
Ειδικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας 

Καθορισμός επιλέξιμων δαπανών που είναι επιλέξιμες για ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Θάλασσας και Αλιείας, για την προστασία και την αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας 

και των οικοσυστημάτων. 

 

1. Στα πλαίσια του Μέτρου 1.18 του ΕΠ "Θάλασσα" 2014-2020 και της Πρόσκλησης Υποβολής 

Προτάσεων για έργα προστασίας και αποκατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, οι ακόλουθες 

δράσεις δεν είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ: 

α) διερευνητική αλιεία, 

β) μεταβίβαση της κυριότητας μιας επιχείρησης, 

γ) άμεσος εμπλουτισμός των αποθεμάτων, εκτός εάν προβλέπεται ρητά ως μέτρο διατήρησης από 

νομική πράξη της Ένωσης ή σε περίπτωση του πειραματικού εμπλουτισμού αποθεμάτων. 

 

2. Οι λειτουργικές δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες, εκτός αν ορίζεται ρητώς διαφορετικά στον 

Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 και Κανονισμό (ΕΕ) 2015/531 καθώς και στο Παρόν έγγραφο. 

Επίσης, Οι δαπάνες που αναφέρονται σε προγραμματισμένη ή προληπτική συντήρηση οιουδήποτε 

μέρους του εξοπλισμού το οποίο διαφυλάσσει τη λειτουργία συσκευής, εξαιρείται από 

χρηματοδότηση από το ΕΤΘΑ. 

 

3.  Για δράσεις που σχετίζονται με την προετοιμασία σχεδίων προστασίας και διαχείρισης για 

δραστηριότητες σχετικά με την αλιεία, όπως αναφέρεται στο άρθρο 40 παράγραφος 1 στοιχείο δ) 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014, οι δαπάνες που αφορούν τις ακόλουθες δράσεις είναι 

επιλέξιμες για ενίσχυση:  

α) εκπόνηση μελετών, ιδίως για την παρακολούθηση και εποπτεία ειδών και οικοτόπων, 

συμπεριλαμβανομένης της χαρτογράφησης και της διαχείρισης του κινδύνου·  

β) χαρτογράφηση της αλιευτικής δραστηριότητας, της έντασης και των αλληλεπιδράσεων με τα 

προστατευόμενα είδη και τους οικοτόπους·  

γ) διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των σχεδίων 

διαχείρισης·  

δ) ανάπτυξη και εφαρμογή δεικτών για τις πιέσεις και τις επιπτώσεις, και διεξαγωγή εκτιμήσεων ως 

προς την κατάσταση διατήρησης·  

ε) κατάρτιση των αλιέων και άλλων προσώπων που εργάζονται για τους φορείς που είναι αρμόδιοι 

για τη διαχείριση των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών (MPA), ή για λογαριασμό τους, και 

που είναι σχετικοί με την προετοιμασία των σχεδίων προστασίας και διαχείρισης για δραστηριότητες 

σχετικές με την αλιεία·  

στ) οριοθέτηση των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών·  

ζ) επίβλεψη, συμπεριλαμβανομένων των μισθών του προσωπικού που εμπλέκεται στις 

δραστηριότητες επίβλεψης·  



η) εφαρμογή μέτρων δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης σε σχέση με τις θαλάσσιες 

προστατευόμενες περιοχές·  

θ) εκτίμηση των επιπτώσεων των σχεδίων διαχείρισης όσον αφορά τις περιοχές Natura 2000 και τις 

αλιευτικές περιοχές που επηρεάζονται από τα σχέδια διαχείρισης. 

 

4. Για δράσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση, αποκατάσταση και παρακολούθηση των 

περιοχών Natura 2000 και των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών και την ενίσχυση της 

περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 40 παράγραφος 1 στοιχεία ε), στ) 

και ζ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014, οι δαπάνες που αφορούν τις ακόλουθες δράσεις είναι 

επιλέξιμες για ενίσχυση:  

α) διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των σχεδίων 

διαχείρισης·  

β) ανάπτυξη και εφαρμογή δεικτών για τις πιέσεις/επιπτώσεις, και διεξαγωγή εκτιμήσεων ως προς 

την κατάσταση διατήρησης·  

γ) επίβλεψη των περιοχών Natura 2000 και των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών·  

δ) κατάρτιση των ατόμων που εργάζονται για τους φορείς που είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση των 

περιοχών Natura 2000 και των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών, ή για λογαριασμό τους·  

ε) κατάρτιση των αλιέων για τη διατήρηση και την αποκατάσταση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων 

και των σχετικών εναλλακτικών δραστηριοτήτων, όπως ο οικοτουρισμός σε περιοχές Natura 2000 και 

θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές· στ)χαρτογράφηση της αλιευτικής δραστηριότητας, 

παρακολούθηση της έντασής της και καταγραφή των αλιευτικών αλληλεπιδράσεων με 

προστατευόμενα είδη όπως φώκιες, θαλάσσιες χελώνες, δελφίνια, θαλάσσια πτηνά·  

ζ) στήριξη της ανάπτυξης των μέτρων διαχείρισης της αλιείας σε περιοχές Natura 2000 και θαλάσσιες 

προστατευόμενες περιοχές όπως μελέτες εκτίμησης επιπτώσεων και εκτίμηση του κινδύνου, 

συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών για την προώθηση της βελτίωσης της συνοχής τους·  

η) στήριξη όσον αφορά τα μέτρα για την αύξηση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, με τη 

συμμετοχή αλιέων, σχετικά με την προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας·  

θ) συνεργασία και δικτύωση των διαχειριστών των τόπων Natura 2000 και των θαλάσσιων 

προστατευόμενων περιοχών. 

 

5. Για δράσεις που σχετίζονται με τη συμμετοχή σε άλλες δράσεις που αποσκοπούν στη 

διατήρηση και βελτίωση της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών οικοσυστήματος, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 40 παράγραφος 1 στοιχείο θ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014, οι δαπάνες που σχετίζονται 

με τις ακόλουθες δράσεις είναι επιλέξιμες για ενίσχυση:  

α) δαπάνες που σχετίζονται με συστήματα δοκιμής νέων τεχνικών παρακολούθησης, και ιδίως: i) 

συστήματα ηλεκτρονικής παρακολούθησης εξ αποστάσεως, όπως το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης 

(CCTV), για την παρακολούθηση και καταγραφή των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων των 

προστατευόμενων ειδών· ii) η καταγραφή ωκεανογραφικών δεδομένων, όπως η θερμοκρασία, η 

αλατότητα, το πλαγκτόν, η αύξηση του πληθυσμού των φυκών ή η θολότητα· iii) η χαρτογράφηση 



χωροκατακτητικών ξένων ειδών (ΧΞΕ)· iv) δράσεις, μεταξύ άλλων μελέτες, για την πρόληψη και τον 

έλεγχο της εξάπλωσης των ΧΞΕ·  

β) οικονομικά κίνητρα για την εγκατάσταση επί του σκάφους αυτόματων συσκευών καταγραφής για 

την παρακολούθηση και καταγραφή ωκεανογραφικών δεδομένων, όπως η θερμοκρασία, η 

αλατότητα, το πλαγκτόν, η αύξηση του πληθυσμού των φυκών ή η θολότητα·  

γ) δαπάνες για τη ναύλωση εμπορικών αλιευτικών σκαφών για την παρατήρηση του περιβάλλοντος 

σε ποσοστό ανάλογο προς τη δραστηριότητα·  

δ) δαπάνες για άλλες επιστημονικές δράσεις που σχετίζονται με τη χαρτογράφηση και την εκτίμηση 

των θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών τους.  

Για δράσεις που στοχεύουν στην αποκατάσταση συγκεκριμένων θαλάσσιων και παράκτιων 

οικοτόπων για τη στήριξη βιώσιμων αλιευτικών αποθεμάτων, όπως ορίζεται στο άρθρο 40 

παράγραφος 1 στοιχείο θ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014, οι ακόλουθες δράσεις είναι 

επιλέξιμες για ενίσχυση:  

α) δράσεις για τη μείωση της φυσικής και χημικής ρύπανσης·  

β) δράσεις για τη μείωση άλλων φυσικών πιέσεων, συμπεριλαμβανομένου του ανθρωπογενούς 

υποβρύχιου θορύβου που επηρεάζει αρνητικά τη βιοποικιλότητα·  

γ) θετικά μέτρα διατήρησης για την προστασία και διατήρηση της χλωρίδας και πανίδας, 

συμπεριλαμβανομένης της εκ νέου εισαγωγής ή αποθήκευσης αυτόχθονων ειδών, και εφαρμογή των 

αρχών των οικολογικών υποδομών που ορίζονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής για τις οικολογικές 

υποδομές (COM(2013) 249 final)·  

δ) δράσεις για την πρόληψη εμφάνισης, τον έλεγχο ή την εξάλειψη ΧΞΕ. 

 

 


