
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1243/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 20ής Νοεμβρίου 2014 

σχετικά με τη θέσπιση κανόνων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, όσον αφορά τις 
πληροφορίες που πρέπει να αποστέλλουν τα κράτη μέλη, καθώς και τις ανάγκες σε δεδομένα και τις 

συνέργειες μεταξύ δυνητικών πηγών δεδομένων 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 
2014, για το Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2328/2003, 
(ΕΚ) αριθ. 861/2006, (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 και (ΕΚ) αριθ. 791/2007 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1255/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 107 παράγραφος 3, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1)  Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) θεσπίζει κοινές διατάξεις 
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το Ταμείο Συνοχής, 
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ). 
Ο εν λόγω κανονισμός επιβάλλει στη διαχειριστική αρχή των κρατών μελών την υποχρέωση να θεσπίσει σύστημα καταχώ
ρισης και αποθήκευσης δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή για κάθε πράξη, τα οποία είναι αναγκαία για την παρακολού
θηση, την αξιολόγηση, τη δημοσιονομική διαχείριση, την επαλήθευση και τον λογιστικό έλεγχο, περιλαμβανομένων και 
δεδομένων για μεμονωμένες πράξεις. 

(2)  Το παράρτημα III του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 480/2014 της Επιτροπής (3) απαριθμεί τα στοιχεία που 
πρέπει να καταγράφονται και να αποθηκεύονται σε ηλεκτρονική μορφή για κάθε πράξη στο σύστημα παρακολούθησης 
που έχει καθοριστεί από κάθε κράτος μέλος. 

(3)  Πρόσθετοι κανόνες σχετικά με την καταγραφή δεδομένων και τη διαβίβαση είναι αναγκαίοι για τη λειτουργία του κοινού 
συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης που προβλέπεται από το άρθρο 107 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
508/2014. Σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014, οι εν λόγω κανόνες θα 
πρέπει να προσδιορίζουν τις πληροφορίες που πρέπει να αποστέλλουν τα κράτη μέλη, ενώ παράλληλα να επιδιώκουν τις 
μεγαλύτερες δυνατές συνέργειες με άλλες πιθανές πηγές δεδομένων, όπως ο κατάλογος δεδομένων που πρέπει να κατα
γράφονται και να αποθηκεύονται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013. 

(4)  Ο παρών κανονισμός πρέπει να αρχίσει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να εξασφαλιστεί η ταχεία εφαρμογή των μέτρων που προβλέπει. 

(5)  Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο 

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να διαβιβάζονται στην Επιτροπή από τα κράτη 
μέλη, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση και αξιολόγηση των πράξεων που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Θάλασσας και Αλιείας («ΕΤΘΑ») στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης. 
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(1) ΕΕ L 149 της 20.5.2014, σ. 1. 
(2) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών 

διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320). 

(3) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 480/2014 της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε
ρειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρω
παϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΕ L 138 της 13.5.2014, σ. 5). 



Άρθρο 2 

Κατάλογος δεδομένων και δομή δεδομένων 

1. Κάθε κράτος μέλος καταχωρίζει στη βάση δεδομένων που αναφέρεται στο άρθρο 125 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013 και υποβάλλει στην Επιτροπή κατάλογο των δεδομένων που περιέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο 
άρθρο 107 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 και συμμορφώνεται με τη δομή που παρατίθεται στο παράρ
τημα I του παρόντος κανονισμού. 

2. Ο κατάλογος δεδομένων καταγράφεται και υποβάλλεται στην Επιτροπή για κάθε πράξη που επιλέγεται για χρηματοδότηση 
στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος που χρηματοδοτείται από το ΕΤΘΑ. 

Άρθρο 3 

Εισαγωγή πληροφοριών στη βάση δεδομένων 

Τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 2 εγγράφονται στη βάση δεδομένων σύμφωνα με τα ακόλουθα δύο στάδια: 

α)  κατά τη στιγμή της έγκρισης της πράξης· 

β)  όταν η πράξη έχει ολοκληρωθεί. 

Άρθρο 4 

Δεδομένα υλοποίησης της πράξης 

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτημα I μέρος Δ (δεδομένα υλοποίησης της πράξης) βασίζονται στα πεδία που περι
γράφονται στο παράρτημα II. 

Άρθρο 5 

Έναρξη ισχύος 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος 
μέλος. 

Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2014. 

Για την Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος 
Jean-Claude JUNCKER  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΜΕΡΟΣ Α 

Διοικητικές πληροφορίες 

Πεδίο Περιεχόμενο του πεδίου Περιγραφή Ανάγκες σε δεδομένα και συνέργειες 

1 ΚΚΑ Κοινός κωδικός αναγνώρισης του επιχειρησιακού προγράμματος Πεδίο δεδομένων 19 του παραρτήματος III του κατ' εξουσιοδότηση 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 480/2014 της Επιτροπής (1) 

2 Μοναδικό αναγνωριστικό της πράξης 
(ID) 

Απαιτείται για όλες τις πράξεις που στηρίζονται από το Ταμείο Πεδίο δεδομένων 5 του παραρτήματος III του κατ' εξουσιοδότηση 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 480/2014 της Επιτροπής 

3 Ονομασία της πράξης Εφόσον διατίθεται και εάν το πεδίο 2 είναι αριθμός Πεδίο δεδομένων 5 του παραρτήματος III του κατ' εξουσιοδότηση 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 480/2014 της Επιτροπής 

4 Αριθμός σκάφους «αριθμός κοινοτικού 
μητρώου στόλου» (CFR (2)) 

Κατά περίπτωση. Αποκλειστικά όσον αφορά το ΕΤΘΑ 

5 Κωδικός NUTS (3) Με το πλέον συναφές επίπεδο βάσει της NUTS (προεπι
λογή = επίπεδο ΙΙΙ) 

Αποκλειστικά όσον αφορά το ΕΤΘΑ 

6 Δικαιούχος Όνομα δικαιούχου (μόνο νομικές οντότητες και φυσικά πρόσωπα βάσει 
της εθνικής νομοθεσίας) 

Πεδίο δεδομένων 1 του παραρτήματος III του κατ' εξουσιοδότηση 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 480/2014 της Επιτροπής 

7 Φύλο του δικαιούχου Κατά περίπτωση (πιθανή τιμή: 1: Άνδρας, 2: Γυναίκα, 3: λοιπά) Αποκλειστικά όσον αφορά το ΕΤΘΑ 

8 Μέγεθος της επιχείρησης Κατά περίπτωση (4) (πιθανές τιμές: 1: Πολύ μικρή, 2: Μικρή, 3: 
Μεσαία, 4: Μεγάλη) 

Αποκλειστικά όσον αφορά το ΕΤΘΑ 

9 Πρόοδος της πράξης 1 ψηφίο: 

κωδικός 0  = πράξη που καλύπτεται από απόφαση για τη χορήγηση 
ενίσχυσης, αλλά για την οποία καμία δαπάνη δεν έχει 
ακόμη πιστοποιηθεί στην Επιτροπή 

κωδικός 1  = η πράξη διεκόπη μετά από μερική εφαρμογή (για την 
οποία ορισμένες δαπάνες πιστοποιήθηκαν στην 
Επιτροπή)  

Αποκλειστικά όσον αφορά το ΕΤΘΑ 
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Πεδίο Περιεχόμενο του πεδίου Περιγραφή Ανάγκες σε δεδομένα και συνέργειες 

κωδικός 2  = η πράξη εγκαταλείφθηκε μετά από μερική εφαρμογή 
(για την οποία ορισμένες δαπάνες πιστοποιήθηκαν στην 
Επιτροπή) 

κωδικός 3  = η πράξη ολοκληρώθηκε (πιστοποιήθηκαν όλες οι 
δαπάνες για την εν λόγω πράξη στην Επιτροπή) 

(1) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 480/2014 της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορι
σμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 
(ΕΕ L 138 της 13.5.2014, σ. 5). 

(2)  Παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 26/2004 της Επιτροπής, της 30ής Δεκεμβρίου 2003, σχετικά με το μητρώο του κοινοτικού αλιευτικού στόλου (ΕΕ L 5 της 9.1.2004, σ. 25). 
(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) (ΕΕ L 154 της 

21.6.2003, σ. 1). 
(4)  Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 28 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320) για τις ΜΜΕ.  

ΜΕΡΟΣ B 

Πρόβλεψη δαπανών (στο νόμισμα που ισχύει όσον αφορά την πράξη) 

Πεδίο Περιεχόμενο του πεδίου Περιγραφή Ανάγκες σε δεδομένα και συνέργειες 

10 Σύνολο επιλέξιμων δαπανών Ποσό των συνολικών επιλέξιμων δαπανών της πράξης που εγκρίθηκε 
στο έγγραφο που καθορίζει τους όρους στήριξης 

Πεδίο δεδομένων 41 του παραρτήματος III του κατ' εξουσιοδότηση 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 480/2014 της Επιτροπής 

11 Σύνολο επιλέξιμων δημόσιων δαπανών Ποσό των συνολικών επιλέξιμων δαπανών που αποτελούν δημόσια 
δαπάνη, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 15 του κανονισμού 
(ΕΕ) 1303/2013 

Πεδίο δεδομένων 42 του παραρτήματος III του κατ' εξουσιοδότηση 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 480/2014 της Επιτροπής 

12 Στήριξη από το ΕΤΘΑ Ποσό της δημόσιας στήριξης, όπως ορίζεται στο έγγραφο που καθο
ρίζει τους όρους στήριξης 

Αποκλειστικά όσον αφορά το ΕΤΘΑ 

13 Ημερομηνία έγκρισης Ημερομηνία του εγγράφου που καθορίζει τους όρους στήριξης Πεδίο δεδομένων 12 του παραρτήματος III του κατ' εξουσιοδότηση 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 480/2014 της Επιτροπής  

ΜΕΡΟΣ Γ 

Χρηματοοικονομική υλοποίηση της πράξης (σε EUR) 

Πεδίο Περιεχόμενο του πεδίου Περιγραφή Ανάγκες σε δεδομένα και συνέργειες 

14 Σύνολο επιλέξιμων δαπανών Επιλέξιμες δαπάνες που δηλώθηκαν στην Επιτροπή και καθορίστηκαν 
με βάση τις δαπάνες που όντως πραγματοποιήθηκαν και πληρώθηκαν, 
μαζί με τις συνεισφορές σε είδος και τις αποσβέσεις, κατά περίπτωση. 

Πεδίο δεδομένων 53 του παραρτήματος III του κατ' εξουσιοδότηση 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 480/2014 της Επιτροπής 
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Πεδίο Περιεχόμενο του πεδίου Περιγραφή Ανάγκες σε δεδομένα και συνέργειες 

15 Σύνολο επιλέξιμων δημόσιων δαπανών Δημόσια δαπάνη, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 15 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, που αντιστοιχεί στις επιλέξιμες 
δαπάνες που δηλώθηκαν στην Επιτροπή και καθορίστηκαν με βάση τις 
δαπάνες που όντως επιστράφηκαν και πληρώθηκαν, μαζί με τις συνει
σφορές σε είδος και τις αποσβέσεις, κατά περίπτωση 

Πεδίο δεδομένων 54 του παραρτήματος III του κατ' εξουσιοδότηση 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 480/2014 της Επιτροπής 

16 Επιλέξιμες δαπάνες στο πλαίσιο του 
ΕΤΘΑ 

Δαπάνες στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ που αντιστοιχούν στις επιλέξιμες 
δαπάνες που δηλώθηκαν στην Επιτροπή 

Αποκλειστικά όσον αφορά το ΕΤΘΑ 

17 Ημερομηνία πραγματοποίησης της 
τελικής πληρωμής στον δικαιούχο  

Πεδίο δεδομένων 45 του παραρτήματος III του κατ' εξουσιοδότηση 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 480/2014 της Επιτροπής (μόνο ημερομηνία 
πραγματοποίησης της τελικής πληρωμής στον δικαιούχο)  

ΜΕΡΟΣ Δ 

Ημερομηνία υλοποίησης της πράξης 

Πεδίο Περιεχόμενο του πεδίου Παρατήρηση Ανάγκες σε δεδομένα και συνέργειες 

18 Συναφές μέτρο Κωδικός του μέτρου (βλέπε παράρτημα II) Αποκλειστικά όσον αφορά το ΕΤΘΑ 

19 Δείκτης εκροών Αριθμητική τιμή Αποκλειστικά όσον αφορά το ΕΤΘΑ 

20 Δεδομένα υλοποίησης της πράξης Βλέπε παράρτημα II Αποκλειστικά όσον αφορά το ΕΤΘΑ 

21 Τιμή των δεδομένων υλοποίησης Αριθμητική τιμή Αποκλειστικά όσον αφορά το ΕΤΘΑ  

ΜΕΡΟΣ E 

Δείκτες αποτελεσμάτων 

Πεδίο Περιεχόμενο του πεδίου Παρατήρηση Ανάγκες σε δεδομένα και συνέργειες 

22 Δείκτης(-ες) αποτελεσμάτων που σχετί
ζεται/ονται με την πράξη 

Κωδικός αριθμός του δείκτη αποτελεσμάτων (1) Αποκλειστικά όσον αφορά το ΕΤΘΑ 

23 Ενδεικτικό αποτέλεσμα που αναμένεται 
από τον δικαιούχο 

Αριθμητική τιμή Αποκλειστικά όσον αφορά το ΕΤΘΑ 

24 Τιμή του δείκτη αποτελεσμάτων, εφόσον 
επικυρωθεί μετά την εφαρμογή 

Αριθμητική τιμή Αποκλειστικά όσον αφορά το ΕΤΘΑ 

(1)  Καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

Κωδικός του 
μέτρου Μέτρα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 Δεδομένα υλοποίησης της πράξης 

Κεφάλαιο I: Βιώσιμη ανάπτυξη της αλιείας 

I.1 Άρθρο 26 και άρθρο 44 παράγραφος 3 
Καινοτομία 

—  Ενδείξεις ως προς το εάν η πράξη αφορά τη θαλάσσια αλιεία ή την αλιεία εσωτερικών υδάτων ή και τα δύο είδη αλιείας 
—  Είδος καινοτομίας: Προϊόντα και εξοπλισμός· διαδικασία και τεχνικές· σύστημα διαχείρισης και οργάνωσης 
—  Αριθμός των ατόμων που επωφελούνται άμεσα από την πράξη σε εταιρείες που λαμβάνουν στήριξη 

I.2 Άρθρο 27 και άρθρο 44 παράγραφος 3 
Συμβουλευτικές υπηρεσίες 

—  Ενδείξεις ως προς το εάν η πράξη αφορά τη θαλάσσια αλιεία ή την αλιεία εσωτερικών υδάτων ή και τα δύο είδη αλιείας 
— Είδος συμβουλευτικών υπηρεσιών: μελέτες σκοπιμότητας και συμβουλευτικές υπηρεσίες· επαγγελματικές συμβουλές· επιχει

ρηματικές στρατηγικές 

I.3 Άρθρο 28 και άρθρο 44 παράγραφος 3 
Συμπράξεις μεταξύ επιστημόνων και αλιέων 

—  Ενδείξεις ως προς το εάν η πράξη αφορά τη θαλάσσια αλιεία ή την αλιεία εσωτερικών υδάτων ή και τα δύο είδη αλιείας 
—  Είδος δραστηριότητας: δικτύωση· συμφωνία σύμπραξης ή ένωση· συλλογή και διαχείριση των δεδομένων· μελέτες· πιλοτικά 

έργα· διάδοση· σεμινάρια· βέλτιστες πρακτικές 
—  Αριθμός επιστημόνων που συμμετέχουν σε σύμπραξη 
—  Αριθμός αλιέων που συμμετέχουν σε σύμπραξη 
—  Αριθμός λοιπών οργανισμών που επωφελούνται από την πράξη 

I.4 Άρθρο 29 παράγραφοι 1 και 2 και άρθρο 44 παρά
γραφος 1 στοιχείο α) 
Προώθηση του ανθρώπινου κεφαλαίου, της 
δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και του κοινω
νικού διαλόγου — κατάρτιση, δικτύωση, κοινωνικός 
διάλογος, στήριξη συζύγων και συντρόφων 

—  Ενδείξεις ως προς το εάν η πράξη αφορά τη θαλάσσια αλιεία ή την αλιεία εσωτερικών υδάτων ή και τα δύο είδη αλιείας 
—  Είδος δραστηριότητας: κατάρτιση και μάθηση· δικτύωση· κοινωνικός διάλογος 
—  Αριθμός των συζύγων και των συντρόφων που επωφελούνται από την πράξη 
— Αριθμός των ατόμων ή οργανώσεων που επωφελούνται από την πράξη (συμμετέχοντες σε κατάρτιση, μέλη δικτύων, οργανώ

σεις που συμμετέχουν σε δράσεις κοινωνικού διαλόγου) 

I.5 Άρθρο 29 παράγραφος 3 και άρθρο 44 παρά
γραφος 1 στοιχείο α) 
Προώθηση του ανθρώπινου κεφαλαίου, της 
δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και του κοινω
νικού διαλόγου —ασκούμενοι σε πλοία παράκτιας 
αλιείας περιορισμένης κλίμακας 

—  Ενδείξεις ως προς το εάν η πράξη αφορά τη θαλάσσια αλιεία ή την αλιεία εσωτερικών υδάτων ή και τα δύο είδη αλιείας 
—  Είδος δραστηριότητας: κατάρτιση και μάθηση 
—  Αριθμός των ασκουμένων που επωφελούνται από την πράξη 

I.6 Άρθρο 30 και άρθρο 44 παράγραφος 4 
Διαφοροποίηση και νέες μορφές εισοδήματος 

—  Ενδείξεις ως προς το εάν η πράξη αφορά τη θαλάσσια αλιεία ή την αλιεία εσωτερικών υδάτων ή και τα δύο είδη αλιείας 
— Είδος διαφοροποίησης: επενδύσεις επί του σκάφους· αλιευτικός τουρισμός· εστιατόρια· περιβαλλοντικές υπηρεσίες· εκπαιδευ

τικές δραστηριότητες· 
—  Αριθμός των ενδιαφερόμενων αλιέων 
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I.7 Άρθρο 31 και άρθρο 44 παράγραφος 2 
Υποστήριξη της εκκίνησης νέων αλιέων 

—  Ενδείξεις ως προς το εάν η πράξη αφορά τη θαλάσσια αλιεία ή την αλιεία εσωτερικών υδάτων ή και τα δύο είδη αλιείας 
—  Ηλικία των νέων αλιέων που επωφελούνται από την πράξη 

I.8 Άρθρο 32 και άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο β) 
Υγεία και ασφάλεια 

—  Ενδείξεις ως προς το εάν η πράξη αφορά τη θαλάσσια αλιεία ή την αλιεία εσωτερικών υδάτων ή και τα δύο είδη αλιείας 
—  Τύπος συναφούς εξοπλισμού: επενδύσεις επί του σκάφους· ατομικός εξοπλισμός 
—  Αριθμός των αλιέων που αφορά η πράξη 

I.9 Άρθρο 33 
Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων 

—  Αριθμός των ενδιαφερόμενων αλιέων 
—  Αριθμός των ημερών που καλύπτει η πράξη 

I.10 Άρθρο 34 
Οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων 

—  Αριθμός των ενδιαφερόμενων αλιέων 

I.11 Άρθρο 35 
Ταμείο αλληλοβοήθειας για τα δυσμενή καιρικά 
φαινόμενα και τα περιβαλλοντικά συμβάντα — 
Δημιουργία του ταμείου 

—  Ονομασία του ταμείου αλληλοβοήθειας 

I.12 Άρθρο 35 
Ταμείο αλληλοβοήθειας για τα δυσμενή καιρικά 
φαινόμενα και τα περιβαλλοντικά συμβάντα — 
καταβληθείσες αποζημιώσεις 

—  Αποζημίωση που έχει καταβληθεί για: δυσμενή καιρικά φαινόμενα· περιβαλλοντικά συμβάντα· δαπάνες διάσωσης 
—  Αριθμός των ενδιαφερόμενων σκαφών 
—  Αριθμός των συναφών μελών του πληρώματος 

I.13 Άρθρο 36 
Στήριξη σε συστήματα κατανομής αλιευτικών δυνα
τοτήτων 

—  Είδος δραστηριότητας: σχεδιασμός· ανάπτυξη· παρακολούθηση· αξιολόγηση· διαχείριση 
—  Είδος δικαιούχου: δημόσια αρχή· φυσικό ή νομικό πρόσωπο· οργάνωση αλιέων· οργανώσεις παραγωγών· άλλα 

I.14 Άρθρο 37 
Στήριξη για τη διαμόρφωση και την εφαρμογή 
μέτρων διατήρησης και περιφερειακή συνεργασία 

— Είδος δραστηριότητας: σχεδιασμός· ανάπτυξη και παρακολούθηση· συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών· άμεσος εμπλουτι
σμός των αποθεμάτων 

—  Αριθμός των συναφών αποθεμάτων (κατά περίπτωση) 
—  Συνολική περιοχή που αφορά το έργο (σε km2) 

I.15 Άρθρο 38 και άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο γ) 
Μείωση των επιπτώσεων της αλιείας στο θαλάσσιο 
περιβάλλον και προσαρμογή της αλιείας στην 
προστασία των ειδών 

—  Ενδείξεις ως προς το εάν η πράξη αφορά τη θαλάσσια αλιεία ή την αλιεία εσωτερικών υδάτων ή και τα δύο είδη αλιείας 
— Είδος επένδυσης: επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων· μείωση των απορρίψεων ή αντιμετώπιση ανεπιθύμητων αλιευ

μάτων· εξάλειψη των επιπτώσεων επί των οικοσυστημάτων και του θαλάσσιου βυθού· προστασία των εργαλείων και των 
αλιευμάτων από θηλαστικά και πτηνά· εξοπλισμός συγκέντρωσης ιχθύων σε εξόχως απόκεντρες περιοχές 

—  Αριθμός αλιέων που επωφελούνται από την πράξη 
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I.16 Άρθρο 39 και άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο γ) 
Καινοτομία που συνδέεται με τη διατήρηση των 
θαλάσσιων βιολογικών πόρων 

—  Ενδείξεις ως προς το εάν η πράξη αφορά τη θαλάσσια αλιεία ή την αλιεία εσωτερικών υδάτων ή και τα δύο είδη αλιείας 
—  Είδος της πράξης: ανάπτυξη νέων τεχνικών ή οργανωτικών γνώσεων για τον περιορισμό των επιπτώσεων· εισαγωγή νέων 

τεχνικών ή οργανωτικών γνώσεων για τον περιορισμό των επιπτώσεων· ανάπτυξη νέων τεχνικών ή οργανωτικών γνώσεων για 
την επίτευξη βιώσιμης χρήσης· εισαγωγή νέων τεχνικών ή οργανωτικών γνώσεων για την επίτευξη βιώσιμης χρήσης 

—  Αριθμός αλιέων που επωφελούνται από την πράξη 

I.17 Άρθρο 40 παράγραφος 1 στοιχείο α) 
Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποι
κιλότητας —συλλογή αποβλήτων 

—  Αριθμός αλιέων που επωφελούνται από την πράξη 

I.18 Άρθρο 40 παράγραφος 1 στοιχεία β) έως ζ) και θ) 
και άρθρο 44 παράγραφος 6 
Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποι
κιλότητας — συμβολή στην καλύτερη διαχείριση ή 
διατήρηση, κατασκευή, τοποθέτηση ή εκσυγχρονι
σμός στατικών ή κινητών εγκαταστάσεων, προετοι
μασία σχεδίων προστασίας και διαχείρισης σχετικά 
με τις περιοχές Natura 2000 και τις ειδικές 
περιοχές προστασίας του χώρου, διαχείριση, αποκα
τάσταση και παρακολούθηση των θαλάσσιων 
προστατευόμενων περιοχών, συμπεριλαμβανομένων 
των περιοχών Natura 2000, περιβαλλοντική 
επίγνωση, συμμετοχή σε άλλες δράσεις που αποσκο
πούν στη διατήρηση και τη βελτίωση της βιοποικι
λότητας και των υπηρεσιών οικοσυστήματος 

—  Ενδείξεις ως προς το εάν η πράξη αφορά τη θαλάσσια αλιεία ή την αλιεία εσωτερικών υδάτων ή και τα δύο είδη αλιείας 
— Είδος πράξης: Επενδύσεις σε εγκαταστάσεις· διαχείριση πόρων· διαχειριστικά σχέδια του Natura 2000 και ειδικά προστατευό

μενων περιοχών· διαχείριση του Natura 2000· διαχείριση των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών (ΘΠΠ)· αύξηση της 
ευαισθητοποίησης· λοιπές δράσεις που ενισχύουν τη βιοποικιλότητα 

—  σχετική συνολική έκταση του Natura 2000 (σε km2) 
—  Συνολική περιοχή που αφορά τις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές (σε km2) 
—  Αριθμός των ενδιαφερόμενων αλιέων 

I.19 Άρθρο 40 παράγραφος 1 στοιχείο η) 
Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποι
κιλότητας — συστήματα για την αποζημίωση των 
ζημιών που προκαλούνται στα αλιεύματα από τα 
θηλαστικά και τα πτηνά 

—  Αριθμός αλιέων που επωφελούνται από την πράξη 

I.20 Άρθρο 41 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) και 
άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο δ) 
Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής 
αλλαγής — επενδύσεις επί των σκαφών, ενεργειακή 
απόδοση και συστήματα ελέγχου, μελέτες 

—  Ενδείξεις ως προς το εάν η πράξη αφορά τη θαλάσσια αλιεία ή την αλιεία εσωτερικών υδάτων ή και τα δύο είδη αλιείας 
—  Είδος της πράξης: εξοπλισμός επί του σκάφους αλιευτικά εργαλεία· ενεργειακή αποδοτικότητα· μελέτες 
—  Αριθμός αλιέων που επωφελούνται από την πράξη 
—  % μείωσης της κατανάλωσης καυσίμων 
—  % μείωσης των εκπομπών CO2, κατά περίπτωση 
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I.21 Άρθρο 41 παράγραφος 2 και άρθρο 44 παρά
γραφος 1 στοιχείο δ) 
Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής 
αλλαγής — αντικατάσταση ή εκσυγχρονισμός των 
κινητήρων 

—  Ενδείξεις ως προς το εάν η πράξη αφορά τη θαλάσσια αλιεία ή την αλιεία εσωτερικών υδάτων ή και τα δύο είδη αλιείας 
—  Είδος της πράξης: αντικαταστάσεις· εκσυγχρονισμός 
—  kW πριν από την παρέμβαση (πιστοποιημένα ή κατόπιν φυσικής επιθεώρησης) 
—  kW μετά από την παρέμβαση (πιστοποιημένα ή κατόπιν φυσικής επιθεώρησης) 
—  Αριθμός αλιέων που επωφελούνται από την πράξη 
—  % μείωσης της κατανάλωσης καυσίμων 
—  % μείωσης των εκπομπών CO2, κατά περίπτωση 

Ι.22 Άρθρο 42 και άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο ε) 
Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και 
χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων 

—  Ενδείξεις ως προς το εάν η πράξη αφορά τη θαλάσσια αλιεία ή την αλιεία εσωτερικών υδάτων ή και τα δύο είδη αλιείας 
— Είδος της πράξης: επενδύσεις που προσθέτουν αξία στα προϊόντα· επενδύσεις επί του σκάφους για τη βελτίωση της ποιό

τητας των αλιευτικών προϊόντων 
—  Αριθμός αλιέων που επωφελούνται από την πράξη 

Ι.23 Άρθρο 43 παράγραφοι 1 και 3 και άρθρο 44 παρά
γραφος 1 στοιχείο στ) 
Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες 
και καταφύγια — επενδύσεις για τη βελτίωση των 
υποδομών στους αλιευτικούς λιμένες και στις ιχθυό
σκαλες ή στους τόπους φορτοεκφόρτωσης και τα 
καταφύγια· επενδύσεις για τη βελτίωση της ασφά
λειας των αλιέων 

—  Ενδείξεις ως προς το εάν η πράξη αφορά τη θαλάσσια αλιεία ή την αλιεία εσωτερικών υδάτων ή και τα δύο είδη αλιείας 
—  Κατηγορία επενδύσεων: αλιευτικοί λιμένες· τόποι εκφόρτωσης· ιχθυόσκαλες· καταφύγια 
—  Είδος επένδυσης: ποιότητα· έλεγχος και ιχνηλασιμότητα· την ενεργειακή αποδοτικότητα· προστασία του περιβάλλοντος· 

ασφάλεια & συνθήκες εργασίας 
—  Αριθμός αλιέων που επωφελούνται από την πράξη 
—  Αριθμός λοιπών χρηστών του λιμένα ή άλλων εργαζομένων που επωφελούνται από την πράξη 

I.24 Άρθρο 43 παράγραφος 2 
Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες 
και καταφύγια — επενδύσεις για τη διευκόλυνση 
της συμμόρφωσης με την υποχρέωση εκφόρτωσης 
όλων των αλιευμάτων 

—  Κατηγορία επενδύσεων: αλιευτικοί λιμένες· τόποι εκφόρτωσης· ιχθυόσκαλες· καταφύγια 
—  Αριθμός αλιέων που επωφελούνται από την πράξη 

Κεφάλαιο II: Βιώσιμη ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας 

II.1 Άρθρο 47 
Καινοτομία 

—  Είδος καινοτομίας: ανάπτυξη των γνώσεων· εισαγωγή νέων ειδών· μελέτες σκοπιμότητας 
—  Είδος συναφούς ερευνητικού οργανισμού: ιδιωτικός οργανισμός, δημόσιος οργανισμός 
—  Αριθμός εργαζομένων που επωφελούνται από την πράξη που συνδέονται άμεσα με τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν στήριξη 

II.2 Άρθρο 48 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως δ) και στ) 
έως η) 
Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια 

—  Είδος επένδυσης: παραγωγική· διαφοροποίηση· εκσυγχρονισμός· υγεία των ζώων· ποιότητα των προϊόντων· αποκατάσταση· 
συμπληρωματικές δραστηριότητες 

—  Αριθμός εργαζομένων που επωφελούνται από την πράξη 
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II.3 Άρθρο 48 παράγραφος 1 στοιχεία ε), θ) και ι) 
Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια — 
αποδοτική χρήση των πόρων, μείωση της χρήσης 
νερού και χημικών προϊόντων, συστήματα ανακύ
κλωσης νερού, μειώνοντας στο ελάχιστο τη χρήση 
του νερού 

—  Είδος επένδυσης: περιβαλλοντική και σε πόρους· χρήση και ποιότητα του νερού· κλειστά συστήματα 

II.4 Άρθρο 48 παράγραφος 1 στοιχείο ια) 
Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια — 
αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας 

—  Είδος επένδυσης: ενεργειακή αποδοτικότητα· ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

II.5 Άρθρο 49 
Υπηρεσίες διοίκησης, ανακούφισης και παροχής 
συμβουλών για εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας 

—  Είδος της πράξης: σύσταση υπηρεσιών διαχείρισης· υπηρεσίες παροχής βοήθειας και συμβουλών· αγορά συμβουλευτικών 
υπηρεσιών σε εκμεταλλεύσεις 

—  Είδος συμβουλευτικών υπηρεσιών, κατά περίπτωση: τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας· αξιολόγηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων· συμμόρφωση με την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία, την ασφάλεια και τις νομοθεσίες για τη δημόσια 
υγεία· στρατηγικές εμπορίας και επιχειρηματικές στρατηγικές 

—  Αριθμός εργαζομένων που επωφελούνται από την πράξη 

II.6 Άρθρο 50 
Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου και της 
δικτύωσης 

—  Είδος δραστηριότητας: επαγγελματική κατάρτιση· διά βίου μάθηση, διάδοση· νέες επαγγελματικές δεξιότητες· βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας και προώθηση της επαγγελματικής ασφάλειας· δικτύωση και ανταλλαγή εμπειριών 

—  Αριθμός εργαζομένων που επωφελούνται από την πράξη 
—  αριθμός των συζύγων και συντρόφων συμβίωσης που επωφελούνται από την πράξη 

II.7 Άρθρο 51 
Αύξηση του δυναμικού των ζωνών υδατοκαλλιέρ
γειας 

—  Είδος της πράξης: εντοπισμός των περιοχών· βελτίωση των βοηθητικών εγκαταστάσεων και υποδομών· πρόληψη σοβαρών 
ζημιών· λήψη μέτρων μετά από τον εντοπισμό θνησιμότητας ή ασθενειών 

—  Αριθμός εργαζομένων που επωφελούνται από την πράξη 

II.8 Άρθρο 52 
Ενθάρρυνση καινούργιων βιώσιμων υδατοκαλλιερ
γητών που αναπτύσσουν βιώσιμες υδατοκαλλιέργειες 

—  Συνολική συναφής έκταση (σε km2) 
—  Αριθμός εργαζομένων που επωφελούνται από την πράξη 

II.9 Άρθρο 53 
Μετατροπή σε σύστημα οικολογικής διαχείρισης και 
οικολογικού ελέγχου και βιολογική υδατοκαλλιέρ
γεια 

—  Είδος της πράξης: μετατροπή σε βιολογική υδατοκαλλιέργεια· συμμετοχή στο ΕΜAS 
—  Αριθμός εργαζομένων που επωφελούνται από την πράξη 
—  Συνολική συναφής έκταση (σε km2) 

II.10 Άρθρο 54 
Υδατοκαλλιέργεια που παρέχει περιβαλλοντικές 
υπηρεσίες 

—  Είδος της πράξης: υδατοκαλλιέργεια σε περιοχές του δικτύου Natura 2000· εκτός τόπου διατήρηση και αναπαραγωγή· 
πράξεις υδατοκαλλιέργειας που περιλαμβάνουν τη διατήρηση και τη βελτίωση του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας 

—  Αριθμός εργαζομένων που επωφελούνται από την πράξη 
—  σχετική συνολική έκταση του Natura 2000 (σε km2) 
—  σχετική συνολική έκταση εκτός του Natura 2000 (σε km2) 
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II.11 Άρθρο 55 
Μέτρα για τη δημόσια υγεία 

—  Αριθμός εργαζομένων που επωφελούνται από την πράξη 

II.12 Άρθρο 56 
Μέτρα για την υγεία και καλή διαβίωση των ζώων 

—  Είδος της πράξης: έλεγχος και εξάλειψη των νόσων· βέλτιστες πρακτικές και κώδικες δεοντολογίας· μείωση της εξάρτησης 
από τα κτηνιατρικά φάρμακα· κτηνιατρικές ή φαρμακευτικές μελέτες και ορθές πρακτικές· ομάδες υγειονομικής προστασίας· 
αποζημίωση σε οστρακοκαλλιεργητές 

—  Αριθμός εργαζομένων που επωφελούνται από την πράξη 

II.13 Άρθρο 57 
Ασφάλιση αποθεμάτων υδατοκαλλιέργειας 

—  Αριθμός εργαζομένων που επωφελούνται από την πράξη 

Κεφάλαιο III: Βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 

III.1 Άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο α) 
Στήριξη από το ΕΤΘΑ για την τοπική ανάπτυξη με 
πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων — στήριξη 
για προπαρασκευή 

—  Είδος δικαιούχου: δημόσια επιχείρηση· ΜΚΟ· λοιπά συλλογικά όργανα· ιδιώτης 

III.2 Άρθρο 63 
Εφαρμογή των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης — 
επιλογή Ομάδων Τοπικής Δράσης για την Αλιεία (1) 

—  Συνολικός πληθυσμός που καλύπτεται από την Ομάδα Τοπικής Δράσης για την Αλιεία (σε μονάδες) 
—  Αριθμός δημόσιων εταίρων σε Ομάδα Τοπικής Δράσης για την Αλιεία 
—  Αριθμός των ιδιωτικών εταίρων σε Ομάδα Τοπικής Δράσης για την Αλιεία 
—  Αριθμός εταίρων της κοινωνίας των πολιτών σε Ομάδα Τοπικής Δράσης για την Αλιεία 
—  Αριθμός εργαζομένων με καθεστώς πλήρους απασχόλησης (ΙΠΑ) που απασχολούνται στη διαχείριση Ομάδας Τοπικής 

Δράσης για την Αλιεία 
—  Αριθμός των εργαζομένων ΙΠΑ που απασχολούνται σε Ομάδα Τοπικής Δράσης για την Αλιεία σε θέματα συντονισμού 

III.3 Άρθρο 63 
Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης — έργα 
που υποστηρίζονται από Ομάδες Τοπικής Δράσης 
για την Αλιεία (συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες 
λειτουργίας και συντονισμού) 

— Είδος πράξης: προσφορά προστιθέμενης αξίας· διαφοροποίηση· το περιβάλλον, κοινωνικοπολιτιστικού χαρακτήρα· διακυβέρ
νηση· δαπάνες λειτουργίας και συντονισμός 

III.4 Άρθρο 64 
Δραστηριότητες συνεργασίας 

—  Είδος πράξης: στήριξη για προπαρασκευή, έργα στο ίδιο κράτος μέλος· έργα με άλλα κράτη μέλη· έργα με εταίρους εκτός 
της ΕΕ 

—  Αριθμός εταίρων κατά περίπτωση 

Κεφάλαιο IV: Μέτρα σχετικά με την εμπορία και τη μεταποίηση 

IV.1 Άρθρο 66 
Σχέδια παραγωγής και εμπορίας 

—  Αριθμός των μελών των οργανώσεων παραγωγών που συμμετέχουν 

IV.2 Άρθρο 67 
Ενισχύσεις στην αποθεματοποίηση 

—  Αριθμός των μελών των οργανώσεων παραγωγών που επωφελούνται από την πράξη 
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IV.3 Άρθρο 68 
Μέτρα εμπορίας 

—  Είδος της πράξης: δημιουργία οργανώσεων παραγωγών, ενώσεων οργανώσεων παραγωγών ή διεπαγγελματικών οργανώσεων· 
αναζήτηση νέων αγορών και βελτίωση των όρων εμπορίας· προώθηση της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας· διαφάνεια 
της παραγωγής· ιχνηλασιμότητα και οικολογικά σήματα· υπόδειγμα συμβάσεων· εκστρατείες ενημέρωσης και προβολής 

—  Για τα έργα που αποβλέπουν στην αναζήτηση νέων αγορών και στη βελτίωση των όρων εμπορίας: είδη με καλές προοπτικές 
εμπορίας· ανεπιθύμητα αλιεύματα· προϊόντα με χαμηλό αντίκτυπο ή βιολογικά προϊόντα 

—  Για τα σχέδια με στόχο την προώθηση της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας: συστήματα ποιότητας· πιστοποίηση και 
προώθηση βιώσιμων προϊόντων· άμεση εμπορία· συσκευασία 

—  Αριθμός εταιρειών που επωφελούνται από την πράξη 
—  Αριθμός των μελών των οργανώσεων παραγωγών που επωφελούνται από την πράξη 

IV.4 Άρθρο 69 
Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέρ
γειας 

—  Είδος επένδυσης: εξοικονόμηση ενέργειας ή μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον· βελτίωση της ασφάλειας, της υγιεινής, 
της υγείας και των συνθηκών εργασίας· μεταποίηση των αλιευμάτων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση· μετα
ποίηση υποπροϊόντων· μεταποίηση των προϊόντων βιολογικής υδατοκαλλιέργειας· νέα ή βελτιωμένα προϊόντα, διαδικασίες ή 
συστήματα διαχείρισης 

—  Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη 
—  Αριθμός εργαζομένων που επωφελούνται από την πράξη 

Κεφάλαιο V: Αντιστάθμιση του επιπλέον κόστους στις εξόχως απόκεντρες περιοχές για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 

V.1 Άρθρο 70 
Καθεστώς αντιστάθμισης 

—  Αντιστάθμιση πρόσθετων δαπανών 
—  Αριθμός εταιρειών που επωφελούνται από την πράξη 
—  Αριθμός εργαζομένων που επωφελούνται από την πράξη 

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

VI.1 Άρθρο 76 
Έλεγχος και επιβολή 

—  Είδος πράξης: αγορά, εγκατάσταση και ανάπτυξη τεχνολογίας· ανάπτυξη, αγορά και εγκατάσταση των απαραίτητων στοιχείων 
για τη διασφάλιση της διαβίβασης δεδομένων· ανάπτυξη, αγορά και εγκατάσταση των απαραίτητων στοιχείων για τη διασφά
λιση της ιχνηλασιμότητας· εφαρμογή προγραμμάτων με στόχο την ανταλλαγή και ανάλυση δεδομένων· εκσυγχρονισμός και 
αγορά περιπολικών πλοίων, αεροσκαφών και ελικοπτέρων αγορά άλλων ελεγκτικών μέσων· ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων 
ελέγχου και παρακολούθησης και πιλοτικά έργα· προγράμματα επιμόρφωσης και ανταλλαγών· αναλύσεις και αξιολογήσεις 
κόστους/οφέλους όσον αφορά τους ελέγχους· σεμινάρια και μέσα ενημέρωσης· λειτουργικές δαπάνες· υλοποίηση σχεδίου 
δράσης 

—  Είδος δικαιούχου: ιδιώτης, δημόσιος φορέας, μεικτού χαρακτήρα δικαιούχος 
—  Αριθμός των συναφών αποθεμάτων (κατά περίπτωση) 

VI.2 Άρθρο 77 
Συλλογή δεδομένων 

—  Είδος δικαιούχου: ιδιώτης, δημόσιος φορέας, μεικτού χαρακτήρα δικαιούχος 
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Κεφάλαιο VII: Τεχνική συνδρομή με πρωτοβουλία του κράτους μέλους 

VII.1 Άρθρο 78 
Τεχνική συνδρομή με πρωτοβουλία του κράτους 
μέλους 

— Είδος πράξης: υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος· συστήματα ΤΠ· βελτίωση της διοικητικής ικανότητας· δραστη
ριότητες επικοινωνίας· αξιολόγηση· μελέτες· έλεγχος και λογιστικός έλεγχος, δίκτυο Ομάδων Τοπικής Δράσης για την Αλιεία· 
άλλα 

Κεφάλαιο VIII: Ενίσχυση της υλοποίησης της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής 

VIII.1 Άρθρο 80 παράγραφος 1 στοιχείο α) 
Ενοποίηση της θαλάσσιας επιτήρησης 

—  Είδος πράξης: συμβολή στην Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Εποπτεία (ΟΘΕ)· συμβολή στο Κοινό Περιβάλλον Ανταλλαγής 
Πληροφοριών (ΚΠΑΠ) 

—  Είδος δικαιούχου: ιδιώτης, δημόσιος φορέας, μεικτού χαρακτήρα δικαιούχος 

VIII.2 Άρθρο 80 παράγραφος 1 στοιχείο β) 
Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και 
βιώσιμη χρήση των θαλάσσιων και παράκτιων πόρων 

—  Είδος πράξης: θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές· NATURA 2000 
—  Έκταση του MPA που καλύπτεται (σε km2) (κατά περίπτωση) 
—  Έκταση του NATURA 2000 που καλύπτεται (σε km2) (κατά περίπτωση) 
—  Είδος δικαιούχου: ιδιώτης, δημόσιος φορέας, μεικτού χαρακτήρα δικαιούχος 

VIII.3 Άρθρο 80 παράγραφος 1 στοιχείο γ) 
Βελτίωση των γνώσεων σχετικά με την κατάσταση 
του θαλάσσιου περιβάλλοντος 

—  Είδος πράξης: θέσπιση προγράμματος παρακολούθησης· θέσπιση μέτρων για την ΟΠΘΣ (Οδηγία Πλαίσιο για τη Θαλάσσια 
Στρατηγική) 

—  Είδος δικαιούχου: ιδιώτης, δημόσιος φορέας, μεικτού χαρακτήρα δικαιούχος 

(1)  Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται μόνον όταν έχει επιλεγεί η Ομάδα Τοπικής Δράσης για την Αλιεία (FLAG).   
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