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Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 2014-2020



Παρούσα Κατάσταση

• Κανονισμός (ΕΕ) 508/2014 για το ΕΤΘΑ: εγκρίθηκε στις 06 Μαΐου 2014
• Εφαρμοστικοί και Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμοί: αρκετοί έχουν

εγκριθεί και οι υπόλοιποι υπό διαμόρφωση από την Ε. Επιτροπή

∗ ΕΠ «ΘΑΛΑΣΣΑ»:
 23 Ιουλίου 2014 εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο
 21 Οκτωβρίου 2014 υποβλήθηκε επίσημα στην Ε. Επιτροπή
 16 Ιανουαρίου 2015 παραλάβαμε τα επίσημα σχόλια της Ε. Επιτροπής
 16 Φεβρουαρίου 2015 έχουν αποσταλεί ηλεκτρονικά τα σχόλια/

απόψεις/ αλλαγές στο ΕΠ.
 12 Μαρτίου 2015 παραλάβαμε τα επόμενα σχόλια της Ε. Επιτροπής



Θεματική Κατηγορία Ποσό ΕΤΘΑ (€)

Βιώσιμη ανάπτυξη Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας, 
Μεταποίηση και Εμπορία, Ανάπτυξη περιοχών 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

29.353.000

Έλεγχος Αλιευτικών Δραστηριοτήτων 5.150.123

Συλλογή Αλιευτικών Δεδομένων 3.541.528

Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική (ΟΘΠ) 1.400.000

Αποθεματοποίηση 270.558

ΣΥΝΟΛΟ                                      39.715.209

Κατανομή Πόρων του ΕΤΘΑ για την Κύπρο



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θάλασσα» 2014-2020

Συμμετοχή του ΕΤΘΑ: €39.715.209 (75,5%)

Συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας: €12.895.284 (24,5%)

Σύνολο Δημόσιας Δαπάνης: €52.610.493

Υλοποίηση μέσα από τις 6 Προτεραιότητες της Ένωσης



ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ  
ΔΑΠΑΝΗΣ

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 
ΕΤΘΑ

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 
ΚΥΠΡΟΥ

Ποσοστό 
ΕΤΘΑ

1=2+3 2 3 %

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

18.290.666 12.928.000 5.362.667 71

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

12.600.000 9.450.000 3.150.000 75

Προτεραιότητα της Ένωσης 3: Ενίσχυση της εφαρμογής της ΚΑλΠ 10.282.602 8.691.651 1.590.951 85

Προτεραιότητας της Ένωσης 4: Αύξηση της απασχόλησης και της
εδαφικής συνοχής 7.000.000 5.250.000 1.750.000 75

Προτεραιότητα της Ένωσης 5: Ενίσχυση της εμπορίας και
μεταποίησης 1.570.558 1.245.558 325.000 79

Προτεραιότητα της Ένωσης 6: Ενίσχυση της εφαρμογής της
Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής 1.866.667 1.400.000 466.667 75

Κεφάλαιο VII: Τεχνική Βοήθεια 1.000.000 750.000 250.000 75

ΣΥΝΟΛΟ 52.610.493 39.715.209 12.895.284 75,49

Προτεραιότητες της Ένωσης



Προτεραιότητα της Ένωσης 1

Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης 
αποδοτικής ως προς τους πόρους 
καινοτόμου ανταγωνιστικής και 
βασιζόμενης στη γνώση αλιείας



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

Ειδικοί Στόχοι
1. Μείωση του αντίκτυπου της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον,

συμπεριλαμβανομένης της κατά το δυνατόν αποφυγής και μείωσης των
ανεπιθύμητων αλιευμάτων.

2. Προστασία και αποκατάσταση της υδρόβιας βιοποικιλότητας και των
οικοσυστημάτων.

3. Διασφάλιση ισορροπίας μεταξύ αλιευτικής ικανότητας και διαθέσιμων
αλιευτικών δυνατοτήτων.

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

5. Παροχή στήριξης στην ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης, της
καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της ενεργειακής
απόδοσης, και της μεταφοράς γνώσης.



Άρθρο 28 
Μέτρο 1.3: Συμπράξεις μεταξύ επιστημόνων και αλιέων

∗ Σχέδιο Χορηγιών
∗ Ενδεικτικός προϋπολογισμός: €500.000
∗ Δικαιούχοι: Αλιείς, Οργανώσεις Αλιέων, Δημόσιοι φορείς,

Ιδιωτικοί φορείς, ΤΟΔΑ, ΜΚΟ
∗ Χρηματοδότηση: 50% - 80%

∗ Ενίσχυση της μεταφοράς γνώσης μεταξύ επιστημόνων και
αλιέων.



Άρθρο 30 
Μέτρο 1.6: Διαφοροποίηση και νέες μορφές εισοδήματος (1)

∗ Σχέδιο Χορηγιών
∗ Ενδεικτικός προϋπολογισμός: €200.000
∗ Δικαιούχοι: Αλιείς και Ιδιοκτήτες Αλιευτικών Σκαφών
∗ Χρηματοδότηση: 50% - 80%

∗ Στήριξη επενδύσεων που να συμβάλλουν στη διαφοροποίηση
του εισοδήματος των αλιέων μέσω της ανάπτυξης
συμπληρωματικών δραστηριοτήτων π.χ. αλιευτικός
τουρισμός



Άρθρο 30 
Μέτρο 1.6: Διαφοροποίηση και νέες μορφές εισοδήματος (2)

Ειδικά Κριτήρια βάσει των Ευρωπαϊκών Κανονισμών
∗ Η χρηματοδότηση για την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων χορηγείται

μόνο αν οι συμπληρωματικές δραστηριότητες των αλιέων συνδέονται με
την κύρια αλιευτική δραστηριότητα τους.

∗ Η χρηματοδότηση χορηγείται σε αλιείς οι οποίοι θα πρέπει να: α)
υποβάλουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο για την ανάπτυξη των νέων
δραστηριοτήτων τους και β) διαθέτουν επαρκείς επαγγελματικές
δεξιότητες.

∗ Το ποσό της χρηματοδότησης που χορηγείται δεν υπερβαίνει το 50% του
προϋπολογισμού που προβλέπεται στο επιχειρηματικό σχέδιο για κάθε
ενέργεια και δεν υπερβαίνει ένα μέγιστο ποσό €75.000 για κάθε Δικαιούχο.



Άρθρο 32 
Μέτρο 1.8: Υγεία και ασφάλεια (1)

∗ Σχέδιο Χορηγιών
∗ Ενδεικτικός προϋπολογισμός: €600.000
∗ Δικαιούχοι: Αλιείς και Ιδιοκτήτες Αλιευτικών Σκαφών
∗ Χρηματοδότηση: 50% - 80%

∗ Αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμός των αλιευτικών σκαφών για τη
βελτίωση των συνθηκών εργασίας των αλιέων σε σχέση με την
υγεία, την ασφάλεια και την υγιεινή.

∗ Οι επιλέξιμες δαπάνες καθορίζονται σε σχετικό Κανονισμό της ΕΕ.



Ειδικά Κριτήρια βάσει των Ευρωπαϊκών Κανονισμών
∗ Η χρηματοδότηση δίνεται για επενδύσεις επί του σκάφους ή σε επιμέρους

εξοπλισμούς, υπό τον όρο ότι οι επενδύσεις αυτές υπερβαίνουν τις
απαιτήσεις του εθνικού ή ενωσιακού δικαίου.

∗ Για επενδύσεις επί του αλιευτικού σκάφους, η στήριξη δεν χορηγείται
πάνω από μία φορά κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου για
τον ίδιο τύπο επένδυσης και για το ίδιο αλιευτικό σκάφος.

∗ Για επενδύσεις σε ατομικούς εξοπλισμούς, η στήριξη δεν χορηγείται πάνω
από μία φορά κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου για τον ίδιο
τύπο εξοπλισμού και για τον ίδιο Δικαιούχο.

Ειδικά Κριτήρια σε εθνικό επίπεδο
∗ Προτεραιότητα θα δίνεται σε αλιείς και ιδιοκτήτες μικρών σκαφών που

ασχολούνται με την παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας.

Άρθρο 32 
Μέτρο 1.8: Υγεία και ασφάλεια (2)



Άρθρο 34 
Μέτρο 1.10: Οριστική παύση των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων (1)

∗ Σχέδιο Χορηγιών  
∗ Ενδεικτικός προϋπολογισμός: €3.000.000
∗ Δικαιούχοι: Ιδιοκτήτες / Συνιδιοκτήτες Αλιευτικών Σκαφών 

παράκτιας αλιείας (σκάφη μήκους κάτω των 12 μέτρων) 
∗ Χρηματοδότηση: 100%

∗ Οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων μέσω της 
απόσυρσης των αλιευτικών σκαφών (διάλυση ή εκθέματα)



Άρθρο 34 
Μέτρο 1.10: Οριστική παύση των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων (2)

Ειδικά Κριτήρια βάσει των Ευρωπαϊκών Κανονισμών
∗ Η χρηματοδότηση για την οριστική παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων

γίνεται μόνο μέσω διάλυσης αλιευτικών σκαφών.

∗ Kατά παρέκκλιση και με σκοπό τη διατήρηση της ναυτικής κληρονομιάς, τα
παραδοσιακά ξύλινα αλιευτικά σκάφη μπορούν να είναι επιλέξιμα για
οριστική παύση χωρίς διάλυση, υπό τον όρο ότι χρησιμοποιούνται σε
χερσαίες δραστηριότητες σχετικές με τη διατήρηση της κληρονομιάς.

∗ Η χρηματοδότηση χορηγείται στους ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών της
Ένωσης τα οποία είναι νηολογημένα ως ενεργά και έχουν ασκήσει
αλιευτικές δραστηριότητες στη θάλασσα επί τουλάχιστον 90 ημέρες κατ’
έτος στη διάρκεια των δύο ημερολογιακών ετών που προηγούνται της
ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.



Άρθρο 34 
Μέτρο 1.10: Οριστική παύση των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων (3)

Ειδικά Κριτήρια σε εθνικό επίπεδο
∗ Ο αιτητής πρέπει να είναι ο ιδιοκτήτης/συνιδιοκτήτης του επαγγελματικού

αλιευτικού σκάφους μέχρι και την ημερομηνία έγκρισης για απόσυρση.
∗ Ο αιτητής πρέπει να είναι κάτοχος άδειας παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας

(κατηγορίας Α ή Β) κατά την περίοδο υποβολής των αιτήσεων, ο οποίος από το 2011
μέχρι το έτος υποβολής της αίτησης για απόσυρση εξασφάλισε τουλάχιστον
τέσσερις (4) ετήσιες άδειες αλιείας.

∗ Το σκάφος πρέπει να είναι εν ενεργεία (επαγγελματική άδεια αλιείας σκάφους σε
ισχύ κατά τη διάρκεια αξιολόγησης της Πρότασης) και εγγεγραμμένο στο Μητρώο
Αλιευτικών Σκαφών (ΜΑΣ ως ενεργό).

∗ Προτεραιότητα δίνεται σε δικαιούχους που έχουν εξασφαλίσει το μεγαλύτερο
αριθμό αδειών. Συγκεκριμένα, η κατοχή κάθε ετήσιας άδειας αλιείας (Α&Β)
ισοδυναμεί με 1 βαθμό, με μέγιστη βαθμολογία το 20. Σε περίπτωση ισοβαθμίας του
πιο πάνω κριτηρίου, προτεραιότητα θα δίνεται στον δικαιούχο του οποίου το
σκάφος που προορίζεται για απόσυρση έχει το μεγαλύτερο μήκος.



Άρθρο 38 
Μέτρο 1.15: Μείωση των επιπτώσεων της αλιείας στο θαλάσσιο 
περιβάλλον και προσαρμογή της αλιείας στην προστασία των ειδών(1)

∗ Σχέδιο Χορηγιών
∗ Ενδεικτικός προϋπολογισμός: €300.000
∗ Δικαιούχοι: Αλιείς, Ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, Οργανώσεις

αλιέων
∗ Χρηματοδότηση: 50-80%

∗ Επενδύσεις για βελτίωση της επιλεκτικότητας του μεγέθους ή του
είδους των αλιευτικών εργαλείων, για εξάλειψη των απορρίψεων, για
περιορισμό των φυσικών και βιολογικών επιπτώσεων της αλιείας στο
οικοσύστημα ή τον θαλάσσιο βυθό και για την προστασία των
εργαλείων και των αλιευμάτων από προστατευόμενα θηλαστικά και
πτηνά



Άρθρο 38 
Μέτρο 1.15: Μείωση των επιπτώσεων της αλιείας στο θαλάσσιο 
περιβάλλον και προσαρμογή της αλιείας στην προστασία των ειδών(2)

Ειδικά Κριτήρια βάσει των Ευρωπαϊκών Κανονισμών
∗ Η χρηματοδότηση χορηγείται σε:

• α) ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών της Ένωσης τα σκάφη των οποίων είναι
νηολογημένα ως ενεργά σκάφη και έχουν ασκήσει αλιευτικές δραστηριότητες
τουλάχιστον 60 ημερών στη θάλασσα κατά τη διάρκεια των δύο ημερολογιακών
ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης

• β) αλιείς που είναι ιδιοκτήτες των εργαλείων που θα αντικατασταθούν και οι οποίοι
έχουν εργαστεί επί αλιευτικού σκάφους της Ένωσης για τουλάχιστον 60 ημέρες κατά
τη διάρκεια των δύο ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας
υποβολής της αίτησης

• γ) οργανώσεις αλιέων αναγνωρισμένες από το κράτος μέλος.

∗ Η χρηματοδότηση δεν χορηγείται πάνω από μία φορά κατά τη διάρκεια της
προγραμματικής περιόδου για το ίδιο τύπο εξοπλισμού και στο ίδιο αλιευτικό σκάφος.

∗ Η χρηματοδότηση χορηγείται μόνον εφόσον τα εργαλεία ή ο άλλος εξοπλισμός κάνουν
αποδεδειγμένα καλύτερη επιλογή μεγέθους ή έχουν μικρότερες επιπτώσεις στο
οικοσύστημα και σε μη στοχευόμενα είδη από ότι τα τυπικά εργαλεία ή ο άλλος
εξοπλισμός που επιτρέπεται, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο ή τη σχετική εθνική
νομοθεσία που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της περιφερειοποίησης, όπως αναφέρεται στον
Κανονισμό (ΕΕ) 1380/2013 για την Κοινή Αλιευτική Πολιτική.



Άρθρο 40.1α 
Μέτρο 1.17: Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας 
βιοποικιλότητας- Συλλογή Απορριμμάτων 

∗ Σχέδιο Χορηγιών
∗ Ενδεικτικός προϋπολογισμός: €200.000
∗ Δικαιούχοι: Αλιείς, Οργανώσεις αλιέων, Δημόσιοι φορείς, Ιδιωτικοί φορείς,

TOΔΑ
∗ Χρηματοδότηση: 50-80%

∗ Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των
οικοσυστημάτων με τη συμμετοχή αλιέων στη συλλογή αποβλήτων από τη
θάλασσα όπως απολεσθέντων αλιευτικών εργαλείων και θαλάσσιων
απορριμμάτων.

Ειδικά Κριτήρια βάσει των Ευρωπαϊκών Κανονισμών
∗ Τα αλιευτικά σκάφη λαμβάνουν μέρος στην εκστρατεία καθαρισμού για τη 

συλλογή αποβλήτων αντί να διεξάγουν αλιευτικές δραστηριότητες.



Άρθρο 40.1 β-ζ, θ 
Μέτρο 1.18: Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας 
βιοποικιλότητας 

∗ Έργα Δημόσιων Συμβάσεων, Μελέτες, Σχέδια Διαχείρισης
∗ Ενδεικτικός προϋπολογισμός: €4.850.666
∗ Δικαιούχοι: Αλιείς, Οργανώσεις αλιέων, Δημόσιοι φορείς, Ιδιωτικοί φορείς,

TOΔΑ
∗ Χρηματοδότηση: 50-100%

Προτεινόμενα Έργα
∗ Κατασκευή, τοποθέτηση ή εκσυγχρονισμός τεχνητών υφάλων
∗ Χαρτογράφηση λειμώνων Ποσειδώνιας & άλλων σημαντικών οικοτόπων
∗ Εφαρμογή διαχειριστικών μέτρων σε περιοχές Ν2000
∗ Μελέτη βαθέων οικοσυστημάτων του υποθαλάσσιου όρους Ερατοσθένη
∗ Εφαρμογή δράσεων για την καταπολέμηση του λαγοκέφαλου



Άρθρο 40.1 η 
Μέτρο 1.19: Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας 
και των οικοσυστημάτων - Συστήματα για την αποζημίωση των ζημιών 
που προκαλούνται στα αλιεύματα από τα θηλαστικά και τα πτηνά

∗ Σχέδιο Χορηγιών
∗ Ενδεικτικός προϋπολογισμός: €1.760.000
∗ Δικαιούχοι: Αλιείς, Οργανώσεις αλιέων
∗ Χρηματοδότηση: 100%

∗ Χορήγηση αποζημιώσεων στους αλιείς για τις ζημίες που
προκαλούνται στα αλιεύματα από τα θηλαστικά και τα πτηνά
που προστατεύονται από την οδηγία 92/43/ΕΟΚ και
2009/147/ΕΚ



Άρθρο 41.1 α-γ /
Μέτρο 1.20: Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής -
Επενδύσεις επί των σκαφών- Έλεγχοι και Συστήματα Ενεργειακής 
Απόδοσης- Μελέτες (1)

∗ Σχέδιο Χορηγιών, Μελέτες
∗ Ενδεικτικός προϋπολογισμός: €120.000
∗ Δικαιούχοι: Ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών
∗ Χρηματοδότηση: 50-100%

∗ Άμβλυνση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των αλιευτικών σκαφών
μέσω έργων που στοχεύουν στη μείωση της εκπομπής ρύπων
ή αερίων του θερμοκηπίου και στην αύξηση της ενεργειακής
απόδοσης.



Άρθρο 41.1 α-γ /
Μέτρο 1.20: Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής -
Επενδύσεις επί των σκαφών- Έλεγχοι και Συστήματα Ενεργειακής 
Απόδοσης- Μελέτες (2)

Ειδικά Κριτήρια βάσει των Ευρωπαϊκών Κανονισμών
∗ Οι επενδύσεις σε αλιευτικά εργαλεία είναι επιλέξιμες υπό την

προϋπόθεση ότι δεν υπονομεύουν την επιλεκτικότητα των εν λόγω
αλιευτικών εργαλείων.

∗ Η χρηματοδότηση χορηγείται μόνο σε ιδιοκτήτες των αλιευτικών
σκαφών και όχι πάνω από μία φορά για τον ίδιο τύπο επένδυσης
κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου για το ίδιο
αλιευτικό σκάφος.



Άρθρο 41.2 
Μέτρο 1.21: Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής 
αλλαγής - Αντικατάσταση ή εκσυγχρονισμός μηχανών (1)

∗ Σχέδιο Χορηγιών
∗ Ενδεικτικός προϋπολογισμός: €160.000
∗ Δικαιούχοι: Ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών
∗ Χρηματοδότηση: 30%

∗ Αντικατάσταση ή ο εκσυγχρονισμός των κύριων ή βοηθητικών
μηχανών των αλιευτικών σκαφών



Άρθρο 41.2 
Μέτρο 1.21: Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής 
αλλαγής - Αντικατάσταση ή εκσυγχρονισμός μηχανών (2)

Ειδικά Κριτήρια βάσει των Ευρωπαϊκών Κανονισμών
∗ Η χρηματοδότηση για την αντικατάσταση ή τον εκσυγχρονισμό των κύριων ή βοηθητικών μηχανών

μπορεί να χορηγείται σε:
α) σκάφη ολικού μήκους μέχρι 12 μέτρα , υπό τον όρο ότι η νέα ή εκσυγχρονισμένη μηχανή δεν έχει

μεγαλύτερη ισχύ σε KW από την υφιστάμενη μηχανή.
β) σκάφη ολικού μήκους μεταξύ 12 και 18 μέτρων υπό τον όρο ότι η νέα ή εκσυγχρονισμένη μηχανή

έχει τουλάχιστον 20% μικρότερη ισχύ σε σχέση με την υφιστάμενη μηχανή.
γ) σκάφη ολικού μήκους μεταξύ 18 και 24 μέτρων υπό τον όρο ότι η νέα ή εκσυγχρονισμένη μηχανή

έχει τουλάχιστον 30% μικρότερη ισχύ σε σχέση με την υφιστάμενη μηχανή.

∗ Η χρηματοδότηση για την αντικατάσταση ή τον εκσυγχρονισμό των κύριων ή βοηθητικών μηχανών
μπορεί να χορηγείται μόνο σε σκάφη που ανήκουν σε τμήμα στόλων για το οποίο η έκθεση
αλιευτικής ικανότητας έχει δείξει ότι υπάρχει ισορροπία με τις αλιευτικές δυνατότητες που διαθέτει
αυτό το τμήμα, σύμφωνα με το άρθρο 22.2 του Κανονισμού (ΕΕ) 1380/2013 για την Κοινή Αλιευτική
Πολιτική.

∗ Η χρηματοδότηση χορηγείται μόνο σε ιδιοκτήτες των αλιευτικών σκαφών και όχι πάνω από μία
φορά για τον ίδιο τύπο επένδυσης κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου για το ίδιο
αλιευτικό σκάφος



Άρθρο 43.1+3 
Μέτρο 1.23: Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια -
Επενδύσεις για τη βελτίωση των υποδομών στους αλιευτικούς λιμένες και στις 
ιχθυόσκαλες ή στους τόπους εκφόρτωσης και τα καταφύγια για τη βελτίωση της 
ασφάλειας των αλιέων

∗ Έργα Δημόσιων συμβάσεων, Μελέτες
∗ Ενδεικτικός προϋπολογισμός: €6.400.000
∗ Δικαιούχοι: Δημόσιοι Φορείς
∗ Χρηματοδότηση: 100%

∗ Βελτιωτικά έργα σε υφιστάμενα αλιευτικά καταφύγια με σκοπό την
ασφάλεια των αλιέων, τον ασφαλή ελλιμενισμό των σκαφών τους και τη
βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους.

Προτεινόμενα Έργα
∗ Βελτιωτικά Έργα στο Αλιευτικό Καταφύγιο Λιοπετριού, Λάρνακας,

Ξυλοφάγου, Ορμήδειας
∗ Εγκατάσταση ευκολιών υποδοχής αποβλήτων στα αλιευτικά καταφύγια

Αγίας Νάπας και Παραλιμνίου



Άρθρο 43.2 
Μέτρο 1.24: Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια -
Επενδύσεις  για τη διευκόλυνση της συμμόρφωσης με την υποχρέωση 
εκφόρτωσης όλων των αλιευμάτων

∗ Έργα Δημόσιων συμβάσεων
∗ Ενδεικτικός προϋπολογισμός: €200.000
∗ Δικαιούχοι: Δημόσιοι Φορείς
∗ Χρηματοδότηση: 100%

∗ Παρεμβάσεις σε αλιευτικούς λιμένες, τόπους εκφόρτωσης και αλιευτικά
καταφύγια με σκοπό να διευκολυνθεί η συμμόρφωση με την υποχρέωση
εκφόρτωσης όλων των αλιευμάτων σύμφωνα με το άρθρο 15 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και το στοιχείο β) του άρθρου 8
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013, καθώς και η πρόσθεση
αξίας στα υποχρησιμοποιούμενα συστατικά των αλιευμάτων.



Προτεραιότητα της Ένωσης 2

Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης 
αποδοτικής ως προς τους πόρους 
καινοτόμου ανταγωνιστικής και 

βασιζόμενης στη γνώση 
υδατοκαλλιέργειας



ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 2: Προώθηση της περιβαλλοντικά
βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου,
ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση υδατοκαλλιέργειας

Ειδικοί Στόχοι

1. Παροχή στήριξης στην ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης, της
καινοτομίας και της μεταφοράς γνώσης

2. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των
επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένης της
βελτίωσης της ασφάλειας και των συνθηκών εργασίας, κυρίως των
ΜΜΕ

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



Ειδικά Κριτήρια της ΠΕ2 βάσει των Ευρωπαϊκών Κανονισμών

∗ Η μεταβίβαση της κυριότητας μιας επιχείρησης δεν είναι επιλέξιμη.

∗ Δεν χορηγείται χρηματοδότηση για έργα σε προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές, εφόσον η
αρμόδια αρχή έχει αποφανθεί, βάσει εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ότι η δράση μπορεί
να επιφέρει σοβαρή περιβαλλοντική επιβάρυνση η οποία δεν μπορεί να μετριασθεί ικανοποιητικά.

∗ Εφόσον τα έργα αφορούν επενδύσεις σε εξοπλισμό ή υποδομή που διασφαλίζει τη συμμόρφωση με
μελλοντικές απαιτήσεις για το περιβάλλον, την υγεία του ανθρώπου ή των ζώων, την υγιεινή ή την
καλή μεταχείριση των ζώων σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, η χρηματοδότηση μπορεί να
χορηγείται έως την ημερομηνία κατά την οποία οι απαιτήσεις αυτές καθίστανται υποχρεωτικές για
τις επιχειρήσεις.

∗ Στην περίπτωση νέων μονάδων θα πρέπει να υποβάλλεται επιχειρηματικό σχέδιο, και στην
περίπτωση που το ποσό των επενδύσεων υπερβαίνει τα €50.000, μελέτη σκοπιμότητας που θα
περιλαμβάνει αξιολόγηση των περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων των δράσεων.

∗ Επιπρόσθετα, η χρηματοδότηση δίνεται μόνο εφόσον έχει αποδειχθεί σαφώς από ανεξάρτητη
έκθεση εμπορίας ότι υφίστανται καλές και βιώσιμες προοπτικές στην αγορά για το προϊόν.

∗ Δεν χορηγείται χρηματοδότηση για την εκτροφή γενετικά τροποποιημένων οργανισμών.



Άρθρο 47 
Μέτρο 2.1: Καινοτομία

∗ Σχέδιο Χορηγιών
∗ Ενδεικτικός προϋπολογισμός: €500.000
∗ Δικαιούχοι: Υδατοκαλλιεργητές, Δημόσιοι Φορείς, Ιδιωτικοί

Φορείς
∗ Χρηματοδότηση: 50%

∗ Προώθηση της καινοτομίας στην υδατοκαλλιέργεια μέσω της στήριξης της
καινοτομίας προϊόντων και διαδικασιών, της αύξησης της προστιθέμενης
αξίας των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, της στήριξης της οικολογικής
καινοτομίας και της περαιτέρω ανάπτυξης νέων, καινοτόμων, οριζόντιων
εργαλείων πολιτική.



Άρθρο 48 α-δ, στ-ζ 
Μέτρο 2.2: Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια

∗ Σχέδιο Χορηγιών
∗ Ενδεικτικός προϋπολογισμός: €1.400.000
∗ Δικαιούχοι: Υδατοκαλλιεργητές
∗ Χρηματοδότηση: 50%

Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια
∗ για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας, την αύξηση

της παραγωγής και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας
∗ για τη διαφοροποίηση των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και των

εκτρεφόμενων ειδών
∗ για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των μονάδων υδατοκαλλιέργειας,
∗ για τη διαφοροποίηση του εισοδήματος των μονάδων υδατοκαλλιέργειας,

μέσω της ανάπτυξης συμπληρωματικών δραστηριοτήτων



Άρθρο 48.1 ε, θ, ι  
Μέτρο 2.3: Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια -
αποδοτικότητα των πόρων, μείωση της χρήσης του νερού και των χημικών 
προϊόντων, συστήματα ανακύκλωσης για την ελαχιστοποίηση της χρήσης 
του νερού

∗ Σχέδιο Χορηγιών
∗ Ενδεικτικός προϋπολογισμός: €200.000
∗ Δικαιούχοι: Υδατοκαλλιεργητές
∗ Χρηματοδότηση: 50%

∗ Μείωση των αρνητικών επιπτώσεων ή ενίσχυση των θετικών επιδράσεων
στο περιβάλλον και την αύξηση της αποδοτικότητας των πόρων

∗ Μείωση των επιπτώσεων των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας στη χρήση
και την ποιότητα του νερού

∗ Προώθηση κλειστών συστημάτων



Άρθρο 48.1 ια 
Μέτρο 2.4: Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια - Αύξηση της 
ενεργειακής απόδοσης και  προώθηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας

∗ Σχέδιο Χορηγιών
∗ Ενδεικτικός προϋπολογισμός: €400.000
∗ Δικαιούχοι: Υδατοκαλλιεργητές
∗ Χρηματοδότηση: 50%

∗ Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και προώθηση της μετατροπής των
επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας



Επιπρόσθετα Ειδικά Κριτήρια Μέτρων Παραγωγικών 
Επενδύσεων στην υδατοκαλλιέργεια

∗ Τα έργα που χρηματοδοτούνται υλοποιούνται υπό τον όρο ότι η ανάπτυξη είναι
συνεπής προς το πολυετές εθνικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της
υδατοκαλλιέργειας.

Άρθρο 48 α-δ, στ-ζ - Μέτρο 2.2
Ειδικό Κριτήριο βάσει των Ευρωπαϊκών Κανονισμών
∗ Η χρηματοδότηση για διαφοροποίηση του εισοδήματος των μονάδων

υδατοκαλλιέργειας, μέσω της ανάπτυξης συμπληρωματικών δραστηριοτήτων,
χορηγείται μόνο σε μονάδες υδατοκαλλιέργειας υπό την προϋπόθεση ότι οι
συμπληρωματικές δραστηριότητες συνδέονται με τη βασική δραστηριότητα της
επιχείρησης στον τομέα των υδατοκαλλιεργειών, συμπεριλαμβανομένου του
αλιευτικού τουρισμού, περιβαλλοντικών υπηρεσιών στον τομέα της
υδατοκαλλιέργειας ή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που αφορούν την
υδατοκαλλιέργεια.

Άρθρο 48.1 ε, θ, ι – Μέτρο 2.3 & Άρθρο 48.1 ια – Μέτρο 2.4
Ειδικό Κριτήριο σε εθνικό επίπεδο
∗ Προτεραιότητα θα δίνεται στις μικρές μονάδες υδατοκαλλιέργειας γλυκών υδάτων.



Άρθρο 49 
Μέτρο 2.5: Υπηρεσίες διαχείρισης, ανακούφισης και παροχής 
συμβουλών για εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας (1)

∗ Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών τεχνικού, επιστημονικού,
νομικού, περιβαλλοντικού ή οικονομικού χαρακτήρα σε
μονάδες υδατοκαλλιέργειας

∗ Ενδεικτικός προϋπολογισμός: €100.000
∗ Δικαιούχοι:  Υδατοκαλλιεργητές, Οργανώσεις 

Υδατοκαλλιεργητών, Δημόσιοι Φορείς, Ιδιωτικοί Φορείς
∗ Χρηματοδότηση: 100%



Άρθρο 49 
Μέτρο 2.5: Υπηρεσίες διαχείρισης, ανακούφισης και παροχής 
συμβουλών για εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας  (2)

Ειδικά Κριτήρια βάσει των Ευρωπαϊκών Κανονισμών
∗ Οι μονάδες υδατοκαλλιέργειας δεν λαμβάνουν χρηματοδότηση για 

συμβουλευτικές υπηρεσίες πάνω από μία φορά ετησίως για κάθε 
κατηγορία υπηρεσιών.

∗ Η χρηματοδότηση χορηγείται μόνο σε ΜΜΕ μονάδες 
υδατοκαλλιέργειας ή οργανώσεις υδατοκαλλιέργειας, 
συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων παραγωγών 
υδατοκαλλιέργειας.

Ειδικά Κριτήρια σε εθνικό επίπεδο
∗ Προτεραιότητα θα δοθεί στις μικρές μονάδες υδατοκαλλιέργειας 

γλυκών υδάτων.



Άρθρο 51 
Μέτρο 2.7: Αύξηση του δυναμικού των ζωνών 
υδατοκαλλιέργειας

∗ Έργα Δημόσιων Συμβάσεων, Μελέτες
∗ Ενδεικτικός προϋπολογισμός: €10.000.000
∗ Δικαιούχοι:  Δημόσιοι Φορείς, Ιδιωτικοί Φορείς
∗ Χρηματοδότηση: 100%

Προτεινόμενα Έργα
∗ Εκπόνηση μελέτης επιπτώσεων στο περιβάλλον και καθορισμού της

φέρουσας παραγωγικής ικανότητας των μονάδων υδατοκαλλιέργειας
∗ Έργο υποδομής χερσαίων και θαλάσσιων εγκαταστάσεων για τον

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



Προτεραιότητα της Ένωσης 3

Ενίσχυση της εφαρμογής της ΚΑλΠ



ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 3: Ενίσχυση της εφαρμογής της ΚΑλΠ

Ειδικοί Στόχοι

∗ Βελτίωση και παροχή επιστημονικής γνώσης, καθώς και
βελτίωση της συλλογής και διαχείρισης δεδομένων

∗ Παροχή στήριξης στην παρακολούθησης, τον έλεγχο και την
επιβολή, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό τις θεσμικές
ικανότητες και την αποτελεσματικότητα της δημόσιας
διοίκησης, χωρίς αύξηση του διοικητικού φόρτου.



Άρθρο 76 
Μέτρο 3.1: Έλεγχος και Επιβολή

∗ Υλοποίηση ενωσιακού συστήματος ελέγχου, επιθεώρησης και
επιβολής

∗ Ενδεικτικός προϋπολογισμός: €5.855.692
∗ Δικαιούχος:  Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (κατά 

κύριο λόγο), ιδιώτες 
∗ Χρηματοδότηση: 80-100%



Άρθρο 77 
Μέτρο 3.2: Συλλογή Δεδομένων

∗ Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Δεδομένων
∗ Ενδεικτικός προϋπολογισμός: €4.426.910
∗ Δικαιούχος:  Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών
∗ Χρηματοδότηση: 100%



Προτεραιότητα της Ένωσης 4

Αύξηση της απασχόλησης και της 
εδαφικής συνοχής



ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 4: Αύξηση της απασχόλησης και της
εδαφικής συνοχής

Ειδικοί Στόχοι

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



Άρθρο 62.1 α 
Μέτρο 4.1: Προπαρασκευαστική υποστήριξη

∗ Ενδεικτικός προϋπολογισμός: €200.000
∗ Δικαιούχοι: Τοπικές Ομάδες Δράσης Αλιείας (ΤΟΔΑ)
∗ Χρηματοδότηση: 100%

∗ Στήριξη των υπαρχουσών ΤΟΔΑ και των νέων ΤΟΔΑ.

∗ Δραστηριότητες κατάρτισης για τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς
∗ Μελέτες που να αφορούν την περιοχή παρέμβασης
∗ Δαπάνες που συνδέονται με την εκπόνηση της στρατηγικής τοπικής

ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων δαπανών για υπηρεσίες παροχής
συμβουλών και δαπανών για ενέργειες που συνδέονται με διαβουλεύσεις
με τα ενδιαφερόμενα μέρη, με στόχο την προετοιμασία της στρατηγικής

∗ Διοικητικές δαπάνες του φορέα (λειτουργικές δαπάνες και δαπάνες
προσωπικού) που υποβάλλει αίτηση για προπαρασκευαστική υποστήριξη
κατά τη διάρκεια του σταδίου της προετοιμασίας



Άρθρο 63 
Μέτρο 4.2 & Μέτρο 4.3: Εφαρμογή των στρατηγικών τοπικής 
ανάπτυξης

∗ Ενδεικτικός προϋπολογισμός: €6.500.000
∗ Δικαιούχοι: Τοπικές Ομάδες Δράσης Αλιείας (ΤΟΔΑ)
∗ Χρηματοδότηση: 50-100%

∗ Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των
τοπικών κοινοτήτων (Σχέδια Χορηγιών και Έργα Δημόσιων
Συμβάσεων) και Λειτουργικά Έξοδα ΤΟΔΑ

Ειδικά Κριτήρια βάσει των Ευρωπαϊκών Κανονισμών
∗ Η χρηματοδότηση για τα λειτουργικά έξοδα και το συντονισμό της

στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25% της
συνολικής δημόσιας δαπάνης που πραγματοποιείται στο πλαίσιο
της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης.



Άρθρο 64 
Μέτρο 4.4: Δραστηριότητες συνεργασίας 

∗ Ενδεικτικός προϋπολογισμός: €300.000
∗ Δικαιούχοι: Τοπικές Ομάδες Δράσης Αλιείας (ΤΟΔΑ)
∗ Χρηματοδότηση: 50-100%

∗ Έργα διαπεριφερειακής ή διακρατικής συνεργασίας

Ειδικά Κριτήρια βάσει των Ευρωπαϊκών Κανονισμών
∗ Τα έργα διαπεριφερειακής και διακρατικής συνεργασίας

επιλέγονται από τις TΟΔΑ και υποβάλλονται μαζί με την υποβολή
της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης.

∗ Οι διοικητικές αποφάσεις για έργα συνεργασίας λαμβάνονται το
αργότερο εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία υποβολής
του έργου.



Προτεραιότητα της Ένωσης 5

Ενίσχυση της εμπορίας και 
μεταποίησης



ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 5: Ενίσχυση της εμπορίας και
μεταποίησης

Ειδικοί Στόχοι

∗ Βελτίωση της οργάνωσης της αγοράς για προϊόντα αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας 

∗ Ενθάρρυνση των επενδύσεων στους τομείς της μεταποίησης 
και της εμπορίας



Άρθρο 67 
Μέτρο 5.2: Ενισχύσεις στην αποθεματοποίηση (1)

∗ Σχέδιο Χορηγιών προς τις επιχειρήσεις εμπορίας αλιευτικών
προϊόντων

∗ Ενδεικτικός προϋπολογισμός: €270.558
∗ Δικαιούχοι:  Οργανώσεις παραγωγών, Ενώσεις Οργανώσεων 

παραγώγων
∗ Χρηματοδότηση: 100%

∗ Στήριξη σε αναγνωρισμένες οργανώσεις παραγωγών ή ενώσεων
οργανώσεων παραγωγών με τη χορήγηση αποζημίωσης για
αποθεματοποίηση αλιευτικών προϊόντων με απώτερο σκοπό την
ενίσχυση της μεγαλύτερης σταθερότητας της αγοράς.



Άρθρο 67 
Μέτρο 5.2: Ενισχύσεις στην αποθεματοποίηση (2)

Ειδικά Κριτήρια βάσει των Ευρωπαϊκών Κανονισμών
∗ Η στήριξη που χορηγείται για την αποθεματοποίηση των αλιευτικών προϊόντων διακόπτεται έως

την 31η Δεκεμβρίου 2018, προκειμένου να διασφαλιστεί η μετάβαση από τους μηχανισμούς
παρέμβασης στην αγορά σε νέα επικέντρωση στο σχεδιασμό και τη διαχείριση των δραστηριοτήτων
παραγωγής και εμπορίας.

∗ Η στήριξη χορηγείται μόνο μόλις τα προϊόντα διατεθούν στην αγορά για ανθρώπινη κατανάλωση.

∗ Η αποθεματοποίηση των αλιευτικών προϊόντων γίνεται βάσει των ακόλουθων προϋποθέσεων:
α) το ποσό της ενίσχυσης αποθεματοποίησης δεν υπερβαίνει το ποσό του τεχνικού και οικονομικού

κόστους των δράσεων που απαιτούνται για τη σταθεροποίηση και την αποθεματοποίηση των εν
λόγω προϊόντων

β) οι επιλέξιμες για ενίσχυση αποθεματοποίησης ποσότητες δεν υπερβαίνουν το 15 % των ετήσιων
ποσοτήτων των συγκεκριμένων προϊόντων που διατίθενται προς πώληση από την οργάνωση
παραγωγών.

γ) η ετήσια χρηματοδοτική στήριξη δεν υπερβαίνει το 2% της μέσης ετήσιας αξίας της παραγωγής
που έχουν διαθέσει στην αγορά τα μέλη της οργάνωσης παραγωγών κατά την περίοδο 2009-2011.
Σε περίπτωση που τα μέλη μιας οργάνωσης παραγωγών δεν διέθεσαν παραγωγή στην αγορά
κατά την περίοδο 2009 έως 2011, λαμβάνεται υπόψη η μέση ετήσια αξία της παραγωγής που
διατέθηκε στην αγορά τα τρία πρώτα χρόνια παραγωγής κάθε μέλους.



Άρθρο 68 
Μέτρο 5.3: Μέτρα εμπορίας

∗ Σχέδιο Χορηγιών προς τις επιχειρήσεις εμπορίας αλιευτικών προϊόντων
∗ Ενδεικτικός προϋπολογισμός: €800.000
∗ Δικαιούχοι: Υδατοκαλλιεργητές, Οργανώσεις παραγωγών, Έμποροι Αλιευτικών

Προϊόντων
∗ Χρηματοδότηση: 50 – 75 %

∗ Χρηματοδότηση ενεργειών σχετικών με την εμπορία των προϊόντων αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας, που να συμβάλουν στη βελτίωση του συστήματος εμπορίας τόσο
στον τομέα της αλιείας όσο και στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας, με τη δημιουργία
οργανώσεων παραγωγών, τη βελτίωση και προώθηση των αλιευτικών προϊόντων και
την ενίσχυση της αλυσίδας παραγωγής και εμπορίας.

Ειδικά Κριτήρια βάσει των Ευρωπαϊκών Κανονισμών
∗ Οι ενέργειες που χρηματοδοτούνται για τη διοργάνωση εκστρατειών γνωστοποίησης

και προώθησης για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας δεν πρέπει να αφορούν
εμπορικά σήματα.



Άρθρο 68 
Μέτρο 5.4: Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας (1)

∗ Σχέδιο Χορηγιών προς τις επιχειρήσεις μεταποίησης αλιευτικών
προϊόντων

∗ Ενδεικτικός προϋπολογισμός: €500.000
∗ Δικαιούχοι: Μεταποιητές Αλιευτικών Προϊόντων
∗ Χρηματοδότηση: 50 %

∗ Χρηματοδότηση ενεργειών για εξοικονόμηση ενέργειας ή μείωση
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένης της
επεξεργασίας των αποβλήτων, για τη βελτίωση της ασφάλειας, της
υγιεινής, της υγείας και των συνθηκών εργασίας, καθώς και
ενέργειες που οδηγούν στη δημιουργία νέων ή βελτιωμένων
προϊόντων, νέων ή βελτιωμένων διαδικασιών, ή νέων ή
βελτιωμένων συστημάτων διαχείρισης και οργάνωσης.



Άρθρο 68 
Μέτρο 5.4: Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας (2)

Ειδικά Κριτήρια βάσει των Ευρωπαϊκών Κανονισμών
∗ Η στήριξη δίνεται μόνο σε ΜΜΕ.

Ειδικά Κριτήρια σε εθνικό επίπεδο
∗ Χρηματοδοτούνται ενέργειες που αφορούν εξοπλισμό μόνο για τη

μεταποίηση αλιευτικών προϊόντων και συγκεκριμένα την παραγωγή
καπνιστών, αλατισμένων και μαριναρισμένων, καθώς και τη χρήση
τοπικής παραγωγής από τη συλλεκτική αλιεία για τη μεταποίηση τους στα
πλαίσια και των απαιτήσεων της αναθεωρημένης Κοινής Αλιευτικής
Πολιτικής.

∗ Προτεραιότητα θα δίνεται στη χρηματοδότηση ενεργειών που αφορούν
εξοπλισμό για τη μεταποίηση αλιευτικών προϊόντων τοπικής παραγωγής
από τη συλλεκτική αλιεία.



Προτεραιότητα της Ένωσης 6

Ενίσχυση της εφαρμογής της 
Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής



ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 6: Ενίσχυση της εφαρμογής της
Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής

Ειδικός Στόχος
∗ Ανάπτυξη και υλοποίηση της  Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας 

Πολιτικής (ΟΘΠ)

Ειδικά Κριτήρια βάσει των Ευρωπαϊκών Κανονισμών
∗ Οι μισθολογικές δαπάνες του προσωπικού του φορέα δεν 

θεωρούνται επιλέξιμες λειτουργικές δαπάνες.  



Άρθρο 80.1 α 
Μέτρο 6.1: Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική -
Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Εποπτεία

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

∗ Ενδεικτικός προϋπολογισμός: €466.667
∗ Δικαιούχοι: Δημόσιοι Φορείς
∗ Χρηματοδότηση: 100 %

∗ Το ΚΠΑΠ είναι ένα δίκτυο συστημάτων με αποκεντρωμένη
σύσταση που αναπτύχθηκε για την ανταλλαγή πληροφοριών
μεταξύ των χρηστών για τη βελτίωση της επίγνωσης της
κατάστασης των δραστηριοτήτων στη θάλασσα



Άρθρο 80.1 β 
Μέτρο 6.2: Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική - Προώθηση 
της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, και βιώσιμη 
χρήση των θαλάσσιων και παράκτιων πόρων

∗ Έργα Δημόσιων συμβάσεων, Μελέτες
∗ Ενδεικτικός προϋπολογισμός: €700.000
∗ Δικαιούχοι: Δημόσιοι Φορείς
∗ Χρηματοδότηση: 100 %

Προτεινόμενα Έργα
∗ 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.



Άρθρο 80.1 γ 
Μέτρο 6.3: Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική - Βελτίωση των 
γνώσεων για την κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος

∗ Έργα Δημόσιων συμβάσεων, Μελέτες
∗ Ενδεικτικός προϋπολογισμός: €700.000
∗ Δικαιούχοι: Δημόσιοι Φορείς
∗ Χρηματοδότηση: 100 %

Προτεινόμενα Έργα
∗ Μελέτη και παρακολούθηση ξενικών ειδών σε θαλάσσιες

προστατευόμενες περιοχές της Κύπρου
∗ Καταγραφή και αξιολόγηση του πληθυσμού των κητωδών (Stenella

coeruleoalba, Tursiops truncatus κλπ.) στα παράκτια νερά και στην ΑΟΖ της
Κύπρου

∗ Μελέτη για τη στρατηγική για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων
Περιοχών (ΟΔΠΠ), καθώς και το σχέδιο δράσης για αυτή



ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ



Άρθρο 78
Τεχνική Βοήθεια 

∗ Ενδεικτικός προϋπολογισμός: €1.000.000
∗ Δικαιούχοι: Δημόσιοι Φορείς που εμπλέκονται στη Διαχείριση

και Υλοποίηση του Προγράμματος
∗ Χρηματοδότηση: 100 %

∗ Διαχείριση και Υλοποίηση του Προγράμματος 
∗ Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών / Εμπειρογνώμονες / 

Μελέτες
∗ Δημοσιότητα και Πληροφόρηση
∗ Στήριξη Δικτύου για την ΠΕ4



∗ Βρισκόμαστε στο στάδιο διαβούλευσης με την ΕΕ
∗ Η έγκριση του ΕΠ αναμένεται μέχρι το Ιούνιο 2015
∗ Μετά την άτυπη συνεδρία και την έγκριση των κριτηρίων

επιλογής έργων αναμένεται άμεσα η προκήρυξη 2 σχεδίων
χορηγιών και η έναρξη υλοποίησης έργων υποδομής (πριν
την επίσημη έγκριση του ΕΠ).

∗ Με την έγκριση του ΕΠ θα γίνει και η 1η επίσημη συνεδρία
της Επιτροπής Παρακολούθησης

Επόμενα Βήματα
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