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Επιτελική Σύνοψη 
 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΘΑΛΑΣΣΑ» 2014-2020, συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΘΑ 

2014-2020 έχει συνολικό προϋπολογισμό περίπου €52,7 εκ.  Συμβάλλει στη διατήρηση και 

δημιουργία νέων θέσεων εργασίας καθώς και την προώθηση της βιώσιμης και αποδοτικής 

ως προς την χρήση των πόρων, αλλά και ανταγωνιστική αλιεία και υδατοκαλλιέργεια.   

Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι ιδιωτικοί και δημόσιοι φορείς. Το Πρόγραμμα 

υλοποιείται με Διαχειριστική Αρχή την Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, 

Συντονισμού και Ανάπτυξης και με Ενδιάμεσο Φορέα το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων 

Ερευνών.  

Η στρατηγική της Προγράμματος χαρακτηρίζεται από ικανοποιητική λογική και 

προγραμματική συνέχεια από το ανώτερο έως το κατώτερο επίπεδο στοχοθεσίας. Κατά την 

υλοποίηση του προγράμματος προέκυψαν αλλαγές σε σχέση με τις προγραμματιζόμενες 

ενέργειες, όπως η μη υλοποίηση συγκεκριμένων μέτρων. Παρόλα αυτά δεν αναμένεται 

αυτές οι αλλαγές να έχουν επιπτώσεις στην κάλυψη των αναγκών του Προγράμματος. 

Συγκεντρωτικά, από την έναρξη του Προγράμματος «Θάλασσα» 2014-2020,  μέχρι τις 

31.07.2019, περίοδο αναφοράς της αξιολόγησης, το Πρόγραμμα σημείωσε σημαντική 

πρόοδο. Συνολικά εκδόθηκαν 40 Προσκλήσεις, με προϋπολογισμό €57,1εκ., ποσό που 

αντιστοιχεί στο 108% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος. Εντάχθηκαν 

554 έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου €31,5 εκ., ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 

60% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος. Τα 25 έργα με προϋπολογισμό 

€23 εκ. αφορούν έργα Δημοσίων Συμβάσεων (ΔΣ) και τα υπόλοιπα 529 έργα με 

προϋπολογισμό €8 εκ. αφορούν έργα Σχεδίων Χορηγιών (ΣΧ). Μέχρι τις 31.07.2019, 

πραγματοποιήθηκαν δαπάνες ύψους περίπου €13 εκ. καλύπτοντας έτσι το 25% της 

συνολικής δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος. 

Το πρόγραμμα έχει ενεργοποιηθεί σε ικανοποιητικό βαθμό μέσω της έκδοσης 

προσκλήσεων και των αντίστοιχων εντάξεων έργων. Το ποσοστό απορρόφησης είναι 

χαμηλότερο από των εντάξεων, όπως παραδοσιακά συμβαίνει στα πολυετή προγράμματα 

και θεωρείται ικανοποιητικό. Ο ετήσιος στόχος απορρόφησης για το 2018 έχει επιτευχθεί 

ενώ η επίτευξη του στόχου για το έτος 2019 αλλά και τα επόμενα έτη, αποτελεί πρόκληση. 

Πολλά από τα ενταγμένα έργα βρίσκονται σε ώριμο στάδιο υλοποίησης. Στο στάδιο αυτό, 

αρκετά είναι και τα ολοκληρωμένα έργα δίνοντας έτσι μια πρώτη εικόνα για τα 

αποτελέσματα ως προς τους στόχους. 

Όπως είναι αναμενόμενο κατά την υλοποίηση του προγράμματος προκύπτουν ζητήματα 

που δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν στη φάση του προγραμματισμού. Τέτοιες 

περιπτώσεις αφορούν την πλευρά της ζήτησης και το ενδιαφέρον των δικαιούχων προς τα 

σχέδια χορηγιών. Επίσης σε κάποιες περιπτώσεις δημιουργήθηκαν καθυστερήσεις που 

αφορούσαν την ωριμότητα των έργων. 
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Όσον αφορά την επίτευξη των Ειδικών Στόχων και τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας 

από τα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία του Προγράμματος, υψηλή επίτευξη στόχων 

αναμένεται για τους ΕΣ:  

 ΕΣ 1.4 Αύξηση της ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας των αλιευτικών 

επιχειρήσεων και βελτίωση της ασφάλειας και των συνθηκών εργασίας,  

 ΕΣ 2.2 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων 

υδατοκαλλιέργειας, περιλαμβανομένης της βελτίωσης της ασφάλειας και των 

συνθηκών εργασίας, ιδίως των ΜΜΕ, 

 Ε.Σ 3.2 Παροχή στήριξης στην παρακολούθηση, τον έλεγχο και την επιβολή, 

ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό τις θεσμικές ικανότητες και την 

αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης, χωρίς αύξηση του διοικητικού 

φόρτου  

 Ε.Σ 6.1 Ενίσχυση της εφαρμογής της ΟΘΠ 

Η εξέταση της αποδοτικότητας του προγράμματος στο στάδιο αυτό μπορεί να δώσει μια 

αρχική εικόνα, καθώς προϋποθέτει την υψηλή ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου. Προβλήματα που αφορούν την επάρκεια του προϋπολογισμού εντοπίζονται 

μόνο στην ΠΕ 2, ΕΣ 2.7 και αφορούν το κατασκευαστικό έργο στην περιοχή Βασιλικού. Οι 

άλλες παρεμβάσεις υλοποιούνται χωρίς να υπάρχουν θέματα επάρκειας προϋπολογισμού 

ενώ αποδοτικές κρίνονται οι παρεμβάσεις για τα Μέτρα 1.10 και 1.19. Γενικά  οι 

προσαρμογές στην κατανομή των πόρων των ΠΕ, σχεδιάζονται να γίνουν ανάλογα με τον 

ενδιαφέρον και εκεί που υπάρχει ανάγκη. 
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Εισαγωγή 
 

Οι αξιολογήσεις κατά τη διάρκεια υλοποίησης των Προγραμμάτων, αποτελούν μια 

διαδικασία μέσω της οποίας αναλύονται τα δεδομένα της υλοποίησης, γίνονται 

προβλέψεις για τη μελλοντική τους εξέλιξη, εντοπίζονται τα σημεία του προγραμματισμού 

που ενδεχομένως να χρειάζονται επανακαθορισμό και διατυπώνονται συμπεράσματα και 

προτάσεις για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων προκειμένου να εξασφαλισθεί η επίτευξη 

των στόχων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. 

Η Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των Ειδικών Στόχων (ΕΣ) των 

Προτεραιοτήτων της Ένωσης 1,2,3,5 και 6 έχει σκοπό να εξετάσει:  

α) πόσο αποτελεσματικές ήταν οι παρεμβάσεις σε επίπεδο Μέτρων για την επίτευξη των 

Ειδικών Στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θάλασσα» και  

β) πόσο αποδοτικές ήταν οι παρεμβάσεις συγκρίνοντας τους χρηματοδοτικούς πόρους με 

τις εκροές (outputs) και τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν με τη χρήση αυτών των πόρων. 

Για τον Ειδικό Στόχο 1 της Προτεραιότητας 4, προβλέπεται ξεχωριστή αξιολόγηση. 

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι σύμφωνη με το Σχέδιο Αξιολόγησης. 

Συγκεκριμένα, απαντήθηκαν τα ερωτήματα που τέθηκαν στο Σχέδιο με βάση ποσοτικά 

στοιχεία (Infosys, πορεία υλοποίησης) αλλά και ποιοτικά (συνεντεύξεις με εκπροσώπους 

του κλάδου της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας).    

Επίσης, η μεθοδολογία της αξιολόγησης στηρίχθηκε και στη θεωρία (theory-based impact 

evaluation), με βάση την οποία η αξιολόγηση ακολουθεί κάθε βήμα της λογικής του 

προγραμματισμού (Intervention logic), απαντώντας στα ερωτήματα του «γιατί» και «πώς» 

λειτουργεί μία παρέμβαση στην κατεύθυνση της επίτευξης των επιθυμητών 

αποτελεσμάτων. Η προσέγγιση αυτή είναι κυρίως ποιοτική ως προς τα αποτελέσματα και 

επιπτώσεις του προγραμματισμού και περιλαμβάνει μεθόδους όπως η επισκόπηση 

βιβλιογραφίας, η ανάλυση των προγραμματικών κειμένων και άλλων μελετών, λειτουργία 

ομάδων εστίασης (focus groups) κλπ.  

Διεξαγωγή ερευνών στο πλαίσιο της Αξιολόγησης 

Για τη διερεύνηση των αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων και το βαθμός επίτευξης των 

Ειδικών Στόχων, διενεργήθηκε έρευνα σε επιλεγμένους κλαδικούς εκπροσώπους των 

αλιέων και υδατοκαλλιεργητών και σε στελέχη του ΤΑΘΕ. Για το σκοπό αυτό 

χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις 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 
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1. Πρόγραμμα Θάλασσα 2014-2020 
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θάλασσα» 2014-2020 αποτελεί το προγραμματικό έγγραφο 

όπου καταγράφονται συγκεκριμένες προτεραιότητες και ενδεικτικές παρεμβάσεις που θα 

συγχρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) την περίοδο 

2014-2020, συμβάλλοντας στην υλοποίηση των προτεραιοτήτων της Συμφωνίας Εταιρικής 

Σχέσης για αναδιάρθρωση της κυπριακής οικονομίας, διατήρηση και δημιουργία νέων 

θέσεων εργασίας καθώς και την προώθηση της βιώσιμης και αποδοτικής ως προς την 

χρήση των πόρων, αλλά και ανταγωνιστική αλιεία και υδατοκαλλιέργεια. 

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 508/2014 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 

αποτελεί το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τις συγχρηματοδοτήσεις στον τομέα της αλιείας και 

υδατοκαλλιέργειας κατά τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 και είναι τμήμα της 

μεταρρυθμιστικής δέσμης της αναθεωρημένης Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ). 

Το ΕΤΘΑ αποτελείται από τέσσερεις (4) βασικούς πυλώνες, οι οποίοι έχουν στόχο 

α) τη βιώσιμη αλιεία 

β) τη βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια 

γ) την ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών και 

δ) θέματα που αφορούν τη θαλάσσια πολιτική 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΘΑΛΑΣΣΑ» 2014-2020, συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΘΑ 

2014-2020 έχει συνολικό προϋπολογισμό περίπου €52,7 εκ. Το ποσοστό της ενωσιακές 

συμμετοχής (ΕΤΘΑ) ανέρχεται σε 75,33% του συνολικού ποσού της δημόσιας δαπάνης. Το 

υπόλοιπό 24,67 % θα διατεθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία ως Εθνική Συμμετοχή. 

Ανάμεσα στους δυνητικούς Δικαιούχους  περιλαμβάνονται Αλιείς, Ιδιοκτήτες Αλιευτικών 

Σκαφών, Υδατοκαλλιεργητές, Μεταποιητές, Συλλογικές Οργανώσεις, Ιδιωτικοί και Δημόσιοι 

Φορείς κλπ. 

Οι έξι (6) Προτεραιότητες της Ένωσης, οι οποίες εκφράζουν τους σχετικούς θεματικούς 

στόχους του Κοινού Στρατηγικού Πλαισίου (ΚΣΠ) και περιλαμβάνονται στον Κανονισμό για 

το ΕΤΘΑ,  είναι οι ακόλουθες: 

ΠΕ1: Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, 

καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας. 

ΠΕ2: Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, 

καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση υδατοκαλλιέργειας. 

ΠΕ3: Ενίσχυση της εφαρμογής της ΚΑλΠ. 

ΠΕ4: Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής. 

ΠΕ5: Ενίσχυση της εμπορίας και μεταποίησης. 

ΠΕ6: Ενίσχυση της εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής 
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Το Πρόγραμμα στοχεύει στην υλοποίηση των ειδικών στόχων της Προτεραιότητας της 

Ένωσης, που  θα επιτευχθεί μέσα από τα ακόλουθα μέτρα σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 

508/2014 του ΕΤΘΑ, ως ακολούθως: 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ / ΚΕΦΑΛΑΙΟ / ΜΕΤΡΑ 
Αρθρο 

508/2014 

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

  

Κεφάλαιο Ι: Βιώσιμη Ανάπτυξη της αλιείας   

Μέτρο 1.3 Συμπράξεις μεταξύ επιστημόνων και αλιέων 28 

Μέτρο 1.6 Διαφοροποίηση και νέες μορφές εισοδήματος 30 

Μέτρο 1.8 Υγεία και ασφάλεια 32 

Μέτρο 1.10 Οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων   34 

Μέτρο 1.15 Μείωση των επιπτώσεων της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον και προσαρμογή της 
αλιείας στην προστασία των ειδών 

38 

Μέτρο 1.17  Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας - συλλογή απολεσθέντος 
αλιευτικού εξοπλισμού και θαλάσσιων απορριμμάτων  

40.1 α 

Μέτρο 1.18 Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων 40.1 β-ζ, θ 

Μέτρο 1.19 Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων 
- Συστήματα για την αποζημίωση των ζημιών που προκαλούνται στα αλιευματα από 
προστατευομενα θηλαστικά και πτηνά 

40.1 η 

Μέτρο 1.20 Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής - Επενδύσεις επί των 
αλιευτικών σκαφών – Έλεγχοι και Συστήματα Απόδοσης – Διερεύνηση της συμβολής των 
εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους  

41.1 α-γ 

Μέτρο 1.21 Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής - Αντικατάσταση ή 
εκσυγχρονισμός κύριων ή βοηθητικών κινητήρων  

41.2 

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  

43.1 και 3 

Μέτρο 1.24 Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια – Επενδύσεις για τη 
διευκόλυνση της συμμόρφωσης με την υποχρέωση εκφόρτωσης όλων των αλιευμάτων  

43.2 

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

  

Κεφάλαιο ΙΙ: Βιώσιμη Ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας   

Μέτρο 2.1 Καινοτομία 47 

Μέτρο 2.2 Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια 
48.1 α-δ, 

στ-η 
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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  

48.1 ε, θ, 
ι 

Μέτρο 2.4 Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια - Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας   

48.1 ια 

Μέτρο 2.5 Υπηρεσίες διαχείρισης, ανακούφισης και παροχής συμβουλών    για εκμεταλλεύσεις 
υδατοκαλλιέργειας 

49 

Μέτρο 2.7 Αύξηση του δυναμικού των ζωνών υδατοκαλλιέργειας 51 

Προτεραιότητα της Ένωσης 3:  
Ενίσχυση της εφαρμογής της ΚΑλΠ 

  

Κεφάλαιο VII: Συνοδευτικά μέτρα για την κοινή αλιευτική πολιτική βάσει επιμερισμένης 
διαχείρισης 

  

Μέτρο 3.1 Έλεγχος και Επιβολή 
76 

Μέτρο 3.1 Έλεγχος και Επιβολή - άρθρο 76.2 ε 

Μέτρο 3.2 Συλλογή Δεδομένων 77 

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

  

Κεφάλαιο ΙΙΙ: Βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας   

Μέτρο 4.1 Προπαρασκευαστική υποστήριξη 62.1 α 

Μέτρο 4.2 Εφαρμογή των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης - επιλογή των ΤΟΔΑ  

63 Μέτρο 4.3 Εφαρμογή των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης - Σχέδια που υποστηρίζονται από ΤΟΔΑ 
(συμπεριλαμβανομένων δαπανών λειτουργίας και συντονισμού) 

Μέτρο 4.4 Δραστηριότητες συνεργασίας  64 

Προτεραιότητα της Ένωσης 5: Ενίσχυση της εμπορίας και μεταποίησης   

Κεφάλαιο IV: Μέτρα σχετικά με την εμπορία και τη μεταποίηση   

Μέτρο 5.3 Μέτρα εμπορίας 68 

Μέτρο 5.4 Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 69 

Μέτρο 5.2 Ενισχύσεις στην αποθεματοποίηση 67 

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

  

Κεφάλαιο VΙΙΙ: Ενίσχυση της υλοποίησης της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής   

Μέτρο 6.1 Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Εποπτεία 80.1 α 

Μέτρο 6.2 Προώθηση της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και αειφόρος χρήση των 
θαλάσσιων και παράκτιων πόρων 

80.1 β 

Μέτρο 6.3 Βελτίωση των γνώσεων σχετικά με την κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος 80.1 γ 

Κεφάλαιο VII: Τεχνική Βοήθεια 78 
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2. Γενική Επισκόπηση –Πορεία Υλοποίησης 
 

Συγκεντρωτικά, από την έναρξη του Προγράμματος μέχρι τις 31.07.2019, περίοδο 

αναφοράς της αξιολόγησης, το Πρόγραμμα σημείωσε σημαντική πρόοδο. Συνολικά 

εκδόθηκαν 40 Προσκλήσεις, με προϋπολογισμό €57,1εκ., ποσό που αντιστοιχεί στο 108% 

της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος. Εντάχθηκαν 554 έργα συνολικού 

προϋπολογισμού περίπου €31,5 εκ., ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 60% της συνολικής 

δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος. Τα 25 έργα με προϋπολογισμό €23 εκ. αφορούν 

έργα Δημοσίων Συμβάσεων (ΔΣ) και τα υπόλοιπα 529 έργα με προϋπολογισμό €8 εκ. 

αφορούν έργα Σχεδίων Χορηγιών (ΣΧ). Μέχρι τις 31.07.2019, πραγματοποιήθηκαν δαπάνες 

ύψους περίπου €13 εκ. καλύπτοντας έτσι το 25% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του 

Προγράμματος. 

Στόχος του προγράμματος είναι η ορθή και έγκαιρη υλοποίηση του και οι δράσεις του ΤΑΘΕ 

ακολουθούν αυτή τη κατεύθυνση. Όσον αφορά τα θέματα που μπορεί να επηρεάζουν  την 

εφαρμογή του, εξετάζονται άμεσα οι διορθωτικές ενεργείς και οι πιθανές εναλλακτικές 

ώστε να μην επηρεάζεται ο ρυθμός υλοποίησης του προγράμματος.  

Το πρόγραμμα έχει ενεργοποιηθεί σε ικανοποιητικό βαθμό μέσω της έκδοσης 

προσκλήσεων και των αντίστοιχων εντάξεων έργων. Το ποσοστό απορρόφησης είναι 

χαμηλότερο από των εντάξεων, όπως παραδοσιακά συμβαίνει στα πολυετή προγράμματα 

και θεωρείται ικανοποιητικό. Ο ετήσιος στόχος απορρόφησης για το 2018 έχει επιτευχθεί 

ενώ η επίτευξη του στόχου για το έτος 2019 αλλά και τα επόμενα έτη, αποτελεί πρόκληση. 

Πολλά από τα ενταγμένα έργα βρίσκονται σε ώριμο στάδιο υλοποίησης. Στο στάδιο αυτό, 

αρκετά είναι και τα ολοκληρωμένα έργα δίνοντας έτσι μια πρώτη εικόνα για τα 

αποτελέσματα ως προς τους στόχους. 

Όπως είναι αναμενόμενο κατά την υλοποίηση του προγράμματος προκύπτουν ζητήματα 

που δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν στη φάση του προγραμματισμού. Τέτοιες 

περιπτώσεις αφορούν την πλευρά της ζήτησης και το ενδιαφέρον των δικαιούχων προς τα 

σχέδια χορηγιών. Επίσης σε κάποιες περιπτώσεις δημιουργήθηκαν καθυστερήσεις που 

αφορούσαν την ωριμότητα των έργων  Δημοσίων Συμβάσεων. 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 

Η έκδοση των Προσκλήσεων ξεκίνησε το έτος 2015, με την προκήρυξη των πρώτων Σχεδίων 

Χορηγιών. Το έτος 2017 εκδόθηκαν οι περισσότερες προσκλήσεις ενεργοποιώντας μεγάλο 

μέρος του προϋπολογισμού και τα σημαντικότερα μέτρα, μέσω έργων Δημοσίων 

Συμβάσεων. Τα προηγούμενα έτη λάμβαναν χώρα ενέργειες ώστε να διασφαλίσουν το 

κατάλληλο περιβάλλον για την ενεργοποίηση μεγάλου μέρους του προϋπολογισμού του 

Προγράμματος. Το 2018 και 2019 συνεχίστηκε η ενεργοποίηση με προσκλήσεις τόσο για 

Σχέδια Χορηγιών αλλά και μέτρων Δημοσίων Συμβάσεων.  

 

 
2019 

2018 

2017 

2016 

2015 

108% 

99,3% 

83,3% 

14,4% 

5,7% 
1 Πρόσκληση 

(Σχέδιο Χορηγιών: 3.000.000€) 

5 Προσκλήσεις 
(Σχέδια Χορηγιών :4.600.000€) 

10 Προσκλήσεις: 36.295.550€ 
(Έργα Δημοσίων Συμβάσεων) 

10 Προσκλήσεις: 7.430.000€ 
(3-Έργα Δημοσίων Συμβάσεων 

6-Σχέδια Χορηγιών, 1 ΤΒ) 

 
Το έτος 2019 δίνεται 

έμφαση στην υλοποίηση 
των στρατηγικών ΤΟΔΑ 

Συνέχεια ενεργοποίησης –
υψηλό 

ποσοστό δέσμευσης 

προϋπολογισμού.  

Ενεργοποίησης και έναρξη 
της 

υλοποίησης των κυριότερων 
Μέτρων 
του ΕΠ 

(ΠΕ1.ΠΕ2.ΠΕ3,ΠΕ4,ΠΕ6) 

Ενεργοποίηση των Μέτρων της 
Προτεραιότητας της Ένωσης 

ΠΕ1 και ΠΕ2, με την προκήρυξη 
Σχεδίων Χορηγιών προς τους 

αλιείς και 
τους Υδατοκαλλιεργητές 

Σχέδιο Απόσυρσης 

Αλιευτικών Σκαφών 

Παράκτιας Αλιείας 

Μικρής Κλίμακας 

12 Προσκλήσεις: 4.808.867€ 
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Πίνακας 1 Συγκεντρωτικός Πίνακας  (Πηγή: πίνακας προόδου, υπολογισμοί υλοποίησης) 

 
Προϋπολογισμός Προσκλήσεις 

Προϋπολογισμός 
προσκλήσεων 

Αριθμός 
έργων που 

υποβλήθηκαν 

Αριθμός 
έργων που 

εντάχθηκαν 

Προϋπολογισμός 
έργων που 

εντάχθηκαν 

Ποσοστό 
προϋπολογισμού 

που έχει 
δεσμευτεί 

(προϋπολογισμός 
έργων που 

εντάχθηκαν/ 
προϋπολογισμό 

ΠΕ) 

Πραγματικές 
Δαπάνες 

Ποσοστό 
υλοποίησης 
ΠΕ με βάση 

τις 
πραγματικές 

δαπάνες 

ΠΕ1 18.290.666 17 24.560.000 610 489 15.717.446,52 85,93% 5.222.529,38 28,55 

ΠΕ2 12.600.000 3 12.400.000 14 12 1.697.367,70 13,47% 1.374.134,46 10,91 

ΠΕ3 10.393.713 4 10.960.000 48 37 10.148.939,00 98% 4.653.192,00 45% 

ΠΕ4 7.000.000 10 4.647.750 12 8 1.915.550,00 27,37% 541.203,37 7,73 

ΠΕ5 1.570.558 1 800.000 6 3 205.322,93 13,07% 205.322,93 13,07 

ΠΕ6 1.866.667 4 2.766.667 3 3 660.905,69 35,41% 610.704,79 32,72 

ΤΒ 1.000.000 1 1.000.000 2 2 1.212.645,00 121,26% 1.001.012,89 100,10 

          
Σύνολα 52.721.604 40 57.134.417 695 554 31.558.176,84 60% 13.608.099,82 26% 
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Πίνακας 2 Πορεία υλοποίησης _ Μέτρο 

Μέτρο Π/Υ Μέτρου Π/Υ Ενταγμένων 
% 

Εντάξεις 
Δαπάνες 

% 
Απορ/ση 

Μέτρο 1.3 Συμπράξεις μεταξύ επιστημόνων και αλιέων 500.000 0 0% 0 0% 

Μέτρο 1.8 Υγεία και ασφάλεια 300.000 146.747 49% 78.159 26% 

Μέτρο 1.10 Οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων 3.000.000 2.955.481 99% 2.955.481 99% 

Μέτρο 1.18 Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας 
βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων 

4.850.666 1.629.345 34% 312.435 6% 

Μέτρο 1.19 Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας 
βιοποικιλότητας - Συστήματα για την αποζημίωση των ζημιών που 

προκαλούνται στα αλιευματα από προστευόμενα θηλαστικά και  πτηνά 
2.600.000 2.573.547 99% 1.011.595 39% 

Μέτρο 1.20 Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής  
- Επενδύσεις επί των αλιευτικών σκαφών – Έλεγχοι και Συστήματα 

Απόδοσης – Διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων 
πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους 

120.000 64.857 54% 37.561 31% 

Μέτρο 1.21 Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής  
- Αντικατάσταση ή εκσυγχρονισμός κύριων ή βοηθητικών κινητήρων  

160.000 5.776 4% 3.076 2% 

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  

6.760.000 8.341.693 123% 824.223,00 10% 

ΟΛΙΚΟ ΠΕ1 18.290.666 15.717.447 86% 5.222.530 33% 

Μέτρο 2.2 Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια 1.900.000 1.585.508 83% 1.345.574 71% 

Μέτρο 2.3 200.000     

Μέτρο 2.4 400.000     

Μέτρο 2.5 100.000     

Μέτρο 2.7 Αύξηση του δυναμικού των ζωνών υδατοκαλλιέργειας 10.000.000 111.860 0% 28.560 0% 

ΟΛΙΚΟ ΠΕ2 12.600.000 1.697.368 13% 1.374.134 11% 

Μέτρο 3.1 Έλεγχος και Επιβολή 5.966.803 5.308.071 89% 1.513.525 25% 

Μέτρο 3.2 Συλλογή Δεδομένων 4.426.910 4.840.868 109% 3.139.667 71% 

ΟΛΙΚΟ ΠΕ3 10.393.713 10.148.939 98% 4.653.192 45% 
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Μέτρο Π/Υ Μέτρου Π/Υ Ενταγμένων 
% 

Εντάξεις 
Δαπάνες 

% 
Απορ/ση 

ΟΛΙΚΟ ΠΕ4 7.000.000 1.915.550 27% 541.203 8% 

Μέτρο 5.2 Ενισχύσεις στην αποθεματοποίηση 270.558     

Μέτρο 5.3 Μέτρα εμπορίας 800.000 205.323 26% 205.323 26% 

Μέτρο 5.4 Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 500.000 0 0% 0 0% 

ΟΛΙΚΟ ΠΕ5 1.570.558 205.323 13% 205.323 13% 

Μέτρο 6.1 Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Εποπτεία 466.667 0 0% 0 0% 

Μέτρο 6.2 Προώθηση της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, 
και αειφόρος χρήση των θαλάσσιων και παράκτιων πόρων 

700.000 0 0% 0 0% 

Μέτρο 6.3 Βελτίωση των γνώσεων σχετικά με την κατάσταση του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος 

700.000 660.906 94% 610.704 87% 

ΟΛΙΚΟ ΠΕ6 1.866.667 660.906 35% 610.704 33% 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 1.000.000 1.212.645 121% 1.001.013 100% 

ΟΛΙΚΟ ΕΠ 
 

52.721.604 31.558.177 60% 13.608.099 26% 
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1.1. Βασικά σημεία υλοποίησης ανά Προτεραιότητα της Ένωσης 
Η πορεία υλοποίησης του προγράμματος είναι ανισομερής με κάποιες Προτεραιότητες της 

Ένωσης (ΠΕ)  να έχουν ενεργοποιηθεί σε υψηλότερο βαθμό σε σχέση με άλλες. Οι ΠΕ 1 και 

ΠΕ 3 έχουν υψηλά ποσοστά ενεργοποίησης έργων και τα υψηλότερα ποσοστά 

απορρόφησης, ενώ  τις χαμηλότερες εντάξεις οι ΠΕ2 και ΠΕ 5 (Πίνακας 1&2).  

Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά τα βασικά σημεία υλοποίησης ανά ΠΕ και η 

συμβολή των έργων στους δείκτες εκροής (Πίνακας 3). 

ΠΕ 1 Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης αποδοτικής ως προς τους πόρους 

καινοτόμου ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας 

Η ΠΕ 1 έχει τη μεγαλύτερη χρηματοδοτική βαρύτητα στο πρόγραμμα. Η υλοποίηση της έχει 

προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό. Στο πλαίσιο της έχουν εκδοθεί 17 προσκλήσεις, έχουν 

ενεργοποιηθεί 9 Μέτρα και παρουσιάζει πολύ υψηλό ποσοστό σε όρους εντάξεων έργων 

(86%). 

Με την ολοκλήρωση του Σχέδιο Χορηγιών για την απόσυρση των αλιευτικών σκαφών, 

ολοκληρώθηκε και το Μέτρο 1.10 Οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων. Άλλα 

Μέτρα της που υλοποιούνται και παρουσιάζουν ολοκληρωμένα έργα είναι το Μέτρο 1.8 

που στοχεύει στη βελτίωση της υγείας και ασφάλειας στα σκάφη μέσω της παροχής 

χρηματοδότησης. Επίσης, σε μεγάλο βαθμό έχει προχωρήσει και η υλοποίηση του Μέτρου 

1.23 μέσω της ολοκλήρωσης και υλοποίησης των βελτιωτικών έργων που γίνονται στα 

αλιευτικά καταφύγια.  

Ομαλή υλοποίηση παρουσιάζει και το Μέτρο 1.19 που αφορά την χορήγηση αποζημίωσης 

στους αλιείς για τις καταστροφές στα αλιεύματα τους από τα δελφίνια. Οι εντάξεις έργων 

έχουν ολοκληρωθεί και οι δόσεις καταβάλλονται κανονικά.  Στο πλαίσιο του Μέτρου 1.18, 

οι εντάξεις είναι σχετικά χαμηλές. Ο λόγος αφορά κυρίως την ωριμότητα των έργων ΔΣ που 

συγκεντρώνουν και το μεγαλύτερο μέρος του εκτιμώμενου προϋπολογισμού. Το Σχέδιο για 

χορήγηση χρηματοδότησης για την καταπολέμηση του λαγοκέφαλου παρουσιάζει 

ικανοποιητική πρόοδο.  

Η ενεργοποίηση συνεχίζεται για τα Μέτρα 1.20 και 1.21, ωστόσο για το Μετρό 1.21 

πιθανώς να προκύψουν ζητήματα που να αφορούν το χαμηλό ενδιαφέρον από τους 

δικαιούχους. Σε αρχικό στάδιο υλοποίησης βρίσκεται το Μέτρο 1.3. Τα επόμενα βήματα 

που προγραμματίζονται εστιάζουν στην ολοκλήρωση της ενεργοποίησης της ΠΕ1 και στην 

διασφάλιση της ομαλής υλοποίησης. 

ΠΕ 2 Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης αποδοτικής ως προς τους πόρους 

καινοτόμου ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση υδατοκαλλιέργειας. 

Η ΠΕ 2  έχει τη σημαντική χρηματοδοτική βαρύτητα στο πρόγραμμα. Η υλοποίηση της δεν 

είχε την αναμενόμενη πορεία. Στο πλαίσιο της έχουν εκδοθεί 3 προσκλήσεις, έχουν 

ενεργοποιηθεί 2 Μέτρα και παρουσιάζει χαμηλά ποσοστά εντάξεων έργων (13%) και  

πληρωμών (11%). 
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Το Μέτρο 2.2 υλοποιείται μέσω του Σχεδίου Χορηγιών για Παραγωγικές Επενδύσεις στην 

Υδατοκαλλιέργεια. Το Μέτρο υλοποιείται χωρίς προβλήματα και αναμένεται προκήρυξη 

τρίτης πρόσκλησης για το ίδιο Σχέδιο. 

Κάτω από τη πρόσκληση για την αύξηση του δυναμικού των ζωνών υδατοκαλλιέργειας 

έχουν ενταχθεί δύο έργα Δημοσίων Συμβάσεων, το ένα εκ των οποίων (Εκπόνηση μελέτης 

για την χωροθέτηση περιοχών / ζωνών υδατοκαλλιέργειας), ολοκληρώθηκε. Ωστόσο ο 

λόγος για τη χαμηλή ενεργοποίηση της είναι το κατασκευαστικό έργο και θαλάσσιων 

εγκαταστάσεων για τον ελλιμενισμό των σκαφών υδατοκαλλιέργειας και την εξυπηρέτηση 

των θαλάσσιων εγκαταστάσεων των μονάδων υδατοκαλλιέργειας στην περιοχή Βασιλικού, 

του οποίου η ένταξη εκκρεμεί. 

ΠΕ 3 Ενίσχυση της εφαρμογής της ΚΑλΠ 

Η ΠΕ 3 έχει το υψηλότερο ποσοστό εντάξεων έργων και πληρωμών στο πλαίσιο του 

Προγράμματος και έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στην υλοποίησή της. Έχουν εκδοθεί 4 

προσκλήσεις (2 προσκλήσεις για έργα Δημοσίων Συμβάσεων και 2 για Σχέδια Χορηγιών) και 

έχουν ενεργοποιηθεί τα Μέτρα 3.1 και 3.2. 

Το Μέτρο 3.1 υλοποιείται μέσω του Σχεδίου Χορηγιών προμήθειας εξοπλισμού 

απαραίτητου για διασφάλιση διαβίβασης δεδομένων αλιείας, για το οποίο ολοκληρώθηκαν 

19 έργα ενώ οι εντάξεις συνεχίζονται μέσω της 2ης πρόσκλησης. Επίσης, για την 

παρακολούθηση, τον έλεγχο και την επιβολή των Κανόνων της ΚΑλΠ, έχουν ενταχθεί 3 έργα 

ΔΣ. Ολοκληρώθηκε το έργο για την  αγορά περιπολικών σκαφών ελέγχου αλιείας. 

ΠΕ 4 Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής 

Η ΠΕ 4 χαρακτηρίζεται από καθυστερήσεις που αφορούν στην εφαρμογή στρατηγικών από 

τις ΤΟΔΑ μέσω της έκδοσης προσκλήσεων υποβολής προτάσεων. Το 2019 δόθηκε έμφαση 

στην ενεργοποίησή τους μέσω της προκήρυξη προσκλήσεων προς τους Δικαιούχους τόσο 

για Σχεδία Χορηγιών όσο και έργα Δημοσίων Συμβάσεων από μέρους των ΤΟΔΑ. 

ΠΕ 5 Ενίσχυση της εμπορίας και μεταποίησης 

Η ΠΕ 5 παρουσιάζει χαμηλό ποσοστό ενεργοποίησης και απορρόφησης (13%) και η πορεία 

υλοποίησής της, δεν θεωρείται ικανοποιητική. Στην εικόνα αυτή συνέβαλλαν θέματα που 

αφορούν τον κλάδο της εμπορίας και μεταποίησης όπως ο μικρός τομέας μεταποίησης και 

η έλλειψη συνεργασίας και δημιουργίας οργανώσεων παραγωγών.  

Το Μέτρο 5.3 ολοκληρώθηκε μέσω του Σχεδίου Χορηγιών για επενδύσεις στον τομέα 

εμπορίας αλιευτικών προϊόντων, ωστόσο δε συνέβαλε στην εκπλήρωση του στόχου. Η μη 

εκπλήρωση του στόχου οφείλεται σε μειωμένο ενδιαφέρον από μέρους των Δικαιούχων  

αφού η πρόσκληση δεν είχε την αναμενομένη υποβολή προτάσεων προς χρηματοδότηση 

και τα έργα που υποβλήθηκαν ήταν χαμηλού προϋπολογισμού. Αυτό μπορεί να οφείλεται 

και στον κορεσμό σε ότι αφορά τις επενδύσεις από το ΕΤΑ 2007 2013. 
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Το επόμενο διάστημα, αναμένεται και η ενεργοποίηση του Μέτρου 5.4 Μεταποίηση 

προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, μέσω της ετοιμασίας του Σχεδίου Χορηγιών 

Μεταποίησης Αλιευτικών Προϊόντων. 

ΠΕ 6 Ενίσχυση της εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής 

Η συνολική πορεία υλοποίησης της ΠΕ 6 παρουσιάζει μέτρια εικόνα με τις εντάξεις κα τις 

πληρωμές των έργων να αντιστοιχούν περίπου στο 30% του προϋπολογισμού. Στο πλαίσιο 

της ΠΕ 6 έχουν εκδοθεί τέσσερις προσκλήσεις για έργα ΔΣ και ενεργοποιήθηκαν τα Μέτρα 

6.2 Προώθηση της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και αειφόρος χρήση των 

θαλάσσιων και παράκτιων πόρων και 6.3 Βελτίωση των γνώσεων σχετικά με την κατάσταση 

του θαλάσσιου περιβάλλοντος.  

Η πρόοδος του Μέτρου 6.2 επηρεάστηκε κυρίως λόγω έλλειψης προσωπικού και δεν 

υποβλήθηκαν έργα. Με την προκήρυξη νέας πρόσκλησης αναμένεται και η ένταξη τριών 

έργων ΔΣ.   

Το Μέτρο 6.3 παρουσιάζει μια θετικά εικόνα υλοποίησης, με την ολοκλήρωση τριών έργων 

ΔΣ.  

Δείκτες εκροών 

Στην συνέχεια παρατίθεται πίνακας με τους δείκτες εκροών (Πίνακας 3). Παρουσιάζεται η 

πορεία υλοποίησης του συνόλου των δεικτών εκροής που έχουν τεθεί στο Πρόγραμμα, η 

επίτευξη τους μέχρι τις 31.07.2019 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. 

(Στους Πίνακες που ακολουθούν, πράσινο χρώμα: Ολοκλήρωση) 
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Πίνακας 3 Δείκτες εκροών 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ / ΜΕΤΡΑ 

Δείκτης εκροών ΕΣ 
Π/υ 

Μέτρου 

Έργα Δημόσιων 
Συμβάσεων / Σχέδια 

Χορηγιών 

Αρ. 
εντ. 

Τ.στ 
2023 

% 
Αρ. 
ολ. 

Εκτίμ 
2023 

Παρατηρήσεις 

ΠΕ 1 

Μέτρο 1.3 Συμπράξεις 
μεταξύ επιστημόνων και 

αλιέων 

1.1 - Aριθ. έργων για την 

καινοτομία, τις συμβουλευτικές 

υπηρεσίες και τις εταιρικές 

σχέσεις με επιστήμονες 

5 500.000 

Δημιουργία και 
λειτουργία δικτύου 

μεταξύ επιστημόνων 
και αλιέων - Έργο ΔΣ 

0 5 0% - - 

Ένα έργο ΔΣ βρίσκεται 
προς ένταξη, η επίτευξη 
της τ.στ. θα διαφανεί σε 

επόμενο στάδιο 

Μέτρο 1.8 Υγεία και 
ασφάλεια 

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 

4 300.000 
Σχέδιο Χορηγιών για 

επενδύσεις στα 
αλιευτικά σκάφη 

35 200 18% 18 
 

Η πρόσκληση είναι 
ανοιχτή μέχρι το τέλος 
του έτους. Ωστόσο η 

τιμή στόχου είναι 
αρκετά υψηλή και η 

συμμετοχή των 
δικαιούχων μειωμένη 

και πιθανώς να μην 
επιτευχθεί ο τελικός 

στόχος  

Μέτρο 1.10 Οριστική 
παύση των αλιευτικών 

δραστηριοτήτων 

1.5 - Aριθ. έργων για την 

οριστική παύση 3 3.000.000 
Σχέδιο Χορηγιών προς 

τους αλιείς 
66 55 120% 66 66 Ολοκληρώθηκε 

Μέτρο 1.18 Προστασία και 
αποκατάσταση της 

θαλάσσιας 
βιοποικιλότητας και των 

οικοσυστημάτων 

1.6 - Aριθ. έργων για την 

προστασία και αποκατάσταση 

της θαλάσσιας βιοποικιλότητας 

και των οικοσυστημάτων 

2 4.850.666 

ΔΣ 2 Κατασκευή, 
τοποθέτηση ή 

εκσυγχρονισμός 
τεχνητών υφάλων 

ΔΣ 2: Χαρτογράφηση, 
Μελέτη 

13 14 93% 5 14 

Οι εντάξεις αναμένεται 
να ξεπεράσουν την τ.στ 
Αν και εξαρτάται από 

την ωριμότητα των έργω 
ΔΣ, η επίτευξη του 

στόχου είναι δυνατή 
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ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ / ΜΕΤΡΑ 

Δείκτης εκροών ΕΣ 
Π/υ 

Μέτρου 

Έργα Δημόσιων 
Συμβάσεων / Σχέδια 

Χορηγιών 

Αρ. 
εντ. 

Τ.στ 
2023 

% 
Αρ. 
ολ. 

Εκτίμ 
2023 

Παρατηρήσεις 

ΔΣ: Εφαρμογή 
διαχειριστικών μέτρων 

σε περιοχές Ν2000 
ΣΧ για την 

καταπολέμηση του 
λαγοκέφαλου 

 

Μέτρο 1.19 Προστασία και 
αποκατάσταση της 

θαλάσσιας 
βιοποικιλότητας - 
Συστήματα για την 

αποζημίωση των ζημιών 
που προκαλούνται στα 

αλιευματα από 
προστευόμενα θηλαστικά 

και  πτηνά 

1.6- Aριθ. έργων για την 

προστασία και  αποκατάσταση 

της θαλάσσιας  

βιοποικιλότητας και των 

οικοσυστημάτων" 

4 2.600.000 

Σχέδιο Χορηγιών για 
την αποζημίωση των 

ζημιών που 
προκαλούνται στα 

αλιεύματα από 
προστατευόμενα 

θηλαστικά 

339 300 113% 339 339 

Υλοποιείται. Έχουν 
ενταχθεί 339 

έργα. Ολοκληρώθηκε η 
καταβολή 

και της 4ης δόσης 

Μέτρο 1.20 Ενεργειακή 
απόδοση και μετριασμός 
της κλιματικής αλλαγής  - 

Επενδύσεις επί των 
αλιευτικών σκαφών – 

Έλεγχοι και Συστήματα 
Απόδοσης – Διερεύνηση 

της συμβολής των 
εναλλακτικών 

συστημάτων πρόωσης και 
του σχεδιασμού του 

κύτους 

1.7 - Aριθ. έργων για την 

ενεργειακή απόδοση και τον 

μετριασμό της κλιματικής 

αλλαγής 

5 120.000 
Σχέδιο Χορηγιών προς 

τους αλιείς 
29 20 145% 19 >20 

θα ξεπεράσει την τιμή 
στόχου και ο δείκτης θα 

επιτευχθεί 
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ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ / ΜΕΤΡΑ 

Δείκτης εκροών ΕΣ 
Π/υ 

Μέτρου 

Έργα Δημόσιων 
Συμβάσεων / Σχέδια 

Χορηγιών 

Αρ. 
εντ. 

Τ.στ 
2023 

% 
Αρ. 
ολ. 

Εκτίμ 
2023 

Παρατηρήσεις 

Μέτρο 1.21 Ενεργειακή 
απόδοση και μετριασμός 
της κλιματικής αλλαγής  - 

Αντικατάσταση ή 
εκσυγχρονισμός κύριων ή 

βοηθητικών κινητήρων 

1.8 - Aριθ. έργων για την 

αντικατάσταση ή τον 

εκσυγχρονισμό των κινητήρων 
5 160.000 

Σχέδιο Χορηγιών προς 
τους αλιείς 

2 20 10% 1 
 

Μειωμένο ενδιαφέρον 
από τους δικαιούχους, 

πιθανόν να μην 
επιτευχτεί ο στόχος 

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 

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 

4 6.760.000 
8 ΔΣ Βελτιωτικά στα 

καταφύγια και μελέτη 
8 8 100% 3 8 

Αναμένεται επίτευξη του 
στόχου 

ΠΕ 2 

Μέτρο 2.2 Παραγωγικές 

επενδύσεις στην 

υδατοκαλλιέργεια 

2.2 - Aριθ. έργων για τις 

παραγωγικές επενδύσεις στην 

υδατοκαλλιέργεια 
2 1.900.000 

Σχέδιο Χορηγιών προς 
τους 

υδατοκαλλιεργητές 
10 9 111% 9 >10 

Η τιμή στόχου 
αναμένεται να 

ξεπεραστεί και να 
επιτευχθεί 

Μέτρο 2.7 Αύξηση του 

δυναμικού των ζωνών 

υδατοκαλλιέργειας 

2.4 - Aριθ. έργων για την 

αύξηση του δυναμικού των 

ζωνών υδατοκαλλιέργειας και 

μέτρα για τη δημόσια υγεία και 

3 10.000.000 2 ΔΣ Μελέτες 2 3 67% 1 2 

 Η επίτευξη του στόχου 
εξαρτάται από το 

κατασκευαστικό έργο 
στην περιοχή Βασιλικού 
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ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ / ΜΕΤΡΑ 

Δείκτης εκροών ΕΣ 
Π/υ 

Μέτρου 

Έργα Δημόσιων 
Συμβάσεων / Σχέδια 

Χορηγιών 

Αρ. 
εντ. 

Τ.στ 
2023 

% 
Αρ. 
ολ. 

Εκτίμ 
2023 

Παρατηρήσεις 

την υγεία των ζώων 

ΠΕ 3 

Μέτρο 3.1 Έλεγχος και 

Επιβολή 

3.1 - Aριθ. έργων για την 

εφαρμογή του ενωσιακού 

συστήματος ελέγχου, 

επιθεωρήσεων και επιβολής 

2 5.966.803 

Κοινό πρόγραμμα 
ελέγχου 

 Αγορά περιπολικών 
σκαφών ελέγχου 

αλιείας 
Σχέδιο Χορηγιών για 

προμήθεια εξοπλισμού 
για εφαρμογή του 

ελέγχου 
Ανάπτυξη συστήματος 

ελέγχου 
Αναβάθμιση 

περιπολικών σκαφών 

36 41 88% 19 41 
Αναμένεται επίτευξη της 

τιμής στόχου 
  

Μέτρο 3.2 Συλλογή 

Δεδομένων 

3.2 - Aριθ. έργων για τη στήριξη 

της συλλογής, της διαχείρισης 

και της χρήσης δεδομένων 
1 4.426.910 

Εθνικό Πρόγραμμα 
Συλλογής Δεδομένων 

2 2 100% 
 

2 
Αναμένεται επίτευξη της 

τιμής στόχου 

ΠΕ 4 

Μέτρο 4.3 Εφαρμογή των 
στρατηγικών τοπικής 

ανάπτυξης - Σχέδια που 
υποστηρίζονται από ΤΟΔΑ 
(συμπεριλαμβανομένων 

δαπανών λειτουργίας και 
συντονισμού) 

4.1 - Αριθ. Επιλεγμένων 

στρατηγικών τοπικής 

ανάπτυξης 
1 6.700.000 

Εργα ΔΣ / Σχέδια 
Χορηγιών 

βάσει της Στρατηγικής 
Δράση 4.3.6 
Λειτουργικά 

3 3 100% 
 

3 
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ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ / ΜΕΤΡΑ 

Δείκτης εκροών ΕΣ 
Π/υ 

Μέτρου 

Έργα Δημόσιων 
Συμβάσεων / Σχέδια 

Χορηγιών 

Αρ. 
εντ. 

Τ.στ 
2023 

% 
Αρ. 
ολ. 

Εκτίμ 
2023 

Παρατηρήσεις 

Μέτρο 4.4 Δραστηριότητες 
συνεργασίας  

4.3 - Αριθ. Έργων συνεργασίας 
1 300.000 

Διακρατικά και 
Διατοπικά 

Έργα Δημόσιων 
Συμβάσεων 

     
Αναμένεται 1

η
 

Πρόσκληση 

ΠΕ 5 

Μέτρο 5.3 Μέτρα 
εμπορίας 

5.2 - Αριθ. έργων για τα μέτρα 

εμπορίας και την ενίσχυση της 

αποθεματοποίησης 
1 800.000 

Σχέδιο Χορηγιών προς 
τις επιχειρήσεις 

εμπορίας αλιευτικών 
προϊόντων 

5 8 63% 3 3 

Ολοκληρώθηκε 
Ολοκληρώθηκαν μόνο 
τα 3 έργα, μικρότερος 
αριθμός από τα έργα 

που 
προγραμματίζονταν. 

Ο στόχος για το 2023 δεν 
επιτεύχθηκε 

Μέτρο 5.4 Μεταποίηση 
προϊόντων αλιείας και 

υδατοκαλλιέργειας 

5.3-Aριθ. έργων για τη 

μεταποίηση 2 500.000 

Σχέδιο Χορηγιών προς 
τις επιχειρήσεις 

μεταποίησης 
αλιευτικών προϊόντων 

0 5 0% - - 
Σχέδιο στη ΔΑ προς  

έγκριση. 

ΠΕ 6 

Μέτρο 6.1 Ολοκληρωμένη 
Θαλάσσια Εποπτεία 

6.1 - Αριθ. έργων για την 

ολοκληρωμένη θαλάσσια 

εποπτεία Έργο ΔΣ(Κοινό 

Περιβάλλον Ανταλλαγήσ 

Πληροφοριών (ΚΠΑΠ), για την 

επιτήρηση 

1 466.667 

Κοινό Περιβάλλον 
Ανταλλαγής 

Πληροφοριών (ΚΠΑΠ), 
για την επιτήρηση του 
θαλάσσιου τομέα της 

ΕΕ 

0 1 0% 
 

1 
προκυρηχθηκε 1η 

πρόσκληση 16/07 - 
16/12/2019 

Μέτρο 6.2 Προώθηση της 
προστασίας του 

θαλάσσιου 

6.2 - Αριθ. έργων για την 

προστασία και τη βελτίωση των 

γνώσεων σχετικά με το 

1 700.000 
3 έργα ΔΣ, 

προγράμματα 
παρακολούθησης, 

0 3 0% 
 

3 
Αναμονή προσκλήσεων 

για την ένταξη του 
έργου. 
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ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ / ΜΕΤΡΑ 

Δείκτης εκροών ΕΣ 
Π/υ 

Μέτρου 

Έργα Δημόσιων 
Συμβάσεων / Σχέδια 

Χορηγιών 

Αρ. 
εντ. 

Τ.στ 
2023 

% 
Αρ. 
ολ. 

Εκτίμ 
2023 

Παρατηρήσεις 

περιβάλλοντος, και 
αειφορος χρήση των 

θαλάσσιων και παράκτιων 
πόρων 

θαλάσσιο περιβάλλον βάσεις δεδομένων, 
μελέτη για το 

θαλάσσιο περιβάλλον  

Μέτρο 6.3 Βελτίωση των 
γνώσεων σχετικά με την 

κατάσταση του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος 

6.2 - Αριθ. έργων για την 

προστασία και τη βελτίωση των 

γνώσεων σχετικά με το 

θαλάσσιο περιβάλλον 

1 700.000 

Έργα ΔΣ: Έρευνα Μη-
Αυτόχθονων Ειδών, 1

η
 

και 2
η
 Ακουστική και 

Οπτική Έρευνα, 
Εθνική Στρατηγική και 
Σχέδιο Δράσης για την 

ΟΔΠΠ 

3 3 100% 2 >3 
Αναμένεται επίτευξη του 

στόχου 
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1.2. Πλαίσιο Επίδοσης 
Στόχοι και Ορόσημα 2018 και εκτιμήσεις για το στόχο 2023. 

Το έτος 2018 διαφάνηκε η πρόοδος του Προγράμματος ως προς τους στόχους- ορόσημα που αφορούσαν τόσο τα οικονομικά αποτελέσματα όσο και τις 

εκροές.  

Πίνακας 4 Πλαίσιο Επίδοσης 

Μέτρα Ονομασία δείκτη 

2018 2023 

Ορόσημο 
για το 2018 

Πρόοδος 
μέχρι 

31/12/2018 

Στόχος 
2023 

Σχόλια 

 Οικονομικός δείκτης ΠΕ1 €4.750.000 €4. 563.846* 14.450.666 
Βάσει του προγραμματισμού και των 

έργων που αναμένεται να υλοποιηθούν, 
προβλέπεται η πλήρης κάλυψη του. 

1.23 

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

καταφύγια 

4 9 8 Αναμένεται επίτευξη του στόχου. 

1.10 1.5 - Αριθμός έργων για την οριστική παύση 55 66 55 Επιτεύχθηκε 

1.18 
1.6  - Αριθμός έργων για την προστασία και αποκατάσταση 
της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων 

2 6 14 Αναμένεται επίτευξη του στόχου. 

 Οικονομικός δείκτης ΠΕ2 €3.050.000 €711.367 11.400.000 
Εξαρτάται από την ένταξη του 

κατασκευαστικού έργου στην περιοχή 
του Βασιλικού. 

2.2 
2.2- Αριθμός έργων για τις παραγωγικές επενδύσεις στην 

υδατοκαλλιέργεια 
5 12 9 

Η τιμή στόχου αναμένεται να 
ξεπεραστεί και να επιτευχθεί 

2.7 
2.4 -Αριθμός έργων για την αύξηση του 

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

2 2 3 
 Η επίτευξη του στόχου εξαρτάται από 
το κατασκευαστικό έργο στην περιοχή 

του Βαιλικού. 

 Οικονομικός δείκτης ΠΕ3 €2.000.000 €2.836.726 10.282.602 
Αναμένεται να επιτευχθεί καθώς τα 

περισσότερα έργα έχουν ενταχθεί και 
βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης. 
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Μέτρα Ονομασία δείκτη 

2018 2023 

Ορόσημο 
για το 2018 

Πρόοδος 
μέχρι 

31/12/2018 

Στόχος 
2023 

Σχόλια 

3.1 
3.1 - Αριθμός έργων για την εφαρμογή του ενωσιακού 

συστήματος ελέγχου, επιθεωρήσεων και επιβολής 
8 52 41 Αναμένεται επίτευξη της τιμής στόχου 

3.2 
3.2 - Αριθμός έργων για τη στήριξη της συλλογής, της 

διαχείρισης και της χρήσης δεδομένων 
1 2 2 Αναμένεται επίτευξη της τιμής στόχου 

 Οικονομικός δείκτης ΠΕ4 €1.000.000 €423.692 6.500.000 

Αναμένεται η πλήρης κάλυψη του, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνολικός 

προϋπολογισμός των στρατηγικών 
τοπικής ανάπτυξης ανέρχεται στα €7,0 

εκ. 

4.2 4.1- Αριθμός επιλεγμένων στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης 3 3 3 Επιτεύχθηκε 

 Οικονομικός δείκτης ΠΕ5 €400.000 €136.780 800.000 Θα διαφανεί  

5.3 
5.2 -Αριθμός έργων για τα μέτρα εμπορίας και την ενίσχυση 

της αποθεματοποίησης 
4 5 8 Ο στόχος για το 2023 δεν επιτεύχθηκε 

 Οικονομικός δείκτης ΠΕ 6 €550.000 €610.705 1.400.000 Αναμένεται επίτευξη της τιμής στόχου 

6.3 
6.2 -Αριθμός έργων για την προστασία και τη βελτίωση των 

γνώσεων σχετικά με το θαλάσσιο περιβάλλον 
2 3 3 Επίτευξη της τιμής στόχου 

*  ΠΕ 1: Οι πραγματικές δαπάνες για το 2018 ανέρχονται σε €4,96 εκ., όμως λόγω του προκαταρκτικού ευρήματος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου τέθηκε σε 

αναστολή ποσό που αφορούσε δαπάνες του Μέτρου 1.19 (άρθρο 40.1 η).  
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Πίνακας 5 Πιστοποιημένες Δαπάνες 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠ 2014-2020 (€) 

 

       

 
ορόσημο 

2018 
Στόχος 2023 

Πιστοποιημ
ένες 

Δαπάνες 

Ποσοστό 
κάλυψης 
στόχου 

2018 

Διαφορά 
2018 

Διαφορά 
2023 

Οικονομικός 
Δείκτης ΠΕ1 

4.750.000 14.450.666 4.563.847 96 186.154 9.886.820 

Οικονομικός 
Δείκτης ΠΕ2 

3.050.000 11.400.000 711.367 23 2.338.633 10.688.633 

Οικονομικός 
Δείκτης ΠΕ3 

2.000.000 10.282.602 2.836.726 142 -836.726 7.445.876 

Οικονομικός 
Δείκτης ΠΕ4 

1.000.000 6.500.000 446.653 45 553.347 6.053.347 

Οικονομικός 
Δείκτης ΠΕ5 

400.000 800.000 136.800 34 263.200 663.200 

Οικονομικός 
Δείκτης ΠΕ6 

550.000 1.400.000 610.705 111 -60.705 789.295 

       

 
11.750.000 44.833.268 9.306.097 

 
2.443.903 35.527.171 

Στοιχεία από ΤΑΘΕ, Ημ: 24/4/2019 

 

Πλαίσιο Επίδοσης, σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης υλοποίησης: 

Σε ότι αφορά την ΠΕ1 στο πλαίσιο επίδοσης συμπεριλαμβάνονται 3 δείκτες εκροών και 

έχουν επιτευχθεί πλήρως οι στόχοι που τέθηκαν και για τους τρείς. Σε ότι αφορά τον 

Οικονομικό δείκτη της ΠΕ1, έχει επιτευχθεί ο στόχος για το 2018 σε ποσοστό 96% λόγω του 

προκαταρκτικού ευρήματος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και της αναστολής σε 

ποσό που αφορούσε δαπάνες του Μέτρου 1.19 (άρθρο 40.1 η). 

Σε ότι αφορά την ΠΕ2 στο πλαίσιο επίδοσης συμπεριλαμβάνονται 2 δείκτες εκροών και 

έχουν επιτευχθεί πλήρως οι στόχοι που τέθηκαν και για τους δυο. Σε ότι αφορά τον 

Οικονομικό δείκτη της ΠΕ2, δεν έχει επιτευχθεί ο στόχος, αφού η εκπλήρωση του 

ανέρχεται μόλις στο 23%. 

Η μη εκπλήρωση του στόχου οφείλεται στην καθυστέρηση υλοποίησης 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, λόγω της 

πολυπλοκότητας των διοικητικών διαδικασιών σε εθνικό επίπεδο και του συντονισμού 

πολλών διαφορετικών υπουργείων/φορέων ώστε να εξευρεθεί κοινή γραμμή κυρίως λόγω 

της σημαντικότητας του χώρου υλοποίησης του (supply-driven issues). Συγκεκριμένα, στην 

περιοχή χωροθέτησης του έργου βάσει της σχετικής μελέτης υπήρχε ανταγωνισμός για τη 

χρήση του, αφού προγραμματιζόταν να γίνει στην περιοχή τεχνολογικό πάρκο. Τη δεδομένη 



26 
 

στιγμή το πρόβλημα έχει επιλυθεί και υπάρχει η συγκατάθεση όλων των εμπλεκομένων 

φορέων για υλοποίηση του έργου. Σε ότι αφορά το στόχο για το 2023, βάσει των 

τελευταίων εξελίξεων, το 2019 ολοκληρώνονται όλες οι προπαρασκευαστικές μελέτες και 

το κατασκευαστικό έργο αναμένεται να ξεκινήσει 2020-2021 και θα έχει διάρκεια 2 χρόνια. 

Ως εκ τούτου, λόγω της μεγάλης σημαντικότητας του έργου και του μεγέθους του, 

βρίσκεται υπό συνεχή παρακολούθηση και μελετώνται διάφορα σενάρια ώστε να 

διασφαλιστεί η υλοποίηση του και η πλήρης απορρόφηση των πόρων του προγράμματος. 

Στην περίπτωση που υπάρξει άμεσα ουσιαστική ώθηση του έργου, τότε θα υλοποιηθεί 

κανονικά εντός της προγραμματικής περιόδου και επομένως προβλέπεται η πλήρης 

κάλυψη του στόχου της ΠΕ2, ενώ η μεταφορά του αποθεματικού επίδοσης από την ΠΕ2 θα 

αποτελέσει πρόβλημα στην εύρεση των πόρων για την ολοκλήρωση του έργου. Σε 

διαφορετική περίπτωση, εξετάζεται το ενδεχόμενο το έργο να ξεκινήσει την υφιστάμενη 

περίοδο και να συνεχίσει τη νέα περίοδο ως έργο γέφυρα, εάν ολοκληρωθεί μετά το 2023. 

Απομακρυσμένο σενάριο είναι η μη υλοποίηση του εντός της υφιστάμενης περιόδου και η 

ένταξη του ως έργο της νέας περιόδου που ουσιαστικά ξεκινά το 2021. Ανάλογα με το 

σενάριο που τελικά θα εφαρμοστεί, θα πρέπει να γίνουν και οι αντίστοιχες προσαρμογές 

στην κατανομή των πόρων των ΠΕ, με μεταφορά πόρων σε αυτές που υπάρχει ανάγκη, 

όπως η ΠΕ1, ΠΕ3 και Τεχνική Βοήθεια. Παράλληλα, μελετάται και η ενεργοποίηση επομένης 

πρόσκληση για το Μέτρο 2.2 για παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια. 

Σε ότι αφορά την ΠΕ3 στο πλαίσιο επίδοσης συμπεριλαμβάνονται 2 δείκτες εκροών και 

έχουν επιτευχθεί πλήρως οι στόχοι που τέθηκαν και για τους δυο. Σε ότι αφορά τον 

Οικονομικό δείκτη της ΠΕ3, έχει επίσης επιτευχθεί πλήρως ο στόχος για το 2018 σε 

ποσοστό 142%. 

Σε ότι αφορά την ΠΕ4 στο πλαίσιο επίδοσης συμπεριλαμβάνεται 1 δείκτης εκροών και έχει 

επιτευχθεί πλήρως ο στόχος που τέθηκε. Σε ότι αφορά τον Οικονομικό δείκτη της ΠΕ4, δεν 

έχει επιτευχθεί ο στόχος, αφού η εκπλήρωση του ανέρχεται μόλις στο 42%. Η μη 

εκπλήρωση του στόχου οφείλεται σε πολλούς παράγοντες και συνοψίζονται σε μειωμένο 

ενδιαφέρον από μέρους των Δικαιούχων (demand-driven issues), πολυπλοκότητα 

διοικητικών διαδικασιών σε εθνικό επίπεδο κυρίως σε ότι αφορά το θέμα των κρατικών 

ενισχύσεων (supply-driven issues), καθώς και κοινωνικοοικονομικές αλλαγές στο 

περιβάλλον των Δικαιούχων που άλλαξαν τις ανάγκες τους βάσει της αρχικής στρατηγικής, 

αλλά και της νομοθεσίας για κάποια συγκεκριμένα θέματα όπως ο αλιευτικός τουρισμός 

(context-driven issues).  

Βεβαίως, η μη εκπλήρωση του στόχου οδηγεί σε αναγκαστική μείωση και των 

προϋπολογισμών των στρατηγικών των ΤΟΔΑ λόγω αφαίρεσης του ποσού επίδοσης που 

ισοδυναμεί και σε αντίστοιχη μείωση του εγκεκριμένου ποσού των λειτουργικών εξόδων 

της κάθε ΤΟΔΑ, γεγονός που αναγκάζει τις ΤΟΔΑ να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα και 

που ενδεχομένως να δυσκολέψει τη λειτουργία τους. Λαμβάνοντας υπόψη τα σημερινά 

δεδομένα, οι ΤΟΔΑ θα προχωρήσουν άμεσα σε αναθεώρηση και προσαρμογή των 

στρατηγικών τους βάσει των νέων δεδομένων και ήδη έχει πραγματοποιηθεί συνάντηση με 

όλες τις ΤΟΔΑ για συζήτηση και καθορισμός επόμενων βημάτων. Το 2019 θα είναι το έτος 



27 
 

ενεργοποίησης των δράσεων των στρατηγικών, επομένως προβλέπεται η πλήρης κάλυψη 

του στόχου του Προγράμματος μέχρι το 2023. 

Σε ότι αφορά την ΠΕ5 στο πλαίσιο επίδοσης συμπεριλαμβάνεται 1 δείκτης εκροών και έχει 

επιτευχθεί πλήρως ο στόχος που τέθηκε. Σε ότι αφορά τον Οικονομικό δείκτη της ΠΕ5, δεν 

έχει επιτευχθεί ο στόχος, αφού η εκπλήρωση του ανέρχεται στο 34%. Η μη εκπλήρωση του 

στόχου οφείλεται σε μειωμένο ενδιαφέρον από μέρους των Δικαιούχων (demand-driven 

issues), αφού η πρόσκληση δεν είχε την αναμενομένη υποβολή προτάσεων προς 

χρηματοδότηση και τα έργα που υποβλήθηκαν ήταν χαμηλού προϋπολογισμού. Αυτό 

μπορεί να οφείλεται και στον κορεσμό σε ότι αφορά τις επενδύσεις από το ΕΤΑ 2007-2013. 

Η κατανομή των πόρων για το Μέτρο 5.2 (άρθρο 67) δεν θα απορροφηθεί, αφού δεν 

υπάρχει αποθεματοποίηση στην Κύπρο. Αν και δεν σχετίζεται άμεσα με το πλαίσιο 

επίδοσης, αποτελεί ουσιαστική ένδειξη για τη μη ύπαρξη ενδιαφέροντος για την υλοποίηση 

έργων στα πλαίσια της ΠΕ5, αφού η εμπόρια των ντόπιων αλιευτικών προϊόντων αφορά τα 

νωπά, τα οποία δεν έχουν πρόβλημα διάθεσης, ενώ η μεταποίηση είναι συγκριτικά μικρός 

τομέας. Ως εκ τούτου η μη επίτευξη του στόχου δεν μπορεί να θεωρηθεί ως κίνδυνος για 

τον τομέα. Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν και τη μη 

επίτευξη του στόχου, θα γίνει προκήρυξη του διαθέσιμου προϋπολογισμού για σχέδιο 

επενδύσεων στο τομέα της μεταποίησης, ενώ αναμένεται η υλοποίηση αντίστοιχων 

σχεδίων εμπορίας και μεταποίησης μέσω των ΤΟΔΑ και της ΠΕ4. Ανάλογα με το ενδιαφέρον 

θα πρέπει να γίνουν και οι αντίστοιχες προσαρμογές στην κατανομή των πόρων των ΠΕ, με 

μεταφορά πόρων σε αυτές που υπάρχει ανάγκη, όπως η ΠΕ1, ΠΕ3 και Τεχνική Βοήθεια. 

Σε ότι αφορά την ΠΕ6 στο πλαίσιο επίδοσης συμπεριλαμβάνεται 1 δείκτης εκροών και έχει 

επιτευχθεί πλήρως ο στόχος που τέθηκε. Σε ότι αφορά τον Οικονομικό δείκτη της ΠΕ6, 

βάσει των πιστοποιημένων δαπανών η εκπλήρωση του στόχου για τον οικονομικό δείκτη 

έχει ανέλθει σε ποσοστό 111%. 

Τέλος, βάσει των πιο πάνω δεδομένων, τα ποσά του πλαισίου επίδοσης από τις ΠΕ2, ΠΕ4 

και ΠΕ5 αναμένεται να μεταφερθούν στις ΠΕ1 και ΠΕ3 στις οποίες υπάρχουν ώριμα έργα 

προς άμεση υλοποίηση 

 

  



28 
 

2. Αξιολόγηση Αποτελεσματικότητας σε επίπεδο Ειδικού 

Στόχου 
 

Ερώτηση 1:Σε ποιο βαθμό το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θάλασσα» συνέβαλε στην 

επίτευξη του Ειδικού Στόχου 1.1 Μείωση του αντίκτυπου της αλιείας στο θαλάσσιο 

περιβάλλον συμπεριλαμβανομένης της κατά το δυνατόν αποφυγής των ανεπιθύμητων 

αλιευμάτων. 

Το ΕΠ «Θάλασσα» δεν αναμένεται να συμβάλει στην επίτευξη του ΕΣ καθώς τα Μέτρα που 

τον εξυπηρετούν δεν αναμένεται να υλοποιηθούν (Μέτρο 1.15, 1.17, 1.24). Κατά την 

υλοποίηση του προγράμματος δόθηκε προτεραιότητα στα Μέτρα που ανταποκρίνονται 

αποτελεσματικότερα στη ζήτηση από πλευράς δικαιούχων και στα Μέτρα με τα πιο ώριμα 

έργα. 

Ερώτηση 2: Σε ποιο βαθμό το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συνέβαλε στην επίτευξη του 

Ειδικού Στόχου 1.2 Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και 

των οικοσυστημάτων (μέσω του Μέτρο 1.18). 

Συνολικά στο Μέτρο 1.18 οι εντάξεις έχουν προχωρήσει σε μέτριο βαθμό (34%) και οι 

δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί είναι χαμηλές (6% επί του συνολικού 

προϋπολογισμού, Πίνακας 2 . Το μεγαλύτερος μέρος του προϋπολογισμού αφορά έργα ΔΣ 

των οποίων η υλοποίηση δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. Ο δείκτης εκροών "1.6 - Aριθ. έργων για 

την προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των 

οικοσυστημάτων" έχει σχεδόν επιτευχθεί από πλευράς ενταγμένων έργων και η τιμή 

στόχου αναμένεται να ξεπεραστεί. 

Στο στόχο αναμένεται να συμβάλλουν έργα Δημοσίων Συμβάσεων για κατασκευή, 

τοποθέτηση ή εκσυγχρονισμός τεχνητών υφάλων και έργα προστασίας και αποκατάστασης 

του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Ωστόσο, στο στάδιο αυτό και αναφορικά με τη συμβολή 

των έργων ΔΣ  στον ΕΣ δεν μπορεί να προκύψει μια ολοκληρωμένη εικόνα καθώς μόνο το 

έργο ΔΣ Χαρτογράφηση λιβαδιών Ποσειδώνιας & άλλων σημαντικών οικοτόπων 

υλοποιείται. Η υλοποίηση του έργου αφορά στην κάλυψη 130 km2 περιοχών Natura 2000 

και 17 km2 θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών. 

Σχετικά με την επίδραση των προβλεπόμενων δράσεων στον ΕΣ, και με βάση τις απαντήσεις 

των εξειδικευμένων στελεχών του ΤΑΘΕ, η επιτήρηση και η ορθή διαχείριση είναι το κλειδί 

προς την προστασία των περιοχών ωστόσο η έλλειψη ατόμων επηρεάζει το στόχο αυτό. 

Επίσης στην πρόληψη και την επιτήρηση μπορεί να συμβάλλει και η ευαισθητοποίηση του 

κοινού.  

Στην ίδια κατεύθυνση υλοποιείται και το Σχέδιο Χορηγιών για την καταπολέμηση του 

λαγοκέφαλου. Το συνολικό ποσό των πληρωμών ανήλθε σε € 312.435 που αντιστοιχεί με 

την αλίευση 104.145 κιλών λαγοκέφαλων. Ο συνολικός αριθμός ενδιαφερόμενων αλιειών 

ανέρχεται σε 88.  

Σύμφωνα με τις απόψεις των εκπροσώπων αλιειών προέκυψαν τα παρακάτω:  
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Το συγκεκριμένο Σχέδιο δύναται να πετύχει τους στόχους του και  το συγκεκριμένο είδος να 

μην αποτελεί πλέον απαγορευτικό στοιχείο για την ανάπτυξη της παράκτιας αλιείας, καθώς 

οι δράσεις είναι χρήσιμες στο ισοζύγιο των αλιευμάτων, μπορεί να παρέχει ένα καλό 

μεροκάματο και να συνεισφέρει θετικά σχετικά με τους λουόμενους στην παραλία. Θετικές 

θεωρούνται και οι επιδράσεις του  ως προς την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας. 

Ως προς τον τρόπο που υλοποιείται όμως προκύπτουν κάποιες αδυναμίες.  Συγκεκριμένα ο 

τρόπος πληρωμής δεν θεωρείται αποτελεσματικός και αυτό μπορεί να επηρεάσει τη 

συνολική αποτελεσματικότητα του Σχεδίου. Η ροή των χρημάτων δεν είναι συνεχόμενη και 

έτσι οι αλιείες δεν μπορούν να απασχολούνται όλο το χρόνο με τον λαγοκέφαλο, παρόλο 

που η φύση της κατάστασης είναι πιεστική και απαιτεί συνεχόμενη ενασχόληση. Σύμφωνα 

με το ΤΑΘΕ, ο λαγοκέφαλος δεν μπορεί να εξαλειφθεί δεδομένου ότι πολλαπλασιάζεται 

πολύ γρήγορα και δεν έχει θηρευτές. Επιτυγχάνεται ένα μικρό ποσοστό του στόχου σε 

σχέση με τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. 

Ερώτηση 3: Σε ποιο βαθμό το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συνέβαλε στην επίτευξη του 

Ειδικού Στόχου 1.3 Εξασφάλιση ισορροπίας μεταξύ αλιευτικής ικανότητας και 

διαθέσιμων αλιευτικών δυνατοτήτων  (Μέτρο 1.10). 

Ο ΕΣ εξυπηρετείται από το Μέτρο 1.10, το οποίο έχει ολοκληρωθεί μέσω του Σχεδίου 

Απόσυρσης Αλιευτικών Σκαφών Παράκτιας Αλιείας Μικρής Κλίμακας που είχε ως σκοπό την 

επίτευξη καλύτερης διαχείριση των αλιευτικών αποθεμάτων μέσω της οριστικής παύσης 

αλιευτικών δραστηριοτήτων. 

Μέσω του Σχεδίου αποσύρθηκαν 66 αλιευτικά σκάφη μικρής παράκτιας αλιείας κάτω των 

12 μέτρων. Οι αποσύρσεις ήταν περισσότερες από τις αρχικά προβλεπόμενες (55 σκάφη). Η 

πλειοψηφία αξιοποιήθηκε ως εκθέματα, τα περισσότερα στο πανεπιστήμιο Κύπρου, τα 

υπόλοιπα σε δήμους και κοινότητες ενώ όσα δεν είχαν άλλη αξία, καταστραφήκαν. 

Τα αποτελέσματα του Σχεδίου μπορούν να παρακολουθούνται μέσω εκθέσεων που  

καταρτίζονται για την αλιευτική ικανότητα (balance report). Σύμφωνα με τα αρμόδια 

στελέχη του ΤΑΘΕ, σε αυτό το στάδιο, είναι δύσκολο να εξαχθούν συμπεράσματα ως προς 

την επίτευξη του στόχου. Η έκθεση έχει δείκτες που δείχνουν την συνολική εικόνα στα 

οικονομικά και στα βιολογικά, ωστόσο η έκθεση του 2019 αφορά οικονομικά του 2016-

2017. Επίσης καθώς οι  παράκτιοι αλιείς ψαρεύουν πολλά είδη δεν μπορεί να δοθεί μια 

σίγουρη εικόνα με  τους δείκτες που  χρησιμοποιούμε σήμερα.  

Η αποτελεσματικότητα του Σχεδίου αμφισβητείται από εκπροσώπους της παράκτιας 

αλιείας. Σύμφωνα με αυτούς το μέτρο δεν αντιμετωπίζει αποτελεσματικά το ζήτημα  καθώς 

εστιάζει στην απόσυρση των μικρών σκαφών της παράκτιας αλιείας, όπου υπάρχουν 

αλιεύματα σε καλή κατάσταση, ενώ το πρόβλημα δημιουργείται από τα μεγάλα σκάφη. 

Υποστηρίχθηκε ότι το μέτρο της απόσυρσης δεν λειτουργεί αποτελεσματικά γιατί ενώ 

αποσύρεται μια μικρότερη τράτα δίνονται άδειες σε μεγαλύτερες αυξάνοντας την αλιευτική 

ικανότητα εντός των υδάτων μέχρι τα 12 μίλια και με αυτό τον τρόπο δεν εξασφαλίζατε η 

διαθεσιμότητα των αλιευμάτων. Το θέμα αφορά την αλιευτική ικανότητα στο σύνολο και 

έτσι προτείνεται να προσεγγίζεται. 



30 
 

Η αποτελεσματικότητα του Μέτρου θα διαφανεί μέσω των εκθέσεων των επόμενων ετών. 

Σε κάθε περίπτωση η έγκαιρη ολοκλήρωση του αποτελεί θετικό στοιχείο. 

Ερώτηση 4: Σε ποιο βαθμό το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συνέβαλε στην επίτευξη του 

Ειδικού Στόχου 1.4 Αύξηση της ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας των αλιευτικών 

επιχειρήσεων και βελτίωση της ασφάλειας και των συνθηκών εργασίας (Μέτρο 1.6, 1.8, 

1.19, 1.23). 

Το Μέτρο 1.6 που αφορά την διαφοροποίηση και τις νέες μορφές εισοδήματος δεν 

υλοποιείται οπότε δεν διατίθενται στοιχεία σχετικά με νέες θέσεις εργασίας και νέες 

μορφές εισοδήματος. Τα Μέτρα 1.8, 1.19 και 1.23 υλοποιούνται ομαλά με αρκετά ώριμα 

ή/και ολοκληρωμένα έργα.  

Το Μέτρο 1.19 στοχεύει να συμβάλει στην επίτευξη του ΕΣ μέσω του ΣΧ για παροχή 

αποζημίωσης των ζημιών που προκαλούνται στα αλιεύματα από προστατευόμενα 

θηλαστικά. Έχει ολοκληρωθεί από πλευράς εντάξεων έργων και εκκρεμούν οι πληρωμές 

των τελευταίων δόσεων. 

Το ζήτημα των προστατευόμενων θηλαστικών αποτελεί ένα κρίσιμο θέμα για τους αλιείες. 

Οι ζημιές που προκαλούνται αφορούν την απώλεια ψαριών, ζημιές στο δόλωμα και στα 

παραγάδια.  Η αποζημίωση που δόθηκε θεωρείται χαμηλή (τόσο από το σύνδεσμο αλιείας 

όσο και πολυδύναμων σκαφών). Το μέτρο θεωρείται ότι θα ήταν πιο αποτελεσματικό αν 

δεν εστίαζε μόνο στην αποζημίωση αλλά σε τρόπους που να απωθούν τα δελφίνια τα οποία 

δημιουργούν σημαντικά προβλήματα. 

Το Μέτρο 1.8 υγεία και ασφάλεια, έχει μέτριες εντάξεις και πληρωμές. Η επίδραση του ως 

προς την ποιότητα και την βελτίωση των συνθηκών εργασίας θεωρείται ικανοποιητική 

παρά την περιορισμένη συμμετοχή των δικαιούχων. Έγινε πρόταση για μεγαλύτερη 

χρηματοδότηση στην ασφάλεια γιατί οι αλιείς έχουν ανάγκη από μεγαλύτερες επενδύσεις 

που  να επεκτείνονται σε όλο το σκάφος. Ένα άλλο θέμα που σημειώθηκε για τα έργα στα 

καταφύγια είναι ότι  τα σκάφη σε αλιευτικά καταφύγια είναι πολλά λόγω τη χρήσης του και 

από μη αλιευτικά ιδιωτικά σκάφη. 

Το Μέτρο 1.23 στοχεύει στη βελτίωση των υποδομών στα αλιευτικά καταφύγια. Από 

πλευράς εντάξεων έχει ολοκληρωθεί αλλά οι πληρωμές είναι χαμηλές. Ήδη έχουν 

ολοκληρωθεί τέσσερα έργα. Σύμφωνα με το Infosys ο αριθμός αλιέων που επωφελούνται 

από την πράξη ανέρχεται σε 202 άτομα και ο αριθμός λοιπών χρηστών του λιμένα ή άλλων 

εργαζομένων που επωφελούνται από την πράξη ανέρχεται σε 555 άτομα. 

Το συγκεκριμένο μέτρο θεωρείται ότι έχει σημαντική επίδραση στην ποιότητα και τη 

βελτίωση των συνθηκών εργασίας.. 

Ερώτηση 5: Σε ποιο βαθμό το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συνέβαλε στην επίτευξη του 

Ειδικού Στόχου 1.5 Παροχή στήριξης στην ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης, της 

καινοτομίας, περιλαμβανομένης της αύξησης της ενεργειακής αποδοτικότητας, και της 

μεταφοράς γνώσης (Μέτρο 1.3, 1.20. 1.21). 
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Καθώς το Μέτρο 1.3 είναι σε αρχικό στάδιο, η επίδραση στο στόχο αφορά κυρίως το Μέτρο 

1.20 και το 1.21. Στοιχεία σχετικά με μείωση στην κατανάλωση καυσίμων και τις εκπομπές 

ρύπων δεν υπάρχουν καθώς δεν είναι μετρήσιμη η επίπτωση. Και από τα δύο Σχέδια  ο 

αριθμός των ωφελούμενων αλιειών ανέρχεται σε 29 (στοιχεία από το IS).  

Το Σχέδιο Χορηγιών για αντικατάσταση και εκσυγχρονισμό των κινητήρων θεωρείται ότι 

έχει περιορισμένη εμβέλεια. Οι αδυναμίες  του αφορούν στο μεγάλο κόστος, το μικρό 

ποσοστό επιχορήγησης (30%) και στη μείωση του μεγέθους του κινητήρα που κατά τους 

αλιείς είναι πολύ δύσκολο να βρουν στη αγορά να τους αντικαταστήσουν. Δεν υπάρχει 

ενδιαφέρον από τους αλιείες και τα ποσοστά των αιτήσεων είναι χαμηλά. 

Γενικά υποστηρίχθηκε ότι  η μείωση των ρύπων έχει σημασία και όχι ο κινητήρας, καθώς 

πρέπει να είναι απαραίτητα μεγάλοι για να κινούν με ευκολία και ταχύτητα τα σκάφη και 

επίσης η αύξηση του κινητήρα σχετίζεται με την ασφάλεια των αλιειών. Οι σύγχρονοι 

κινητήρες , αν και μεγαλύτεροι, δημιουργούν λιγότερη ρύπανση σε σχέση με τους παλιούς. 

Ερώτηση 6: Σε ποιο βαθμό το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συνέβαλε στην επίτευξη του 

Ειδικού Στόχου  2.1 Παροχή στήριξης στην ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης, της 

καινοτομίας και της μεταφοράς γνώσης στις μονάδες υδατοκαλλιέργειας (Μέτρα: 2.1, 

2.5) 

Για τον Ειδικό Στόχο 2.1 δεν υπήρξε καμία πρόοδος καθώς δεν υπάρχει επενδυτικό 

ενδιαφέρον προς αυτή την κατεύθυνση και τα Μέτρα 2.1 και 2.5 δεν αναμένεται να 

υλοποιηθούν. 

Ερώτηση 7: Σε ποιο βαθμό το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συνέβαλε στην επίτευξη του 

Ειδικού Στόχου 2.2 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των 

επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας, περιλαμβανομένης της βελτίωσης της ασφάλειας και 

των συνθηκών εργασίας, ιδίως των ΜΜΕ (Μέτρο 2.2). 

Το Μέτρο 2.2 υλοποιείται μέσω του Σχεδίου Χορηγιών για Παραγωγικές Επενδύσεις στην 

Υδατοκαλλιέργεια. Έχει υψηλό ποσοστό εντάξεων και απορρόφησης και στο επόμενο 

διάστημα αναμένεται και η προκήρυξη τρίτης πρόσκλησης. 

Σχετικά με τα αποτελέσματα του, υπήρξε αύξηση της παραγωγής τόσο σε ποσότητα όσο και 

σε αξία αλλά οι επιπτώσεις θα φανούν σε τρία χρόνια από την υλοποίηση της δράσης. Τα 

ποσά για την αύξηση της παραγωγής απορροφήθηκαν και έγινε αύξηση της παραγωγής 

πιάνοντας τα ανώτερα όρια των παραγόμενων ανταγωνιστικών προϊόντων.  Αγοράστηκαν 

κλωβοί, εξοπλισμός, μηχανήματα κλπ. 

Βελτίωση σημείωσαν και οι εργασιακές συνθήκες δεδομένου ότι έγιναν επενδύσεις για την 

βελτίωση των εργασιακών συνθηκών με έναν υψηλό αριθμό εργαζομένων να 

επωφελούνται από την πράξη (363 άτομα, στοιχεία από IS).  

Ερώτηση 8: Σε ποιο βαθμό το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συνέβαλε στην επίτευξη του 

Ειδικού Στόχου 2.3 Προστασία και αποκατάσταση της υδρόβιας βιοποικιλότητας και της 

ενίσχυσης των οικοσυστημάτων που αφορούν την υδατοκαλλιέργεια και της προώθησης 

της αποδοτικής ως προς τους πόρους υδατοκαλλιέργειας (Μέτρα 2.3, 2.4, 2.7) 
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Τα Μέτρα 2.3 και 2.4 τα οποία στόχευαν σε χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και 

μείωση χρήσης νερού και χημικών, δεν αναμένεται να υλοποιηθούν. 

Στο πλαίσιο του Μέτρου 2.7, ολοκληρώθηκε η  μελέτης για την χωροθέτηση περιοχών / 

ζωνών υδατοκαλλιέργειας.  Το αποτέλεσμα που αναμένονται από αυτή τη δράση είναι να 

δημιουργηθεί μια νέα ζώνη υδατοκαλλιέργειας και προβλέπεται να φιλοξενήσει 4 μονάδες  

αρχικής  χωρητικότητας  χιλίων τόνων η κάθε μια με ελάχιστο βάθος τα σαράντα μέτρα. 

Ωστόσο το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού δεσμεύεται από το κατασκευαστικό 

έργο στην περιοχή του Βασιλικού, το οποίο είναι πολύ κρίσιμο καθώς χωρίς αυτό δεν 

υπάρχει εξυπηρέτηση των μονάδων που είναι εκεί. 

Ερώτηση 9: Σε ποιο βαθμό το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συνέβαλε στην επίτευξη του 

Ειδικού Στόχου 3.1 Βελτίωση και παροχή επιστημονικής γνώσης καθώς και βελτίωση της 

συλλογής και διαχείρισης δεδομένων (Μέτρο 3.1) 

Για την επίτευξη του ΕΣ, υλοποιείται το πρόγραμμα Συλλογής και Διαχείρισης Δεδομένων 

Αλιείας για την περίοδο 2014 -2020. Ωστόσο ειδικά για τη συλλογή δεδομένων αυξήθηκε ο 

διοικητικός φόρτος, οι διαδικασίες είναι πιο απαιτητικές και μάλλον δεν βελτιώθηκε αλλά 

αυξήθηκε το φορτίο. 

Ερώτηση 10: Σε ποιο βαθμό το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συνέβαλε στην επίτευξη του 

Ειδικού Στόχου 3.2 παροχή στήριξης στην παρακολούθηση, τον έλεγχο και την επιβολή, 

ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό τις θεσμικές ικανότητες και την αποτελεσματικότητα της 

δημόσιας διοίκησης, χωρίς αύξηση του διοικητικού φόρτου. 

Το Μέτρο 3.1 έχει υψηλό ποσοστό εντάξεων, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές σε 

μέτριο ποσοστό. Θεωρείται πολύ χρήσιμο μέτρο μέσα από το οποίο επιτυγχάνεται πλήρης 

καταγραφή των αλιευμάτων. Οι παρεμβάσεις που υλοποιούνται συμβάλλουν στην 

βελτίωση του ελέγχου της Θάλασσας μέσω της παροχής στατιστικών κάθε χρόνο προς το 

ΤΑΘΕ και κάθε 6 μήνες γίνεται παρακολούθηση στους  βυθούς και τις θάλασσες.  Ωστόσο η 

εφαρμογή του  έχει διοικητικό κόστος και τεχνικές δυσκολίες στους αλιείς αλλά και έξοδα 

για τη συμμετοχή των σκαφών στο πρόγραμμα. 

Η Κύπρος έχει ανάγκη για ενίσχυση του ελέγχου, τόσο των ερασιτεχνών όσο και 

επαγγελματιών ψαράδων. Ο αποτελεσματικός έλεγχος των αλιευτικών δραστηριοτήτων,  

επιτυγχάνεται όταν δουλεύουν τα περιπολικά. ‘Ένα ζήτημα που δημιουργείται αφορά στο 

ότι τα περιπολικά δεν είναι στην θάλασσα όλο το 24ωρο και έτσι δεν κάνουν περιπολίες το 

βράδυ ενώ υπάρχει ανάγκη για αστυνόμευση όλο το 24ωρο. Στην κατεύθυνση αυτή 

εξετάζεται η δυνατότητα για πρόσληψη ατόμων  για να εργάζονται εκτός ωραρίου την 

νύχτα και τα σαββατοκύριακα. 

Ερώτηση 11: Σε ποιο βαθμό το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συνέβαλε στην επίτευξη του 

Ειδικού Στόχου 5.1 Βελτίωση της οργάνωσης της αγοράς για προϊόντα αλιείας και 

υδατοκαλλιέργειας (Μέτρο 5.2 και 5.3) 

Το Μέτρο 5.2 που αφορά ενισχύσεις στην αποθεματοποίηση δεν θα υλοποιηθεί.  
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Το Μέτρο 5.3 ολοκληρώθηκε με τρία ολοκληρωμένα έργα που αφορούν κυρίως την αγορά 

αυτοκινήτων για μεταφορά ψαριών σε τρεις επιχειρήσεις. Σε σχέση με την τιμή στόχου του 

δείκτη, ολοκληρώθηκαν λιγότερα έργα.  

Ο κλάδος έχει προοπτικές και η Κύπρος έχει ιδανικό περιβάλλον για παραγωγή ψαριών 

ποιότητας. Ωστόσο, η δημιουργία οργανώσεων παραγωγών εξακολουθεί να είναι η μεγάλη 

αδυναμία του τομέα λόγω της απουσίας ενδιαφέροντος και έλλειψης συνεργασίας και 

εμπιστοσύνης μεταξύ των παραγωγών. 

Άλλοι λόγοι που συμβάλλουν στην απουσία ενδιαφέροντος προς το συγκεκριμένο Σχέδιο 

Χορηγιών είναι η έλλειψη κατάρτισης και ενημέρωσης για θέματα επιχειρηματικότητας. 

Αποτελεσματική θεωρείται η ενίσχυση με κονδύλια για στελέχη ή και εταιρίες για να 

αναλάβουν αυτό το ρόλο και συνδεσμικά και ατομικά.  Έμφαση πρέπει να δοθεί και στο 

ρόλο της συνέργειας και της συνεργασίας.  

Ερώτηση 12: Σε ποιο βαθμό το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συνέβαλε στην επίτευξη του 

Ειδικού Στόχου 5.2 Ενθάρρυνση των επενδύσεων στους τομείς της μεταποίησης και της 

εμπορίας (Μέτρο 5.4). 

Η υλοποίηση του Μέτρο 5.4 Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας μέσω 

του Σχεδίου Χορηγιών προς τις επιχειρήσεις μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων, δεν έχει 

ξεκινήσει ακόμη και δεν μπορεί να εκτιμηθεί η συμβολή του στο στόχο. 

Ερώτηση 13: Σε ποιο βαθμό το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συνέβαλε στην επίτευξη του 

Ειδικού Στόχου 6.1 Ενίσχυση της εφαρμογής της ΟΘΠ (Μέτρο 6.1, 6.2, 6.3) 

Σε αυτό το στάδιο στην επίτευξη του στόχου συμβάλλει μόνο το Μέτρο 6.3. Οι μελέτες που 

ολοκληρώθηκαν συμβάλλουν στην ενίσχυση της επιστημονικής γνώσης και γενικότερα στην 

ΟΘΠ, μέσω της κάλυψης κενών γνώσεων και την ολοκλήρωση την γνώσης στη θάλασσά για 

να γίνει σωστή διαχείριση στο μέλλον με την προστασία των ειδών πρώτης προτεραιότητας. 

Επίσης από την έρευνα για τα κητώδη επιβεβαιώθηκαν οι αναφορές ψαράδων για κητώδη 

δηλαδή φάλαινες, φυσητήρες, φώκιες. Έτσι δημιουργήθηκε μια νέα προστατευόμενη 

θαλάσσια περιοχή. 
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Πίνακας 6 Επίτευξη ΕΣ 

ΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗ 

1.1 
Μείωση του αντίκτυπου της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον 

συμπεριλαμβανομένης της κατά το δυνατόν αποφυγής των ανεπιθύμητων 
αλιευμάτων. 

 

 

1.2 
Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των 

οικοσυστημάτων  
Αφορά μια 

αρχική εικόνα 

1.3 
Εξασφάλιση ισορροπίας μεταξύ αλιευτικής ικανότητας και διαθέσιμων 

αλιευτικών δυνατοτήτων.  

 

1.4 
Αύξηση της ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας των αλιευτικών 

επιχειρήσεων και βελτίωση της ασφάλειας και των συνθηκών εργασίας.  

 

1.5 
Παροχή στήριξης στην ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης, της 

καινοτομίας, περιλαμβανομένης της αύξησης της ενεργειακής 
αποδοτικότητας, και της μεταφοράς γνώσης 

 

 

2.1 
Παροχή στήριξης στην ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης, της καινοτομίας 

και της μεταφοράς γνώσης στις μονάδες υδατοκαλλιέργειας  

 

2.2 
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων 

υδατοκαλλιέργειας, περιλαμβανομένης της βελτίωσης της ασφάλειας και των 
συνθηκών εργασίας, ιδίως των ΜΜΕ. 

 

 

2.3 
Προστασία και αποκατάσταση της υδρόβιας βιοποικιλότητας και της 

ενίσχυσης των οικοσυστημάτων που αφορούν την υδατοκαλλιέργεια και της 
προώθησης της αποδοτικής ως προς τους πόρους υδατοκαλλιέργειας 

 

 

3.1 
Βελτίωση και παροχή επιστημονικής γνώσης καθώς και βελτίωση της 

συλλογής και διαχείρισης δεδομένων  

 

3.2 

Παροχή στήριξης στην παρακολούθηση, τον έλεγχο και την επιβολή, 
ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό τις θεσμικές ικανότητες και την 

αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης, χωρίς αύξηση του διοικητικού 
φόρτου. 

 

 

5.1 
Βελτίωση της οργάνωσης της αγοράς για προϊόντα αλιείας και 

υδατοκαλλιέργειας  
 

5.2 
Ενθάρρυνση των επενδύσεων στους τομείς της μεταποίησης και της 

εμπορίας  
 

6.1 Ενίσχυση της εφαρμογής της ΟΘΠ 
 

 

 

 Δεν αναμένεται να συμβάλλει  

 Μέτρια/Χαμηλή 

 Υψηλή 

 Θα διαφανεί 
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3. Αποδοτικότητα 
 

Ερώτηση 14: Οι δράσεις για την επίτευξη των παραπάνω ειδικών στόχων υλοποιήθηκαν 

κατά τρόπο οικονομικά αποδοτικό; 

Ο όρος αποδοτικότητα προσδιορίζει ως η επίτευξη μιας δεδομένης εκροής με το ελάχιστο 

κόστος ή, ισοδύναμα, η μεγιστοποίηση της εκροής για ένα δεδομένο επίπεδο πόρων. 

Η αξιολόγηση της αποδοτικότητας πραγματοποιείται μέσω συνεκτίμησης στοιχείων 

φυσικής και οικονομικής ολοκλήρωσης έργων και στην συνέχεια Μέτρων και (σε 

διαδικασία bottom-up σύνθεσης), ΕΣ και Προγράμματος. Προϋποθέτει την παρακολούθηση 

της εξέλιξης του μοναδιαίου κόστους του φυσικού αντικειμένου, σε σχέση με το μοναδιαίο 

κόστος που είχε προγραμματισθεί. 

Πιο συγκεκριμένα, η  αξιολόγηση της αποδοτικότητας συγκρίνει τις οικονομικές εισροές (σε 

ευρώ) με τις εκροές αποτελέσματα ή τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν από το 

Πρόγραμμα. Με τη σειρά του, μπορεί να συγκριθεί με τα σημεία αναφοράς που 

λαμβάνονται από το EFF ή από άλλα προγράμματα. Η σύγκριση ισχύει μόνο μεταξύ 

παρόμοιων παρεμβάσεων. 

Οι ερωτήσεις στις οποίες απαντά η αξιολόγηση της αποδοτικότητας είναι: 

 Έχουν επιτευχθεί οι αναμενόμενες εκροές με το μικρότερο κόστος; 

 Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός επαρκεί για την υλοποίηση των παρεμβάσεων του 

ΕΠ;  

 Εντοπίζονται προβλήματα υπερβάσεων προϋπολογισμού, αποδοτικότητας και 

διαφοροποίησης του μοναδιαίου κόστους υλοποίησης σε σχέση με τα 

προβλεπόμενα κόστη κατά το σχεδιασμό του Προγράμματος 

Η αποδοτικότητα αξιολογείται σε τρία επίπεδα: 

 Σε επίπεδο προγράμματος 

 Σε επίπεδο μέτρου 

 Σε επίπεδο Ειδικού Στόχου (σύνοψη της αξιολόγησης των μέτρων κάτω από τον ίδιο 

ΕΣ) 

Η εκτίμηση της αποδοτικότητας γίνεται κυρίως  για τις περιπτώσεις όπου υπάρχουν 

ολοκληρωμένα έργα και  όπου είναι δυνατό έγιναν συγκρίσεις με την προηγούμενη 

περίοδο. Στο στάδιο αυτό είναι δύσκολο να γίνει εκτίμηση της αποδοτικότητας σε επίπεδο 

Προγράμματος. 

Μέχρι τις 31/07/2019, το Πρόγραμμα παρουσιάζει ποσοστό απορρόφησης 26%, το οποίο 

θεωρείται ικανοποιητικό. Την πιο ικανοποιητική εικόνα σε όρους απορρόφησης 

παρουσιάζει η ΠΕ 3 και ακολουθούν η ΠΕ 6 και η ΠΕ 3. Από την άλλη μεριά χαμηλά 

ποσοστά απορρόφησης παρουσιάζουν η ΠΕ 2 και η ΠΕ 5. 
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Όσον αφορά την εκτίμηση της επάρκειας του διαθέσιμου προϋπολογισμού, εντοπίζεται ένα 

θέμα στην ΠΕ 2, ΕΣ 2.7 και αφορά το κατασκευαστικό έργο στην περιοχή Βασιλικού. Καθώς 

ο οικονομικός δείκτης δεν επιτεύχθηκε το αποθεματικό επίδοσης θα μεταφερθεί από τη ΠΕ 

2 και αυτό θα αποτελέσει πρόβλημα στην εύρεση των πόρων για την ολοκλήρωση του 

έργου στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο. 

ΠΕ 1, ΕΣ 1.2, Μέτρο 1.18 

Εκροές έχουν πραγματοποιηθεί μόνο από το Σχέδιο Χορηγιών για την καταπολέμηση του 

λαγοκέφαλου. Το Σχέδιο δεν παρουσιάζει θέματα που να αφορούν επάρκεια πόρων.  

 Για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 εντάχθηκαν  12 έργα με προϋπολογισμό 

€433.395, πληρωμές: 312.435 και αποτέλεσμα την αλίευση 104.145 κιλών 

(χρηματοδότηση: €3 ανά κιλό ψαριών) 

 Στην προηγούμενη περίοδο 2007-2013 με την ολοκλήρωση των 26 ενταγμένων 

έργων, ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός ανήλθε σε €261.057,60 και 

αλιεύτηκαν συνολικά 83.155kg (από αυτά τα στοιχεία η χρηματοδότηση ανέρχεται 

σε  περίπου €3,1 ανά κιλό ψαριών). 

Στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο δόθηκε περισσότερη βαρύτητα στο μέτρο, με 

αποτέλεσμα την αλίευση περισσότερων κιλών. 

Αναφορικά με τα έργα ΔΣ της περιόδου 2014-2020 (κατασκευαστικά τεχνητών υφάλων, 

χαρτογράφηση, μελέτη και διαχειριστικά μέτρα), ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός των 

έργων προς ένταξη συνολικά φαίνεται να ξεπερνάει  τον προϋπολογισμό του Μέτρου. 

Αυτή η εικόνα δεν αποτελεί ζήτημα ως προς την αποδοτικότητα διότι είναι πιθανό να 

υπάρξουν προσαρμογές στους προϋπολογισμούς  των Μέτρων κατά την ένταξη τους. 

Παρόμοια έργα πραγματοποιήθηκαν και κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 

(Κατασκευή Τεχνητού Υφάλου στη θαλάσσια περιοχή Αμαθούντας, με π/υ €171.097 και  

4 έργα για τη δημιουργία Θαλάσσιας Προστατευόμενης Περιοχής με Τεχνητούς 

Υφάλους σε 4 περιοχές στην Κύπρο (Λεμεσός, Πάφος, Παραλίμνι και Αγία Νάπα) με π/υ  

€795.846,42.  

Δεν υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης σε αυτό το στάδιο καθώς η ένταξη των έργων 

εκκρεμεί στο υφιστάμενο πρόγραμμα και ο προϋπολογισμός υπολογίζεται ανάλογα με 

τις ανάγκες κάθε έργου που πιθανώς να διαφέρουν.  

ΠΕ 1, ΕΣ 1.3, Μέτρο 1.10 

Ολοκληρώθηκε το Μέτρο 1.10 μέσω του Σχεδίου Χορηγιών προς τους αλιείς για την 

οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων. Σε προϋπολογισμό ελαφρώς χαμηλότερο 

από τον προβλεπόμενο (€2.955.481) επιτεύχθηκε η απόσυρση 66 σκαφών, αριθμός 

μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο (55). Η συγκεκριμένη παρέμβαση θεωρείται 

αποδοτική. 
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Η σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο δεν μπορεί να δώσει μια συγκεκριμένη 

κατεύθυνση καθώς  πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το ποσό χρηματοδότησης είναι ανάλογο 

με το μήκος των σκαφών ενώ ο τρόπος υπολογισμού διαφέρει στην προηγούμενη περίοδο. 

ΠΕ 1, Ε.Σ 1.4,Μέτρο 1.23 

Το Μέτρο 1.23 υλοποιείται ομαλά σε όρους αποδοτικότητας. Παρατηρείται υπέρβαση του 

προϋπολογισμού δεν αναμένεται  όμως να επηρεάσει  την αποδοτικότητα των 

παρεμβάσεων καθώς πιθανώς να υπάρξουν εκπτώσεις κατά την υλοποίησή τους.  Και κατά 

την περίοδο 2007-2013, υλοποιήθηκαν παρόμοια έργα και σε κάποιες περιπτώσεις  με την 

ολοκλήρωση και του οικονομικού αντικειμένου έγινε και ο προϋπολογισμός μειώθηκε. 

Αποδοτικές θεωρούνται οι παρεμβάσεις του μέτρου 1.19 με την επίτευξη υψηλότερης τιμής 

στόχου (σε επίπεδο εντάξεων) στον δεδομένο προϋπολογισμό. 

ΠΕ1, Ε.Σ 1.5, Μέτρο 1.20 

Στο Μέτρο 1.20, αναμένεται να ξεπεραστεί η τιμή στόχου των έργων για την ενεργειακή 

απόδοση και τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, χωρίς να υπάρχει αύξηση του 

προϋπολογισμού και αυτό αποτελεί ένδειξη για την αποτελεσματικότητα των 

παρεμβάσεων.  

 Για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 εντάχθηκαν  29 έργα με προϋπολογισμό 

€64.857. Το μοναδιαίο κόστος ανέρχεται σε €2.236. 

 Στην προηγούμενη περίοδο 2007-2013 με την ολοκλήρωση των 57 έργων, ο 

συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός ανήλθε σε €178.724,18 και το μοναδιαίο 

κόστος είναι €3.135. 

Στην τρέχουσα περίοδο οι παρεμβάσεις υλοποιούνται με μικρότερο κόστος. 

ΠΕ 2, Ε.Σ 2.2, Μέτρο 2.2 

Το Μέτρο 2.2 υλοποιείται ομαλά τόσο σε όρους αποτελεσματικότητας όσο και σε όρους 

αποδοτικότητας και ο προϋπολογισμός του αναμένεται να ενισχυθεί για την έκδοση 3ης 

πρόσκλησης ως αποτέλεσμα της μη υλοποίησης των μέτρων 2.3 και 2.4.  

ΠΕ 2, Ε.Σ 2.3, Μέτρο 2.7 

Πρόβλημα επάρκειας προϋπολογισμού αναμένεται να υπάρξει στο Μέτρο 2.7 για το 

Κατασκευαστικό Έργο υποδομής χερσαίων και θαλάσσιων εγκαταστάσεων για τον 

ελλιμενισμό των σκαφών υδατοκαλλιέργειας και την εξυπηρέτηση των θαλάσσιων 

εγκαταστάσεων των μονάδων υδατοκαλλιέργειας στην περιοχή Βασιλικού.  

ΠΕ 3, Ε.Σ 3.1, Μέτρο 3.2   

Το Μέτρο για τη Συλλογή Δεδομένων περιλαμβάνει ένα έργο το οποίο ξεπερνά τον 

προϋπολογισμό του. Ωστόσο αναμένεται να ενισχυθεί με μεταφορά προϋπολογισμού από 

το αποθεματικό επίδοσης. 
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ΠΕ 3, Ε.Σ 3.2, Μέτρο 3.1 

Το Μέτρο 3.1 υλοποιείται ομαλά και δεν προκύπτουν θέματα που να αφορούν την 

αποδοτικότητά του.  

ΠΕ 5, Ε.Σ 5.1, Μέτρο 5.3 

Το Μέτρο 5.3 ολοκληρώθηκε χωρίς να απορροφήσει το προγραμματισμένο ποσό του 

προϋπολογισμού. Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός θα διατεθεί για τον τομέα της 

μεταποίησης και ανάλογα με τις ανάγκες του Προγράμματος. 

ΠΕ 6, Ε,Σ 6,1, Μέτρο 6.3 

Στο πλαίσιο του ΕΣ 6.1 υλοποιείται το Μέτρο 6.3. Τρία έργα έχουν ολοκληρωθεί στο πλαίσιο 

του προβλεπόμενου προϋπολογισμού, επομένως δεν προκύπτουν θέματα που να αφορούν 

την αποδοτικότητα. 
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4. Λογική της παρέμβασης 
 

Η λογική της παρέμβασης (intervention logic),  αποτελεί ένα μεθοδολογικό μέσο το οποίο 

καθιερώνει τη λογική σχέση μεταξύ των στόχων του προγράμματος και των 

προβλεπόμενων επιχειρησιακών δράσεων.  Δείχνει την εννοιολογική σύνδεση από την 

εισροή μιας παρέμβασης στην εκροή  της και στη συνέχεια, τα αποτελέσματα και τις 

επιπτώσεις της. Έτσι επιτρέπει την αξιολόγηση της συμβολής ενός μέτρου στην επίτευξη 

των στόχων του.  

Η αξιολόγηση της λογικής της παρέμβασης διενεργείται για κάθε μέτρο προκειμένου να 

τεθεί η λογική πορεία μεταξύ των στόχων, των δραστηριοτήτων, των αποτελεσμάτων και 

των αποτελεσμάτων. 

Κατά την υλοποίηση του προγράμματος η προσέγγιση αυτή έχει ως στόχο να απαντήσει στο 

εάν οι εκροές έχουν τα χαρακτηριστικά που είναι προαπαιτούμενα για την επίτευξη των 

στόχων σε σχέση με τη λογική της παρέμβασης. Με αυτό τον τρόπο αυξάνεται η 

πιθανότητα για επίτευξη της αποτελεσματικότητας. 

Με την απεικόνιση της, αναδεικνύεται ο τρόπος  που συνδέονται μεταξύ τους οι στόχοι των 

διαφορετικών επιπέδων του προγραμματισμού, αλλά και πως συνδέονται οι εκροές με τα 

αποτελέσματα.  

Εντοπίζεται η Διαδρομή Στόχων του Προγράμματος: 

 Ανάγκες ► Ειδικοί Στόχοι ► Μέτρα ► Δράσεις ► Εκροές ► Αποτελέσματα 

 Επισημαίνονται και αναλύονται τα ενδεχόμενα προβλήματα συνέπειας στη 

Διαδρομή Στόχων και οι εξ αυτών ασυνέπειες στην επίτευξη τους. 

 Ελέγχεται η συνέπεια του Προγράμματος από το επίπεδο των έργων μέχρι των 

ειδικών  στόχων. 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται σχηματικά η λογική της παρέμβασης για κάθε Προτεραιότητα 

της Ένωσης. 

Με κόκκινο χρώμα φαίνονται οι αλλαγές που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του 

προγράμματος σε σχέση με τις ενέργειες που αρχικά προγραμματίζονταν. Τα 

συμπεράσματα παρουσιάζονται στο τέλος αυτής της ενότητας. 
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ΠΕ 1 Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας 

Ανάγκες 

 

Ειδικοί Στόχοι 

 

Μέτρα 

 

Δράσεις 

 

Εκροές 

 

Αποτελέσματα 

 
Ανάγκη προστασίας 

των αλιευτικών 
αποθεμάτων, της 

βιοποικιλότητας και 
των οικοσυστημάτων 
που τα υποστηρίζουν, 

συμπεριλαμβανομένων 
και των περιοχών των 

τεχνητών υφάλων. 
 

1.1 Μείωση του 
αντίκτυπου της αλιείας 

στο θαλάσσιο 
περιβάλλον 

συμπεριλαμβανομένης 
της κατά το δυνατόν 

αποφυγής των 
ανεπιθύμητων 
αλιευμάτων. 

Περιορισμός στη χρήση 
των αλιευτικών 

εργαλείων 
 

Βελτίωση της 
επιλεκτικότητας ή/και 

εισαγωγή πιο 
επιλεκτικών αλιευτικών 

μεθόδων  
 

- -  

Μεταβολή στα 
ανεπιθύμητα αλιεύματα 

 
Μεταβολή στην 

απόδοση καυσίμου κατά 
την αλίευση ιχθύων 

1.2 Προστασία και 
αποκατάσταση της 

θαλάσσιας 
βιοποικιλότητας και των 

οικοσυστημάτων 

Αξιοποίηση των 
θαλάσσιων 

προστατευόμενων 
περιοχών - ΘΠΠ 

(θαλάσσιες περιοχές 
N2000, 

περιλαμβανομένων των 

τεχνητών υφάλων-ΤΥ) 
 

Καταπολέμηση 
πληθυσμών ξενικών 
ειδών/εισβολέων, 
συγκεκριμένα του 

λαγοκέφαλου 
 

Σχέδια  για  προστασία, 
διαχείριση και 

εμπλουτισμό της γνώσης 

Κατασκευαστικά έργα ΔΣ 
Τεχνητών Υφάλων 

 
Χαρτογράφηση λειμώνων 

Ποσειδώνιας & άλλων 
σημαντικών οικοτόπων  

 
Εφαρμογή διαχειριστικών 
μέτρων σε περιοχές Ν2000 

          
Μελέτη βαθέων 

οικοσυστημάτων του 
υποθαλάσσιου όρους 

Ερατοσθένη   
 

Σχέδιο Χορηγιών για την 
καταπολέμηση του 

λαγοκέφαλου 

16 έργα για την 
προστασία 

και αποκατάσταση της 
θαλάσσιας 

βιοποικιλότητας και των 
οικοσυστημάτων 

Ποιότητα διαχείρισης  
και κάλυψη περιοχών 

Natura και άλλων 
προστατευόμενων 

θαλάσσιων περιοχών 
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1.3 Εξασφάλιση 
ισορροπίας μεταξύ 

αλιευτικής ικανότητας 
και διαθέσιμων 

αλιευτικών δυνατοτήτων. 

Προσαρμογή της 
δυναμικότητας/αλιευτική
ς  ικανότητας- απόσυρση 

 

Σχέδιο Χορηγιών για 
απόσυρση των αλιευτικών 

σκαφών 

66 ολοκληρωμένα έργα 
για την οριστική παύση 

Εξασφάλιση ισορροπίας 

Βελτίωση των 
εργασιακών συνθηκών 

και ενίσχυση του 
εισοδήματος των 

αλιέων. 
 

 

1.4 Αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας και 

βιωσιμότητας των 
αλιευτικών επιχειρήσεων 

και βελτίωση της 
ασφάλειας και των 

συνθηκών εργασίας. 

Επενδύσεις επί των 
αλιευτικών σκαφών 

 
 Διαφοροποίηση των 
επαγγελματικών τους 

δραστηριοτήτων 
 

 Επενδύσεις για βελτίωση 
των αλιευτικών 

υποδομών 

Σχέδιο Χορηγιών για 
επενδύσεις στα αλιευτικά 

σκάφη (υγεία και 
ασφάλεια) 

 
Κατασκευαστικά έργα ΔΣ 
στα αλιευτικά καταφύγια 

 
Σχέδιο Χορηγιών για την 
αποζημίωση των ζημιών 
που προκαλούνται στα 

αλιεύματα από 
προστατευόμενα 

θηλαστικά 

35 έργα για την  
υγεία/ασφάλεια 

 
339 έργα για την 

προστασία 
και αποκατάσταση της 

θαλάσσιας 
βιοποικιλότητας και των 

οικοσυστημάτων 
 

8 έργα για  
καταφύγια 

 

Μεταβολή στα κέρδη 
 

Θέσεις  εργασίας που 
διατηρήθηκαν 

 
Μείωση  του αριθμού 

των εργατικών 
ατυχημάτων και 
τραυματισμών 

Βελτίωση των 
αλιευτικών σκαφών και 

του εξοπλισμού τους 
με προώθηση της 

χρήσης φιλικών προς 
το περιβάλλον υλικών, 

και εφαρμογή 
συστημάτων 

ενεργειακής απόδοσης 
για μετριασμό των 

επιπτώσεων της 
κλιματικής αλλαγής 

 

1.5 Παροχή στήριξης 
στην ενίσχυση της 

τεχνολογικής ανάπτυξης, 
της καινοτομίας, 

περιλαμβανομένης της 
αύξησης της ενεργειακής 
αποδοτικότητας, και της 

μεταφοράς 
γνώσης 

Επενδύσεις επί των 
αλιευτικών σκαφών – 

Έλεγχοι και Συστήματα 
Απόδοσης 

 Διερεύνηση της 
συμβολής των 
εναλλακτικών 

συστημάτων πρόωσης 
και του σχεδιασμού του 

κύτους 
Αντικατάσταση ή 

εκσυγχρονισμός κύριων ή 
βοηθητικών κινητήρων 

ΣΧ για άμβλυνση των 
επιπτώσεων της 

κλιματικής αλλαγής και 
βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης των αλιευτικών 

σκαφών 
ΣΧ για αντικατάσταση ή 

εκσυγχρονισμό κύριων ή 
βοηθητικών κινητήρων στα 

αλιευτικά σκάφη 
 

Δημιουργία δικτύου 
μεταξύ επιστημόνων και 

αλιέων 

29 έργα για την 
ενεργειακή 

απόδοση και τον 
μετριασμό της 

κλιματικής αλλαγής 
 

 2 έργα για την 
αντικατάσταση ή τον 

εκσυγχρονισμό 
των κινητήρων 

Βελτίωση προϊόντων 
μέσω καινοτομίας 

 
Μείωση στην 

κατανάλωση καυσίμων 
και εκπομπών ρύπων, 
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ΠΕ 2  Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση 

υδατοκαλλιέργειας 

Ανάγκες 

 

Ειδικοί Στόχοι 

 

Μέτρα 

 

Δράσεις 

 

Εκροές  

 

Αποτελέσματα 

Χρήση εναλλακτικών 
πηγών ενέργειας για 

μείωση του 
ενεργειακού κόστους 

και ταυτόχρονα 
μετριασμός της 

κλιματικής αλλαγής και 
προσαρμογή σε αυτή. 

 
Βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας, 
συμπεριλαμβανομένη

ς της 
παραγωγικότητας και 
αποδοτικότητας, των 

μονάδων 
υδατοκαλλιέργειας  

Δημιουργία 
συλλογικών λιμενικών 

και χερσαίων 
υποδομών για 
υποστήριξη της 

δραστηριότητας της 
υδατοκαλλιέργειας 

& 
Συμπερίληψη της 

υδατοκαλλιέργειας 
στο Χωροταξικό 
σχεδιασμό και 

2.1 Παροχή στήριξης 
στην ενίσχυση της 

τεχνολογικής ανάπτυξης, 
της καινοτομίας και της 
μεταφοράς γνώσης στις 

μονάδες 
υδατοκαλλιέργειας 

Καινοτομία 
 

υπηρεσίες διαχείρισης, 
ανακούφισης και 

παροχής συμβουλών για 
εκμεταλλεύσεις 

υδατοκαλλιέργειας 

- - 
Βελτίωση διαχείρισης 

και προϊόντων μέσω της 
καινοτομίας 

2.2 Ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και 
της βιωσιμότητας των 

επιχειρήσεων 
υδατοκαλλιέργειας, 

περιλαμβανομένης της 
βελτίωσης της 

ασφάλειας και των 
συνθηκών 

εργασίας, ιδίως των 
ΜΜΕ. 

Παραγωγικές επενδύσεις 
στην υδατοκαλλιέργεια 

 
Προώθηση και εφαρμογή 
καινοτόμων τεχνολογιών, 
εξοπλισμού, συστημάτων 

καλλιέργειας και 
συστημάτων διαχείρισης 

με σκοπό τη βελτίωση 
της αποδοτικότητας και 
παραγωγικότητας των 

μονάδων. 

Σχέδιο Χορηγιών  για 
Παραγωγικές Επενδύσεις 
στην Υδατοκαλλιέργεια-> 
εκσυγχρονισμός μονάδων 

9
 
ολοκληρωμένα έργα 

αυξήθηκε σε ποσότητα 
σε αξία,  
κέρδη,  

βελτίωση των 
εργασιακών συνθηκών 

 

2.3 Προστασία και 
αποκατάσταση της 

υδρόβιας 
βιοποικιλότητας και της 

ενίσχυσης των 
οικοσυστημάτων που 

αφορούν την 
υδατοκαλλιέργεια και 

της προώθησης της 

 Παραγωγικές επενδύσεις 
στην υδατοκαλλιέργεια - 

αποδοτικότητα των 
πόρων, μείωση της 

χρήσης νερού και των 
χημικών προϊόντων, 

συστήματα ανακύκλωσης 
του νερού μειώνοντας 
στο ελάχιστο τη χρήση 

Εκπόνηση μελέτης για την 
χωροθέτηση περιοχών / 

ζωνών υδατοκαλλιέργειας 
 

Μελέτη για το έργο 
υποδομής χερσαίων και 

θαλάσσιων 
εγκαταστάσεων περιοχή 

Βασιλικού 

Ολοκλήρωση μελέτης 
χωροθέτησης 

 

Χρήση ενέργειας από 
ΑΠΕ  

Νέες ζώνες 
υδατοκαλλιέργειας και 

χαρτογράφηση 
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δημιουργία ζωνών 
υδατοκαλλιέργειας.  

αποδοτικής ως προς τους 
πόρους 

υδατοκαλλιέργειας 

του 
 

Παραγωγικές επενδύσεις 
στην υδατοκαλλιέργεια - 
Αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης, ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας   
 

Αύξηση του δυναμικού 
των ζωνών 

υδατοκαλλιέργειας 
 

 
Κατασκευαστικό Έργο 

υποδομής χερσαίων και 
θαλάσσιων 

εγκαταστάσεων για τον 
ελλιμενισμό των σκαφών 

υδατοκαλλιέργειας και την 
εξυπηρέτηση των 

θαλάσσιων 
εγκαταστάσεων των 

μονάδων 
υδατοκαλλιέργειας στην 

περιοχή Βασιλικού                                                                                 
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ΠΕ 3: Ενίσχυση της εφαρμογής της ΚΑλΠ 

Ανάγκες 

 

Ειδικοί Στόχοι 

 

Μέτρα 

 

Δράσεις 

 

Εκροές  

 

Αποτελέσματα 

 
Ύπαρξη επαρκούς 

ανθρώπινου 
δυναμικού και πόρων 

για εφαρμογή του 
προγράμματος 

συλλογής δεδομένων. 
Βελτίωση των 
μεθοδολογιών 

συλλογής δεδομένων 
με στόχο τη βελτίωση 

της ποιότητας των 
δεδομένων. 

Συλλογή περαιτέρω 
δεδομένων για πιο 

έγκυρη επιστημονική 
γνωμοδότηση για τη 

διαχείριση των 
αποθεμάτων. 

Τροποποίηση του 
πλαισίου συλλογής για 

κάλυψη νέων 
υποχρεώσεων στα 

πλαίσια της ΚΑλΠ και 
βελτίωση του 

πλαισίου. 

3.1 Βελτίωση και παροχή 
επιστημονικής γνώσης 

και συλλογή και 
διαχείριση δεδομένων 

Συλλογή Δεδομένων  
Εθνικό Πρόγραμμα 

Συλλογής Δεδομένων 
Το Πρόγραμμα 

υλοποιείται 

Αύξηση του ποσοστού 
τήρησης αιτημάτων 

υποβολής δεδομένων 
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Ύπαρξη επαρκών 
ανθρώπινων και 

οικονομικών πόρων για 
να αντεπεξέλθουμε 

στις αυξημένες 
ανάγκες για 

διενέργεια, ελέγχων 
ώστε να τηρούνται οι 

υποχρεώσεις μας 
βάσει της Εθνικής και 

Κοινοτικής 
Νομοθεσίας. 

«Εκσυγχρονισμός» της 
Εθνικής Νομοθεσίας. 
Συνεργασία με άλλες 

υπηρεσίες του κράτους 
που ασκούν άλλου 

είδους εποπτεία στη 
θάλασσα και ξηρά. 

Καλλιέργεια 
κουλτούρας 

συμμόρφωσης των 
πολιτών. 

3.2 Παροχή στήριξης για 
την παρακολούθηση, τον 
έλεγχο και την επιβολή, 

με ενίσχυση των 
θεσμικών ικανοτήτων και 

της 
αποτελεσματικότητας 

της δημόσιας διοίκησης, 
χωρίς αύξηση του 

διοικητικού φόρτου 

Έλεγχος και επιβολή-> 
 

Εντοπισμός και διάθεση 
των συμφερότερων από 

την άποψη κόστους 
εργαλείων ελέγχου και 
μέσων επιθεώρησης, 

θέσπιση 
σχεδίων/προγραμμάτων 

ελέγχου που να μην 
χαρακτηρίζονται από τη 

στόχευση συγκεκριμένου 
είδους αλιείας 

Κοινό πρόγραμμα ελέγχου 
 

 Αγορά περιπολικών 
σκαφών ελέγχου αλιείας 

 
Σχέδιο Χορηγιών για 

προμήθεια εξοπλισμού για 
εφαρμογή του ελέγχου 

 
Ανάπτυξη συστήματος 

ελέγχου 
 

Αναβάθμιση περιπολικών 
σκαφών 

Ολοκληρώθηκε η  αγορά 
περιπολικών ελέγχου 

 
Ολοκληρώθηκαν 10 έργα 

ΣΧ για προμήθεια 
εξοπλισμού  

 

Βελτίωση της ικανότητας 
ελέγχου λόγω αγοράς 
εξοπλισμού και άλλων 

παρεμβάσεων 
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ΠΕ 5 Προαγωγή της εμπορίας και της μεταποίησης 

 

 

Ανάγκες 

 

Ειδικοί Στόχοι 

 

Μέτρα 

 

Δράσεις 

 

Εκροές  

 

Αποτελέσματα 

Ανάγκη βελτίωσης του 
συστήματος εμπορίας 

με τη δημιουργία 
οργανώσεων 

παραγωγών, τη 
βελτίωση και 

προώθηση των 
αλιευτικών προϊόντων 
και την ενίσχυση της 
αλυσίδας παραγωγής 

και εμπορίας. 
 

Διοργάνωση 
εκστρατειών 

προώθησης προϊόντων 
αλιείας και 

υδατοκαλλιέργειας για 
να αυξηθεί η 

ευαισθητοποίηση του 
κοινού. 

5. 1 - Βελτίωση της 
οργάνωσης της αγοράς 
για τα προϊόντα αλιείας 
και υδατοκαλλιέργειας 

 
Μέτρα εμπορίας: 

Βελτίωση και προώθηση 
αλιευτικών προϊόντων, 
σύσταση οργανώσεων 

παραγωγών 
 
 

ενισχύσεις στην 
αποθεματοποίηση 

Σχέδιο Χορηγιών προς τις 
επιχειρήσεις εμπορίας 
αλιευτικών προϊόντων- 
αγορά αυτοκινήτων για 

μεταφορά ψαριών 

Ολοκληρώθηκε με την 
ολοκλήρωση 3 μέτρων 

Νέες αγορές και 
βελτίωση συνθηκών 

5.2 Ενθάρρυνση των 
επενδύσεων στους 

τομείς μεταποίησης και 
εμπορίας 

Μεταποίηση, 
στήριξη μεταποιητικών 

μονάδων 
 

Σχέδιο Χορηγιών προς τις 
επιχειρήσεις μεταποίησης 

αλιευτικών προϊόντων 
Αρχικό στάδιο 

Μεταβολή αξίας και 
όγκου πωλήσεων 
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ΠΕ 6 Προαγωγή της εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής 

Ανάγκες 

 

Ειδικοί Στόχοι 

 

Μέτρα 

 

Δράσεις 

 

Εκροές  

 

Αποτελέσματα 

Ενδυνάμωση της 
επιστημονικής γνώσης 

 
Καταρτισμός, 
εφαρμογή και 

παρακολούθηση 
σχεδίων διαχείρισης 
για θαλάσσιες Ν2000 
και άλλες θαλάσσιες 

προστατευόμενες 
περιοχές 

 
Εφαρμογή 

προγραμμάτων 
παρακολούθησης και 

προγραμμάτων μέτρων 
στον ευρύτερο 

θαλάσσιο χώρο της 
Κύπρου για επίτευξη 

των στόχων της Καλής 
Περιβαλλοντικής 

Κατάστασης σύμφωνα 
με την ΟΠΘΣ 

 
Δημιουργία βάσης 

δεδομένων και 
ολοκληρωμένου 

συστήματος 
διαχείρισης δεδομένων 
για την προστασία του 

6.1  Ανάπτυξη και 
υλοποίηση της 

Ολοκληρωμένης 
Θαλάσσιας Πολιτικής 

Ολοκληρωμένη 
Θαλάσσια Εποπτεία (6.1) 

 
Προώθηση της 

προστασίας του 
θαλάσσιου 

περιβάλλοντος, και 
αειφόρος χρήση των 

θαλάσσιων και 
παράκτιων πόρων (6.2) 

 
Βελτίωση των γνώσεων 

σχετικά με την 
κατάσταση του 

θαλάσσιου 
περιβάλλοντος 
 και αειφόρου 

διαχείρισης (6.3) 
 

Κοινό Περιβάλλον 
Ανταλλαγής Πληροφοριών 
(ΚΠΑΠ), για την επιτήρηση 
του θαλάσσιου τομέα της 

ΕΕ 
Εφαρμογή προγραμμάτων 

παρακολούθησης, 
προγραμμάτων μέτρων  

και γενικά εκπόνηση 
δράσεων για υλοποίηση 
των προνοιών 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 
 

Έρευνα βάσης και  
Παρακολούθηση των Μη-

Αυτόχθονων Ειδών στις 
θαλάσσιες 

Ολοκληρώθηκαν οι 
παρακάτω μελέτες: 

 
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 

 
Εθνική Στρατηγική και 
Σχέδιο Δράσης για την 

Ολοκληρωμένη 
Διαχείριση Παράκτιων 

Περιοχών (ΟΔΠΠ) για την 
περίοδο 2018-2028                                                          

Βελτίωση γνώσης του 
θαλάσσιου 

περιβάλλοντος  
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θαλάσσιου 
περιβάλλοντος. 

 
Συστηματική 

ενημέρωση και 
πληροφόρηση 

εμπλεκόμενων για τις 
θαλάσσιες 

προστατευόμενες 
περιοχές και γενικά για 
θέματα προστασίας και 

διατήρησης του 
θαλάσσιου 

περιβάλλοντος και της 
βιοποικιλότητας. 

προστατευόμενες περιοχές 
Κάβο Γκρέκο και  Νησιά 

στην Κύπρο 
 

1 & 2
η
 Ακουστική και 

Οπτική Έρευνα για κητώδη 
στα θαλάσσια ύδατα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας   

                                                       
 

Εθνική Στρατηγική και 
Σχέδιο Δράσης για την 

Ολοκληρωμένη Διαχείριση 
Παράκτιων Περιοχών 

(ΟΔΠΠ) για την περίοδο 
2018-2028 
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5 Ευρήματα και Συμπεράσματα από την εξέταση της Λογική 

της Παρέμβασης 
ΠΕ 1 

Η στρατηγική της ΠΕ 1 χαρακτηρίζεται από ικανοποιητική λογική και προγραμματική 

συνέχεια από το ανώτερο έως το κατώτερο επίπεδο στοχοθεσίας.  

Ο ΕΣ 1.1 δεν αναμένεται να επιτευχθεί και συνεπώς να επιφέρει τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα. Παρόλα αυτά εκτιμάται ότι δεν επηρεάζεται η εκπλήρωση της ανάγκης που 

εξυπηρετεί καθώς δόθηκε έμφαση στην εκπλήρωση των Ε.Σ 1.2 &1.3. 

Οι προγραμματισμένες δράσεις και οι εκροές που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Ε.Σ 

1.2 μπορούν να συμβάλλουν στην επίτευξη του. Η πρώτη εικόνα από την υλοποίηση των 

Μέτρων είναι θετική ωστόσο εστιάζει σε δύο σημεία που ενδέχεται να επηρεάσουν την 

αποτελεσματικότητά του: στην έλλειψη ατόμων για τη διαχείριση των περιοχών και στον 

τρόπο που υλοποιείται το ΣΧ για την καταπολέμηση του λαγοκέφαλου. 

Στο πλαίσιο του Ε.Σ 1.3 παρά την ολοκλήρωση του Μέτρου για την απόσυρση των 

αλιευτικών σκαφών, δεν έχει παρέλθει ο απαιτούμενος χρόνος ώστε να διαφανούν τα 

αποτελέσματα. 

Στο πλαίσιο του Ε.Σ 1.4, δεν θα πραγματοποιηθούν δράσεις που στόχευαν στη 

διαφοροποίηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των αλιέων με αποτελέσματα που 

θα αφορούσαν στην ενίσχυση του εισοδήματος και τις θέσεις  εργασίας. Ωστόσο έμφαση 

δόθηκε στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, όπου συμβάλλουν αποτελεσματικά οι 

παρεμβάσεις στην υγεία και στην ασφάλεια και η βελτίωση των υποδομών. 

Η ανάγκη για βελτίωση των αλιευτικών σκαφών και του εξοπλισμού τους με προώθηση της 

χρήσης φιλικών προς το περιβάλλον υλικών, και εφαρμογή συστημάτων ενεργειακής 

απόδοσης για μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής αναμένεται να καλυφτεί 

εν μέρει από το αντίστοιχο Σχέδιο Χορηγιών. Περιορισμένης ωστόσο εμβέλειας είναι το 

Σχέδιο Χορηγιών για αντικατάσταση και εκσυγχρονισμό των κινητήρων καθώς δεν 

υλοποιείται όπως αναμενόταν και ίσως δεν επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα.  

ΠΕ 2 

Κατά την υλοποίηση της ΠΕ 2, προέκυψε ότι ο ΕΣ 2.1, μέσω των αντίστοιχων μέτρων για 

ενίσχυση της καινοτομίας και παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και συμβουλών για 

εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας δεν θα επιτευχθεί. Έμφαση δόθηκε στην επίτευξη των 

αναγκών που αποτελούν προτεραιότητες στην στρατηγική που ακολουθεί το Πρόγραμμα. 

Στην ίδια κατεύθυνση, δεν θα υλοποιηθούν δύο μέτρα που στόχευαν σε χρήση ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές και μείωση χρήσης νερού και χημικών, στο πλαίσιο του Ε.Σ 2.3. 

Ενίσχυση δόθηκε στις παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια, με σκοπό την 

αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων 

υδατοκαλλιέργειας, περιλαμβανομένης και της βελτίωσης της ασφάλειας και των συνθηκών 

εργασίας. 
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Ως προς τη χαρτογράφηση και τη δημιουργία νέων ζωνών  υδατοκαλλιέργειας 

ολοκληρώθηκε η  μελέτης για την χωροθέτηση  των περιοχών που αποτελεί πολύ σημαντικό 

βήμα. Η επίτευξη των βέλτιστων αποτελεσμάτων εξαρτάται από το κατασκευαστικό έργο 

υποδομής χερσαίων και θαλάσσιων εγκαταστάσεων για τον ελλιμενισμό των σκαφών 

υδατοκαλλιέργειας και την εξυπηρέτηση των θαλάσσιων εγκαταστάσεων των μονάδων 

υδατοκαλλιέργειας στην περιοχή Βασιλικού. Το έργο δεν έχει ξεκινήσει ακόμη και 

εξετάζονται ενδεχόμενα για την ένταξή του στην επόμενη προγραμματική περίοδο.  

Όσον αφορά τον τομέα της υδατοκαλλιέργειας στην Κύπρο, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

είναι το χαμηλό κόστος παραγωγής αλλά το μειονέκτημα είναι το υψηλό κόστος μεταφοράς 

προϊόντων υδατοκαλλιέργειας στο εξωτερικό. 

ΠΕ 3 

Γενικά η στρατηγική που αφορά την ΠΕ 3 ακολουθείται όπως αρχικά προβλεπόταν. Για την 

επίτευξη του ΕΣ 3.1, υλοποιείται το πρόγραμμα Συλλογής και Διαχείρισης Δεδομένων 

Αλιείας για την περίοδο 2014 -2020. Μια αδυναμία που εντοπίστηκε αφορά στο ότι η 

υπηρεσία πρέπει  να ανταποκρίνεται στην αποστολή δεδομένων και αυτό συνεπάγεται 

μεγάλο διοικητικό φόρτο. Στον ΕΣ 3.2, οι παρεμβάσεις ανταποκρίνονται αποτελεσματικά 

στις ανάγκες που διαφάνηκαν από την ανάλυση SWOT. 

ΠΕ 5 

Στο πλαίσιο της ΠΕ 5, τα μέτρα που επιλέχθηκαν δεν είχαν τα αναμενόμενα οφέλη ως προς 

την εκπλήρωση του στόχου. Τα θέματα που δημιουργήθηκαν αφορούσαν την πλευρά των 

δικαιούχων και συγκεκριμένα την απουσία ενδιαφέροντος. Η δημιουργία οργανώσεων 

παραγωγών δεσμεύεται από την έλλειψη εμπιστοσύνης.  

Στο στάδιο του σχεδιασμού του Προγράμματος δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν πλήρως 

τα θέματα αυτά. Η προσέγγιση του ΤΑΘΕ εστιάζει σε κατανομή πόρων σύμφωνα με τις 

ανάγκες που έχουν διαφανεί και ανάλογα με το ενδιαφέρον. 

ΠΕ 6 

Η στρατηγική που αφορά την ΠΕ 6 ακολουθείται όπως είχε προγραμματιστεί. Τα 

ολοκληρωμένα έργα στο πλαίσιο του Μέτρου 6.3 συμβάλλουν σημαντικά στην επίτευξη του 

Ειδικού Στόχου. Τα Μέτρα 6.1 και 6.2 είναι  ακόμη σε πολύ αρχικό στάδιο. 

 

 


