν 

πρόσφατα. Μέχρι το τέλος του 2018, το σύνολο των δαπανών θα ανέρχεται σε 280.955, θα 

ολοκληρωθούν οι πληρωμές για τους δικαιούχους του Σχεδίου. Συνολικά η ΠΕ5 έχει 

ενεργοποιηθεί σε μικρό βαθμό.  

ΠΕ6: Τα ενταγμένα έργα στο πλαίσιο του Μέτρου 6.3 αναμένεται να παρουσιάσουν υψηλό 

βαθμό απορρόφησης έως το τέλος του 2018 και δεν παρουσιάζεται κανένα πρόβλημα κατά 

την υλοποίηση τους. Ήδη το ένα έργο έχει ολοκληρωθεί και τα υπόλοιπα παρουσιάζουν 

υψηλό βαθμό ωρίμανσης-τείνουν να ολοκληρωθούν. Παρόλα αυτά η συνολική εικόνα της 

ΠΕ 6 δεσμεύεται από τη μη ικανοποιητική υλοποίηση του Μέτρου 6.2 . 
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Πίνακας 6: Απορρόφηση (αρχείο υπολογισμός υλοποίησης 15.10,2018) 

ΠΕ-
ΣΧ 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ π/υ μέτρου Ένταξη 

Σύνολο 
ενταγμ ανά 

μέτρο 

Ενεργ 
μέτρο

υ% 
Δαπάνες 

Σύνολο 
δαπανών ανά 

μέτρο 

Απορ/
ση% 

ΠΕ1-
ΣΧ 

1.10 3.000.000 2.955.480,70 2.955.480,70 99% 2.955.480,70  100% 

ΠΕ1-
ΣΧ,Δ

Σ 

1.18.7 

4.850.666 

231.000,00 

1.426.950,00 29% 

200.535,00 

200.535,00 4% 

1.18.1 (2ΠΡ) 0,00 0,00 

1.18.3-
7(2ΠΡ) 

1.195.950,00 0,00 

ΠΕ1-
ΣΧ 

1.19 2.600.000 2.586.133,40 2.586.133,40 99% 698.437,80 698.437,80 27% 

ΠΕ1-
ΣΧ 

1.8 300.000 16.487,54 16.487,54 5% 0,00 0 0% 

ΠΕ1-
ΣΧ 

1.20 70.000 3.808,44 3.808,44 5% 0,00 0 0% 

ΠΕ1-
ΣΧ 

1.21 160.000 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 

ΠΕ1-
ΔΣ 

1.23 6.400.000 8.341.693,24 8.341.693,24 130% 0,00 0,00 0% 

  18.290.666,  15.330.553,32 84%  3.854.453,50 21% 

ΠΕ2-
ΣΧ 

2.2/1 
1.900.000 

29.359,64 
1.843.033,94 97% 

0,00 
0,00 0% 

ΠΕ2-
ΣΧ 

2.2/2 1.813.674,30 0,00 

ΠΕ 2-
ΔΣ 

2.7 10.000.000 111.860,00 111.860,00 1% 0,00 
0 0% 

  10.282.602  1.954.893,94 16%  0 0% 

ΠΕ 3-
ΣΧ 

3.1/1 

5.855.692 

26.545,41 

5.171.374,09 88% 

20.665,42 

807.074,58 14% 
ΠΕ 3-

ΣΧ 
3.1/2 43.804,00 0,00 

ΠΕ3-
ΔΣ 

3.1 5.101.024,68 786.409,16 

ΠΕ3-
ΔΣ 

3.2 4.426.910 3.892.502,22 3.892.502,22 88% 771.036,27 771.036,27 17% 

  10.282.602  9.063.876,31 88%  1.578.110,85 15% 

ΠΕ 4-
ΔΣ 

4.3.6 

6.700.000 

1.394.550,00 

1.494.550,00 22% 

0,00 

67.500,00 € 1% 
ΠΕ 4-

ΔΣ 
4.3.1 100.000,00 67.500,00 

  
7.000.000,0

0 € 
 1.494.550,00 21%  67.500,00 € 1% 

ΠΕ 5-
ΣΧ 

5.3/1 800.000 280.955,13 280.955,13 18% 0,00   

  1.570.558  280.955,13 18%  0 0% 

ΠΕ 6-
ΔΣ 

6.3 700.000 660.905,69 660.905,69 94% 341.556,54 341.556,54 49% 

ΠΕ 6- 
ΔΣ 

6.2 700.000 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0% 

  1.866.667  660.905,69 35%  341.556,54 18% 

ΣΥΝΟΛΟ   55%    11% 
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Μέσος χρόνος από την ένταξη μέχρι την καταβολή πληρωμών 

Στην περίπτωση των Σχεδίων Χορηγιών, βάση των διαθέσιμων στοιχείων ο μέσος χρόνος . 

από την ένταξη μέχρι την καταβολή πληρωμών στους δικαιούχους ανέρχεται σε περίπου 5 

μήνες. 

Μεγάλη υπέρβαση παρατηρείται στην περίπτωση του Μέτρου 2.2, όπου δεν έχουν 

πραγματοποιηθεί πληρωμές και οι λόγοι έχουν ήδη αναφερθεί. Παρόλα αυτά αναμένεται 

επιτάχυνση στην υλοποίηση του Μέτρου καθώς οι λόγοι που εμπόδιζαν την εφαρμογή του 

δεν υφίστανται πλέον. 

Σημειώνεται ότι μεγάλες καθυστερήσεις είναι πιθανό να επηρεάσουν την επικαιρότητα των 

παρεμβάσεων και του στόχου (στη συγκεκριμένη περίπτωση την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας) και είναι 

πιθανό να δημιουργήσουν εμπόδια στους δικαιούχους. 

Τα στοιχεία παρουσιάζονται στον Πίνακα 7:Συνολικό Χρονοδιάγραμμα Εφαρμογής Σχεδίων 

Χορηγιών  

Στην περίπτωση των έργων Δημοσίων Συμβάσεων, δεν εξετάζεται ημερομηνία όπου 

πραγματοποιήθηκε η πληρωμή καθώς πρόκειται για πολλές πληρωμές με διαφορετικές 

ημερομηνίες, ανάλογα με τις δόσεις που υπήρχαν στην κάθε σύμβαση. Σύμφωνα με τα 

στοιχεία του ΕΦ, σε ότι αφορά τα έργα δημόσιων συμβάσεων δεν υπήρξαν καθυστερήσεις 

στη διενέργεια των πληρωμών. 

Σε κάποια μέτρα, δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές στο χρονικό σημείο αναφοράς της 

Έκθεσης για σχετικά μεγάλο διάστημα (8 με 11 μήνες). Ωστόσο η πραγματική εικόνα των 

πληρωμών ίσως διαφέρει.  

Τα στοιχεία παρουσιάζονται στον Πίνακα 8 : Συνολικό Χρονοδιάγραμμα Εφαρμογής έργων 

Δημοσίων Συμβάσεων 

Στοιχεία Infosys σχετικά με την πρόοδο της πράξης 

Στο στάδιο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα στοιχεία από το Infosys αφορούν το έτος 

2017.  

Με κωδικό 0, πράξη που καλύπτεται από απόφαση για τη χορήγηση ενίσχυσης, αλλά για 

την οποία καμία δαπάνη δεν έχει ακόμη πιστοποιηθεί στην Επιτροπή, χαρακτηρίστηκαν 19 

πράξεις, οι οποίες αφορούσαν τα Μέτρα: 1.18, 1.23, 2.2,3.1 και 6.3. 

Με κωδικό 3,η πράξη ολοκληρώθηκε (πιστοποιήθηκαν όλες οι δαπάνες για την εν λόγω 

πράξη στην Επιτροπή) χαρακτηρίστηκαν 73 πράξεις, οι οποίες αφορούσαν τα Μέτρα: 1.10, 

1.19, 3.1 (Σχέδια Χορηγιών). 
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Πίνακας 7 Χρονοδιάγραμμα _ Σχέδια Χορηγιών 

 

 

ΠΕ/Μ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Τ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1
Ος

 
ΚΥΚΛΟΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΚΑΤΑΒΟΛΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ* 

Διάρκεια 
2

Ος
 ΚΥΚΛΟΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

1.10 

Σχέδιο Απόσυρσης 
Αλιευτικών Σκαφών 

Παράκτιας Αλιείας Μικρής 
Κλίμακας 

08/06/2015 08/07/2015 Σ 10/2015 3 2
Ος

 ΚΥΚΛΟΣ 2 6 

1.18.7 

Σχέδιο Χορηγιών για την 
καταπολέμηση του 

Λαγοκέφαλου στα παράκτια 
νερά της Κύπρου 

13/06/2016 12/09/2016 Α 

07/2016 1 12/2016 5 

Περίπου 6 
μήνες 

10/2016 
Ανάλογα πότε 
υποβλήθηκε 

(1-4) 
3/2017 5 

1.19 

Σχέδιο Χορηγιών για την 
αποζημίωση των ζημιών που 

προκαλούνται στα 
αλιεύματα από 

προστατευόμενα θηλαστικά 

26/09/2016 26/10/2016 Α 10/2016 1 

02/2017 4 

Περίπου 6 
μήνες 

04/2017 6 

1.8 
Σχέδιο Χορηγιών για 

επενδύσεις στα αλιευτικά 
σκάφη (ΑΝΟΙΧΤΗ) 

02/04/2018 31/12/2018 Α 

06/2018 
Ανάλογα έως 

2 μήνες 
-   

08/2018 
Ανάλογα έως 

4μήνες 

1.20 

Σχέδιο Χορηγιών για 
άμβλυνση των επιπτώσεων 
της κλιματικής αλλαγής και 
βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης των αλιευτικών 

σκαφών (ΑΝΟΙΧΤΗ) 

02/04/2018 31/12/2018 Α 07/2018 
Ανάλογα έως 

3 μήνες 
-   
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ΠΕ/Μ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Τ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1
Ος

 
ΚΥΚΛΟΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΚΑΤΑΒΟΛΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ* 

Διάρκεια 
2

Ος
 ΚΥΚΛΟΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

1.21 

Σχέδιο Χορηγιών για 
αντικατάσταση ή 

εκσυγχρονισμό κύριων ή 
βοηθητικών κινητήρων στα 
αλιευτικά σκάφη (ΑΝΟΙΧΤΗ) 

02/04/2018 31/12/2018 Α - 
εκκρεμεί η 

ένταξη 
-   

2.2/1 

Σχέδιο για Παραγωγικές 
Επενδύσεις στην 

Υδατοκαλλιέργεια - 
Εσωτερικά Ύδατα (1

η
 

Πρόσκληση) 

28/03/2016 28/06/2016 Α 

07/2017 13 

-  >2χρόνια 

09/2017 15 

2.2/2 

Σχέδιο για Παραγωγικές 
Επενδύσεις στην 

Υδατοκαλλιέργεια – 
Θαλάσσια (2

η
 Πρόσκληση) 

28/03/2016 28/06/2016 Σ 11/2017 17 -  >2χρόνια 

3.1/1 

Σχέδιο Χορηγιών προμήθειας 
εξοπλισμού απαραίτητου για 

διασφάλιση διαβίβασης 
δεδομένων αλιείας (1

η
) 

04/07/2016 29/12/2017 Α 

01/2017 
Ανάλογα έως 

6μήνες 
05/2017 4 

10 μήνες  

03/2018 
Ανάλογα 3-

20μήνες  
- - 

3.1/2 

Σχέδιο Χορηγιών προμήθειας 
εξοπλισμού απαραίτητου για 

διασφάλιση διαβίβασης 
δεδομένων 

αλιείας(ΑΝΟΙΧΤΗ) (2
η
) 

08/01/2018 31/12/2019 Α 

03/2018 
Ανάλογα 1ή 2 

μήνες 

-   

10/2018 
Ανάλογα έως 

9 μήνες 

5.3/1 

Σχέδιο χορηγιών για 
επενδύσεις στον τομέα 
εμπορίας αλιευτικών 

προϊόντων 

2/4/2018 4/6/2018 Σ 

06/2018 1μήνας 

-  
Δεν 

πληρώθηκε 
αλλά <6 μήνες 08/2018 3μήνες 
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Πίνακας 8: Χρονοδιάγραμμα Έργα Δημοσίων Συμβάσεων 

ΠΕ/
Μ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ* 

ΕΡΓΟ 
ΗΜΕΡΟΜ 

ΑΕΕ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ/ 
ΣΧΟΛΙΑ 

1
Ος

 ΚΥΚΛΟΣ 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2
ος

 
ΚΥΚΛΟΣ 

ΗΜΕΡΟΜ. 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜ. 

ΛΗΞΗΣ 

1.18 

Δράση 1.18.1 Κατασκευή, 

τοποθέτηση ή εκσυγχρονισμός 

τεχνητών υφάλων για την 

προστασία και βελτίωση της 

θαλάσσιας πανίδας και 

χλωρίδας(1
Η
) 40.1.β 

04/04/2017 03/10/2017  - 

δεν 

υποβλήθηκαν 

έργα - 

  

1.18 

Δράση 1.18.3-7 (περιβαλλοντικά)   
Έργα Προστασίας και 

αποκατάστασης θαλάσσιου 
περιβάλλοντος(2η) 

20/04/2017 18/10/2017 

Χαρτογράφηση και αξιολόγηση των 
λιβαδιών Ποσειδώνιας και άλλων 

σημαντικών θαλάσσιων οικοτόπων 
κάτω από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 
των Οικοτόπων (92/43/ΕΟΚ), στα 

παράκτια ύδατα της Κύπρου 

11/2017 Έως 7 μήνες - 

Περίπου 11 μήνες/ 
δεν έχουν 

καταβληθεί 
πληρωμές μέχρι την 
ημερομ. αναφοράς 

1.18 

Δράση 1.18.1 Κατασκευή, 
τοποθέτηση ή εκσυγχρονισμός 

τεχνητών υφάλων για την 
προστασία και βελτίωση της 

θαλάσσιας πανίδας και 
χλωρίδας (3

Η
) 

19/02/2018 18/07/2018  -  -  

1.18 

Δράση 1.18.3-7 
Έργα Προστασίας και 

αποκατάστασης θαλάσσιου 
περιβάλλοντος (4

η
) 

19/02/2018 18/06/2018  - 

1 έργο 
υποβλήθηκε 
και βρίσκεται 

σε 
αξιολόγηση 

  

1.23 

Δράση 1.23.1 - 1.23.2 
Επενδύσεις για τη βελτίωση των 

υποδομών στα αλιευτικά 
καταφύγια 

20/02/2017 29/12/2017  

Νέα ηλεκτρολογική εγκατάσταση, 
υπηρεσίες και CCTV στα αλιευτικά 

12/2017 έως10 μήνες - >10 μήνες 

Διαμόρφωση του Αλιευτικού 
Καταφυγίου και του Ποταμού στο 

Λιοπέτρι - Φάση Α' 
2/2018 

έως 12 
μήνες 

- >8 μήνες 

1.23 

Δράση 1.23.1 - 1.23.2 
Επενδύσεις για τη βελτίωση των 

υποδομών στα αλιευτικά 
καταφύγια 

19/02/2018 18/06/2018 

Βελτιωτικά έργα στα αλιευτικά 
καταφύγια επαρχίας Λάρνακας / 

Αμμοχώστου 
08/2018 έως 6 μήνες - >2μήνες 

Βελτιωτικά έργα στο αλιευτικό 
καταφύγιο Λάρνακας 

08/2018 έως 6 μήνες - >2μήνες 
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ΠΕ/
Μ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ* 

ΕΡΓΟ 
ΗΜΕΡΟΜ 

ΑΕΕ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ/ 
ΣΧΟΛΙΑ 

1
Ος

 ΚΥΚΛΟΣ 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2
ος

 
ΚΥΚΛΟΣ 

ΗΜΕΡΟΜ. 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜ. 

ΛΗΞΗΣ 

Βελτιωτικά έργα στα αλιευτικά 
καταφύγια Κάτω Πύργου και 

Πωμού 
08/2018 έως 6 μήνες - >2μήνες 

2.7 

Πρόσκληση Υποβολής 
Προτάσεων για την αύξηση του 

δυναμικού των ζωνών 
υδατοκαλλιέργειας 

16/10/2017 16/4/2018 

Εκπόνηση μελέτης για την 
χωροθέτηση περιοχών / ζωνών 
υδατοκαλλιέργειας εντός των 

θαλάσσιων περιοχών που 
βρίσκονται υπό τον έλεγχο της 

Κυπριακής Δημοκρατίας και 
Στρατηγική Μελέτη Εκτίμησης των 

Επιπτώσεων στο Περιβάλλον 

4/2018 έως 6 μήνες - >6μήνες 

Παροχή Υπηρεσιών για τη μελέτη 
δημιουργίας εγκαταστάσεων 
(λιμενικών και χερσαίων) για 

εξυπηρέτηση των 
υδατοκαλλιεργητών στην περιοχή 

Μονής-Βασιλικού PS/D/358 

6/2018 Έως 8 μήνες - > 4μήνες 

3.1 
Παρακολούθηση, έλεγχος και 

επιβολή των Κανόνων της Κοινής 
Αλιευτικής Πολιτικής 

08/02/2017 08/05/2017 

Αγορά περιπολικών σκαφών 
ελέγχου αλιείας 

7/2017 Έως 5 μήνες  

Έχουν 
πραγματοποιηθεί 

δαπάνες 

Κοινό Πρόγραμμα Ελέγχου και 
Επιθεώρησης όσον αφορά την 

αλιεία αποθεμάτων τόνου και Ξιφία 
στον Ανατολικό Ατλαντικό και την 

Μεσόγειο 

9/2017 Έως 7 μήνες7 - 

Ανάπτυξη Συστήματος Ελέγχου 11/2017 Έως 9 μήνες  

3.2 

Δράση 3.2.1-3.2.6 Παροχή 
επιστημονικής γνώσης και 

συλλογή και διαχείριση 
δεδομένων αλιείας 

13/02/2017 13/05/2017 
Πρόγραμμα Συλλογής και 

Διαχείρισης Δεδομένων Αλιείας για 
την περίοδο 2014-2020 

7/2017 Έως 5 μήνες  
Έχουν 

πραγματοποιηθεί 
δαπάνες 

4.3 

Δράση 4.3.6 Λειτουργικά έξοδα 
που συνδέονται με τη διαχείριση 
της υλοποίησης της στρατηγικής 

τοπικής ανάπτυξης και 
συντονισμός της στρατηγικής 

τοπικής ανάπτυξης (άρθρο 62.1 

08/06/2017 08/09/2017 

Λειτουργικά Έξοδα που Συνδέονται 
με τη Διαχείριση και Συντονισμό της 
Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης των 

Αλιευτικών Περιοχών για τις 
Επαρχίες Λάρνακας-Αμμοχώστου 

2014-2020 

11/2017 Έως 5 μήνες  
Έχουν 

πραγματοποιηθεί 
δαπάνες 
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ΠΕ/
Μ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ* 

ΕΡΓΟ 
ΗΜΕΡΟΜ 

ΑΕΕ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ/ 
ΣΧΟΛΙΑ 

1
Ος

 ΚΥΚΛΟΣ 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2
ος

 
ΚΥΚΛΟΣ 

ΗΜΕΡΟΜ. 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜ. 

ΛΗΞΗΣ 

δ) 
Λειτουργικά Έξοδα και Συντονισμός 10/2017 Έως 4 μήνες  

Έχουν 
πραγματοποιηθεί 

δαπάνες 

Λειτουργικά Έξοδα που Συνδέονται 
με τη Διαχείριση και Συντονισμό της 
Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης των 

Αλιευτικών Περιοχών για την 
επαρχία Πάφου 2014-2020 

12/2017 Έως 6 μήνες  
Έχουν 

πραγματοποιηθεί 
δαπάνες 

4.3 
Πρόσκληση Υποβολής 

Προτάσεων για διεκπεραίωση 
μελετών από τις ΤΟΔΑ 

01/11/2017 01/03/2018 

Μελέτη για Ολοκληρωμένο Σχέδιο 
Ανάπτυξης και Προβολής του 

Αλιευτικού Τουρισμού 
06/2018 Έως 7 μήνες - > 4μήνες 

Εκπόνηση 2 Μελετών - Μελέτη για 
Δημιουργία cluster επιχειρήσεων 

και επαγγελματιών του αλιευτικού 
κλάδου και Μελέτη για την 

εφαρμογή δράσεων Γαλάζιας 
Ανάπτυξης στην περιοχή 
παρέμβασης του τοπικού 

προγράμματος αλιείας Πάφου 

06/2018 Έως 7 μήνες - > 4μήνες 

6.2 

Προώθηση της προστασίας του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος και 

αειφόρος χρήση των θαλάσσιων 
και παράκτιων πόρων 

8/5/2017 07/11/2017  --    

6.2 

Προώθηση της προστασίας του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος και 

αειφόρος χρήση των θαλάσσιων 
και παράκτιων πόρων 

19/2/2018 18/5/2018 - -    

6.3 
Βελτίωση των γνώσεων σχετικά 

με την κατάσταση του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος 

14/02/2017 31/5/17 

Έρευνα βάσης και Παρακολούθηση 
των Μη-Αυτόχθονων Ειδών στις 

θαλάσσιες προστατευόμενες 
περιοχές Κάβο Γκρέκο και Νησιά 

στην Κύπρο 

08/2017 Έως 6 μήνες  
Έχουν 

πραγματοποιηθεί 
δαπάνες 

Ακουστική και Οπτική Έρευνα για 
κητώδη στα θαλάσσια ύδατα της 

Κυπριακής Δημοκρατίας 
08/2017 Έως 6 μήνες  

Έχουν 
πραγματοποιηθεί 

δαπάνες 
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ΠΕ/
Μ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ* 

ΕΡΓΟ 
ΗΜΕΡΟΜ 

ΑΕΕ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ/ 
ΣΧΟΛΙΑ 

1
Ος

 ΚΥΚΛΟΣ 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2
ος

 
ΚΥΚΛΟΣ 

ΗΜΕΡΟΜ. 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜ. 

ΛΗΞΗΣ 

Εθνική Στρατηγική και Σχέδιο 
Δράσης για την Ολοκληρωμένη 

Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών 
(ΟΔΠΠ) για την περίοδο 2018-2028 

01/2018 ‘Έως 11 μήνες - 
Έχουν 

πραγματοποιηθεί 
δαπάνες 
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Η διαχείριση, υλοποίηση και παρακολούθηση έργων αποτέλεσε θέμα της έρευνας που 

έγινε σε στελέχη του ΕΦ. Η αποτύπωση των αντιλήψεων των ίδιων στελεχών και η 

πληροφόρηση που προέρχεται από το εσωτερικό των δομών συμβάλλει στη διαμόρφωση 

μιας ολοκληρωμένης εικόνας.  

Σχετικά με την παρακολούθηση των έργων και συγκριμένα εξετάζοντας την αντίληψη των 

στελεχών για το σύστημα αναφοράς συμπεριλαμβανομένων τεχνικών θεμάτων και 

διαδικασίες αναφοράς και παρακολούθησης προέκυψαν τα παρακάτω: 

Με σχετικά μεγάλο φόρτο εργασίας συνδέονται οι διαδικασίες για αλλαγές στο έργο, λόγω 

της συχνότητας που προκύπτει η ανάγκη για πραγματοποίηση αλλαγών. Η προσβασιμότητα 

στη δεδομένων, ενέχει εργασιακό φόρτο αλλά παρατηρήθηκε βελτίωση σε σχέση με την 

προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Η παρακολούθηση των δεικτών πραγματοποιείται 

αποτελεσματικά και συνδέεται με χαμηλό βαθμό φόρτου εργασίας.  

Στο στάδιο αυτό ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία από την Έκθεσης υλοποίησης 

που αφορούν το μεγάλο διοικητικό φόρτο που σχετίζεται με τη διαδικασία ελέγχου των 

Δικαιούχων. Συγκεκριμένα η διαδικασία, ελέγχου όλων των Δικαιούχων κατά τη διάρκεια 

υλοποίησης των έργων και για περίοδο 5 ετών μετά την τελευταία πληρωμή, έχει φανεί 

από τώρα πολύ χρονοβόρα και έχει επιφορτιστεί ο ΕΦ με πολύ μεγαλύτερο όγκο εργασίας, 

κάτι που αναμένεται να αυξηθεί στο μέλλον λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των 

Δικαιούχων θα αυξηθεί με την ενεργοποίηση και άλλων Σχεδίων Χορηγιών. 

Οι περισσότερες καθυστερήσεις όπως δηλώθηκε από τα στελέχη του ΕΦ παρατηρούνται 

στο στάδιο του ελέγχου μέχρι την καταβολή πληρωμής. Συγκεκριμένα καθυστερήσεις 

παρατηρούνται στον επιτόπιο έλεγχο πιστοποίησης δαπανών και στο διοικητικό έλεγχο 

πιστοποίησης , ο οποίος προηγείσαι του επιτόπιου και εφαρμόζεται στο 100% των έργων. 

Ωστόσο γενικά η διαδικασία που ακολουθείται από την έγκριση μιας αίτησης μέχρι την 

ολοκλήρωση την ολοκλήρωση της υλοποίησης του και το κλείσιμο του έργου 

χαρακτηρίστηκε ως απρόσκοπτη, χωρίς προβλήματα και διαμαρτυρίες από την πλευρά των 

δικαιούχων και διεξάγεται σε ικανοποιητικό χρονικό διάστημα. Επίσης ικανοποιητική 

κρίθηκε και η ποιότητα των δεδομένων που συλλέγονται σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης 

των έργων. 

Τα προβλήματα και οι προκλήσεις που κλήθηκαν να αντιμετωπίσει ο ΕΦ από την έναρξη της 

υλοποίησης του Προγράμματος είναι τα παρακάτω: 

 Οι καθυστερήσεις στην έναρξη του ΟΠΣ 

 Οι αλλαγές στο ΣΔΕ από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 

 Οι καθυστερήσεις σχετικά με το Σχέδιο Χορηγιών για τις Υδατοκαλλιέργειες. Αυτές 

οι καθυστερήσεις είναι εκτός της Υπηρεσίας του ΕΦ και έχουν αναλυθεί στο πλαίσιο 

της Έκθεσης. 

 Η καθυστέρηση στην ένταξη έργων δημοσίων συμβάσεων με επιπτώσεις στην 

έγκαιρη έναρξη και παρακολούθηση των έργων. 
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 Η οικονομική κρίση που επηρέασε τη στελέχωση του ΕΦ και ΔΑ. Η έλλειψη στον 

αριθμό του προσωπικού δημιουργεί θέματα στην υλοποίηση των έργων (Μέτρο 

6.2) και δημιουργεί διοικητικό φόρτο. 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα «σημεία ελέγχου» και ο βαθμός συμμόρφωσης (όπου σε 

κλίμακα, τιμή 1: μη ικανοποιητική συμμόρφωση, 4 πολύ ικανοποιητική συμμόρφωση). Η 

επιλογή των σημείων και η κατηγοριοποίηση αυτή αποτελεί εκτίμηση του Συμβούλου 

Αξιολόγησης. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

1 2 3 4 
Έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με τις διαδικασίες επιλογής έργων      
Παροχή υποστήριξης στους δικαιούχους       
Χρησιμότητα οδηγιών     
Σαφής περιγραφή της διαδικασίας επιλογής     
Αποτελεσματική διαδικασία για τη συλλογή πρόσθετων 
δικαιολογητικών 

    

Σαφής κατάταξη των αιτήσεων μέσω ενός συστήματος 
βαθμολογιών 

    

Εξωτερικοί εμπειρογνώμονες κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων     
Διαφάνεια διαδικασίας επιλογής     
Σαφής αιτιολόγηση σε περίπτωση απόρριψης      
Διάρκεια διαδικασίας επιλογής     
Φόρτος εργασίας για το σύστημα αναφοράς     
Ποιότητα δεδομένων που συλλέγονται     
Χρόνος που απαιτείται για την καταβολή πληρωμών     

 

Όσον αφορά το 1ο κύκλο δράσεων που περιλαμβάνει την προετοιμασία και προκήρυξη των 

προσκλήσεων στην υποβολή αίτησης γενικά οι διαδικασίες υλοποιούνται ομαλά. Οι 

προσκλήσεις προκηρύσσονται λαμβάνοντας υπόψη το βαθμό ωριμότητας των έργων και 

αυτό συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα της διαδικασίας. Η εφαρμογή της διαδικασίας 

επηρεάστηκε από θέματα που αφορούσαν το ΟΠΣ. Κατά την υποβολή των προτάσεων 

παρέχεται κατάλληλη υποστήριξη και ενημέρωση και τηρούνται οι κανόνες δημοσιότητας. 

Η αξιολόγηση των έργων πραγματοποιείται σε εύλογο χρονικό διάστημα και διασφαλίζεται 

η διαφάνεια. Τη θετική έγκριση μιας πρότασης διαδέχεται η ένταξη των έργων. Στην 

περίπτωση των Σχεδίων Χορηγιών τα έργα έχουν ενταχθεί έγκαιρα (με εξαίρεση την 

περίπτωση του Μέτρου 2.2). Η ένταξη έργων Δημοσίων Συμβάσεων επηρεάστηκε σε 

κάποιες περιπτώσεις από την έλλειψη ωριμότητας έργων και την έλλειψη προσωπικού. 

Η παρακολούθηση έργων συνεπάγεται μεγάλο διοικητικό φόρτο για κάποιες περιπτώσεις 

(διαδικασίες για αλλαγές στο έργο, προσβασιμότητα στη βάση δεδομένων). Ως χρονοβόρο 

κρίνεται τα στάδιο διεξαγωγής ελέγχων πριν την καταβολή πληρωμής άλλα και μετά την 

υλοποίηση των έργων και για διάστημα 5 ετών. Γενικά τα στελέχη του ΕΦ και οι δικαιούχοι 

φαίνονται ικανοποιημένοι από τη διεξαγωγή των διαδικασιών.  
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Διερεύνηση /κενά στις διαδικασίες 

 

  
 Προκήρυξη από τον ΕΦ της Πρόσκλησης για Υποβολή Προτάσεων προς τους 

Δικαιούχους. Η πρόσκληση ανακοινώνεται δια των μέσων μαζικής 

ενημέρωσης και λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα δημοσιότητας και 

πληροφόρησης. 

Υποβολή προτάσεων από δυνητικούς Δικαιούχους, μέσω τυποποιημένων 

εντύπων. 

 

Εξέταση των υποβληθέντων προτάσεων από τον ΕΦ, ο οποίος ελέγχει κατά 

πόσο αυτές πληρούν τις προϋποθέσεις για ένταξή τους στο Σχέδιο, τις 

προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, πληρότητας και κανονικότητας του Έργου και 

τη συμβατότητά τους με τις εθνικές και ενωσιακές πολιτικές. 

Έγκριση ή απόρριψη των υποβληθέντων προτάσεων και σχετική ενημέρωση 

των αιτητών που απορρίφθηκαν. 

Ένταξη στο Σχέδιο των προτάσεων που θα επιλεγούν (μετά την ολοκλήρωση 

της διαδικασίας αξιολόγησης, ο ΕΦ συμπληρώνει στο ΟΠΣ τα ΤΔΕ ΣΧ για όλα 

τα έργα που εντάσσονται σε κάθε ΣΧ) και πληροφόρηση των αιτητών. 

Υπογραφή της Συμφωνίας Δημόσιας Χρηματοδότησης μεταξύ του ΕΦ και των 

Δικαιούχων. 

 
Υλοποίηση του Έργου από τους Δικαιούχους και υποβολή των απαραίτητων 

δικαιολογητικών στον ΕΦ. (Ανάλογα με τη φάση ολοκλήρωσης του Έργου 

αποστέλλεται το αίτημα καταβολής χορηγίας από Δικαιούχο προς τον ΕΦ 

συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή της 

χρηματοδότησης-π.χ. εξοφλημένα τιμολόγια) 

Διενέργεια επιτόπιων και διοικητικών επαληθεύσεων από τον ΕΦ Αλιείας. 

Καταβολή χορηγίας στους Δικαιούχους. 

 

Διενέργεια Επαληθεύσεων από τον ΕΦ μετά την ολοκλήρωση των έργων. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Καθυστερήσεις Σχέδιο Χορηγιών για Παραγωγικές Επενδύσεις στην 

Υδατοκαλλιέργεια , Μέτρο  2.3 

Διαδικασία, ελέγχου όλων των Δικαιούχων κατά τη διάρκεια υλοποίησης 
των έργων και για περίοδο 5 ετών 

 Προκήρυξη από τον ΕΦ της Πρόσκλησης για Υποβολή Προτάσεων προς τους 

Δικαιούχους. Η πρόσκληση ανακοινώνεται δια των μέσων μαζικής ενημέρωσης και 

λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα δημοσιότητας και πληροφόρησης. 

Υποβολή προτάσεων από δυνητικούς Δικαιούχους, μέσω ΤΔΕ στο ΟΠΣ 

Διαδικασία αξιολόγησης/  Έγκριση ή απόρριψη των υποβληθέντων προτάσεων 

 

Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης, ακλουθεί η ένταξη  του έργου. Η Απόφαση Ένταξης 

Έργου (ΑΕΕ) παράγεται από το ΟΠΣ με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κ 

περιλαμβάνει το σύνολο των όρων χρηματοδότησης και τα καθήκοντα και υποχρεώσεις 

του Δικαιούχου για την υλοποίηση του έργου. Υπογράφεται από το Δικαιούχο και τον 

ΕΦ. 

 

Υποβολή στον Ενδιάμεσο Φορέα (ΕΦ), Δελτίου Νομικής Δέσμευσης μετά την 

συνομολόγηση κάθε Δημόσιας Σύμβασης. Το Δελτίο Νομικής Δέσμευσης πρέπει να 

υποβληθεί, ελεγχθεί και επικυρωθεί προτού αρχίσει η υποβολή των Δελτίων Δαπανών. 

Υποβολή στον ΕΦ των Δελτίων Δαπανών σε τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με 

τις σχετικές οδηγίες της ΔΑ. Κάθε Δελτίο Δαπανών θα συνοδεύεται από αντίγραφα των 

τιμολογίων, αποδείξεων ή άλλων εγγράφων ίσης αποδεικτικής αξίας σύμφωνα με τις 

σχετικές οδηγίες της ΔΑ. Το δελτίο υποβάλλεται στο Φορέα Επαληθεύσεων Δαπανών 

στο Γενικό Λογιστήριο. 

Διενέργεια διοικητικών επαληθεύσεων από το Φορέα Επαλήθευσης Δαπανών και 

επικύρωση δαπανών στο ΟΠΣ 

 
 

 
 

 
 

Καθυστερήσεις στην προκήρυξη των 

προσκλήσεων λόγω ΟΠΣ (Μέτρο  3.1 και 3.2) 

Ένταξη κατασκευαστικού έργου (2.7)   

Έλλειψη προσωπικού(6.2) 
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2.3 Πόσο αποτελεσματική είναι η πρόοδος προς επίτευξη των οροσήμων και των στόχων 

που έχουν τεθεί;  

Η συγκεκριμένη ενότητα εστιάζει στα εξής σημεία: 

Α) Παρουσιάζεται η πορεία υλοποίησης του συνόλου των δεικτών εκροής που έχουν τεθεί 

στο Πρόγραμμα και γίνονται εκτιμήσεις αναφορικά με την επίτευξη των στόχων για το έτος 

2023. 

Οι δείκτες εκροών σχετίζονται με το άμεσο προϊόν (ή παραδοτέο) μιας δραστηριότητας 

ενός χρηματοδοτούμενου έργου και μετρούνται σε φυσικές μονάδες. Οι δείκτες εκροών και 

οι τιμές στόχου τους ορίζονται σε επίπεδο Μέτρου για το ΕΠ «ΘΑΛΑΣΣΑ». Για τους δείκτες 

εκροών καθορίζεται τιμή τελικού στόχου για το 2023. 

Επομένως, η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας ως προς την πορεία υλοποίησης των 

δεικτών εκροής, αφορά άμεσα το πλαίσιο παρακολούθησης των έργων και τον γενικότερο 

προγραμματισμό. Μέσα από την εξέταση των δεικτών ως προς την επίτευξη των στόχων 

μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα για την αποτελεσματικότητα της παρακολούθησης 

των έργων και να διαπιστωθούν τυχόν αποκλίσεις.  

Συνολικά έχουν τεθεί 28 δείκτες εκροών εκ των οποίων 12 ανήκουν στο Πλαίσιο Επίδοσης  

Στο ΕΠ «ΘΑΛΑΣΣΑ» οι δείκτες εκροών αφορούν αριθμό έργων (με εξαίρεση το δείκτη που 

συνδέεται με το Μέτρο 4.3, Δείκτης 4.1: Αριθ. Επιλεγμένων στρατηγικών τοπικής 

ανάπτυξης). 

Στον Πίνακα 9 που ακολουθεί παρουσιάζεται η πορεία υλοποίησης των δεικτών εκροής. Στο 

πεδίο κατάσταση δείκτη: Γκρι χρώμα: Ανενεργός δείκτης, Κίτρινο Χρώμα: Ενεργοποιημένος 

δείκτης, Πράσινο Χρώμα: Ολοκληρωμένος δείκτης. 

Β) Εξετάζεται ο βαθμός επίτευξης των οροσήμων για το έτος 2018, των στόχων των δεικτών 

του Πλαισίου Επίδοσης για το 2023 και η επίτευξη του Οικονομικού Δείκτη. 
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Πίνακας 9 Πορεία υλοποίησης δεικτών εκροής  

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
/ ΜΕΤΡΑ 

ΕΣ 
Κ
ατ 

Δείκτης εκροών Έργα 
Αρ 
εν 

Τ στ 
2023 

% 
Εκτίμ 
2023 

Παρατηρήσεις 

Προτεραιότητα της Ένωσης 1: Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας 

Μέτρο 1.3 Συμπράξεις μεταξύ 
επιστημόνων και αλιέων 

5 
 

1.1 - Aριθ. έργων για την καινοτομία, 
τις συμβουλευτικές υπηρεσίες και τις 

εταιρικές σχέσεις με επιστήμονες 

Δημιουργία και λειτουργία 
δικτύου μεταξύ επιστημόνων 

και αλιέων - Εργο ΔΣ 
0 5 0% - 

Προκήρυξη εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος/ Αναμένεται η 

πρόσκληση υποβολής προτάσεων 

Μέτρο 1.6 Διαφοροποίηση και 
νέες μορφές εισοδήματος 

4 
 

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 

Σχέδιο Χορηγιών προς τους 
αλιείς 

0 20 0% - 

Σύμφωνα με στοιχεία του ΕΦ, τα 
συγκεκριμένα έργα θα 

υλοποιηθούν μέσα από 
αναπτυξιακές εταιρίες (ΤΟΔΑ). Η 

εκτίμηση για την επίτευξη των 
στόχων του 2023 θα είναι εφικτή 
με την ενεργοποίηση των έργων.  

Μέτρο 1.8 Υγεία και ασφάλεια 4 
 

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 

Σχέδιο Χορηγιών για 
επενδύσεις στα αλιευτικά 

σκάφη 
4 200 2% - 

Η τιμή προκύπτει από 4 
ενταγμένα έργα (ΣΧ). Η 

πρόσκληση είναι ανοιχτή. 

Μέτρο 1.10 Οριστική παύση 
των αλιευτικών 

δραστηριοτήτων 
3 

 
1.5 - Aριθ. έργων για την οριστική 

παύση 
Σχέδιο Χορηγιών προς τους 

αλιείς 
66 55 

120
% 

66 
Έχει ολοκληρωθεί. H τιμή στόχος 
του δείκτη έχει υπερκαλυφθεί. 

(ΣΧ) 

Μέτρο 1.15 Μείωση των 
επιπτώσεων της αλιείας στο 

θαλάσσιο περιβάλλον και 
προσαρμογή της αλιείας στην 

προστασία των ειδών 

1 
 

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 

Σχέδιο Χορηγιών προς τους 
αλιείς 

0 20 0% 0 

Καθώς η εξάλειψη απορρίψεων 
αργεί στην Μεσόγειο, δεν 
επαρκεί ο χρόνος για την 

υλοποίηση του συγκεκριμένου 
μέτρου και αναμένεται να 
υλοποιηθεί στην επόμενη 
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ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
/ ΜΕΤΡΑ 

ΕΣ 
Κ
ατ 

Δείκτης εκροών Έργα 
Αρ 
εν 

Τ στ 
2023 

% 
Εκτίμ 
2023 

Παρατηρήσεις 

προγραμματική περίοδο 

Μέτρο 1.17 Προστασία και 
αποκατάσταση της θαλάσσιας 

βιοποικιλότητας – συλλογή 
απολεσθέντος αλιευτικού 

εξοπλισμού και θαλάσσιων 
απορριμμάτων 

1 
 

1.6 - Aριθ. έργων για την προστασία 
και αποκατάσταση της θαλάσσιας 

βιοποικιλότητας και των 
οικοσυστημάτων 

Σχέδιο Χορηγιών προς τους 
αλιείς ή/και Πρόσκληση για 

υποβολή Έργων ΔΣ 
0 2 0% 0 

Δεν αναμένεται η υλοποίηση του 
καθώς δεν υπάρχουν ώριμα έργα 
ή ενδιαφέρον για την εφαρμογή 

του 

Μέτρο 1.18 Προστασία και 
αποκατάσταση της θαλάσσιας 

βιοποικιλότητας και των 
οικοσυστημάτων 

2 
 

1.6 - Aριθ. έργων για την προστασία 
και αποκατάσταση της θαλάσσιας 

βιοποικιλότητας και των 
οικοσυστημάτων 

ΔΣ: Χαρτογράφηση λειμώνων 
Ποσειδώνιας & άλλων 
σημαντικών οικοτόπων 
Σχέδιο Χορηγιών για την 

καταπολέμηση του 
λαγοκέφαλου 

6 14 43% 14 

Αφορά 1 ενταγμ έργο ΔΣ και 6 ΣΧ. 
Υπό αξιολόγηση βρίσκονται 3 

έργα ΔΣ ενώ 1 έργο αναμένεται 
να υλοποιηθεί μετά το 2018 ΔΣ. 

Αναμένεται πλήρης επίτευξη του 
στόχου με την έκδοση νέας 

πρόσκλησης.  

Μέτρο 1.19 Προστασία και 
αποκατάσταση της θαλάσσιας 
βιοποικιλότητας - Συστήματα 

για την αποζημίωση των 
ζημιών που προκαλούνται στα 
αλιευματα από προστευόμενα 

θηλαστικά και πτηνά 

4 
 

1.6- Aριθ. έργων για την προστασία 
και αποκατάσταση της θαλάσσιας 

βιοποικιλότητας και των 
οικοσυστημάτων 

Σχέδιο Χορηγιών προς τους 
αλιείς 

339 300 
113
% 

339 
Υλοποιείται. Έχουν ενταχθεί 339 

έργα. Ολοκληρώθηκε η καταβολή 
και της 3ης δόσης 

Μέτρο 1.20 Ενεργειακή 
απόδοση και μετριασμός της 

κλιματικής αλλαγής - 
Επενδύσεις επί των αλιευτικών 

σκαφών – Έλεγχοι και 
Συστήματα Απόδοσης – 

Διερεύνηση της συμβολής των 

5 
 

1.7 - Aριθ. έργων για την ενεργειακή 
απόδοση και τον μετριασμό της 

κλιματικής αλλαγής 

Σχέδιο Χορηγιών προς τους 
αλιείς 

3 20 15% 20 

Έχουν εγκριθεί 5 έργα και έχουν 
ενταχθεί 3 έργα. Η Πρόσκληση 
είναι ανοιχτή, αναμένεται και η 
ένταξη νέων έργων στο πλαίσιο 

της και εκτιμάται επίτευξη δείκτη 
για το 2023 
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εναλλακτικών συστημάτων 
πρόωσης και του σχεδιασμού 

του κύτους 

Μέτρο 1.21 Ενεργειακή 
απόδοση και μετριασμός της 

κλιματικής αλλαγής - 
Αντικατάσταση ή 

εκσυγχρονισμός κύριων ή 
βοηθητικών κινητήρων 

5 
 

1.8 - Aριθ. έργων για την 
αντικατάσταση ή τον εκσυγχρονισμό 

των κινητήρων 

Σχέδιο Χορηγιών προς τους 
αλιείς 

0 20 0% 20 

Έχει εγκριθεί ένα έργο. Η 
Πρόσκληση είναι ανοιχτή, 

αναμένεται και η ένταξη νέων 
έργων στο πλαίσιο της και άρα 

επίτευξη δείκτη για το 2023 

Μέτρο 1.23 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 για τη βελτίωση 
της ασφάλειας των αλιέων 

4 
 

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 

Νέα ηλεκτρολογική 
εγκατάσταση, υπηρεσίες και 

CCTV στα αλιευτικά 
καταφύγια Αγίας Τριάδας και 

Παραλιμνίου 
 

Αλιευτικό καταφύγιο 
Ποταμός Λιοπετρίου – 
ανάπλαση αλιευτικού 

καταφυγίου 
 

Αλιευτικό καταφύγιο 
Ξυλοφάγου - υπερύψωση και 
διαπλάτυνση κυματοθραύστη 

 
Εκβραχισμός στο Αλιευτικό 

καταφύγιο Αγίας Νάπας  
 

Αλιευτικό καταφύγιο 
Ορμήδειας – μελέτη για 

9 11 63% 11 

Βάση προγραμματισμού 
αναμένεται η ένταξη και 

υλοποίηση 11και επίτευξη του 
στόχου. 
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υπερύψωση και διαπλάτυνση 
κυματοθραύστη, 
ανακατασκευή 

κρηπιδωμάτων, εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκών 

 
Αλιευτικό καταφύγιο 

Λάρνακας – εκβάθυνση 
εισόδου 

 
Αλιευτικό καταφύγιο 

Λάρνακας – μελέτη για 
επίλυση του προβλήματος 

πρόσχωσης που παρουσιάζει 
το αλιευτικό καταφύγιο 

Λάρνακας 
 

Εκβάθυνση αλιευτικων 
καταφυγίων Πωμού και Κάτω 

Πύργου  
 

Μελέτη για επίλυση του 
προβλήματος συσσώρευσης 

φυκιών για το αλιευτικό 
καταφύγιο Κάτω Πύργου 
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Μέτρο 1.24 Αλιευτικοί λιμένες, 
τόποι εκφόρτωσης, 

ιχθυόσκαλές και καταφύγια - 
Επενδυσεις για τη διευκόλυνση 

της συμμόρφωσης με την 
υποχρέωση εκφόρτωσης όλων 

των αλιευμάτων 

1 
 

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 

ΕΡΓΑ ΔΣ  0 3 0% - 

 
Αναμένεται να ξεκινήσει το 2019. 

Εξετάζεται η πιθανότητα μη 
εφαρμογής στην τρέχουσα 

προγραμματική περίοδο αλλά 
στην νέα προγραμματική 

περίοδο. 
 

Προτεραιότητα της Ένωσης 2: Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση 
υδατοκαλλιέργειας 

Μέτρο 2.1 Καινοτομία 1 
 

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

ασφάλιση αποθεμάτων 

Σχέδιο Χορηγιών προς τους 
υδατοκαλλιεργητές 

0 2 0% 0 
Δεν αναμένεται η υλοποίηση του 
καθώς δεν υπάρχουν προτάσεις 

από τους ιδιώτες 

Μέτρο 2.2 Παραγωγικές 
επενδύσεις στην 

υδατοκαλλιέργεια 
2 

 
2.2 - Aριθ. έργων για τις παραγωγικές 
επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια 

Σχέδιο Χορηγιών προς τους 
υδατοκαλλιεργητές 

12 9 
133
% 

12 

Έχουν ενταχθεί 12 έργα τα οποία 
συμβάλλουν στην επίτευξη του 
δείκτη. Η τ.στ. είναι πιθανό να 

ξεπεραστεί. 

Μέτρο 2.3 Παραγωγικές 
επενδύσεις στην 

υδατοκαλλιέργεια - 
αποδοτικότητα των πόρων, 

μείωση της χρήσης νερού και 
των χημικών προϊόντων, 

συστήματα ανακύκλωσης του 
νερού μειώνοντας στο ελάχιστο 

τη χρήση του 

3 
 

2.2 - Aριθ. έργων για τις παραγωγικές 
επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια 

Σχέδιο Χορηγιών προς τους 
υδατοκαλλιεργητές 

0 2 0% 2 

Δεν αναμένεται η υλοποίηση του 
εντός του 2018. Οι λόγοι που 

δημιούργησαν καθυστερήσεις 
δεν υφίστανται πλέον και 

αναμένεται επίτευξη του στόχου 
για το 2023.  

Μέτρο 2.4 Παραγωγικές 
επενδύσεις στην 

υδατοκαλλιέργεια - Αύξηση της 
ενεργειακής απόδοσης, 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

3 
 

2.2 - Aριθ. έργων για τις παραγωγικές 
επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια 

Σχέδιο Χορηγιών προς τους 
υδατοκαλλιεργητές 

0 3 0% 3 

Δεν αναμένεται η υλοποίηση του 
εντός του 2018. Οι λόγοι που 

δημιούργησαν καθυστερήσεις 
δεν υφίστανται πλέον και 

αναμένεται επίτευξη του στόχου 
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για το 2023. 

Μέτρο 2.5 Υπηρεσίες 
διαχείρισης, ανακούφισης και 

παροχής συμβουλών για 
εκμεταλλεύσεις 

υδατοκαλλιέργειας 

1 
 

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

ασφάλιση αποθεμάτων 

 Έργα ΔΣ- παροχής 
συμβουλευτικών υπηρεσιών 

0 3 0% 0 Δεν αναμένεται η υλοποίηση του  

Μέτρο 2.7 Αύξηση του 
δυναμικού των ζωνών 

υδατοκαλλιέργειας 
3 

 

2.4 - Aριθ. έργων για την αύξηση του 
δυναμικού των ζωνών 

υδατοκαλλιέργειας και μέτρα για τη 
δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων 

Μελέτη για το έργο υποδομής 
χερσαίων και θαλάσσιων 
εγκαταστάσεων για τον 

ελλιμενισμό των σκαφών 
υδατοκαλλιέργειας και την 

εξυπηρέτηση των θαλάσσιων 
εγκαταστάσεων των μονάδων 

υδατοκαλλιέργειας στην 
περιοχή Βασιλικού 

 
Εκπόνηση μελέτης για την 
χωροθέτηση περιοχών / 

ζωνών υδατοκαλλιέργειας 
εντός των θαλάσσιων 

περιοχών που βρίσκονται υπό 
τον έλεγχο της Κυπριακής 

Δημοκρατίας και Στρατηγική 
Μελέτη Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων 

2 3 67% 3 

Αναμένεται επίτευξη του στόχου. 
Εκκρεμεί η ένταξη 

κατασκευαστικού έργου 
υποδομής, περιοχή Βασιλικού, 

για το οποίο σημειώθηκαν 
καθυστερήσεις 

Προτεραιότητα της Ένωσης 3:Ενίσχυση της εφαρμογής της ΚΑλΠ   
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Μέτρο 3.1 Έλεγχος και Επιβολή 2 
 

3.1 - Aριθ. έργων για την εφαρμογή 
του ενωσιακού συστήματος ελέγχου, 

επιθεωρήσεων και επιβολής 

(20) Σχέδιο Χορηγιών για 
προμήθεια εξοπλισμού για 

εφαρμογή του ελέγχου 
 

Κοινό πρόγραμμα ελέγχου -> 
συμβάλλει στο δείκτη 10 

 
Αγορά περιπολικών σκαφών 

ελέγχου αλιείας 
 

Ανάπτυξη συστήματος 
ελέγχου-> συμβάλλει στο 

δείκτη 10 

41 33 
125
% 

33 

Αναμένεται πλήρης επίτευξη του 
στόχου με την υλοποίηση 3 

έργων ΔΣ και με την έγκριση και 
υλοποίηση ΣΧ τα οποία 

βρίσκονται στο πλαίσιο της 2
ης

 
Πρόσκλησης 

Μέτρο 3.2 Συλλογή Δεδομένων 1 
 

3.2 - Aριθ. έργων για τη στήριξη της 
συλλογής, της διαχείρισης και της 

χρήσης δεδομένων 

Πρόγραμμα Συλλογής και 
Διαχείρισης Δεδομένων 

Αλιείας για την περίοδο 2014-
2020 -> συμβάλλει στο δείκτη 

με τιμή 2 

2 2 
100
% 

2 
Αναμένεται να επιτευχθεί πλήρως 

με την υλοποίηση του έργου 

Προτεραιότητας της Ένωσης 4: Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής   

Μέτρο 4.3 Εφαρμογή των 
στρατηγικών τοπικής 

ανάπτυξης - Σχέδια που 
υποστηρίζονται από ΤΟΔΑ 

(συμπερι δαπανών λειτουργίας 
και συντονισμού) 

1 
 

4.1 - Αριθ. Επιλεγμένων στρατηγικών 
τοπικής ανάπτυξης 

Εργα ΔΣ / Σχέδια Χορηγιών 
βάσει της Στρατηγικής 

 
Δράση 4.3.6 Λειτουργικά 

3 3 
100
% 

3 
Αναμένεται πλήρης επίτευξη του 

δείκτη 

Μέτρο 4.4 Δραστηριότητες 
συνεργασίας 

1 
 

4.3 - Αριθ. Έργων συνεργασίας 
Διακρατικά και Διατοπικά 

Έργα Δημόσιων Συμβάσεων 
 

0 3 0% 3 
Αφορά Διακρατικά και Διατοπικά 

Έργα Δημόσιων Συμβάσεων με 
αρμόδιους φορείς ΤΟΔΑ 

Προτεραιότητα της Ένωσης 5: Ενίσχυση της εμπορίας και μεταποίησης   
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Μέτρο 5.3 Μέτρα εμπορίας 1 
 

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

αποθεματοποίησης 

Σχέδιο χορηγιών για 
επενδύσεις στον τομέα 
εμπορίας αλιευτικών 

προϊόντων 

5 8 63% 5 
Η επίτευξη του δείκτη για το 2023 
είναι πιθανή με την έκδοση νέας 

πρόσκλησης 

Μέτρο 5.4 Μεταποίηση 
προϊόντων αλιείας και 

υδατοκαλλιέργειας 
2 

 
5.3-Aριθ. έργων για τη μεταποίηση 

Σχέδιο Χορηγιών προς τις 
επιχειρήσεις μεταποίησης 

αλιευτικών προϊόντων 
0 5 0% - 

Δεν αναμένεται η υλοποίηση του 
εντός του 2018  

Οι λόγοι αφορούν την έλλειψη 
αγοράς απευθείας πώλησης για 

να γίνει μεταποίησή. Δεν 
υπάρχουν ούτε οι ποσότητες. 

Ο τομέας μεταποίησης δεν είναι 
οργανωμένος δεν υπάρχει 

προτεραιότητα . 
Αναμένονται κατευθύνσεις για 

τον προϋπολογισμό που υπάρχει  

Μέτρο 5.2 Ενισχύσεις στην 
αποθεματοποίηση 

1 
 

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

αποθεματοποίησης 
Σχέδιο Χορηγιών 0 1 0% 0 

Δεν θα υλοποιηθεί. Το ποσό δεν 
αναμένεται να χρησιμοποιηθεί 

και δεν μεταφέρεται. 

Προτεραιότητα της Ένωσης 6: Ενίσχυση της εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής   

Μέτρο 6.1 Ολοκληρωμένη 
Θαλάσσια Εποπτεία 

1 
 

6.1 - Αριθ. έργων για την 
ολοκληρωμένη θαλάσσια εποπτεία 

Έργο ΔΣ(Κοινό Περιβάλλον 
Ανταλλαγήσ Πληροφοριών 
(ΚΠΑΠ), για την επιτήρηςη 

του θαλάςςιου τομζα τησ ΕΕ) 
 

0 1 0% - 

Δεν θα υλοποιηθεί άμεσα .Είχε 
προταθεί με παρότρυνση της ΕΕ. 

Βρίσκεται σε στάδιο γίνεται 
διαβούλευσης με το 

υφυπουργείο εμπορικής 
ναυτιλίας, Αν προχωρήσει η 
ένταξη του, θα γίνει το 2019 

Μέτρο 6.2 Προώθηση της 
προστασίας του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος, και αειφορος 
χρήση των θαλάσσιων και 

παράκτιων πόρων 

1 
 

6.2 - Αριθ. έργων για την προστασία 
και τη βελτίωση των γνώσεων σχετικά 

με το θαλάσσιο περιβάλλον 

Εφαρμογή προγραμμάτων 
παρακολούθησης, 

προγραμμάτων μέτρων και 
γενικά εκπόνηση δράσεων 

για υλοποίηση των προνοιών 

0 3 0% 3 

Αφορά 3 έργα τα οποία 
παρουσίασαν καθυστερήσεις 
λόγω έλλειψης προσωπικού Η 

υλοποίηση των έργων αναμένεται 
το 2018. 
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της ΟΠΘΣ για το θαλάσσιο 
περιβάλλον της Κύπρου. 

 
Δημιουργία ολοκληρωμένου 

συστήματος βάσης 
δεδομένων για το θαλάσσιο 

περιβάλλον της Κύπρου 
 

Μελέτη των τροφικών 
πλεγμάτων στο θαλάσσιο 

περιβάλλον της Κύπρου με 
βάση την ΟΠΘΣ 

Μέτρο 6.3 Βελτίωση των 
γνώσεων σχετικά με την 

κατάσταση του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος 

1 
 

6.2 - Αριθ. έργων για την προστασία 
και τη βελτίωση των γνώσεων σχετικά 

με το θαλάσσιο περιβάλλον 

Έρευνα βάσης και 
Παρακολούθηση των Μη-

Αυτόχθονων Ειδών στις 
θαλάσσιες προστατευόμενες 

περιοχές Κάβο Γκρέκο και 
Νησιά στην Κύπρο 

 
Ακουστική και Οπτική Έρευνα 

για κητώδη στα θαλάσσια 
ύδατα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας (ολοκλ) 

 
Εθνική Στρατ και Σχέδιο 

Δράσης για την (ΟΔΠΠ) για 
την περίοδο 2018-2028 

3 3 
100
% 

3 
Αναμένεται πλήρης επίτευξη. Ήδη 
έχει ολοκληρωθεί ένα από τα τρία 

έργα. 
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Εξετάζοντας την πορεία υλοποίησης των δεικτών εκροής προκύπτει ότι: 

 Από τους 28 δείκτες εκροής έχουν ενεργοποιηθεί, μέσω της ένταξης σχετικών 

έργων, οι 12 δείκτες εκροών. (43%).  

Δεδομένου ότι μέχρι το έτος 2016 γινόντουσαν διάφορες προπαρασκευαστικές 

ενέργειες η υλοποίηση ξεκίνησε ουσιαστικά το 2017. Η ενεργοποίηση των δεικτών 

λαμβάνοντας υπόψη το διάστημα αυτό, θεωρείται ικανοποιητική. 

 

 Αναφορικά με την επίτευξη στόχων για το 2023, εκτιμάται ότι για 16 δείκτες (πάνω 

από τους μισούς) ο στόχος που έχει τεθεί για το 2023 θα εκπληρωθεί και σε 

κάποιες περιπτώσεις θα ξεπεραστεί. Η εκτίμηση αυτή βασίστηκε στα στοιχεία από 

τα ήδη ενταγμένα έργα, στα μέτρα όπου έχουν ενεργοποιηθεί μέσω προσκλήσεων , 

στοιχεία/ προβλέψεις από τον ΕΦ, στην απουσία αρνητικών παραγόντων/ 

καθυστερήσεων στην εφαρμογή των μέτρων. Να σημειωθεί, ότι στο στάδιο αυτό 

δεν είναι δυνατό να γίνουν εκτιμήσεις/ προβλέψεις για το σύνολο των δεικτών 

εκροής. Είναι πιθανό ο αριθμός των δεικτών για τους οποίους ο στόχος θα 

επιτευχθεί πλήρως να διαφέρει. Η αιτιολόγηση φαίνεται αναλυτικά στον Πίνακα 9.  

 

 Ήδη ο στόχος του δείκτη «1.5 - Aριθ. έργων για την οριστική παύση» έχει επιτευχθεί 

σε ποσοστό 120% μέσω της ολοκλήρωσης των σχετικών Σχέδιο Χορηγιών προς τους 

αλιείς. 

 

 Δεν αναμένεται επίτευξη στόχων συνολικά 5 δεικτών, στο πλαίσια των Μέτρων:  

 Μέτρο 1.15 Μείωση των επιπτώσεων της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον και 

προσαρμογή της αλιείας στην προστασία των ειδών 

 Μέτρο 1.17 Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας – 

συλλογή απολεσθέντος αλιευτικού εξοπλισμού και θαλάσσιων απορριμμάτων 

 Μέτρο 2.1 Καινοτομία 

 Μέτρο 2.5 Υπηρεσίες διαχείρισης, ανακούφισης και παροχής συμβουλών για 

εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας 

 Μέτρο 5.2 Ενισχύσεις στην αποθεματοποίηση 

 

Οι λόγοι μεταξύ άλλων αφορούν την έλλειψη ωριμότητας των έργων προς ένταξη, 

την έλλειψη ενδιαφέροντος από τους δικαιούχους και τον περιορισμένο χρόνο για 

την υλοποίηση των έργων. 

 

 Η πρόοδος της ΠΕ2 επηρεάστηκε από τους παρακάτω παράγοντες :  

Στην περίπτωση του Μέτρου 2.2 / Σχέδιο για Παραγωγικές Επενδύσεις στην 

Υδατοκαλλιέργεια, προέκυψαν δύο θέματα: το αίτημα για αύξηση του 

προϋπολογισμού και την ολοκλήρωση της έκθεσης εμπορίας, η οποία δημιούργησε 

καθυστέρηση στη διαδικασία έγκρισης των 12 αιτήσεων. 

Στην περίπτωση του Μέτρου 2.7 «Αύξηση του δυναμικού των ζωνών 

υδατοκαλλιέργειας», καθυστέρηση προέκυψε στην υλοποίηση του μεγάλου 

κατασκευαστικού έργου υποδομής χερσαίων και θαλάσσιων εγκαταστάσεων για 

τον ελλιμενισμό των σκαφών υδατοκαλλιέργειας και την εξυπηρέτηση των 
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θαλάσσιων εγκαταστάσεων των μονάδων υδατοκαλλιέργειας στην περιοχή 

Βασιλικού. Το συγκεκριμένο έργο θεωρείται μεγάλης σημασίας και παραμένει ως 

προτεραιότητα για υλοποίηση του εντός της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 

 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ: ΟΡΟΣΗΜΟ 2018, ΣΤΟΧΟΣ 2023 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 

Τα στοιχεία για τις πιστοποιημένες δαπάνες όπως δόθηκαν από τον ΕΦ στον Πίνακα που 

ακολουθεί. 

  
ορόσημο 

2018 
Στόχος 2023 

Πιστοποιημένες 
Δαπάνες 

Διαφορά 
2018 

Διαφορά 
2023 

Οικονομικός 
Δείκτης ΠΕ1 

4.750.000 14.450.666 3.938.137 811.863 10.512.529 

Οικονομικός 
Δείκτης ΠΕ2 

3.050.000 11.400.000 0 3.050.000 11.400.000 

Οικονομικός 
Δείκτης ΠΕ3 

2.000.000 10.282.602 778.191 1.221.809 9.504.411 

Οικονομικός 
Δείκτης ΠΕ4 

1.000.000 6.500.000 0 1.000.000 6.500.000 

Οικονομικός 
Δείκτης ΠΕ5 

400.000 800.000 0 400.000 800.000 

Οικονομικός 
Δείκτης ΠΕ6 

550.000 1.400.000 341.557 208.443 1.058.443 

Πηγή: ΕΦ Αρχείο Παρακολούθηση Έργων (12/9/2018) 

 

ΠΕ1: 

Ο Δείκτης 1.3 θα επιτευχθεί μέσω του Μέτρου 1.23 (άρθρο 43.1 και 3) και το ορόσημο για 

το έτος 2018 είναι 4. Έχουν εκδοθεί 2 προσκλήσεις. Μέσω της 1ης πρόσκλησης εντάχθηκαν 

2 έργα και το 2018 μέσω της 2ης πρόσκλησης έχουν ενταχθεί 7 έργα. Το ορόσημο για το 

2018 αναμένεται να εκπληρωθεί με την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου 5 έργων. 

Προγραμματίζεται η ένταξη δύο κατασκευαστικών έργων, η οποία όμως δεσμεύεται από 

την εκπόνηση των σχετικών μελετών. Με την υλοποίηση αυτών των έργων αναμένεται η 

επίτευξη στόχου για το 2023. 

Ο Δείκτης 1.5 έχει επιτευχθεί μέσω του Μέτρου 1.10 (άρθρο 34). Το ορόσημο για το έτος 

2018 είναι 55 και συνολικά έχουν αποσυρθεί 66 αλιευτικά σκάφη, επομένως το ορόσημο 

έχει υπερκαλυφθεί τόσο για το 2018 και το 2023. 

Ο Δείκτης 1.6 θα επιτευχθεί μέσω του Μέτρου 1.18 (άρθρο 40.1 β-ζ, θ). Το ορόσημο για το 

έτος 2018 είναι 2 και έχει καλυφθεί αφού υπάρχουν ενταγμένα 6 έργα, εκ των οποίων 

αναμένεται η ολοκλήρωση των 5 (αφορά το Σχέδιο Χορηγιών για την καταπολέμηση του 

λαγοκέφαλου).Το ορόσημο του 2023 αφορά την υλοποίηση 14 έργων και αναμένεται να 

επιτευχθεί καθώς υπό αξιολόγηση βρίσκονται 3 έργα ΔΣ ενώ 1 έργο ΔΣ προβλέπεται να 
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υλοποιηθεί μετά το 2018. Αναμένεται πλήρης επίτευξη του στόχου για το 2023 με την 

έκδοση νέας πρόσκλησης για την καταπολέμηση του λαγοκέφαλου. 

Για τον Οικονομικό δείκτη της ΠΕ1, το ορόσημο για το 2018 ανέρχεται σε €4,75 εκ. και 

έχουν πιστοποιηθεί πόροι 3.938.137, δηλαδή έχει επιτευχθεί το 83%. Λαμβάνοντας υπόψη 

τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, αναμένεται να καλυφθεί πλήρως ο στόχος. Σε ότι 

αφορά το στόχο για το 2023, βάσει του προγραμματισμού και των έργων που αναμένεται 

να υλοποιηθούν, προβλέπεται η πλήρης κάλυψη του. 

ΠΕ2: 

Ο Δείκτης 2.2 θα επιτευχθεί μέσω του Μέτρου 2.2 (άρθρο 48.1 α-δ, στ, η). Το ορόσημο για 

το έτος 2018 είναι 5 και αναμένεται να καλυφθεί αφού υπάρχουν ενταγμένα 12 έργα, για 

τα οποία εκτιμάται η ολοκλήρωση τους τέλος του 2018. Επομένως αναμένεται η πλήρης 

επίτευξη του στόχου για το 2023. 

Ο Δείκτης 2.4 αναμένεται να επιτευχθεί μέσω του Μέτρου 2.7 (άρθρο 51) και το ορόσημο 

για το έτος 2018 είναι 2. Μέσω της 1ης πρόσκλησης έχουν ενταχθεί 2 έργα και αναμένεται 

η ολοκλήρωση του ενός από αυτά. Εκκρεμεί η ένταξη του κατασκευαστικού έργου 

Βασιλικών. Αναφορικά με το ορόσημο του 2023,αναμένεται επίτευξη μέσω των παραπάνω 

έργων δημοσίων συμβάσεων.  

Για τον Οικονομικό δείκτη της ΠΕ2, το ορόσημο για το 2018 ανέρχεται σε €3,05 εκ. και 

μέχρι την ημερομηνία αναφοράς της Έκθεσης, δεν υπάρχουν δηλωμένα οικονομικά 

στοιχεία. Με την υλοποίηση των πιο πάνω έργων αναμένεται η πιστοποίηση ποσού 

περίπου €1,8 εκ και ο στόχος δεν αναμένεται να καλυφθεί. Σε ότι αφορά το στόχο για το 

2023, βάσει του προγραμματισμού και των έργων του Μέτρου 2.7 που αναμένεται να 

υλοποιηθούν, προβλέπεται η πλήρης κάλυψη του. 

ΠΕ3: 

Ο Δείκτης 3.1 θα επιτευχθεί μέσω του Μέτρου 3.1 (άρθρο 76). Το ορόσημο για το 2018 

είναι 8 και το ορόσημο έχει καλυφθεί αφού ήδη υπάρχουν ενταγμένα 23 έργα, (τα οποία 

συμβάλλουν στο δείκτη με συνολική τιμή 41) και αναμένεται να ολοκληρωθούν. Αντίστοιχα 

αναμένεται και πλήρης επίτευξη του στόχου για το 2023. 

Ο Δείκτης 3.2 θα επιτευχθεί μέσω του Μέτρου 3.2 (άρθρο 77). Το ορόσημο για το 2018 

είναι 1 και έχει καλυφθεί αφού στα πλαίσια του ενταγμένου έργου συμπεριλαμβάνονται 2 

υποέργα συλλογής δεδομένων. Το πρώτο υποέργο αφορά την περίοδο 2014-2016 και έχει 

ολοκληρωθεί. Καθώς δεν αναμένονται καθυστερήσεις στην υλοποίηση του 2ου υποέργου ο 

στόχος του 2023 αναμένεται να επιτευχθεί πλήρως. 

Για τον Οικονομικό δείκτη της ΠΕ3, το ορόσημο για το 2018 ανέρχεται σε €2 εκ. Τόσο για τη 

συλλογή δεδομένων όσο και για τον έλεγχο των αλιευτικών δραστηριοτήτων, έχει αρχίσει, 

από το 2014, η υλοποίηση των έργων, και μέχρι την ημερομηνία αναφοράς έχουν 

πιστοποιηθεί πόροι 778.191, δηλαδή έχει επιτευχθεί το 39%. Μέσα στο 2018, θα 

πιστοποιηθούν δαπάνες για ενέργειες που υλοποιούνται τα τελευταία χρόνια. Ως εκ 
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τούτου, το ορόσημο προβλέπεται να καλυφθεί πλήρως. Ο στόχος για το 2023 είναι πιθανό 

να επιτευχθεί. 

Ο Δείκτης 4.1 έχει επιτευχθεί μέσω του Μέτρου 4.2 (άρθρο 63). Το ορόσημο για το 2018 

αφορά την επιλογή 3 στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης, οι οποίες έχουν ήδη επιλεγεί. 

Αντίστοιχα, θα επιτευχθεί και το ορόσημο για το 2023. 

Για τον Οικονομικό δείκτη της ΠΕ4, το ορόσημο για το 2018 ανέρχεται στο €1 εκ και ο 

στόχος δεν αναμένεται να καλυφθεί. Λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό προϋπολογισμό των 

στρατηγικών ανάπτυξης (7.000.000 €), αναμένεται η πλήρης κάλυψη του στόχου για το 

2023. 

Ο Δείκτης 5.2 θα επιτευχθεί μέσω του Μέτρου 5.3 (άρθρο 68). Το ορόσημο που έχει τεθεί 

για το 2018 είναι 4. Έχουν ενταχθεί 5 έργα οποία αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι τέλος 

του 2018 ώστε να καλυφθεί το αντίστοιχο ορόσημο. Το ενδιαφέρον από τους δυνητικούς 

δικαιούχους κατά την 1η πρόσκληση για υποβολή προτάσεων, ήταν μικρότερο από το 

αναμενόμενο (υποβλήθηκαν 6 προτάσεις, εντάχθηκαν 5).Το ορόσημο για το 2023 είναι 

πιθανό να επιτευχθεί με την προκήρυξη νέας πρόσκλησης. 

Για τον Οικονομικό δείκτη της ΠΕ5, το ορόσημο για το 2018 ανέρχεται σε €400.000. Με την 

ενεργοποίηση του Μέτρου 5.3 ο π/υ των ενταγμένων έργων και το σύνολο των δαπανών 

μέχρι το τέλος του 2018, θα ανέρχεται σε 280.955€. Δεν έχουν πιστοποιηθεί δαπάνες στο 

χρονικό σημείο αναφοράς της Έκθεσης, βάσει των στοιχείων του ΕΦ και το ορόσημο του 

2018,δεν αναμένεται να επιτευχτεί. Η εκτίμηση για επίτευξη του στόχου για το 2023, θα 

είναι δυνατή σε επόμενο στάδιο.  

Ο Δείκτης 6.2 θα επιτευχθεί μέσω των Μέτρων 6.2 (άρθρο 80.1β) και 6.3 (άρθρου 80.1γ). Το 

ορόσημο που έχει τεθεί για το 2018 είναι 2 και έχει καλυφθεί μέσω του Μέτρου 6.3, αφού 

υπάρχουν ενταγμένα 3 έργα, το ένα εκ των οποίων έχει ολοκληρωθεί και τα υπόλοιπα 

αναμένεται να ολοκληρωθούν τέλος του 2018. Λαμβάνοντας υπόψη το προγραμματισμό 

και με την προϋπόθεση ότι η υλοποίηση των έργων στο πλαίσιο του μέτρου 6.2 θα 

ξεκινήσει το 2018,αναμένεται επίτευξη του στόχου για το 2023. 

Για τον Οικονομικό δείκτη της ΠΕ6, το ορόσημο για το 2018 ανέρχεται σε €550.000. Βάσει 

των στοιχείων του ΕΦ, έχουν πιστοποιηθεί δαπάνες που αντιστοιχούν στο 62% του 

οροσήμου. Λαμβάνοντας υπόψη τις δαπάνες από τα 3 έργα του Μέτρου 6.3 που 

αναμένονται να πιστοποιηθούν μέχρι το τέλος του 2018, ο στόχος για το 2018 είναι πιθανό 

να καλυφθεί. Αναφορικά με το 2023, η εκτίμηση για την επίτευξη του στόχου θα διαφανεί 

σε επόμενο στάδιο. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ –ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ -ΟΡΟΣΗΜΟ 2018 

Για όλους τους δείκτες του Πλαισίου Επίδοσης, αναμένεται εκπλήρωση του οροσήμου που 

έχει τεθεί για το 2018. Εξαίρεση αποτελεί ο δείκτης εκροών 2.4, καθώς δεν αναμένεται η 

ολοκλήρωση του ενός από τα 2 έργα που αφορά τη μελέτη για το έργο υποδομής χερσαίων 

και θαλάσσιων εγκαταστάσεων για τον ελλιμενισμό των σκαφών υδατοκαλλιέργειας και την 

εξυπηρέτηση των θαλάσσιων εγκαταστάσεων των μονάδων υδατοκαλλιέργειας στην 

περιοχή Βασιλικού. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι δόθηκε προτεραιότητα στην επίτευξη του οροσήμου για 

το 2018 και πως οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν προς αυτή τη κατεύθυνση από τη 

πλευρά του ΕΦ είναι αποτελεσματικές. 

Επίσης, συμπεραίνεται ότι έχουν τεθεί ρεαλιστικά ορόσημα και έχει ορθά δοθεί έμφαση 

στην ωρίμανση των έργων ως προϋπόθεση για την ένταξη τους. Ακόμη και για τα θέματα 

που επηρεάζουν την εφαρμογή του Προγράμματος, υπάρχει ενημέρωση και έχουν γίνει 

προβλέψεις και ο προγραμματισμός ακολουθεί τις πραγματικές ανάγκες, με σκοπό να 

ληφθούν οι απαραίτητες ενέργειες 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ -ΣΤΟΧΟΣ 2023 

Γενικά αναμένεται επίτευξη των στόχων στο σύνολο των ΠΕ. Η εκτίμηση αυτή γίνεται με την 

υπόθεση ότι τα θέματα που επηρεάζουν την εφαρμογή κάποιων έργων θα έχουν 

διευθετηθεί και η υλοποίηση των έργων θα ξεκινήσεις εγκαίρως. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 2018 και 2023 

Ενώ η πρόοδος προς επίτευξη οροσήμων και στόχων των δεικτών εκροής κρίνεται 

ικανοποιητική, αναφορικά με την εικόνα που προκύπτει από την επίτευξη του Οικονομικού 

δείκτη, τα ευρήματα διαφέρουν. 

Από το μεγάλο βαθμός ωριμότητας των έργων της ΠΕ1 και το υψηλό ποσοστό 

πιστοποιημένων δαπανών αναμένεται ότι ο στόχος για το 2018 και το 2023 θα καλυφθεί. 

Δεν αναμένεται η επίτευξη του οροσήμου του 2018 λόγω καθυστερήσεων (ΠΕ2), μη 

ικανοποιητική πρόοδο στην υλοποίηση έργων (ΠΕ4) και μικρότερος από τον αναμενόμενο 

προϋπολογισμό ενταγμένων έργων (ΠΕ5). 

Γενικά παρατηρείται μια υστέρηση κατά την πιστοποίηση δαπανών. Δαπάνες από ενέργειες 

που ήδη υλοποιούνται, πιστοποιούνται αργότερα και αυτό οφείλεται στο ότι τα έργα δεν 

είχαν επίσημα ενταχθεί (περίπτωση ΠΕ3, ΠΕ6). Ωστόσο δεν αναμένεται να προκύψει 

πρόβλημα στην εκπλήρωση του δείκτη για το 2018 στην ΠΕ3 και ΠΕ6. 

Η επίτευξη του δείκτη για το 2023 είναι πιθανή για τις περιπτώσεις των ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3 και 

ΠΕ4. Σε επόμενο στάδιο θα διαφανεί ο βαθμός επίτευξης του δείκτη για τις ΠΕ5 και ΠΕ6. 
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2.4: Εφαρμόσθηκαν αποτελεσματικά ενέργειες για την προώθηση των Οριζόντιων 

Πολιτικών της ισότητας ανδρών - γυναικών και της μη διάκρισης; 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του προγραμματικού κειμένου, η προώθηση της ισότητας των 

φύλων, της μη διάκρισης και της προσβασιμότητας διασφαλίζεται μέσα από την εμπλοκή 

των αρμόδιων φορέων κατά το στάδιο σχεδιασμού και υλοποίησης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 7 του Γενικού Κανονισμού του ΚΠΣ. 

Ειδικότερα τα μέτρα που προβλέπονται για την προαγωγή της ισότητας των δύο φύλων και 

την αποτροπή διακρίσεων στα διάφορα στάδια υλοποίησης του ΕΠ περιλαμβάνουν: 

 Έκδοση των κατάλληλων κατευθύνσεων και οδηγιών από τη Διαχειριστική Αρχή 

προς τον Ενδιάμεσο Φορέα και τους Δικαιούχους για τα θέματα ισότητας και 

αποφυγής διακρίσεων τόσο μεταξύ ανδρών και γυναικών όσο και μεταξύ 

κοινωνικών ομάδων στα πλαίσια των διαδικασιών ένταξης, παρακολούθησης και 

επαληθεύσεων των έργων του ΕΠ. 

 Ο Ενδιάμεσος Φορέας θα εξετάζει με κατάλληλο και αναλυτικό τρόπο κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας ένταξης τα θέματα αυτά. 

 Για τη συμβατότητα με τη σχετική Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία θα λαμβάνεται 

από τον ΕΦ κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης των προς ένταξη έργων, η γνώμη των 

αρμόδιων Υπουργείων, που έχουν τη σχετική αρμοδιότητα. 

 Τη χρήση, όπου είναι δυνατό, εξειδικευμένων κριτηρίων προσβασιμότητας ατόμων 

με αναπηρίες κατά τη διαδικασία επιλογής έργων για συγχρηματοδότηση. 

 Την ισόρροπη συμμετοχή ανδρών και γυναικών στην Επιτροπή Παρακολούθησης 

και την εκπροσώπηση σε αυτή δημόσιων αρχών (π.χ. του Εθνικού Μηχανισμού για 

τα Δικαιώματα της Γυναίκας) που είναι αρμόδιες για θέματα ισότητας, καθώς και 

κοινωνικών οργανώσεων ειδικών πληθυσμιακών ομάδων. 

 Τη λήψη κατάλληλων μέτρων για τη δημοσιοποίηση του προγράμματος και των 

ειδικότερων δράσεων που περιλαμβάνονται σε αυτό, ώστε να διασφαλίζεται η 

κατά το δυνατό ευρύτερη δυνατότητα πρόσβασης στην Κοινοτική 

συγχρηματοδότηση. 

 Τη συστηματική παρακολούθηση των Δικαιούχων από τον ΕΦ για την ορθή τήρηση 

των υποχρεώσεων τους στα θέματα αυτά. 

 Τη σχετική ενημέρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης και της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, μέσω της Ετήσιας Έκθεσης, όσον αφορά τα μέτρα που έχουν ληφθεί σε 

σχέση με την παροχή ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο του ΕΠ, την αποτελεσματικότητα 

τους και τυχόν διορθωτικά μέτρα που απαιτούνται ώστε να διασφαλίζεται η αρχή 

της μη διάκρισης. 

Οι κύριοι στόχοι για την προώθηση της ισότητας των φύλων, μέσω της υλοποίησης του ΕΠ, 

αφορούν στην ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, όπου αυτό είναι 

εφικτό, την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των γυναικών, την ένταξη της διάστασης του 

φύλου σε ζητήματα κοινωνικής προστασίας, τη στήριξη της οικογένειας και την εναρμόνιση 

επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου 

και των έμφυλων στερεοτύπων. 
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Στην Κύπρο δεν υπάρχουν περιοριστικοί παράγοντες που να εμποδίζουν την ισότητα 

ευκαιριών στον αλιευτικό τομέα, εκτός από τις συνθήκες εργασίας. Οι συνθήκες εργασίας 

είναι εξαιρετικά δύσκολες, κυρίως στη θαλάσσια αλιεία, αλλά και στις μονάδες 

υδατοκαλλιεργειών, οπότε θεωρείται φυσιολογική η μειωμένη παρουσία των γυναικών. Η 

απασχόληση των γυναικών στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας περιορίζεται κυρίως στα 

συσκευαστήρια και στα διοικητικά γραφεία των επιχειρήσεων, ενώ στις μεταποιητικές 

μονάδες η παρουσία των γυναικών είναι σημαντική. 

Αντίστοιχα, στον τομέα της διασφάλισης της αρχής της μη διάκρισης, η υλοποίηση του ΕΠ 

διασφαλίζει την ισότιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, την κατάρτιση και τη δια βίου 

μάθηση, την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και την καταπολέμηση των διακρίσεων 

λόγω, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 

γενετήσιου προσανατολισμού. 

Σχετικά ευρήματα έρευνας: 

Το θέμα αυτό εξετάστηκε και μέσω των ερευνών, συνεντεύξεων που πραγματοποιήθηκαν 

σε επιλεγμένα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης και σε στελέχη του Ενδιάμεσου 

Φορέα. 

Στους εταίρους της Επιτροπής Παρακολούθησης, ζητήθηκε να αναφέρουν εάν 

εφαρμόστηκα ενέργειες για την προώθηση των οριζόντιων πολιτικών της ισότητας ανδρών-

γυναικών και να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα τους. 

Δύο από τους συμμετέχοντες απάντησαν ότι δε γνωρίζουν σχετικά με το θέμα. Ένας θεωρεί 

ότι λόγω της φύσης του Προγράμματος, τα σχέδια είναι ουδέτερα και δεν τίθεται θέμα 

ισότητας ανδρών – γυναικών. Ο τέταρτος συμμετέχοντας θεωρεί ότι στο Πρόγραμμα δεν 

υπάρχουν διακρίσεις ωστόσο στον οργανισμό τον οποίο εκπροσωπεί, λόγω του 

επαγγέλματος, υπάρχουν περισσότεροι άνδρες.  

Σε αντίστοιχη ερώτηση, τα στελέχη του ΕΦ ερωτήθηκαν σχετικά με το ποιες δράσεις 

εφαρμόζονται ώστε να διασφαλιστεί η ισότητα μεταξύ ανδρών-γυναικών. Ο ΕΦ 

αναφέρθηκε στην υποχρέωση για πιστοποιητικό συμβατότητας που πρέπει να υποβάλλεται 

με τα Σχέδια Χορηγιών και το ίδιο ισχύει και για τις δημόσιες συμβάσεις. Χωρίς 

πιστοποιητικό συμβατότητας, δεν δηλώνονται δαπάνες και δεν γίνονται πληρωμές. Επίσης 

αναφέρθηκε στο ότι τα έργα έχουν σχετικά ουδέτερη επίδραση σε αυτό το θέμα . 

Έργα Δημοσίων Συμβάσεων: Στη σχετική Εγκύκλιο «Κατευθυντήριες Γραμμές - Διαδικασίες 

Ένταξης Έργων που εκτελούνται με Δημόσιες Συμβάσεις στα πλαίσια των ΕΠ 2014-2020», 

στη χρήση της οποίας παραπέμπει το κείμενο της πρότασης , αναφέρεται σχετικά με τη 

συμβατότητα με τις Εθνικές και Ενωσιακές Πολιτικές: Ο Δικαιούχος, στο στάδιο ετοιμασίας 

της πρότασης, υποχρεούται, εάν περιλαμβάνεται τέτοια πρόνοια στην ΠρΥΠ, να υποβάλλει 

στους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς αίτημα για έκδοση πιστοποιητικού συμβατότητας 

σχετικά με τη διασφάλιση της συμβατότητας του προτεινόμενου έργου με τις εθνικές και 

ενωσιακές πολιτικές, και ειδικότερα εκείνες που αφορούν : 

 στην ανάθεση δημοσίων συμβάσεων (Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων του 

Γενικού Λογιστηρίου),  
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 στις Κρατικές Ενισχύσεις (Γραφείο Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων),  

 στη διαφύλαξη, προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη 

ανάπτυξη (Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος),  

 στην προώθηση της ισότητας ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών (Υπουργείο 

Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως), 

 στη μη διάκριση (Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων), 

συμπεριλαμβανομένων των διαβεβαιώσεων για την προσβασιμότητα των 

ατόμων με αναπηρία. 

Στο Φύλο Αξιολόγησης Έργων η Συμβατότητα με τις Εθνικές και Ενωσιακές Πολιτικές 

αξιολογείται με διάφορα κριτήρια. Για την προώθηση της ισότητας ανδρών - γυναικών και 

της μη διάκρισης, εξετάζεται κατά πόσο ο Δικαιούχος έχει εξασφαλίσει τις απαραίτητες 

εγκρίσεις (πιστοποιήσεις) από τις αρμόδιες Αρχές (Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας 

Τάξης, Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων), σύμφωνα με τη 

σχετική εγκύκλιο της ΔΑ .Όπου είναι αναγκαίο εξετάζεται αν υπάρχουν διαβεβαιώσεις για 

την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία. 

Σχέδια Χορηγιών: Σύμφωνα με την Εγκύκλιο διαδικασίες ένταξης έργων που υλοποιούνται 

στα πλαίσιο Σχεδίων Χορηγιών: Ο ΕΦ υποβάλλει για έλεγχο, στους κατά περίπτωση 

αρμόδιους φορείς (Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Περιβάλλοντος για το Περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη, Υπουργείο Δικαιοσύνης και 

Δημοσίας Τάξεως για θέματα Ισότητας Ευκαιριών Μεταξύ Ανδρών και Γυναικών και 

Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τη Μη Διάκριση) το 

προτεινόμενο ΣΧ για εξασφάλιση πιστοποιητικού συμβατότητας με τις προαναφερθείσες 

εθνικές και ενωσιακές πολιτικές και νομοθεσία στο επίπεδο του Σχεδίου και κατ’ επέκταση 

για το σύνολο των έργων που θα προωθηθούν κάτω από αυτό. Η υποχρέωση του 

Δικαιούχου σχετικά με τη συμμόρφωση με τις εθνικές και ενωσιακές πολιτικές και 

νομοθεσία θα συμπεριλαμβάνεται ως όρος στη σχετική Συμφωνία Δημόσιας 

Χρηματοδότησης που θα υπογραφεί μεταξύ Δικαιούχου και ΕΦ. Δεν απαιτείται έκδοση 

ξεχωριστού πιστοποιητικού συμβατότητας για κάθε έργο που εντάσσεται σε Σχέδιο 

Χορηγιών. 

Και στην περίπτωση των Σχεδίων Χορηγιών, η Τήρηση ή δέσμευση για τήρηση της 

ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας για την ισότητα των δύο φύλων και τη μη διάκρισης 

αποτελεί κριτήριο και προϋπόθεση για έγκριση προτάσεων 

Τέλος αναφέρεται ενδεικτικά ότι στον Ενδιάμεσο Φορέα ασχολούνται με το ΕΤΘΑ 5 

γυναίκες και 3 άνδρες. 
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2.5: Εφαρμόσθηκαν αποτελεσματικά δράσεις για την προώθηση της Οριζόντιας Πολιτικής 

της Βιώσιμης Ανάπτυξης;  

Σύμφωνα με τα στοιχεία του προγραμματικού κειμένου, η προστασία και βελτίωση του 

θαλάσσιου περιβάλλοντος αποτελεί πρωταρχικό στόχο της πολιτικής για τον αλιευτικό 

τομέα. Η διατήρηση της βιολογικής ισορροπίας του θαλάσσιου οικοσυστήματος αποτελεί 

τη βάση της σωστής διαχείρισης και χρήσης των θαλάσσιων πόρων, έτσι που να 

επιτυγχάνεται η αειφόρος εκμετάλλευση τους. Για την επίτευξη του στόχου αυτού 

απαιτείται η απόκτηση επιστημονικής γνώσης για τη βιοποικιλότητα, τις οικολογικές 

διεργασίες που χαρακτηρίζουν το θαλάσσιο οικοσύστημα και τους 

παράγοντες/δραστηριότητες που επιδρούν αρνητικά σε αυτό, ώστε με βάση τα πιο πάνω 

να λαμβάνονται τα σωστά μέτρα διαχείρισης και προστασίας. Πάνω και πέρα από τη 

σημασία του για τον αλιευτικό τομέα και την αειφόρο ανάπτυξη γενικότερα, το θαλάσσιο 

περιβάλλον αποτελεί πολύτιμη κληρονομιά που πρέπει να προστατεύεται, να 

διαφυλάσσεται και εφόσον είναι εφικτό, να αποκαθίσταται, με απώτερο σκοπό τη 

διατήρηση της βιοποικιλότητας για την εξασφάλιση καθαρών και παραγωγικών θαλασσών. 

Για το λόγο αυτό η Οδηγία-Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική (2008/56/ΕΚ) (ΟΠΘΣ), 

θεσπίζει ένα νομικό πλαίσιο για την προστασία και τη διαχείριση των ευρωπαϊκών 

θαλασσών ώστε να εξασφαλίζεται η μακροπρόθεσμη και βιώσιμη χρήση τους. Βασικός 

στόχος της Οδηγίας είναι η επίτευξη ή/και η διατήρηση της καλής περιβαλλοντικής 

κατάστασης (ΚΠΚ) μέχρι το 2020. 

Η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον προϋποθέτει σωστή εφαρμογή της 

σχετικής Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας, σε συνδυασμό με την προσαρμογή της 

αλιευτικής προσπάθειας ώστε να συνάδει με τα αλιευτικά αποθέματα, καθώς και την 

ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στην εφαρμογή της πολιτικής σε ότι αφορά 

τον τομέα της υδατοκαλλιέργειας με την εφαρμογή μεθόδων εκτροφής, οι οποίες είναι 

περιβαλλοντικά συμβατές ή/και μειώνουν σημαντικά τις επιπτώσεις στο θαλάσσιο 

περιβάλλον. Εκτός αυτών στα πλαίσια της ΟΠΘΣ τα Κράτη-Μέλη της ΕΕ οφείλουν να 

χαράξουν θαλάσσια στρατηγική για τα ύδατα τους, εφαρμόζοντας κατάλληλα 

προγράμματα μέτρων και παρακολούθησης, ώστε να εξασφαλίζουν την προστασία και τη 

διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, προλαμβάνοντας την υποβάθμιση του ή, αν 

είναι εφικτό, αποκαθιστώντας τα θαλάσσια οικοσυστήματα σε περιοχές όπου αυτά έχουν 

επηρεαστεί αρνητικά. Για την προστασία και τη διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος 

και των οικοσυστημάτων, τα κ-μ, στα πλαίσια του προγράμματος μέτρων για την επίτευξη 

της ΚΠΚ, εφαρμόζουν και μέτρα προστασίας του χώρου που καλύπτουν Θαλάσσιες 

Προστατευόμενες Περιοχές (ΘΠΠ) τόσο κάτω από την Οδηγία για τους Οικοτόπους 

(92/43/ΕΟΚ) όσο και κάτω από άλλες υποχρεώσεις που προκύπτουν από περιφερειακές και 

διεθνείς συμβάσεις. 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιλαμβάνει μέτρα μέσα από τα οποία επιδιώκεται η 

συνοχή με την περιβαλλοντική διάσταση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής για τη διατήρηση 

των αποθεμάτων και τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αλλά και η 

συμβολή στην επίτευξη ή/και διατήρηση της ΚΠΚ σύμφωνα με την ΟΠΘΣ. Συγκεκριμένα, 

κάτω από το Θεματικό Στόχο 6 για την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της 

αποδοτικότητας των πόρων προβλέπεται η υλοποίηση Μέτρων από την Προτεραιότητα της 
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Ένωσης 1 που αποσκοπούν στη μείωση των επιπτώσεων της αλιείας στο θαλάσσιο 

περιβάλλον και στην προσαρμογή της αλιείας στην προστασία των ειδών. Επίσης, σε αυτή 

την κατεύθυνση αναμένεται να συμβάλουν και τα Μέτρα της Προτεραιότητας της Ένωσης 

3, αλλά και η Προτεραιότητα της Ένωσης 6, στην οποία περιλαμβάνονται δράσεις που 

σχετίζονται άμεσα με τους στόχους της ΟΠΘΣ . 

Επίσης, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιλαμβάνει μέτρα μέσα από τα οποία επιδιώκεται 

έμμεσα ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, αλλά και η προσαρμογή σε αυτή. Αναλυτικά, 

η εκτίμηση του ενδεικτικού ποσού της ενίσχυσης που θα χρησιμοποιηθεί για τους στόχους 

της κλιματικής αλλαγής φαίνονται στον αντίστοιχο πίνακα στο κεφάλαιο 9.2. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι όλο το Πρόγραμμα συμμετέχει εξορισμού στην προώθηση 

της Οριζόντιας Πολιτικής της Βιώσιμης Ανάπτυξης , κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται και από 

τα στοιχεία της έρευνας στον ΕΦ. 

Εξετάζοντας την άποψη των εταίρων σε αυτό το θέμα δόθηκαν διάφορες απαντήσεις: Μια 

άποψη υποστήριξε ότι εφαρμόζονται σχετικές δράσεις ωστόσο μέτριας 

αποτελεσματικότητας και ότι αυτό εξαρτάται από τις συνθήκες, είναι συνάρτηση συνθηκών 

και η αποτελεσματικότητα των δράσεων προκύπτει από συλλογική εργασία. Ένας 

συμμετέχοντας δήλωσε πως δε γνωρίζει. Το ότι δεν εφαρμόστηκαν δράσεις για την 

προώθηση της Οριζόντιας Πολιτικής της Βιώσιμης Ανάπτυξης (από όσο γωρίζουν) 

υποστήριξε ένας συμμετέχοντας ενώ ακόμη ένας δήλωσε ότι η συνεισφορά στις Οριζόντιες 

Πολιτικές της Βιώσιμης Ανάπτυξης προκύπτει από τη φύση του Προγράμματος . 
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2.6: Πόσο αποτελεσματικό είναι το σύστημα παρακολούθησης στη συλλογή, ανάλυση και 

παρακολούθηση των δεικτών εκροών, αποτελεσμάτων και οικονομικών δεικτών που 

έχουν τεθεί στο Πρόγραμμα;  

Σύμφωνα με το άρθρο 97.1 α του Καν (ΕΕ) 508/2014, η ΔΑ διαβιβάζει στην Επιτροπή, σε 

ετήσια βάση μέχρι τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, τα σχετικά σωρευτικά δεδομένα σχετικά με 

τις πράξεις που επελέγησαν για χρηματοδότηση έως το τέλους του προηγηθέντος 

ημερολογιακού έτους, συμπεριλαμβανομένων των κύριων χαρακτηριστικών του 

δικαιούχου, καθώς και του έργου. 

Οι Εκτελεστικοί κανονισμοί (ΕΕ). 1242/2014, 1243/2014 και 2017/788 (τροποποίηση του 

δεύτερου) παρέχουν λεπτομέρειες σχετικά με τις απαιτούμενες δομές δεδομένων και 

βάσεων δεδομένων. Το σύστημα αναφοράς αναφέρεται ως "Infosys”. Η παρακολούθηση 

των δεικτών γίνεται μέσω του Infosys . 

Το Infosys ακολουθεί τη παρακάτω δομή (Καν (ΕΕ) 1242/2014 και Καν (ΕΕ) 1243/2014). 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται για κάθε πράξη όσον αφορά τα 

ακόλουθα πεδία, όπως αναφέρεται στη δομή της βάσης δεδομένων που προβλέπεται στο 

παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1243/2014. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται για κάθε πράξη μόνο στην 

περίπτωση που η πράξη αφορά μέτρα σχετικά με τον στόλο για τα ακόλουθα πεδία, όπως 

αναφέρεται στη δομή της βάσης δεδομένων που προβλέπεται στο παράρτημα I του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1243/2014. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται για κάθε πράξη σχετικά με τα 

δεδομένα υλοποίησης του έργου για τα ακόλουθα πεδία, όπως αναφέρεται στη δομή της 

βάσης δεδομένων που προβλέπεται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1243/2014. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται για κάθε πράξη σχετικά με τους 

δείκτες αποτελεσμάτων για τα ακόλουθα πεδία, όπως αναφέρεται στη δομή της βάσης 

δεδομένων που προβλέπεται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1243/2014 

Στη συνέχεια ακολουθεί η απεικόνιση των διάφορων Παραρτημάτων μέσα από το Infosys 

του έτους 2017. 
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Εικόνα 1Παράρτημα I Infosys 2017 

 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ 

 Φύλο του δικαιούχου :  

1:Άντρας 2: Γυναίκα 

 Πρόοδος της πράξης:  

κωδικός 0 =πράξη που καλύπτεται από απόφαση για τη χορήγηση ενίσχυσης, αλλά για την οποία καμία δαπάνη δεν έχει ακόμη πιστοποιηθεί στην 

Επιτροπή 

κωδικός 1 =η πράξη διεκόπη μετά από μερική εφαρμογή (για την οποία ορισμένες δαπάνες πιστοποιήθηκαν στην Επιτροπή) 

κωδικός 2 =η πράξη εγκαταλείφθηκε μετά από μερική εφαρμογή (για την οποία ορισμένες δαπάνες πιστοποιήθηκαν στην Επιτροπή) 

κωδικός 3 =η πράξη ολοκληρώθηκε (πιστοποιήθηκαν όλες οι δαπάνες για την εν λόγω πράξη στην Επιτροπή) 

 

Εικόνα 2 Παράρτημα ΙΙ 

 
 

 

Κωδικός 

NUTS
Δικαιούχος

Φύλο του 

Δικαιούχου

Μέγεθος της 

Επιχείρησης

Πρόοδος 

του 

έργου

Σύνολο 

επιλέξιμων 

δαπανών

Συνολο 

επιλέξιμων 

δημόσιων 

δαπανων

Στηριξη από το 

ΕΤΘΑ

Ημερομηνία 

έγκρισης

Σύνολο 

επιλέξιμων 

δαπανών

Συνολο 

επιλέξιμων 

δημόσιων 

δαπανων

Στηριξη από 

το ΕΤΘΑ

Ημερομηνία 

πραγματοποίη

σης της τελικής 

πληρωμής στο 

Δικαιούχο

Συναφές 

Μέτρο

Δείκτης 

εκροών                                

CY000 1 1 0 20.181,38 10.090,69 7.568,02 26/07/2017 0,00 0,00 0,00 II.2 1

ΚΚΑ

Μοναδικό 

Αναγνωριστικό του 

έργου

Αριθμός σκάφους 

«αριθμός κοινοτικού 

μητρώου στόλου» CFR
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Εικόνα 3 Παράρτημα ΙΙΙ 

 

*Τα κόκκινα κελιά αποτελούν προσθήκη του Συμβούλου με σκοπό να ερμηνεύσουν τις τιμές υλοποίησης. 

 

Εικόνα 4 Παράρτημα ΙV 

 

 

 

ΚΚΑ

Μοναδικό 

Αναγνωριστικό του 

έργου

Δεδομένα Υλοποίησης 

του έργου
Καν(ΕΕ) 1242 2014

Τιμή των δεδομένων 

υλοποίησης

Επεξήγηση 1242 2014 

όπου απαιτείται

2014CY14MFOP001 1.18.7/01/01 1
Ενδείξεις ως προς το εάν η πράξη αφορά τη θαλάσσια αλιεία ή την αλιεία εσωτερικών υδάτων ή και 

τα δύο είδη αλιείας
1 Θαλάσσια αλιεία

2014CY14MFOP001 1.18.7/01/01 2

Είδος της πράξης: επενδύσεις σε εγκαταστάσεις· διαχείριση πόρων· διαχειριστικά σχέδια του Natura 

2000 και ζωνών ειδικής προστασίας· διαχείριση του Natura 2000· διαχείριση των θαλάσσιων 

προστατευόμενων περιοχών (ΘΠΠ)· αύξηση της ευαισθητοποίησης· λοιπές δράσεις που ενισχύουν 

τη βιοποικιλότητα

50

Άλλες δράσεις που 

ενισχύουν τη 

βιοποικιλότητα

ΚΚΑ

Μοναδικό 

Αναγνωριστικό του 

έργου

Δείκτης 

αποτελέσματων 

που σχετιζονται με 

το έργο

Ενδεικτικό 

αποτέλεσμα που 

αναμένεται από 

το Δικαιουχο

Τιμή του δείκτη 

αποτελεσμάτων 

εφόσον έχει 

επικυρωθεί μετά 

την εφαρμογή

2014CY14MFOP001 1.18.2.01 1.10.b 147
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Το Infosys αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τον έλεγχο της προόδου υλοποίησης μέσω 

του οποίου διασφαλίζεται ότι ένα βασικό και έγκυρο σύνολο δεδομένων είναι διαθέσιμο. 

Οι τιμές των δεικτών εκροών και των οικονομικών δεικτών αποτέλεσαν τη βάση για την 

εξέταση της προόδου προς επίτευξη των οροσήμων και των στόχων που έχουν τεθεί 

(Ερώτηση 5). Tα στοιχεία που προήλθαν μέσω του Infosys ήταν επαρκή για αυτή την 

ανάλυση και κανένα πρόβλημα δεν υπήρξε σχετικά με τη συλλογή των στοιχείων αυτών 

μέσω του Ιnfosys. 

Η παρακολούθηση των δεικτών αξιολογήθηκε θετικά από τα στελέχη της ΔΑ καθώς ήταν 

από τα θέματα που συνδέθηκαν με χαμηλό φόρτο εργασίας.  

Σχετικά με την παρακολούθηση των δεικτών αποτελέσματος προκύπτουν δύο ζητήματα: 

Το πρώτο αφορά στο ότι δεν έχει δηλωθεί «Τιμή δείκτη αποτελεσμάτων εφόσον έχει 

επικυρωθεί μετά την εφαρμογή» για κανένα έργο. Καθώς τα στοιχεία προέρχονται από το 

Infosys του έτους 2017, μπορεί να μην έχουν ολοκληρωθεί οι πράξεις και να μην έχει 

επικυρωθεί η τιμή.  

Το δεύτερο ζήτημα αφορά στο ότι δεν είναι δυνατή η διαφοροποίηση των πεδίων που 

μένουν σκοπίμως κενά από αμελείς παραλείψεις, δεδομένου ότι η δομή του Infosys δεν 

επιτρέπει την ένδειξη «άνευ αντικειμένου» ως απάντηση σε ορισμένα πεδία και αυτό 

πιθανώς να δημιουργήσει αστοχίες στις αναλύσεις που βασίζονται στους δείκτες 

αποτελέσματος. 
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2.7: Σε ποιο βαθμό είναι κοστολογικά και χρονικά αποδοτικές οι δράσεις εφαρμογής του 

Προγράμματος 

Η χρονική αποδοτικότητα των παρεμβάσεων εξετάστηκε κατά το στάδιο της εκτίμησης της 

αποτελεσματικότητας των διοικητικών διαδικασιών σε όλο τον κύκλο των δράσεων, από 

την υποβολή της αίτησης μέχρι την ολοκλήρωση της υλοποίησης. 

Γενικά δεν προέκυψαν ιδιαίτερα προβλήματα και καθυστερήσεις στην καταβολή των 

πληρωμών (με εξαίρεση την περίπτωση του Μέτρου 2.2.) 

Κοστολογικά, δεδομένου ότι ο ΕΦ λειτουργεί με περιορισμένο αριθμό στελεχών και 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες του Προγράμματος μας δίνει μια αίσθηση για την 

αποδοτικότητα του Προγράμματος. 
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3. Επικοινωνία 

Η αποτελεσματική επικοινωνία επιτυγχάνεται μέσω ενός συνόλου δραστηριοτήτων και 

εργαλείων σε αντιστοιχία με τους προς επίτευξη στόχους και το στοχοθετούμενο κοινό. 

Στόχοι των δράσεων Επικοινωνίας είναι η καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση των δυνητικών δικαιούχων, των δικαιούχων αλλά και της κοινής γνώμης 

της χώρας και των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους σκοπούς τις κατευθύνσεις, τις 

προτεραιότητες και τις δράσεις του ΕΠ μέσω ενός επιλεγμένου φάσματος επικοινωνιακών 

ενεργειών και μέσων προβολής. 

Για την επίτευξη αυτών των στόχων δημιουργείται ένα σύστημα με προγραμματισμένες 

ενέργειες και δράσεις με όλα τα μέσα και τις μεθόδους και στόχο την πληροφόρηση των 

ωφελημάτων από την εφαρμογή του Προγράμματος και την υποστήριξη και ενημέρωση 

των ομάδων στόχου. Με την εφαρμογή των δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας 

εξασφαλίζεται η μεγιστοποίηση του επικοινωνιακού αποτελέσματος. 

Θεσμικό πλαίσιο –υποχρεώσεις επικοινωνίας 

Η αρχή διαχείρισης είναι αρμόδια σύμφωνα με το Καν (ΕΕ)508/2014, άρθρο 97 

παράγραφος 1 στοιχείο β) για: 

α) να εξασφαλίσει τη δημιουργία ενιαίου δικτυακού τόπου ή ενιαίας δικτυακής πύλης που 

παρέχουν πληροφορίες και πρόσβαση στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του κράτους μέλους· 

β) να ενημερώνει τους δυνητικούς δικαιούχους σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης 

βάσει του επιχειρησιακού προγράμματος· 

γ) να δημοσιοποιεί στους πολίτες της Ένωσης τον ρόλο και τα επιτεύγματα του ΕΤΘΑ μέσω 

δραστηριοτήτων ενημέρωσης και επικοινωνίας σχετικά με τα αποτελέσματα και τον 

αντίκτυπο των συμφώνων εταιρικής σχέσης, των επιχειρησιακών προγραμμάτων και των 

πράξεων. 

δ) να εξασφαλίζει ότι είναι διαθέσιμος για το κοινό ένας συνοπτικός κατάλογος των μέτρων 

για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τους κανόνες της ΚΑλΠ, συμπεριλαμβανομένων 

των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης από κράτη μέλη ή δικαιούχους, καθώς και των 

επανορθωτικών δράσεων, όπως δημοσιονομικές διορθώσεις, που έχουν αναληφθεί. 

2. Για να εξασφαλίσουν τη διαφάνεια όσον αφορά την υποστήριξη που παρέχει το ΕΤΘΑ, τα 

κράτη μέλη τηρούν κατάλογο των πράξεων σε μορφότυπο CSV ή XML, ο οποίος είναι 

προσβάσιμος μέσω του ενιαίου δικτυακού τόπου ή της ενιαίας δικτυακής πύλης που 

παρέχουν κατάλογο πράξεων και συνοπτική παρουσίαση του επιχειρησιακού 

προγράμματος. 

Ο κατάλογος των πράξεων ενημερώνεται τουλάχιστον κάθε έξι μήνες. 

Η ενημέρωση των δικαιούχων και δυνητικών δικαιούχων αποτελεί ευθύνη της 

Διαχειριστικής Αρχής. Παρακάτω παρατίθενται τα μέτρα ενημέρωσης δυνητικών 

δικαιούχων όπως ορίζονται στο Παράρτημα V του Καν(ΕΕ) 508/2014.  
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Μέτρα ενημέρωσης δυνητικών δικαιούχων και δικαιούχων 

Μέτρα ενημέρωσης δυνητικών δικαιούχων 

1. Η διαχειριστική αρχή εξασφαλίζει την ευρεία διάδοση στους δυνητικούς δικαιούχους και 

σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη των στόχων του επιχειρησιακού προγράμματος και των 

ευκαιριών χρηματοδότησης που προσφέρει το ΕΤΘΑ. 

2. Η διαχειριστική αρχή διασφαλίζει την ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων 

τουλάχιστον ως προς τα ακόλουθα: 

α) τους όρους επιλεξιμότητας των δαπανών που πρέπει να ικανοποιούνται για να υπάρξει 

υποστήριξη από ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα· 

β) περιγραφή των όρων για το παραδεκτό των αιτήσεων, διαδικασίες εξέτασης των 

αιτήσεων χρηματοδότησης και σχετικές προθεσμίες· 

γ) τα κριτήρια επιλογής των πράξεων που θα χρηματοδοτηθούν· 

δ) τους αρμόδιους επικοινωνίας που μπορούν να δώσουν πληροφορίες σχετικά με τα 

επιχειρησιακά προγράμματα σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο· 

ε) ότι οι αιτήσεις πρέπει να προτείνουν δραστηριότητες επικοινωνίας, ανάλογες με το 

μέγεθος της πράξης, για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τους στόχους της πράξης και 

την υποστήριξη της Ένωσης στην πράξη. 

Μέτρα ενημέρωσης των δικαιούχων 

Η διαχειριστική αρχή ενημερώνει τους δικαιούχους ότι η αποδοχή χρηματοδότησης 

συνιστά αποδοχή της εγγραφής τους στον κατάλογο των πράξεων που δημοσιοποιούνται 

σύμφωνα με το άρθρο 119 παράγραφος 2. 
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3.1: Πόσο αποτελεσματικά είναι τα μέτρα και οι δράσεις πληροφόρησης και 

δημοσιότητας για την ενημέρωση και υποστήριξη των ομάδων στόχου στο στάδιο 

υποβολής αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα; 

Όλες οι δράσεις πληροφόρηση και επικοινωνίας που διεξήχθηκαν από τον Ενδιάμεσο 

Φορέα Αλιείας, παρουσιάζονται στον Πίνακα 11. Στο πλαίσιο αυτό ο Σύμβουλος έκανε μια 

κατηγοριοποίηση των δράσεων ως προς τον σκοπό (τον επικοινωνιακό στόχο που 

εξυπηρετούν) και στην ομάδα στόχου στην οποία απευθύνονται.  

Οι τρεις κύριοι Στόχοι Επικοινωνίας που διακρίνει ο Σύμβουλος είναι: Ενημέρωση, 

Ενημέρωση και Υποστήριξη, Ενημέρωση και Επικοινωνία Αποτελεσμάτων. 

Στόχος της ενότητας είναι να προσδιοριστεί εάν τα μέτρα και οι δράσεις πληροφόρησης και 

δημοσιότητας ανταποκρίνονται και συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ενημέρωση των και 

υποστήριξη των ομάδων στόχου στο στάδιο υποβολής της αίτησης. Οπότε θα 

αξιολογηθούν οι ενέργειες που έχουν στόχο όχι μόνο την ενημέρωση αλλά και την 

υποστήριξη, οι ενέργειες δηλαδή που ακολουθούν την δημοσίευση της Πρόσκλησης.  

Ωστόσο στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να γίνει μια σύντομη αναφορά στις δράσεις 

πληροφόρησης και επικοινωνίας που αφορούν τη δημοσίευση της Πρόσκλησης. Όλες οι 

δράσεις που σχετίζονται με τη δημοσίευση της Πρόσκλησης εξυπηρετούν ενημερωτικό 

σκοπό και απευθύνονται στους Δικαιούχους και Δυνητικούς Δικαιούχους. Εξετάζονται τις 

δράσεις επικοινωνίας προκύπτει ότι όλες οι Προσκλήσεις έχουν δημοσιευτεί σε 

τουλάχιστον δύο εφημερίδες. Επίσης όλες οι προσκλήσεις έχουν δημοσιευτεί στην 

ιστοσελίδα του ΕΠ: www.moa.gov.cy/thalassa, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην 

έγκαιρη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων με τη χρήση διαφόρων πηγών πληροφόρησης 

(τύπος, διαδίκτυο). 

Για την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων επικοινωνίας με σκοπό την ενημέρωση και 

υποστήριξη των ομάδων στόχου στο στάδιο υποβολής αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα 

λαμβάνονται υπόψη οι ενέργειες με τον αντίστοιχο σκοπό και με ομάδα στόχου 

δικαιούχους, δυνητικούς δικαιούχους (αριθμός και τύπος ενεργειών) και οι οποίες 

παρουσιάζονται στον Πίνακα11, με πράσινο χρώμα. Οι ενέργειες στις οποίες προβαίνει ο 

ΕΦ για την υποστήριξη των αιτούντων είναι η έκδοση Οδηγού Εφαρμογής και η διεξαγωγή 

ημερίδων, σεμιναρίων.  

Συγκεκριμένα διενεργήθηκαν τρείς ενέργειες που αφορούν την έκδοση και διανομή του 

Οδηγού Εφαρμογής. Παρατηρείται ότι δεν αφορούν το σύνολο των Προσκλήσεων για 

Σχεδία Χορηγιών. Παρόλα αυτά στην ιστοσελίδα του ΕΠ είναι αναρτημένοι όλοι οι Οδηγοί 

Εφαρμογής που συνοδεύουν τις Προσκλήσεις Σχεδίων Χορηγιών, καλύπτοντας το σύνολο 

των Μέτρων.  

Ο Οδηγός εφαρμογής αποτελεί βασικό έγγραφο και συμβάλλει ουσιαστικά στην 

υποστήριξη των αιτούντων κατά την υποβολή αίτησης. Τα θέματα που καλύπτονται μέσω 

του Οδηγού είναι: 

 

http://www.moa.gov.cy/thalassa
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 Στόχος του Σχεδίου 

 Όροι Χρηματοδότησης του Σχεδίου 

 Γενικό Πλαίσιο Υλοποίησης του Σχεδίου 

 Δικαιούχοι-Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

 Υπεύθυνη Δήλωση Αιτητών και λόγοι αποκλεισμού προτάσεων 

 Κριτήρια και Προϋποθέσεις για έγκριση Προτάσεων 

 Όροι επιλεξιμότητας του Σχεδίου 

 Πλαίσιο Υλοποίησης του Σχεδίου 

 Ενστάσεις 

 Ειδικές Διατάξεις 

 Υποχρεώσεις Δικαιούχων  

Ο οδηγός εφαρμογής καλύπτει ένα μεγάλο εύρος θεμάτων και δεν περιορίζεται μόνο στο 

στάδιο υποβολής αιτήσεων. Η παροχή του οδηγού σε συνδυασμό με την παροχή 

πληροφόρησης από τον ΕΦ κρίνεται αποτελεσματική για την υποστήριξη των αιτούντων.  

Μια άλλη μορφή ενεργειών δημοσιότητας αποτελεί η διεξαγωγή ημερίδων, σεμιναρίων. 

Αποτελεί μια άμεση και διαδραστική προσέγγιση με τους συμμετέχοντες καθώς δίνεται η 

δυνατότητα να εκφραστούν και να επιλυθούν επιτόπου θέματα που σχετίζονται με το 

Πρόγραμμα. Η διεξαγωγή τέτοιου είδους εκδηλώσεων συνήθως δεν μπορεί να απευθύνεται 

σε μεγάλο κοινό αλλά σε συγκεκριμένο κοινό. Στο πλαίσιο του ΕΠ έχουν διεξαχθεί 4 

εκδηλώσεις με σκοπό την υποστήριξη των δικαιούχων και δυνητικών δικαιούχων.  

Επίσης είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι σε όλο το κύκλο του ΕΠ διεξάγονται συνέδρια, 

συνεδριάσεις κλπ, που αφορούν τους εμπλεκόμενους φορείς στο Πρόγραμμα, ενισχύοντας 

την επικοινωνία του Προγράμματος. 

Γενικά το μίγμα των δράσεων επικοινωνίας σε αυτό το στάδιο κρίνεται ότι είναι κατάλληλο 

και εξυπηρετεί τις ανάγκες του Προγράμματος. Ο ΕΦ έχει ορίσει ομάδες στόχου και έχει 

σχεδιάσει και εφαρμόσει τις κατάλληλες δράσεις. Επιπλέον, οι ομάδες στόχου είναι 

ενήμερες για την διαθέσιμη υποστήριξη και το τρόπο υποβολής προτάσεων. Προτείνεται 

εκτός από τις ομάδες στόχους να ορίζεται και συγκριμένος επικοινωνιακός στόχος για την 

ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των δράσεων και την καλύτερη παρακολούθηση των 

αποτελεσμάτων . 

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας στον ΕΦ, το Πρόγραμμα δεν υποχρεούται να 

καταρτίζει στρατηγική επικοινωνίας και οι δράσεις δημοσιότητας εφαρμόζονται όπως 

προβλέπεται σε επίπεδο πρόσκλησης. Η προβολή προς το ευρύ κοινό επιτυγχάνεται μέσω 

της δημοσίευσης ενημερωτικών στοιχείων για την πορεία του προγράμματος σε διάφορα 

κανάλια (εφημερίδες, ραδιόφωνο),διεξάγονται εκθέσεις και διανέμεται ενημερωτικό υλικό, 

δημοσιοποιείται ο κατάλογος έργων, διεξάγονται ημερίδες ανοιχτές προς το κοινό και προς 

τους δικαιούχους. Οι Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του Ενδιάμεσου Φορέα 

Αλιείας παρουσιάζονται στον Πίνακα 11. 
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3.2: Συνέβαλε η στρατηγική στη βελτίωση της επίγνωσης των επιτευγμάτων του 

Προγράμματος; 

Οι δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας αποτέλεσαν ένα από τα θέματα της έρευνας 

που διεξάχθηκε σε επιλεγμένους εταίρους του Προγράμματος. Αρχικά ζητήθηκε από τους 

συμμετέχοντες να αξιολογήσουν τα μέτρα και τις δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας 

βάση της εικόνας που έχουν σχηματίσει ως μέλη της Επιτροπής παρακολούθησης. 

Οι συμμετέχοντες έχουν αξιολογήσει σε γενικές γραμμές θετικά τις δράσεις πληροφόρησης 

και επικοινωνίας αλλά σχεδόν όλοι συμφωνούν στο ότι υπάρχει δυνατότητα και για 

περεταίρω ενίσχυση. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το ότι δίνονται και συγκεκριμένες 

κατευθύνσεις για την ενίσχυση των δράσεων σε δύο περιπτώσεις. Συγκεκριμένα οι 

συμμετέχοντες προτείνουν να ενισχυθεί η παρουσία του Προγράμματος στα διαδικτυακά 

μέσα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης ως θετικό τονίζεται από ένα συμμετέχοντα το 

ότι λαμβάνει ηλεκτρονική ενημέρωση για τις Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων. 

Στη συνέχεια εξετάστηκε εάν τα μέλη της ΕπΠα λαμβάνουν ανατροφοδότηση σχετικά με τα 

αποτελέσματα των δράσεων επικοινωνίας του Προγράμματος. Οι μισοί συμμετέχοντες 

απάντησαν πως λαμβάνουν ανατροφοδότηση ενώ οι άλλοι μισοί όχι. Πιθανώς το θέμα 

αυτό να μπορεί να παρουσιαστεί πιο αποτελεσματικά στην ΕπΠα. 

Η παρουσίαση των Μέτρων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας έγινε απολογιστικά στην 1η 

Επιτροπή Παρακολούθησης, όπου παρουσιάστηκαν οι επικοινωνιακές φάσεις και οι ομάδες 

στόχοι. Είχαν οριστεί οι ακόλουθες επικοινωνιακές φάσεις : Γενική πληροφόρηση για το ΕΠ 

και το περιεχόμενό του, Εξειδικευμένη πληροφόρηση για το ΕΠ και Πληροφόρηση και 

Δημοσιότητα για τα αποτελέσματα από την υλοποίηση των έργων του ΕΠ. Για την τρίτη 

φάση όπου αναφέρεται στο στάδιο μετά την υλοποίηση έργων και την καταγραφή 

αποτελεσμάτων δεν είχαν αναφερθεί ενέργειες λόγω του αρχικού σταδίου υλοποίησης του 

Προγράμματος. 

Στις επόμενες επιτροπές δεν παρουσιάστηκαν τα Μέτρα Πληροφόρησης και Δημοσιότητας 

(και πιθανώς για αυτό το λόγο να διίστανται οι απόψεις των ερωτώμενων).Εκτιμάται ότι θα 

ήταν χρήσιμη η παρουσίαση των νέων μέτρων καθώς πλέον θα καλύπτεται και η 

επικοινωνιακή φάση για τη δημοσιότητα των αποτελεσμάτων του ΕΠ και γενικότερα θα 

μπορεί να διαφανεί η εξέλιξη που σημειώθηκε ως προς αυτή την κατεύθυνση. 

Τα μέτρα πληροφόρησης ανά Επικοινωνιακή Φάση και Ομάδα Στόχου, όπως 

παρουσιάστηκαν στην 1η Επιτροπή Παρακολούθησης φαίνονται στον Πίνακα που 

ακολουθεί. 
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Πίνακας 10 Μέτρα Πληροφόρησης-Φάσεις 

Επικοινωνιακή 
Φάση 

Ομάδες Στόχου Ενέργειες Παρατηρήσεις 

Α 

Γενική 
πληροφόρηση 
για το ΕΠ και 

το 
περιεχόμενό 

του 

 Δυνητικοί 
Δικαιούχοι 

 Δικαιούχοι  

 Ευρύ κοινό 

Δημοσίευση και διανομή 
ηλεκτρονικά του ΕΠ 

«Θάλασσα» 

Η έναρξη της φάσης αυτής 
σηματοδοτείται με την 

έγκριση το ΕΠ 

Δημιουργία και 
Παρουσίαση Λογότυπου 

Δημοσιογραφική 
διάσκεψη Υπουργού 
ΓΑΑΠ (Ιούλιος 2015) 

Δημοσίευση δελτίων 
τύπου στα ΜΜΕ 

Ενημέρωση και 
προώθηση της 

ιστοσελίδας του ΕΠ 
www.moa.gov.cy/thalassa  

Συμμετοχή στην 
Παγκύπρια Αγροτική 

Έκθεση για προβολή του 
ΕΠ και διανομή υλικού 

προς το κοινό (2-4 
Οκτωβρίου 2015) 

Β  
Εξειδικευμένη 
πληροφόρηση 

για το ΕΠ 

 Δυνητικοί 
Δικαιούχοι 

 Δικαιούχοι  
 

Δημοσίευση 1ης 
Πρόσκλησης υποβολής 
προτάσεων προς τους 

αλιείς για το Μέτρο 1.10 
σε δυο εφημερίδες 

(Ιούνιος 2015) 

Αναφέρεται στο στάδιο 
ενεργοποίησης/υλοποίησης 

του ΕΠ και ένταξης έργων 

Αποστολή πρόσκλησης 
στους συνδέσμους των 

αλιέων 

Έκδοση και διανομή 
οδηγών εφαρμογής του 

Μέτρου 1.10 

Ενημέρωση της 
ιστοσελίδας του ΕΠ 

Ενημέρωση της 
ιστοσελίδας της 

κυβερνητικής 
διαδικτυακής πύλης 

Γ 

Πληροφόρηση 
και 

Δημοσιότητα 
για τα 

αποτελέσματα 
από την 

υλοποίηση 
των έργων του 

ΕΠ 

 Δικαιούχοι  

 Ευρύ κοινό 

Δεν είχαν λάβει χώρα 
αντίστοιχες ενέργειες για 

το 2015 

Αναφέρεται στο στάδιο 
μετά την υλοποίηση έργων 

και την καταγραφή 
αποτελεσμάτων 

http://www.moa.gov.cy/thalassa
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Εξετάζοντας τις δράσεις ως προς την ομάδα στόχου που αποτελείται από το ευρύ κοινό και 

ανά έτος προκύπτει ότι:  

Το 2015 πραγματοποιήθηκαν διάφορες ενέργειες με τη χρήση πάνω από ενός καναλιού 

επικοινωνίας (τύπος, διασκέψεις, συμμετοχή σε έκθεση) και επίσης χρησιμοποιήθηκαν 

εργαλεία επικοινωνίας όπως προωθητικά αντικείμενα και ενημερωτικά φυλλάδια. 

Δεδομένου ότι το 2015 ήταν ένα έτος στο οποίο μόλις είχε ξεκινήσει η υλοποίησης του ΕΠ 

μέσο μιας πρόσκλησης οι ενέργειες αυτές δεν μπορούσα να εξυπηρετούν το σκοπό της 

διάδοσης των αποτελεσμάτων αλλά στόχευαν περισσότερο στη γνωστοποίηση του 

Προγράμματος. 

Το 2016 πραγματοποιήθηκαν περισσότερες δράσεις και χρησιμοποιήθηκε πέρα από τα 

προαναφερόμενα κανάλια επικοινωνίας, και το ραδιόφωνο. Επίσης έγινε και διανομή 

προωθητικού υλικού. Τα μέτρα πληροφόρησης και επικοινωνίας εκτός από το γενικότερο 

ενημερωτικό είναι πιθανό να εστιάζουν και στα πρώτα αποτελέσματα του Προγράμματος , 

στην πορεία υλοποίησης και τα Μέτρα που έχουν ενεργοποιηθεί. 

Αντίστοιχες δράσεις πραγματοποιήθηκαν και τα έτη 2017 και 2018 όπου το Πρόγραμμα 

βρίσκεται πλέον σε ένα ώριμο στάδιο και μπορεί να εστιάσει περισσότερο στη διάδοση των 

αποτελεσμάτων. 

Χρησιμοποιείται ένα εύρος καναλιών τύπος, ραδιόφωνο, ημερίδες για την διάδοση των 

αποτελεσμάτων. Η χρήση διαφόρων πηγών ανταποκρίνεται στις ανάγκες τις επικοινωνίας 

που στοχεύει στην προσέγγιση ενός κοινού με ποικίλα χαρακτηριστικά. Βασικό ρόλο παίζει 

η προβολή μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος. Η προβολή και δημοσιότητα 

αποτελούν διακριτή ενότητα στην ιστοσελίδα και περιλαμβάνουν : Κατάλογο εγκεκριμένων 

έργων, Ανακοινώσεις και Δελτία Τύπου, Εκδηλώσεις και Πληροφοριακό Υλικό. 

Σε επίπεδο έργων, οι δικαιούχοι του Προγράμματος έχουν υποχρέωση για τήρηση μέτρων 

και επικοινωνίας τα οποία περιγράφονται στον Οδηγό για τη Διενέργεια Δράσεων 

Ενημέρωσης και Δημοσιότητας. Ο Οδηγός εστιάζει στην τήρηση μιας κοινής ταυτότητας για 

τα συγχρηματοδοτούμενα από το Πρόγραμμα Έργα και συγκεκριμένα στη χρήση 

λογοτύπων και εμβλημάτων, αναφορά στο ΕΤΘΑ Επιπλέον αναφέρεται σε μέτρα 

πληροφόρησης και δημοσιότητας όπως πινακίδες (αν απαιτείται), ιστοσελίδα, ενημέρωση 

συμμετασχόντων, χρήση μέσων ηλεκτρονικής πληροφόρησης, χρήση μέσων ΜΜΕ, 

εκδηλώσεις και προωθητικά αντικείμενα.  

Η τήρηση μια κοινής ταυτότητας στα έργα και οι επιμέρους δράσεις που μπορεί να 

πραγματοποιούνται για τα έργα στο πλαίσιο του Προγράμματος και η διάχυση των 

αποτελεσμάτων τους συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην αναγνώριση του Προγράμματος 

από το ευρύ κοινό.  
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Πίνακας 11: Δράσεις Πληροφόρησης 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 – 2020 Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του Ενδιάμεσου Φορέα Αλιείας 

2015 ΣΚΟΠΟΣ ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ* 

28 Ιανουαρίου 
2015 

Συνέδριο Προγραμμάτων Χρηματοδότησης από τα Διαρθρωτικά 
Ταμεία κα την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ενημέρωση Εμπλεκόμενοι φορείς 

21 Μαΐου 2015 Συνάντηση ΕΒΕ Πάφου στην πόλη Χρυσοχούς με τον Υπουργό ΓΑΑΠ Ενημέρωση και Υποστήριξη Εμπλεκόμενοι φορείς 

15 Ιουλίου 2015 
Δημοσιογραφική διάσκεψη Υπουργού ΓΑΑΠ για την παρουσίαση του 
ΕΠ Θάλασσα 2014-2020 

Ενημέρωση Δ/ΔΔ/ΕΚ 

16 Ιουλίου 2015 Άρθρο στην εφημερίδα «Φιλελεύθερος» για το ΕΠ Θάλασσα Ενημέρωση Δ/ΔΔ/ΕΚ 

08 Ιουνίου 2015 
Δημοσίευση της 1ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του «Σχεδίου 
Απόσυρσης Αλιευτικών Σκαφών Παράκτιας Αλιείας» σε 2 εφημερίδες 
(Αλήθεια, Φιλελεύθερος) 

Ενημέρωση Δ/ΔΔ 

Ιούνιος 2015 
Έκδοση και Διανομή του Οδηγού Εφαρμογής του «Σχεδίου Απόσυρσης 
Αλιευτικών Σκαφών Παράκτιας Αλιείας» 

Ενημέρωση και Υποστήριξη Δ/ΔΔ 

Σεπτέμβριος 
2015 

Προωθητικά Αντικείμενα (USB) Εργαλείο Επικοινωνίας Δ/ΔΔ/ΕΚ 

Σεπτέμβριος 
2015 

Έκδοση τρίπτυχου με ενημερωτικό υλικό για τις προτεραιότητες και 
τους στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θάλασσα» 2014-
2020 

Εργαλείο Επικοινωνίας Δ/ΔΔ/ΕΚ 

02-04 Οκτωβρίου 
2015 

Συμμετοχή στην Παγκύπρια Αγροτική Έκθεση, προβολή του 
Προγράμματος και διανομή ενημερωτικού υλικού στο κοινό 

Ενημέρωση Δ/ΔΔ/ΕΚ 

10 Δεκεμβρίου 
2015 

Παρουσίαση στην Κοινή Επιτροπή Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος με το ΕΒΕ Πάφου 

Ενημέρωση Εμπλεκόμενοι φορείς 

2016 ΣΚΟΠΟΣ ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ 

31 Ιανουαρίου 
2016 

Ραδιοφωνική Εκπομπή «Ώρα της Υπαίθρου» - Τοπικό πρόγραμμα 
αλιευτικών περιοχών Λάρνακας - Αμμοχώστου 

Ενημέρωση/Επικοινωνία 
Αποτελεσμάτων η 

Δ/ΔΔ/ΕΚ 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 – 2020 Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του Ενδιάμεσου Φορέα Αλιείας 

07 Φεβρουαρίου 
2016 

Ραδιοφωνική Εκπομπή «Ώρα της Υπαίθρου» - ΕΠ Θάλασσα 2014-2020 
Ενημέρωση/Επικοινωνία 
Αποτελεσμάτων 

Δ/ΔΔ/ΕΚ 

24 Μαρτίου 2016 

Δημοσίευση της 1ης και 2ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του 
«Σχεδίου Χορηγιών για παραγωγικές επενδύσεις στην 
υδατοκαλλιέργεια» σε 4 εφημερίδες (Αλήθεια, Σημερινή, Χαραυγή, 
Πολίτης) 

Ενημέρωση Δ/ΔΔ 

10 Ιουνίου 2016 Ημερίδα / Παρουσίαση προς τους Υδατοκαλλιεργητές για το Σχέδιο 2.2 Ενημέρωση και Υποστήριξη Δ/ΔΔ 

10 Ιουνίου 2016 
Δημοσίευση της 1ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του «Σχεδίου 
για την καταπολέμηση του λαγοκέφαλου στα παράκτια νερά της 
Κύπρου» σε 2 εφημερίδες (Σημερινή, Πολίτης) 

Ενημέρωση Δ/ΔΔ 

Ιούλιος 2016 
Δημοσίευση της 1ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του «Σχεδίου 
Χορηγιών προμήθειας εξοπλισμού απαραίτητου για διασφάλιση 
διαβίβασης δεδομένων αλιείας» σε 2 εφημερίδες (Σημερινή) 

Ενημέρωση Δ/ΔΔ 

01 Ιουλίου 2016 
Δημοσίευση προκήρυξης της πρόκλησης για υποβολή των στρατηγικών 
τοπικής ανάπτυξης από τις Τοπικές Ομάδες Δράσης Αλιείας (ΤΟΔΑ) σε 
2 εφημερίδες (Γνώμη, Χαραυγή) 

Ενημέρωση Δ/ΔΔ 

20 Ιουλίου 2016 Ενημερωτική Συνάντηση με ΤΟΔΑ Ενημέρωση και Υποστήριξη Δ/ΔΔ 

23 Σεπτεμβρίου 
2016 

Δημοσίευση της 1ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του «Σχεδίου 
για την αποζημίωση των ζημιών που προκαλούνται στα αλιεύματα από 
προστατευόμενα θηλαστικά» σε 1 εφημερίδα (Χαραυγή) 

Ενημέρωση Δ/ΔΔ 

30 Σεπτεμβρίου 
2016 

Δημοσίευση ανακοίνωσης για παραλαβή αιτήσεων στα Επαρχιακά 
Γραφεία του ΤΑΘΕ σε 2 εφημερίδες (Σημερινή, Φιλελεύθερος) 

Ενημέρωση Δ/ΔΔ 

Σεπτέμβριος 
2016 

Έκδοση και Διανομή του Οδηγού Εφαρμογής του «Σχεδίου για την 
αποζημίωση των ζημιών που προκαλούνται στα αλιεύματα από 
προστατευόμενα θηλαστικά» 

Ενημέρωση και Υποστήριξη Δ/ΔΔ 

Σεπτέμβριος 
2016 

Συμμετοχή στην Παγκύπρια Αγροτική Έκθεση, προβολή του 
Προγράμματος και διανομή ενημερωτικού υλικού στο κοινό 

Ενημέρωση Δ/ΔΔ/ΕΚ 
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Σεπτέμβριος 
2016 

Άρθρο στο Περιοδικό Αγρότης – ΕΠ Θάλασσα 2014-2020 
Ενημέρωση/Επικοινωνία 
Αποτελεσμάτων 

Δ/ΔΔ/ΕΚ 

08 Σεπτεμβρίου 
2016 

Συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας – Ενημέρωση 
για ΕΠ Θάλασσα 

Ενημέρωση Δ/Ε 

20 Σεπτεμβρίου 
2016 

Συνάντηση Υπουργού ΓΑΑΠ με Σύνδεσμο Επαγγελματιών Ψαράδων 
Παράκτιας Αλιείας 

Ενημέρωση Εμπλεκόμενοι φορείς 

02 Νοεμβρίου 
2016 

Ενημερωτικό Σεμινάριο για υποστήριξη των μέτρων της αλιείας 
μικρής κλίμακας και για ενδυνάμωση του τομέα της 

Ενημέρωση Δ/ΔΔ/ΕΚ 

16 Νοεμβρίου 
2016 

Άρθρο για την ΠΕ4 σε 2 εφημερίδες (Αλήθεια, Φιλελεύθερος) Ενημέρωση Δ/ΔΔ/ΕΚ 

25 Νοεμβρίου 
2016 

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για Μέτρα ΕΠ Θάλασσα Ενημέρωση Δ/Ε 

Νοέμβριος 2016 
Έκδοση και διανομή ημερολογίου 2017 με περιγραφή των Μέτρων 
που περιέχονται στο ΕΠ 

Ενημέρωση/Επικοινωνία 
Αποτελεσμάτων 

Δ/ΔΔ/ΕΚ 

2017 ΣΚΟΠΟΣ ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ 

Φεβρουάριος 
2017 

Έκδοση Οδηγού για τη Διενέργεια Δράσεων Ενημέρωσης και 
Δημοσιότητας για το ΕΠ Θάλασσα 

*Δημοσιοποίηση στο ευρύ 
κοινό του Ρόλου του ΕΤΘΑ 
(Χρήση λογοτύπων, 
εμβλημάτων , χρήση ΜΜΕ, 
αναφορά στην ιστοσελίδα 
κλπ) 

Δ 

12 Φεβρουαρίου 
2017 

Δημοσίευση της 1ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Μέτρου 
3.1 για έργα Δημόσιων Συμβάσεων σε 2 εφημερίδες (Σημερινή, 
Καθημερινή) 

Ενημέρωση Δ/ΔΔ 

12 Φεβρουαρίου 
2017 

Δημοσίευση της 1ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Μέτρου 
3.2 για έργα Δημόσιων Συμβάσεων σε 2 εφημερίδες (Χαραυγή, 
Φιλελεύθερος) 

Ενημέρωση Δ/ΔΔ 

21 Φεβρουαρίου 
2017 

Δημοσίευση της 1ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Μέτρου 
1.23 για έργα Δημόσιων Συμβάσεων σε 2 εφημερίδες (Αλήθεια, 

Ενημέρωση Δ/ΔΔ 



1ηΑξιολόγηση Διαδικασιών 

Σελίδα 78 από 86 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 – 2020 Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του Ενδιάμεσου Φορέα Αλιείας 

Πολίτης) 

19 Φεβρουαρίου 
2017 

Δημοσίευση της 1ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Μέτρου 
6.3 για έργα Δημόσιων Συμβάσεων σε 2 εφημερίδες (Πολίτης, 
Καθημερινή) 

Ενημέρωση Δ/ΔΔ 

07 Μαρτίου 2017 
Ραδιοφωνική Εκπομπή «Ώρα της Υπαίθρου» - Τοπικό πρόγραμμα 
αλιευτικών περιοχών Λεμεσού 

Ενημέρωση/Επικοινωνία 
Αποτελεσμάτων 

Δ/ΔΔ/ΕΚ 

09 Απριλίου 
2017 

Δημοσίευση της 1ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Μέτρου 
1.18 ΤΥ για έργα Δημόσιων Συμβάσεων σε 2 εφημερίδες (Αλήθεια, 
Φιλελεύθερος) 

Ενημέρωση Δ/ΔΔ 

Απρίλιος 2017 Άρθρο για την ΠΕ4 στο Περιοδικό Αγρότης Ενημέρωση Δ/ΔΔ/ΕΚ 

23 Απριλίου 
2017 

Δημοσίευση της 2ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Μέτρου 
1.18 για έργα Δημόσιων Συμβάσεων σε 2 εφημερίδες (Φιλελεύθερος, 
Αλήθεια) 

Ενημέρωση Δ/ΔΔ 

07 Μαΐου 2017 
Δημοσίευση της 1ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Μέτρου 
6.2 για έργα Δημόσιων Συμβάσεων σε 2 εφημερίδες (Σημερινή, 
Χαραυγή) 

Ενημέρωση Δ/ΔΔ 

16 Μαΐου 2017 
Ραδιοφωνική Εκπομπή «Ώρα της Υπαίθρου» - Τοπικό πρόγραμμα 
αλιευτικών περιοχών Πάφου 

Ενημέρωση/Επικοινωνία 
Αποτελεσμάτων η 

Δ/ΔΔ/ΕΚ 

11 Ιουνίου 2016 
Δημοσίευση της 1ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Μέτρου 
4.3.6 για έργα Δημόσιων Συμβάσεων σε 2 εφημερίδες (Καθημερινή, 
Φιλελεύθερος) 

Ενημέρωση Δ/ΔΔ 

11 Ιουνίου 2017 
Ραδιοφωνική Εκπομπή «Ώρα της Υπαίθρου» - Τοπικό πρόγραμμα 
αλιευτικών περιοχών Λάρνακας - Αμμοχώστου 

Ενημέρωση Δ/ΔΔ/ΕΚ 

29 Ιουνίου 2017 Ημερίδα ΟΠΣ - ΤΟΔΑ Ενημέρωση και Υποστήριξη Δ/ΔΔ 

24 Σεπτεμβρίου 
2017 

Ανακοίνωση προς αλιείς του Μέτρου 1.19 σε 2 εφημερίδες Ενημέρωση Δ 
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20 Οκτώβριου 
2017 

Δημοσίευση της 1ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Μέτρου 
2.7 για έργα Δημόσιων Συμβάσεων σε 2 εφημερίδες (Χαραυγή, 
Φιλελεύθερος) 

Ενημέρωση Δ/ΔΔ 

23 Οκτωβρίου 
2017 

Ημερίδα ΟΠΣ - ΤΟΔΑ Ενημέρωση Δ 

05 Νοεμβρίου 
2017 

Δημοσίευση της 1ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Μέτρου 
4.3 για έργα Δημόσιων Συμβάσεων σε 2 εφημερίδες (Αλήθεια, 
Καθημερινή) 

Ενημέρωση Δ/ΔΔ 

29 Σεπτεμβρίου 
– 01 Οκτωβρίου 
2017 

Συμμετοχή στην Παγκύπρια Αγροτική Έκθεση, προβολή του 
Προγράμματος και διανομή ενημερωτικού υλικού στο κοινό 

Ενημέρωση/Επικοινωνία 
Αποτελεσμάτων 

Δ/ΔΔ/ΕΚ 

Δεκέμβριος 2017 
Έκδοση και διανομή ημερολογίου 2018 με περιγραφή των Μέτρων που 
περιέχονται στο ΕΠ 

Ενημέρωση/Επικοινωνία 
αποτελεσμ 

Δ/ΔΔ/ΕΚ 

2018 ΣΚΟΠΟΣ ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ 

14 Ιανουαρίου 
2018 

Δημοσίευση της 2ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του «Σχεδίου 
Χορηγιών προμήθειας εξοπλισμού απαραίτητου για διασφάλιση 
διαβίβασης δεδομένων αλιείας» σε 2 εφημερίδες (Χαραυγή, 
Φιλελεύθερος) 

Ενημέρωση Δ/ΔΔ 

25 Φεβρουαρίου 
2018 

Δημοσίευση της 2ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Μέτρου 
1.23 για έργα Δημόσιων Συμβάσεων σε 2 εφημερίδες (Σημερινή, 
Πολίτης) 

Ενημέρωση Δ/ΔΔ 

25 Φεβρουαρίου 
2018 

Δημοσίευση της 3ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Μέτρου 
1.18 ΤΥ για έργα Δημόσιων Συμβάσεων σε 2 εφημερίδες (Χαραυγή, 
Φιλελεύθερος) 

Ενημέρωση Δ/ΔΔ 

25 Φεβρουαρίου 
2018 

Δημοσίευση της 4ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Μέτρου 
1.18 για έργα Δημόσιων Συμβάσεων σε 2 εφημερίδες (Χαραυγή, 
Σημερινή) 

Ενημέρωση Δ/ΔΔ 

25 Φεβρουαρίου 
2018 

Δημοσίευση της 2ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Μέτρου 
6.2 για έργα Δημόσιων Συμβάσεων σε 2 εφημερίδες (Αλήθεια, 

Ενημέρωση Δ/ΔΔ 
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Καθημερινή) 

01 Απριλίου 
2018 

Δημοσίευση της 1ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Σχεδίου 
για το Μέτρο 1.20 σε 2 εφημερίδες (Αλήθεια, Πολίτης) 

Ενημέρωση Δ/ΔΔ 

01 Απριλίου 
2018 

Δημοσίευση της 1ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Σχεδίου 
για το Μέτρο 1.21 σε 2 εφημερίδες (Καθημερινή, Φιλελεύθερος) 

Ενημέρωση Δ/ΔΔ 

01 Απριλίου 
2018 

Δημοσίευση της 1ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Σχεδίου 
για το Μέτρο 1.8 σε 2 εφημερίδες (Σημερινή) 

Ενημέρωση Δ/ΔΔ 

01 Απριλίου 
2018 

Δημοσίευση της 1ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Σχεδίου 
για το Μέτρο 5.3 σε 2 εφημερίδες (Φιλελεύθερος, Γνώμη) 

Ενημέρωση Δ/ΔΔ 

Μάιος 2018 
Έκδοση και Διανομή του Οδηγού Εφαρμογής για τα Σχέδια του 
Μέτρου 1.8, 1.20 και 1.21 

Ενημέρωση και Υποστήριξη Δ/ΔΔ 

27 Μαΐου 2018 
Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Μέτρο 1.3 σε 2 
εφημερίδες (Φιλελεύθερος, Χαραυγή) 

Ενημέρωση  Δ/ΔΔ 

08 Ιουλίου 2018 
Ραδιοφωνική Εκπομπή «Ώρα της Υπαίθρου» - Τοπικό πρόγραμμα 
αλιευτικών περιοχών Λάρνακας - Αμμοχώστου 

Ενημέρωση/Επικοινωνία 
Αποτελεσμάτων 

Δ/ΔΔ/ΕΚ 

23 Σεπτεμβρίου 
2018 

Ανακοίνωση προς αλιείς του Μέτρου 1.19 σε 2 εφημερίδες Ενημέρωση Δ 

24 Σεπτεμβρίου 
2018 

Ενημερωτική συνάντηση με Δικαιούχους ΔΣ Ενημέρωση και Υποστήριξη Δ 

Οκτώβριος 2018 Προωθητικά αντικείμενα (notebooks, magnetic notepads) Εργαλείο Επικοινωνίας Δ/ΔΔ/ΕΚ 

05-07 Οκτωβρίου 
2018 

Συμμετοχή στην Παγκύπρια Αγροτική Έκθεση, προβολή του 
Προγράμματος και διανομή ενημερωτικού υλικού στο κοινό 

Ενημέρωση/Επικοινωνία 
Αποτελεσμάτων 

Δ/ΔΔ/ΕΚ 

 

*όπου Δ: Δικαιούχοι, όπου ΔΔ: Δυνητικοί Δικαιούχοι , όπου ΕΚ: Ευρύ Κοινό. 
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3.3: Είναι τα εργαλεία επικοινωνίας που χρησιμοποιήθηκαν αποδοτικά ως προς το 

κόστος και τον χρόνο; 

Οι συνολικές δαπάνες Τεχνικής Βοήθειας που αφορούν τη δημοσιότητα παρουσιάζονται 

παρακάτω:  

Πίνακας 12 Δαπάνες ΤΒ/ Δημοσιότητα 

Έτος 2015 2016 2017 2018 
Σύνολο 

Δαπανών 

% 
συνολ 

ΤΒ 

Δημοσιότητα 3.117,87 10.556,82 15.262,82 12.335,60 41.273,11 41% 

 

Οι δαπάνες για δημοσιότητα δεσμεύουν το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού της 

Τεχνικής Βοήθειας. 

Για την αποδοτικότητα των δράσεων αρχικά επιλέχθηκαν κάποιες δράσεις και το μέσο 

κόστος τους και έπειτα συνδέθηκαν με την ωφέλεια που προσκομίζεται από την εφαρμογή 

κάθε δράσης (η ωφέλεια αποτελεί εκτίμηση του Συμβούλου). 

Πίνακας 13 Δράσεις Δημοσιότητας, Κόστος, Όφελος 

Δράσεις Μέσο κόστος Ωφέλεια 

Προκηρύξεις στην εφημερίδα 360 € Σχετικά μικρή (2) 

Εκτύπωση και Έκδοση Οδηγών 
Εφαρμογής 

1700 € Μεγάλη (4) 

Διάφορα προωθητικά αντικείμενα: (USB, 
αυτοκόλλητα συγχρηματοδότησης, 

ημερολόγια , φάκελοι) 
730 € Μέτρια (3) 

Δαπάνες σχετικές με την αγροτική έκθεση 
(ενοίκιο , τρίπτυχα ΕΠ και foamboard , 
προωθητικά αντικείμενα) (έτος 2017) 

6.400 € Πολύ σημαντική (5) 

 

Διάγραμμα 2 Κόστος- Όφελος 
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Οι προκηρύξεις στην εφημερίδα σχετίζονται με σχετικά μικρή ωφέλεια γιατί εξυπηρετούν 

μόνο το σκοπό της ενημέρωσης.  

Οι Οδηγοί Εφαρμογής καλύπτει ένα μεγάλο εύρος θεμάτων και παρέχει αποτελεσματική 

υποστήριξη σε όλα τα στάδια εφαρμογή του Προγράμματος και για αυτό συνδέεται με 

μεγάλη ωφέλεια. Ωστόσο σε κάθε περίπτωση διατίθεται και ηλεκτρονικά μέσω της 

ιστοσελίδας και έτσι το κόστος περιορίζεται. 

Τα προωθητικά αντικείμενα εξυπηρετούν το σκοπό της ενημέρωσης και αναγνωρισιμότητας 

συνδέονται με μέτρια ωφέλεια. 

Η αγροτική έκθεση συνδέθηκε με πολύ σημαντική ωφέλεια καθώς είναι μια εκδήλωση, έχει 

δηλαδή διαδραστικό χαρακτήρα και εκτός από το σκοπό της ενημέρωσης εξυπηρετεί και το 

σκοπό της διάδοσης αποτελεσμάτων και απευθύνεται σε όλες τις ομάδες στόχους. 

Γενικά τα κόστη και η ωφέλεια είναι ανάλογα (Διάγραμμα 2) 

Όσον αφορά τη χρονική αποδοτικότητα οι δράσεις εφαρμόζονται όλο το χρόνο και δεν 

τίθεται θέμα μη έγκαιρης εφαρμογής τους. 

Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να αναφερθεί το  μικρό κόστος και η μεγάλη ωφέλεια 

(άμεσα, στοχεύουν σε μεγάλο κοινό), που προκύπτει από τη χρήση κοινωνικών μέσων ως 

μέθοδος επικοινωνίας. 

  



1ηΑξιολόγηση Διαδικασιών 

Σελίδα 83 από 86 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η εμπλοκή εταίρων από αντιπροσωπευτικούς κλάδους θεωρείται πολύ σημαντική για το 

Πρόγραμμα καθώς επιτυγχάνεται έτσι η αποτελεσματική κάλυψη διαφόρων θεμάτων κατά 

το σχεδιασμό και την υλοποίηση του Προγράμματος. Η ίδια λογική συναντάται και στη 

σύνθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης όπου οι συμμετέχοντες αντιπροσωπεύουν και 

εξειδικεύονται σε διάφορα αντικείμενα και μπορούν να καλύψουν και να 

ανατροφοδοτήσουν το εύρος των θεμάτων με τα οποία ασχολείται το Πρόγραμμα  

Ένα σημαντικό εύρημα από την έρευνα που διενεργήθηκε ήταν η αντίληψη των φορέων 

σχετική με τη συμβολή τους στο Πρόγραμμα, η οποία χαρακτηρίστηκε μέτρια. Στο 

συγκεκριμένο δείγμα οι λόγοι αφορούσαν τη φύση του οργανισμού και όχι την ίδια τη 

λειτουργία της ΕπΠα. Ωστόσο θα μπορούσαν να δοθούν περισσότερα κίνητρα και χρόνος 

για να ενισχυθεί η συμμετοχή των εταίρων.  

Το ΣΔΕ αποτελεί ένα σύστημα με  καθορισμένες διαδικασίες κατάλληλες για την υλοποίηση 

και παρακολούθηση του ΕΠ. Όσον αφορά  την εφαρμογή των διαδικασιών στην πράξη,  

στον 1ο κύκλο δράσεων που περιλαμβάνει την προετοιμασία και προκήρυξη των 

προσκλήσεων στην υποβολή αίτησης γενικά οι διαδικασίες υλοποιούνται ομαλά. Στον 2ο 

κύκλο δράσεων, η αξιολόγηση των έργων πραγματοποιείται σε εύλογο χρονικό διάστημα 

και διασφαλίζεται η διαφάνεια ωστόσο η ένταξη έργων Δημοσίων Συμβάσεων επηρεάστηκε 

σε κάποιες περιπτώσεις από την έλλειψη ωριμότητας έργων και την έλλειψη προσωπικού. 

Η παρακολούθηση έργων συνεπάγεται μεγάλο διοικητικό φόρτο για κάποιες περιπτώσεις 

γενικά όμως τα στελέχη του ΕΦ και οι δικαιούχοι φαίνονται ικανοποιημένοι από τη 

διεξαγωγή των διαδικασιών. 

Γενικά το μίγμα των δράσεων επικοινωνίας σε αυτό το στάδιο κρίνεται ότι είναι κατάλληλο 

και εξυπηρετεί τις ανάγκες του Προγράμματος. Ο ΕΦ έχει ορίσει ομάδες στόχου και έχει 

σχεδιάσει και εφαρμόσει τις κατάλληλες δράσεις. Επιπλέον, οι ομάδες στόχου είναι 

ενήμερες για την διαθέσιμη υποστήριξη και το τρόπο υποβολής προτάσεων. Προτείνεται 

εκτός από τις ομάδες στόχους να ορίζεται και συγκριμένος επικοινωνιακός στόχος για την 

ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των δράσεων και την καλύτερη παρακολούθηση των 

αποτελεσμάτων . 

 

 


