
 

Αποθάζεις - Σσμπεράζμαηα 

ηης Σσνεδρίας ηης Άησπης Επιηροπής Παρακολούθηζης ηοσ 

Επιτειρηζιακού Προγράμμαηος ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020 

 

Λεσκωζία, 03 Απριλίοσ 2015 

 

Η Άηππε Επηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηνπ Επηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

Θάιαζζα 2014-2020, ζηε ζπλεδξία ηεο ζηηο 03 Απξηιίνπ 2015, εμέηαζε ηελ 

πξφνδν ηεο δηαβνχιεπζεο κε ηελ Επξσπατθή Επηηξνπή γηα έγθξηζε ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο <ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020> θαη ελέθξηλε ηα έγγξαθα πνπ 

αθνξνχλ: 

 Σηνλ Εζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηεο Επηηξνπήο 

Παξαθνινχζεζεο φπσο απηφο ζα ηξνπνπνηεζεί κε ηε ζπκπεξίιςε 

πξφλνηαο γηα ηε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ησλ Μειψλ ηεο Επηηξνπήο 

 Σηα Κξηηήξηα Επηινγήο Έξγσλ ηνπ Επηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

<ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020>  

 Σηηο βαζηθέο πξφλνηεο θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο έξγσλ ησλ δχν Σρεδίσλ 

Χνξεγηψλ γηα ηηο παξαγσγηθέο επελδχζεηο ζηελ πδαηνθαιιηέξγεηα θαη 

ηελ νξηζηηθή απφζπξζε αιηεπηηθψλ ζθαθψλ παξάθηηαο αιηείαο κηθξήο 

θιίκαθαο φπσο απηά ζα ηξνπνπνηεζνχλ κε ηε πξφζζεηε δηαηχπσζε 

ηεο ζεηηθήο/αξλεηηθήο βαζκνινγίαο 

 

Αλαιπηηθφηεξα, ν Πξφεδξνο ηεο Επηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο, Γεληθφο 

Δηεπζπληήο ηεο Γεληθήο Δηεχζπλζεο Επξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ, 

Σπληνληζκνχ θαη Αλάπηπμεο, θ. Γηψξγνο Γεσξγίνπ, αθνχ θαισζφξηζε ηνπο 



ζπλέδξνπο αλαθέξζεθε ζηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο φζν αθνξά ζηελ έγθξηζε ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Θάιαζζα 2014-2020 απφ ηελ Επξσπατθή Επηηξνπή 

Επεζήκαλε ηελ ζεκαζία ηεο ζχγθιηζεο ηεο Άηππεο Επηηξνπήο 

Παξαθνινχζεζεο θαη ηεο αλάγθεο γηα έλαξμε ηεο πινπνίεζεο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ άκεζε πξνψζεζε ησλ 2 Σρεδίσλ 

Χνξεγηψλ.  Σηε ζπλέρεηα πξνρψξεζε ζε κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ 

Πξνηεξαηνηήησλ ηνπ ππφ δηακφξθσζε Πξνγξάκκαηνο.  

 

Οη εθπξνζψπνη ηεο Επξσπατθήο Επηηξνπήο εμέθξαζαλ ηελ ηθαλνπνίεζε γηα 

ηελ ζπλεξγαζζία ηφζν κε ηε Δηαρεηξηζηηθή Αξρή θαη ην Τκήκα Αιηείαο θαη 

Θαιαζζίσλ Εξεπλψλ φζν θαη κε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο γηα ηελ 

εηνηκαζία ηνπ λένπ Πξνγξάκκαηνο Θάιαζζα 2014-2020.  Επίζεο ηνλίζηεθε ε 

ζεκαζία ηνπ λένπ Πξνγξάκκαηνο κε απμεκέλν πξνυπνινγηζκφ θάηη ην νπνία 

ζπλεπάγεηαη θαη απμεκέλε επζχλε θαη ππνρξεψζεηο.  

 

Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο έγθξηζεο ηνπ Εζσηεξθνχ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο 

δεηήζεθε απφ ηελ Επξσπατθή Επηηξνπή φπσο πξνζηεζεί ζηνλ ελ ιφγσ 

Καλνληζκφ ζρεηηθή πξφλνηα γηα ηελ ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ησλ Μειψλ ηεο 

Επηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο φπσο απηή αλαθέξεηαη ζηνλ Καλνληζκφ ΕΕ 

240/2014 κε βάζε ηα άξζξα 12-13. 

 

Σηε ζπλέρεηα παξνπζηάζηεθαλ ιεπηνκεξψο  

 ην πεξηερφκελν ηνπ Πξνγξάκκαηνο ην νπνίν βξίζθεηαη ππφ 

δηαβνχιεπζε κε ηελ ΕΕ  



 ηα Κξηηήξηα Επηινγήο Έξγσλ ηα νπνία ζα είλαη θνηλά ζε φια ηα έξγα 

θαη Σρέδηα Χνξεγηψλ φπνπ εθαξκφδνληαη θαη 

 νη βαζηθέο πξφλνηεο θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ δχν Σρεδηψλ 

Χνξεγηψλ πνπ αθνξνχλ ζηηο παξαγσγηθέο επελδχζεηο ζηελ 

πδαηνθαιιηέξγεηα θαη ηελ νξηζηηθή απφζπξζε αιηεπηηθψλ ζθαθψλ 

παξάθηηαο αιηείαο κηθξήο θιίκαθαο. 

 

Σηα πιαίζηα ζπδήηεζεο εγθξίζεθαλ ηα ελ ιφγσ έγγξαθα θαη δφζεθε ε 

δέζκεπζε απφ φινπο ηνπο αξκνδίνπο θπβεξλεηηθνχο θνξείο γηα ζπλερή 

επηθνηλσλία θαη αληαιιαγή απφςεσλ κε ηνπο θνηλσληθνχο θαη ζεζκηθνχο 

εηαίξνπο. 

 

Ο Πξφεδξνο ηεο Επηηξνπήο ηφληζε ηελ αλαγθαηφηεηα γηα ηελ απαξαίηεηε 

ζχλεζε θαη ζπλεξγαζία κε ζηφρν ηελ έγθαηξε θαη απνηειεζκαηηθή 

δηεθπεξαίσζε ηεο φιεο πξνζπάζεηαο γηα ηελ έλαξμε πινπνίεζεο ηνπ λένπ 

Πξνγξάκκαηνο ΘΑΛΑΣΣΑ γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020 ε νπνία ζεκαηνδνηείηαη 

κε ηελ πξνθήξπμε ησλ δχν Σρεδίσλ Χνξεγηψλ.  


