
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 
ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ 2014-2020

- ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

- ΟΡΟΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 
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Νομοθετικό Πλαίσιο
Πολύπλοκο Νομοθετικό Πλαίσιο

(ΕΕ) 1303/2013 Καθορισμός Κοινών Διατάξεων 

(ΕΕ) 508/2014 Βασικός Κανονισμός

Κατ’ εξουσιοδότηση Πράξεις Εκτελεστικές Πράξεις
Η Επιτροπή είναι η αρμόδια αρχή για έκδοση κατ’ 

εξουσιοδότηση Ευρωπαϊκών Κανονισμών που 
συμπληρώνουν ή τροποποιούν ορισμένα μη 

ουσιώδη στοιχεία του νόμου ή του νόμου πλαισίου

Καθορίζουν κοινά μέτρα και διαδικασίες 
για την εφαρμογή του νόμου ή του 

νομικού πλαισίου και η ψήφιση τους 
εναπόκειται στα κράτη μέλη 



Κατ’ εξουσιοδότηση Πράξεις (ΕΕ 1303/2013)
- Κώδικας διαχείρισης στα πλαίσια των Διαρθρωτικών Ταμείων 

- Πρόνοιες που συμπληρώνουν τα Μέρη 2,3 και 4 του Κανονισμού των Κοινών Διατάξεων



Κατ’ εξουσιοδότηση Πράξεις (ΕΕ 508/2014)
- (ΕΕ)288/2015 (Χρονική Περίοδος Έναρξης και Λήξης κατά την οποία θεωρούνται
απαράδεκτες οι αιτήσεις)
- (ΕΕ)1014/2014 (περιεχόμενο και δομή ενός κοινού συστήματος παρακολούθησης και
αξιολόγησης για τις πράξεις που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Θάλασσας και Αλιείας)
- (ΕΕ)531/2015 (καθορισμός δαπανών που είναι επιλέξιμες για ενίσχυση από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, προκειμένου να βελτιωθεί η υγιεινή, η υγεία,
η ασφάλεια και οι εργασιακές συνθήκες για τους αλιείς, η προστασία και η
αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων, η άμβλυνση
της κλιματικής αλλαγής και η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των αλιευτικών
σκαφών)
- (ΕΕ) 1046/2014 (για τον καθορισμό των κριτηρίων για τον υπολογισμό των πρόσθετων
δαπανών που βαρύνουν τους οικονομικούς φορείς κατά την αλίευση, καλλιέργεια,
μεταποίηση και εμπορία ορισμένων προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που
προέρχονται από τις εξόχως απόκεντρες περιοχές)



Εκτελεστικές Πράξεις (ΕΕ 1303/2013)
- Κανονισμός στη μεθοδολογία εντοπισμού δαπανών που σχετίζονται με την αλλαγή 
των κλιματικών συνθηκών
-Κανονισμός για θέσπιση βασικών όρων και προϋποθέσεων για χρηματοδοτικά 
προγράμματα Off-the shelf 
-Κανονισμός που αφορά τη μεταφορά και διαχείριση της συνεισφοράς των 
προγραμμάτων, την αναφορά στα χρηματοδοτικά όργανα, τις πληροφορίες και τρόπους 
επικοινωνίας και του συστήματος καταγραφής και αποθήκευσης δεδομένων 
– Κανονισμός για τους όρους και προϋποθέσεις που εφαρμόζονται για το σύστημα 
ηλεκτρονικής καταγραφής και ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των ΚΜ και την Επιτροπή 
- Κανονισμός που τροποποιεί τον (ΕΕ) 215/2014 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.069.01.0065.01.ENG�


Εκτελεστικές Πράξεις (ΕΕ 508/2014)
- (ΕΕ) 372/2014 (καθορισμός της ετήσιας κατανομής, ανά κράτος μέλος, του συνόλου των πόρων
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας για την περίοδο 2014-2020)
-(ΕΕ) 464/2014 (καθορισμός των προτεραιοτήτων της Ένωσης για την πολιτική επιβολής και
ελέγχου)
- Εκτελεστική Απόφαση Επιτροπής της 18ης Ιουνίου 2014 που αφορά την υιοθέτηση του
προγράμματος για το 2014 στα πλαίσια του ΕΤΘΑ για τη χρήση της τεχνικής βοήθεια ως
απόφαση χρηματοδότησης)
-(ΕΕ) 771/2014 (Καθορισμός μοντέλου για τα επιχειρησιακά προγράμματα, σχέδια αποζημίωσης 
επιπρόσθετων κοστών από επιχειρήσεις  κατά την αλιεία, καλλιέργεια, μεταποίηση και εμπορία 
συγκεκριμένων ειδών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας από εξόχως απόκεντρες περιοχές, μοντέλο 
για κοινοποίηση στοιχειών, περιεχόμενο των εκ των υστέρων αξιολογήσεων)
- (ΕΕ) 772/2014 (Καθορισμός των κανόνων σχετικά με την ένταση των κρατικών ενισχύσεων που 
πρέπει να εφαρμόζονται στο σύνολο των επιλέξιμων δαπανών ορισμένων δράσεων που 
χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ)
-(ΕΕ) 763/2014 (Θέσπιση Κανόνων Εφαρμογής όσον αφορά τα μέτρα πληροφόρησης και 
δημοσιότητας) 
-(ΕΕ) 1232/2014 (τροποποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού ΕΕ 215/2014 και διόρθωση του 
(ΕΕ) 215/2014)



Εκτελεστικές Πράξεις (ΕΕ 508/2014)

- (ΕΕ) 1242/2014 (Θέσπιση κανόνων όσον αφορά την παρουσίαση των σχετικών σωρευτικών
δεδομένων για τις πράξεις)

- (ΕΕ) 1243/2014 (Θέσπιση κανόνων όσον αφορά τις πληροφορίες που πρέπει να αποστέλλουν τα
κράτη μέλη καθώς και τις ανάγκες σε δεδομένα και τις συνέργειες μεταξύ δυνητικών πηγών
δεδομένων)

- (ΕΕ) 1362/2014 (Θέσπιση κανόνων σχετικά με τη απλουστευμένη διαδικασία για έγκριση
ορισμένων τροποποιήσεων επιχειρησιακών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΘΑ
και κανόνων σχετικά με τη μορφή και την παρουσίαση των ετήσιων εκθέσεων για υλοποίηση των
εν λόγω προγραμμάτων)



Διαδικτυακή σελίδα με Κανονισμούς – DG MARE

http://ec.europa.eu/fisheries/



Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 288/2015 
όσον αφορά τη χρονική περίοδο έναρξης και λήξης της κατά την οποία θεωρούνται 

απαράδεκτες οι αιτήσεις 

- Η Ευρωπαϊκή ενίσχυση από το ΕΤΘΑ υπόκειται στον όρο της συμμόρφωσης των
επιχειρήσεων με τους κανόνες της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής

- Οι σοβαρές παραβάσεις των κανόνων της ΚΑΠ έχουν ως συνέπεια την προσωρινή ή
μόνιμη απαγόρευση της πρόσβασης στην οικονομική βοήθεια της Ένωσης

- Επιχειρήσεις οι οποίες εντός μιας συγκεκριμένης περιόδου πριν την υποβολή της
αίτησης για οικονομική ενίσχυση διαπράξουν σοβαρή παράβαση, αδίκημα ή απάτη δεν
θα δικαιούνται οικονομική ενίσχυση από το ΕΤΘΑ

- Η φύση, η σοβαρότητα και η συχνότητα της παράβασης είναι ανάλογη της περιόδου μη
αποδοχής αιτήσεων



Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 288/2015 
όσον αφορά τη χρονική περίοδο έναρξης και λήξης της κατά την οποία θεωρούνται 

απαράδεκτες οι αιτήσεις 

- Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης αλιευτικών σκαφών που φέρουν σημαία χωρών που
περιλαμβάνονται στον κατάλογο σκαφών παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας ή
σκαφών με σημαία που χαρακτηρίζονται ως μη συνεργάσιμες δεν θα γίνονται δεκτές
αιτήσεις για ενίσχυση από το ΕΤΘΑ

- Επιχειρήσεις που έχουν διαπράξει απάτη εις βάρος του ΕΤΑ ή του ΕΤΘΑ δεν
δικαιούνται να λάβουν οικονομική ενίσχυση για όλη την περίοδο 2014-2020

- Οι λεπτομέρειες όσον αφορά τη χρονική περίοδο μη αποδοχής αιτήσεων, ημερομηνίας
έναρξης της περιόδου, υπολογισμό αυτής κλπ περιγράφονται στον Κανονισμό (ΕΕ)
288/2015. Γενικά, η περίοδος μη αποδοχής αιτήσεων είναι οι 12 μήνες και ενεργοποιείται
όταν το σύνολο των μορίων είναι ίσο με 9. Στην περίπτωση που καταλογιστεί
επιπρόσθετο μόριο τότε παρατείνεται και η περίοδος μη αποδοχής.



Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 531/2015
για καθορισμό των δαπανών που είναι επιλέξιμες για ενίσχυση από το ΕΤΘΑ προκειμένου να 

βελτιωθεί η υγιεινή, η υγεία, η ασφάλεια και οι εργασιακές συνθήκες για τους αλιείς, η προστασία 
και η αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων, η άμβλυνση της 

κλιματικής αλλαγής και η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των αλιευτικών σκαφών

Ο Κανονισμός ορίζει:
α) τις δράσεις που είναι επιλέξιμες για ενίσχυση από το ΕΤΘΑ προκειμένου να βελτιωθεί
η υγιεινή, η υγεία, η ασφάλεια και οι εργασιακές συνθήκες για τους αλιείς

β) τις δαπάνες που είναι επιλέξιμες για ενίσχυση από το ΕΤΘΑ για την προστασία και
αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων και τα
καθεστώτα αντιστάθμισης στο πλαίσιο των βιώσιμων αλιευτικών δραστηριοτήτων

γ) τις δαπάνες που είναι επιλέξιμες για ενίσχυση από το ΕΤΘΑ προκειμένου να βελτιωθεί
η ενεργειακή απόδοση των αλιευτικών σκαφών και να μετριαστούν οι επιπτώσεις της
κλιματικής αλλαγής.



Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 531/2015
Δαπάνες που αφορούν τη βελτίωση της υγιεινής, υγείας, 

ασφάλειας και συνθηκών εργασίας των αλιέων

Ι. Ασφάλεια (αγορά και, κατά περίπτωση, εγκατάσταση) - Άρθρο 32 (ΕΕ. 508/2014)
-Σωσίβιες Λέμβοι και μηχανισμοί ελευθέρωσης τους
- Ραδιοσημαντήρες (π.χ. EPIRB)
- Συσκευές επίπλευσης, στολές επιβίωσης, κυκλικά σωσίβια, γιλέκα
- Φωτοβολίδες και συσκευές ρίψης σχοινιού
- Συσκευές πυρόσβεσης και θύρες πυρασφάλειας
- Βαλβίδες διακοπής δεξαμενής καυσίμου και ανιχνευτές αερίου
- Αντλίες υδροσυλλεκτών και συστήματα συναγερμού
- Εξοπλισμός ραδιοεπικοινωνία και δορυφορικής επικοινωνίας
- Κάμερες Ασφάλειας
- Εξοπλισμός και στοιχεία απαραίτητα για βελτίωση της ασφάλειας του καταστρώματος



Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 531/2015
ΙΙ. Υγεία - Άρθρο 32 (ΕΕ. 508/2014) :
-Κιβώτια Πρώτων Βοηθειών, αγορά φαρμάκων, εκστρατείες ενημέρωσης για βελτίωση 
υγείας επί του σκάφους

ΙΙΙ. Υγιεινή (αγορά και, κατά περίπτωση, εγκατάσταση ) - Άρθρο 32 (ΕΕ. 508/2014)
-Υγειονομικές εγκαταστάσεις, όπως τουαλέτες και εγκαταστάσεις πλύσης
-Μαγειρεία και εξοπλισμός για την αποθήκευση τροφίμων
-Συσκευές καθαρισμού του νερού για παροχή πόσιμου νερού
-Εξοπλισμός καθαρισμού για την τήρηση των συνθηκών υγιεινής επί του σκάφους
-Οδηγοί και εγχειρίδια για τη βελτίωση της υγιεινής επί του σκάφους, 
συμπεριλαμβανομένων των εργαλείων λογισμικού



Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 531/2015

ΙV. Βελτίωση εργασιακών συνθηκών (αγορά και, κατά περίπτωση, εγκατάσταση) -
Άρθρο 32 (ΕΕ. 508/2014)

-Κιγκλιδώματα επί του καταστρώματος, υπόστεγα επί του καταστρώματος και 
εκσυγχρονισμός των θαλάμων επιβατών με σκοπό την παροχή προστασίας από 
δυσμενείς καιρικές συνθήκες 
-Αντιολισθητική βαφή και ποδοτάπητες από καουτσούκ
-Μονωτικός εξοπλισμός κατά του θορύβου, της θέρμανσης ή της ψύξης και εξοπλισμός 
για τη βελτίωση του εξαερισμού 
-Ενδύματα εργασίας και προστατευτικός εξοπλισμός (αδιάβροχες μπότες, προστατευτικά 
γάντια και κράνη ή εξοπλισμός για την προστασία από τις πτώσεις)
- Σήματα έκτακτης ανάγκης και σήματα ασφάλειας
- Οδηγοί και εγχειρίδια για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας επί του σκάφους



Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 531/2015
Δαπάνες που σχετίζονται με την προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας 

βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων στο πλαίσιο των
βιώσιμων αλ. Δραστηριοτήτων

Ι. Συλλογή αποβλήτων από τη θάλασσα από τους αλιείς - Άρθρο 40 (1α) (ΕΕ. 
508/2014)
- Απομάκρυνση απολεσθέντος αλιευτικού εξοπλισμού από τη θάλασσα
- Αγορά και, κατά περίπτωση, εγκατάσταση εξοπλισμού επί του σκάφους για τη συλλογή
και αποθήκευση απορριμμάτων
- Δημιουργία συστημάτων συλλογής αποβλήτων για τους συμμετέχοντες αλιείς,
συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών κινήτρων
- Αγορά και, κατά περίπτωση, η εγκατάσταση εξοπλισμού που βασίζεται σε
εγκαταστάσεις αλιευτικών λιμένων για την αποθήκευση και ανακύκλωση απορριμμάτων
- Εκστρατείες επικοινωνίας, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που θα ενθαρρύνουν
τους αλιείς και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς να συμμετάσχουν σε έργα για την
απομάκρυνση απολεσθέντος αλιευτικού εξοπλισμού
- Κατάρτιση



Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 531/2015
ΙΙ. Προστασία και βελτίωση της θαλάσσιας πανίδας και χλωρίδας - Άρθρο 40 (1β) 
(ΕΕ. 508/2014)
Κατασκευή, τοποθέτηση ή εκσυγχρονισμό στατικών ή κινητών εγκαταστάσεων
- Αγορά και, κατά περίπτωση, η τοποθέτηση εγκαταστάσεων για την προστασία των 
θαλάσσιων περιοχών από την αλιεία με τράτες
- Αγορά και, κατά περίπτωση, η τοποθέτηση εγκαταστάσεων για την αποκατάσταση των 
υποβαθμισμένων θαλάσσιων οικοσυστημάτων
- Δαπάνες που σχετίζονται με τις προκαταρκτικές εργασίες, όπως η αναζήτηση, οι 
επιστημονικές μελέτες ή αξιολογήσεις

Μη επιλέξιμες δαπάνες:
- απόκτηση σκάφους για βύθιση και χρήση του ως τεχνητού υφάλου
- δαπάνες που σχετίζονται με την κατασκευή και τη συντήρηση του εξοπλισμού 
συγκέντρωσης ιχθύων



Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 531/2015
ΙΙΙ. Συμβολή στην καλύτερη διαχείριση ή διατήρηση των θαλάσσιων βιολογικών 
πόρων - Άρθρο 38 και 40 (1γ) (ΕΕ. 508/2014)

- Κυκλικά άγκιστρα
- Ακουστικές αποτρεπτικές συσκευές στα δίκτυα
- Συσκευές που διώχνουν τις χελώνες (TED)
- Κυματίζουσες ταινίες και άλλα εργαλεία ή συσκευές που έχουν αποδειχθεί
αποτελεσματικά στην πρόληψη της τυχαίας αλίευσης προστατευόμενων ειδών
-Έργα που εστιάζουν στους παράκτιους οικότοπους που είναι σημαντικοί για τους
ιχθύες, τα πτηνά και άλλους οργανισμούς
- Για την αντικατάσταση υφιστάμενων αλιευτικών εργαλείων με αλιευτικά εργαλεία με
χαμηλό αντίκτυπο, οι δαπάνες που σχετίζονται με ιχθυοπαγίδες, με το ψάρεμα με πλάνο
και το ψάρεμα με καθετή μπορεί να είναι επιλέξιμες για ενίσχυση.



Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 531/2015
ΙV. Προετοιμασία σχεδίων προστασίας και διαχείρισης για δραστηριότητες σχετικά 
με την αλιεία - Άρθρο 40 (1δ) (ΕΕ. 508/2014)

- Εκπόνηση μελετών, ιδίως για την παρακολούθηση και εποπτεία ειδών και οικοτόπων,
συμπεριλαμβανομένης της χαρτογράφησης και της διαχείρισης του κινδύνου
- Χαρτογράφηση της αλιευτικής δραστηριότητας, της έντασης και των αλληλεπιδράσεων
με τα προστατευόμενα είδη και τους οικοτόπους
- Κατάρτιση των αλιέων και άλλων προσώπων που εργάζονται για τους φορείς που είναι
αρμόδιοι για τη διαχείριση των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών ή για
λογαριασμό τους, και που είναι σχετικοί με την προετοιμασία των σχεδίων προστασίας
και διαχείρισης για δραστηριότητες σχετικές με την αλιεία
- Οριοθέτηση των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών
- Επίβλεψη, συμπεριλαμβανομένων των μισθών του προσωπικού που εμπλέκεται στις
δραστηριότητες επίβλεψης
- Μέτρα δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης σε σχέση με τις θαλάσσιες
προστατευόμενες περιοχές



Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 531/2015
V. Διαχείριση, αποκατάσταση και παρακολούθηση των περιοχών Natura 2000 και 
των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών - Άρθρο 40 (1ε, στ, ζ) (ΕΕ. 508/2014)

- Διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη στην προετοιμασία των σχεδίων διαχείρισης
- Επίβλεψη των περιοχών Natura 2000 και των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών
- Κατάρτιση των ατόμων που εργάζονται για τους φορείς που είναι αρμόδιοι για τη
διαχείριση των περιοχών Natura 2000 και των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών,
- Κατάρτιση των αλιέων για τη διατήρηση και την αποκατάσταση των θαλάσσιων
οικοσυστημάτων και των σχετικών εναλλακτικών δραστηριοτήτων,
- Στήριξη όσον αφορά τα μέτρα για την αύξηση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης,
με τη συμμετοχή αλιέων, σχετικά με την προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας
βιοποικιλότητας
- Συνεργασία και δικτύωση των διαχειριστών των τόπων Natura 2000 και των
θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών.
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VΙ. Διατήρηση και βελτίωση της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών 
οικοσυστήματος - Άρθρο 40 (1θ) (ΕΕ. 508/2014)

- Συστήματα ηλεκτρονικής παρακολούθησης εξ αποστάσεως, όπως το κλειστό κύκλωμα
τηλεόρασης (CCTV), για την παρακολούθηση και καταγραφή των παρεμπιπτόντων
αλιευμάτων των προστατευόμενων ειδών, καταγραφή ωκεανογραφικών δεδομένων,
όπως η θερμοκρασία, η αλατότητα, το πλαγκτόν, η αύξηση του πληθυσμού των φυκών ή
η θολότητα
- Χαρτογράφηση χωροκατακτητικών ξένων ειδών (ΧΞΕ) και δράσεις για την πρόληψη και
τον έλεγχο της εξάπλωσης των ΧΞΕ
- Δαπάνες για τη ναύλωση εμπορικών αλιευτικών σκαφών για την παρατήρηση του
περιβάλλοντος σε ποσοστό ανάλογο προς τη δραστηριότητα, χαρτογράφηση και
εκτίμηση των θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων
- Δράσεις για τη μείωση της φυσικής και χημικής ρύπανσης
- Δράσεις για την πρόληψη εμφάνισης, τον έλεγχο ή την εξάλειψη ΧΞΕ
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Δαπάνες που σχετίζονται με την προώθηση της ενεργειακής αποτελεσματικότητας 

και τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής

Ι. Υδροδυναμική του κύτους του σκάφους - Άρθρο 41 (1α) (ΕΕ. 508/2014)
- Επενδύσεις σε μηχανισμούς σταθερότητας (π.χ. σταθμίδες υδροσυλλέκτη και
βολβοειδείς πλώρες) που να συμβάλλουν στη βελτίωση της συμπεριφοράς του σκάφους
σε κυματισμούς και της σταθερότητάς του
-Χρήση μη τοξικών antifouling όπως η επικάλυψη χαλκού, ώστε να μειώνεται η τριβή
- Συστήματα ελέγχου του μηχανισμού κίνησης και τα πολλαπλά πηδάλια για τη μείωση
της δραστηριότητας του πηδαλίου ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και τις συνθήκες της
θάλασσας

Μη επιλέξιμες δαπάνες:
-Οι δαπάνες που σχετίζονται με τη βασική συντήρηση του κύτους δεν είναι επιλέξιμες για 
χρηματοδότηση
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ΙΙ. Βελτίωση συστήματος πρόωσης σκάφους - Άρθρο 41 (1α) (ΕΕ. 508/2014)

- Ενεργειακά αποδοτικές προπέλες συμπεριλαμβανομένων των κινητήριων αξόνων
- Καταλύτες
- Ενεργειακά αποδοτικές γεννήτριες όπως οι γεννήτριες που χρησιμοποιούν υδρογόνο ή
φυσικό αέριο
- Στοιχεία πρόωσης με πηγές ανανεώσιμης ενέργειας, όπως ιστία, αετοί, ανεμόμυλοι,
ανεμογεννήτριες ή φωτοβολταϊκά
- Πρωραία συστήματα πρόωσης (bow thrusters)
- Μετατροπή κινητήρων ώστε να λειτουργούν με βιοκαύσιμα
- Δείκτες οικονομίας καυσίμων, συστήματα διαχείρισης καυσίμων και συστήματα
παρακολούθησης
- Επενδύσεις σε εξοπλισμό και ακροφύσια που βελτιώνουν το σύστημα πρόωσης
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ΙΙΙ. Αλιευτικά Εργαλεία και εξοπλισμός - Άρθρο 41 (1α) (ΕΕ. 508/2014)
- Αλλαγή από συρόμενα εργαλεία σε εναλλακτικά εργαλεία
- Τροποποιήσεις σε συρόμενα εργαλεία
- Εξοπλισμός παρακολούθησης συρόμενων εργαλείων

ΙV. Μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ή θερμικής ενέργειας - Άρθρο 41 
(1α) (ΕΕ. 508/2014)
-Επενδύσεις για τη βελτίωση των συστημάτων ψύξης, κατάψυξης ή μόνωσης για σκάφη 
κάτω των 18 m
- Επενδύσεις για την ενθάρρυνση της ανακύκλωσης της θερμότητας εντός του σκάφους 
στην οποία περιλαμβάνεται η ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση της θερμότητας σε 
άλλες βοηθητικές εργασίες εντός του σκάφους
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Εξαιρούμενες Δαπάνες

- Οι δαπάνες που αναφέρονται σε προγραμματισμένη ή προληπτική συντήρηση
οιουδήποτε μέρους του εξοπλισμού το οποίο διαφυλάσσει τη λειτουργία συσκευής
εξαιρείται από χρηματοδότηση

- Επιλέξιμες είναι μόνον οι δαπάνες που είναι αναγκαίες και σχετίζονται άμεσα με τις
εγκαταστάσεις ή είδη, όπως έχουν προαναφερθεί
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