
  Συνημμένο 2 

 

1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΘΑΛΑΣΣΑ» 2014-2020 
CCI# 2014CY14MFOP001 (έκδοση 1.2) 

 
Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 για το ΕΤΘΑ τα κράτη μέλη δύνανται να υποβάλλουν τροποποίηση 
στο επιχειρησιακό τους προγράμματος η οποία εγκρίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης. 
 
Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014  και του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 771/2014, θα πρέπει 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα να περιλαμβάνεται η Περιγραφή της μεθόδου υπολογισμού της αντιστάθμισης 
σύμφωνα με τα συναφή κριτήρια που εντοπίστηκαν για καθεμία από τις δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν δυνάμει 
του άρθρου 40 παράγραφος 1. 
 
Στο ΕΠ «Θάλασσα» 2014-2020  CCI# 2014CY14MFOP001 (έκδοση 1.2), κεφάλαιο 4.5 3η παράγραφος, αναφέρει ότι 
«Σε ότι αφορά την υλοποίηση του άρθρου 40.η, η αντιστάθμιση για την απώλεια /ζημιά που προκαλείται στα 
αλιεύματα από προστατευόμενα θηλαστικά θα καθοριστεί λαμβάνοντας υπόψη τις ζημιές στο αλίευμα και τη μέση 
ετήσια αξία παραγωγής ανά αλιέα. Σύμφωνα με μια έρευνα των Rocklin et al. 2009 στις Γαλλικές ακτές της 
Μεσογείου, η οποία κάλυψε 614 αλιευτικές εξορμήσεις, οι ζημιές που προκλήθηκαν από τα ρινοδέλφινα στο αλίευμα 
της παράκτιας αλιείας ανήλθαν στο 8,3% του ολικού αλιεύματος σε βάρος. Αν και το ποσοστό αυτό δεν ισχύει 
απαραίτητα παντού στη Μεσόγειο, είναι μια καλή ένδειξη της έκτασης των ζημιών που μπορούν να υπάρξουν σε 
παρόμοιου τύπου αλιείες. Η μέση αξία παραγωγής ανά αλιέα στην Κύπρο ανέρχεται στα €11.471 το χρόνο (2012). Με 
την παραδοχή ότι οι ζημιές στο αλίευμα είναι ίσα κατανεμημένες μεταξύ όλων των ειδών του αλιεύματος θεωρούμε 
ότι το 8,3% μπορεί να μεταφραστεί και σε αξία παραγωγής. Βάσει των πιο πάνω και του ολικού αριθμού αλιέων (494 
για το 2012), η μέση απώλεια ανά αλιέα στην Κύπρο υπολογίζεται στα €952 το χρόνο. Δυστυχώς παρόμοιες έρευνες 
δεν υπάρχουν για την περιοχή μας και ως εκ τούτου δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για την ακρίβεια των πιο πάνω 
αποτελεσμάτων. Η πραγματοποίηση τέτοιου τύπου έρευνας θα απαιτούσε μεγάλο κόστος, διοικητικό φόρτο και χρόνο 
και κρίνεται ως μη συμφέρουσα σε σχέση με το όφελος. Ως εκ τούτου αποφασίστηκε όπως το ποσό που θα 
καταβάλλεται στον κάθε αλιέα να είναι μικρότερο από αυτό που υπολογίστηκε πιο πάνω και να ανέρχεται στα €600 
ανά αλιέα ανά έτος και θα χορηγηθεί σε περίπου 300 αλιείς.  Η εφαρμογή του Μέτρου αυτού θα γίνει για όλα τα έτη 
της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.» 
 
Αίτημα τροποποίησης 
Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών προχώρησε σε επικαιροποίηση των στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν για 
τον υπολογισμό των ζημιών που προκαλούνται στο αλίευμα από προστατευόμενα θηλαστικά. Συγκεκριμένα  τα 
δεδομένα της αξίας παραγωγής  έχουν  επικαιροποιηθεί  με τα πιο πρόσφατα επίσημα στοιχεία (2014) που έχουν 
συλλεχθεί σύμφωνα με το πλαίσιο της συλλογής αλιευτικών δεδομένων για να ανταποκρίνονται καλύτερα στα 
δεδομένα του τρέχοντος έτους. Σημειώνεται ότι ακολουθήθηκε η ίδια μεθοδολογία.   Επίσης σημειώνεται ότι σε ότι 
αφορά το ποσοστό συγχρηματοδότησης (δημόσια ενίσχυση) θα εφαρμοστεί το άρθρο  95 και το παράρτημα 1 του 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 
Γίνεται εισήγηση όπως αντικατασταθεί η 3 παράγραφος του κεφαλαίου 4.5 με την ακόλουθη παράγραφο: 
«Σε ότι αφορά την υλοποίηση του άρθρου 40.η, η αντιστάθμιση για την απώλεια /ζημιά που προκαλείται στα 
αλιεύματα από προστατευόμενα θηλαστικά θα καθοριστεί λαμβάνοντας υπόψη τις ζημιές στο αλίευμα και τη μέση 
ετήσια αξία παραγωγής ανά αλιέα. Σύμφωνα με μια έρευνα των Rocklin et al. 2009 στις Γαλλικές ακτές της 
Μεσογείου, η οποία κάλυψε 614 αλιευτικές εξορμήσεις, οι ζημιές που προκλήθηκαν από τα ρινοδέλφινα στο αλίευμα 
της παράκτιας αλιείας ανήλθαν στο 8,3% του ολικού αλιεύματος σε βάρος. Αν και το ποσοστό αυτό δεν ισχύει 
απαραίτητα παντού στη Μεσόγειο, είναι μια καλή ένδειξη της έκτασης των ζημιών που μπορούν να υπάρξουν σε 
παρόμοιου τύπου αλιείες. Η μέση αξία παραγωγής ανά αλιέα στην Κύπρο ανέρχεται στα €14.429 το χρόνο (2014). Με 
την παραδοχή ότι οι ζημιές στο αλίευμα είναι ίσα κατανεμημένες μεταξύ όλων των ειδών του αλιεύματος θεωρούμε 
ότι το 8,3% μπορεί να μεταφραστεί και σε αξία παραγωγής. Βάσει των πιο πάνω και του ολικού αριθμού αλιέων 
παράκτιας και πολυδύναμης άδειας αλιείας (415 για το 2014), η μέση απώλεια ανά αλιέα στην Κύπρο υπολογίζεται στα 
€1197,62 το χρόνο. Δυστυχώς παρόμοιες έρευνες δεν υπάρχουν για την περιοχή μας και ως εκ τούτου δεν μπορούμε 
να είμαστε βέβαιοι για την ακρίβεια των πιο πάνω αποτελεσμάτων. Η πραγματοποίηση τέτοιου τύπου έρευνας θα 
απαιτούσε μεγάλο κόστος, διοικητικό φόρτο και χρόνο και κρίνεται ως μη συμφέρουσα σε σχέση με το όφελος. Ως εκ 
τούτου αποφασίστηκε όπως το συνολικό επιλεξιμο ποσό που θα καταβάλλεται στον κάθε αλιέα να είναι 
αυτό που υπολογίστηκε πιο πάνω και να ανέρχεται στα €1198 ανά αλιέα ανά έτος και το ποσό που θα 
καταβάλλεται στον κάθε αλιέα θα είναι σύμφωνα με τα ποσοστά συγχρηματοδότησης 
(δημόσια ενίσχυση) του άρθρου  95 και το παράρτημα 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
508/2014 και θα χορηγηθεί σε περίπου 415 αλιείς.  Η εφαρμογή του Μέτρου αυτού θα γίνει για όλα τα 
έτη της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.» 


