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1. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013
Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα της Αλιείας περιόδου 2007-2013 θα έχει εφαρµογή
σε ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια και σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας οι
οποίες όµως οµαδοποιούνται σε δύο µεγάλες κατηγορίες :
• Περιφέρειες Στόχου Σύγκλισης (µε µπλε χρώµα) και
• Περιφέρειες εκτός Στόχου Σύγκλισης (µε κόκκινο χρώµα)

1.1 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ

Είναι οι Περιφέρειες της χώρας των οποίων η ανάπτυξη υστερεί. Οι Περιφέρειες
που καλύπτονται από τον στόχο «Σύγκλιση» είναι εκείνες των οποίων το κατά
κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, είναι µικρότερο από το 75% του κοινοτικού
µέσου όρου. Ο Στόχος της «Σύγκλισης», αποβλέπει στην επιτάχυνση της
σύγκλισης των Περιφερειών µέσω της βελτίωσης των συνθηκών για την
οικονοµική µεγέθυνση και την απασχόληση µε την αύξηση και τη βελτίωση της
ποιότητας των επενδύσεων σε φυσικό και ανθρώπινο κεφάλαιο, την ανάπτυξη
της καινοτοµίας και της κοινωνίας της γνώσης, την προσαρµοστικότητα στις
οικονοµικές και κοινωνικές αλλαγές, την προστασία και τη βελτίωση του
περιβάλλοντος, καθώς και την ενίσχυση της διοικητικής αποτελεσµατικότητας.
Στη χώρα µας περιφέρειες που εντάσσονται στο Στόχο της «Σύγκλισης» είναι :
• 1.Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
• 2.Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
• 3.Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
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•
•
•
•
•
•
•
•

4.Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας
5.Περιφέρεια Ηπείρου
6.Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
7.Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας
8.Περιφέρεια Πελοποννήσου
9.Περιφέρεια Θεσσαλίας
10.Περιφέρεια Αττικής
11.Περιφέρεια Κρήτης

1.2 ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ

Ως αποµακρυσµένα Ελληνικά νησιά, τα οποία µειονεκτούν λόγω της απόµακρης
θέσης τους, σύµφωνα µε το Παράρτηµα II «ένταση ενίσχυσης» και τη
παράγραφο 9 του Άρθρου 53 του κανονισµού 1198/2006, ορίζονται τα εξής :
- Τα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου,
- Τα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,
- Σαµοθράκη (Ν. Έβρου),
- Θάσος (Ν.Κάβάλας)
- Βόρειοι Σποράδες (Ν. Μαγνησίας),
- Σκύρος, Σκυροπούλα (Ν. Ευβοίας)
- Κύθηρα, Αντικύθηρα (Ν. Πειραιά)
- Γαύδος, Γαυδοπούλα, Παξιµάδια, Χρυσή, Κουφονήσι, Παξιµάδα, ∆ραγονάδα,
∆ιονυσάδες νήσοι, ∆ία, Ελάσα (Περιφέρεια Κρήτης)
- Οθωνοί, Ερεικούσα, Μαρθάκιον, Παξοί, Αντίπαξοι (Ν. Κερκύρας)
- Στροφάδες (Ν. Ζακύνθου)
- Σαπιέντζα, Σχίζα (Ν. Μεσσηνίας)
- Νήσοι Εχινάδες (Ν.Κεφαλληνίας & Ιθάκης)
Στα ανωτέρω νησιά, οι χρηµατοδοτούµενες από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
πράξεις εντάσσονται στις ίδιες οµάδες του Παραρτήµατος II µε αυτές των
περιφερειών που καλύπτονται από τον στόχο σύγκλισης, ενώ παράλληλα δεν
ισχύουν οι περιοριστικές διατάξεις που αφορούν στο οικονοµικό µέγεθος των
επιχειρήσεων (του Άξονα Προτεραιότητας 2) .
1.3. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΤΟΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ

Είναι οι Περιφέρειες της χώρας που δεν ανήκουν στο στόχο «Σύγκλισης» των
οποίων η ανάπτυξη δεν υστερεί. Οι περιοχές αυτές ανήκουν στο στόχο
«Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση», που αποβλέπει, στην
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ελκυστικότητας των περιφερειών καθώς
και στην απασχόληση, προβλέποντας τις οικονοµικές και κοινωνικές αλλαγές,
µέσω της καινοτοµίας, της επιχειρηµατικότητας, της προστασίας και της
βελτίωσης του περιβάλλοντος, της βελτίωση της προσβασιµότητας, της
προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων και των επιχειρήσεων.
Στη χώρα µας περιφέρειες που εντάσσονται στις εκτός στόχου σύγκλισης
περιοχές είναι :
• 1.Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
• 2.Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
&ΤΡΟΦΙΜΩΝ
∆ΙΟΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
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2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Ελλάδα έχει πληθυσµό που πλησιάζει τα 11 εκατ. κατοίκους, µε πυκνότητα 80
κάτοικοι ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο, ενώ η έκτασή της φθάνει τις 130,1 χιλιάδες
τετραγωνικά χιλιόµετρα. Ορισµένα χαρακτηριστικά στοιχεία είναι τα εξής :
Η Χώρα διαθέτει τη µεγαλύτερη ακτογραµµή της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε
συνολικό µήκος που ξεπερνάει τα 16.000 χιλιόµετρα.
Το 19-20% της συνολικής έκτασης της χώρας αντιστοιχεί σε νησιωτικές περιοχές.
Ο νησιωτικός χώρος αποτελεί ένα καθοριστικό στοιχείο για την ανάπτυξη της
χώρας. Από τα 3.500 περίπου νησιά, νησίδες και βραχονησίδες σήµερα
κατοικούνται τα 112. Περίπου το 13% του πληθυσµού κατοικεί στα νησιά. Το
ανάγλυφο των περισσότερων νησιών είναι ορεινό.
Τα µεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας είναι παράκτια. Το 90% του πληθυσµού
είναι συγκεντρωµένο κατά µήκος της ακτογραµµής σε πολλές περιοχές της
οποίας ο πληθυσµός κατά την θερινή περίοδο δεκαπλασιάζεται.
Η Ελλάδα έχει πάνω από 40 λίµνες οι οποίες καλύπτουν το 0,5% της συνολικής
έκτασης.
ΤΟΜΕΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ
Η σηµασία που έχει ο τοµέας της αλιείας υπερβαίνει την άµεση συµβολή του στο
Α.Ε.Π. της χώρας, καθώς συµβάλει σε σηµαντικό βαθµό στη διατήρηση του
οικονοµικού και κοινωνικού ιστού πολλών παράκτιων & νησιωτικών κοινοτήτων.
Ειδικότερα ο τοµέας της Αλιείας, ο οποίος περιλαµβάνει τους κλάδους της
Θαλάσσιας Αλιείας, της Υδατοκαλλιέργειας και της Μεταποίησης & Εµπορίας των
Αλιευτικών προϊόντων συµβάλλει :
 στη διατήρηση της κοινωνικής και οικονοµικής συνοχής µεγάλων
παράκτιων & νησιωτικών περιοχών,
 στην εξασφάλιση ζωικών πρωτεϊνών υψηλής βιολογικής αξίας,
 στην αειφόρο & βιώσιµη αξιοποίηση τοπικών πλουτοπαραγωγικών
πόρων,
 στην εξασφάλιση θέσεων εργασίας σε σηµαντικό αριθµό ατόµων
παράκτιων
& νησιωτικών περιοχών, στις οποίες δεν υπάρχουν
εναλλακτικές λύσεις,
 στην ανάπτύξη κλάδων (όπως της υδατοκαλλιέργειας κλπ.) που έχουν
επιδείξει σηµαντικές εξαγωγικές επιδόσεις (µειώνοντας το αρνητικό
εµπορικό ισοζύγιο).
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΛΙΕΙΑ
Ο επαγγελµατικός αλιευτικός στόλος σύµφωνα µε στοιχεία του Κοινοτικού
Αλιευτικού Μητρώου αποτελείται το 2005 από 18.269 σκάφη, συνολικής
χωρητικότητας 93.387 GT και συνολικής ισχύος κινητήρα 537.560 kW, ενώ η
µέση ηλικία των αλιευτικών σκαφών είναι τα 26 έτη.
Από το σύνολο των αλιευτικών σκαφών της χώρας µας τα 16.818 (92,06 % του
στόλου) είναι σκάφη µικρής παράκτιας αλιείας µε ολικό µήκος <12µ,, τα 425
(2,33% του στόλου) είναι σκάφη µε δίχτυα-παραγάδια >12µ, τα 367 σκάφη είναι
πεζότρατες, τα 302 (1,65%) είναι γρι-γρι, τα 330 (1,81%) είναι µηχανότρατες, ενώ
µόλις 27 σκάφη (0,15%) δραστηριοποιούνται σε διεθνή ύδατα. Ο ελληνικός
στόλος είναι ο πολυπληθέστερος στην Ευρωπαϊκή κοινότητα αλλά από άποψη
χωρητικότητας είναι µόλις το 4,6% περίπου του Κοινοτικού.
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Ο αλιευτικός στόλος αποτελείται κυρίως από παλαιά σκάφη µικρής
χωρητικότητας και ιπποδύναµης που αλιεύουν παράκτια αποθέµατα κατά µήκος
των νησιών και της εκτεταµένης ηπειρωτικής ακτογραµµής, καθώς και ορισµένα
αποθέµατα της Μεσογείου. Η παράκτια αλιεία έχει κυρίως τη µορφή
παραδοσιακής οικογενειακής δραστηριότητας που συνδυάζεται και µε άλλες
ασχολίες, ενώ ασκείται κατά κύριο λόγο από µεγάλης ηλικίας και µη
εκπαιδευµένους επαγγελµατίες αλιείς.
Από το 2000 µέχρι σήµερα ο ελληνικός αλιευτικός στόλος έχει µειωθεί, στα
πλαίσια της εφαρµογής της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, και κυρίως µετά τη
µεταρρύθµισή της το 2002, όπου η διαχείριση του κλάδου της αλιείας
προσανατολίζεται στην επίτευξη της αειφορίας και της βιώσιµης ισορροπίας
µεταξύ της αλιευτικής προσπάθειας και των ιχθυοαποθεµάτων. Κατά την περίοδο
2000-2004, όπου ολοκληρώθηκε η έγκριση οικονοµικών ενισχύσεων για
αντικαταστάσεις σκαφών, ο ολικός αριθµός σκαφών έχει µειωθεί κατά 7,8%, η
ισχύς (kW) κατά 13,5% και η χωρητικότητα (GT) κατά 12,7%. Τα µεγαλύτερα
ποσοστά µείωσης του στόλου παρατηρούνται σε µικρά σκάφη (ολικού µήκους
<12µέτρων).
Στον τοµέα της απασχόλησης διαπιστώνεται σταδιακή µείωση των εργαζοµένων
στην συλλεκτική αλιεία. Το 2005 οι απασχολούµενοι στον τοµέα της αλιείας
ήταν περίπου 31.000 συνολικά (σηµειώνεται ότι η Εθνική Στατιστική Υπηρεσίας
της Ελλάδος - ΕΣΥΕ δεν καταµετρά τους αλιείς που εργάζονται σε αλιευτικά
σκάφη µε ισχύ µηχανής <20ΗΡ). 'Έχει επίσης εκτιµηθεί ότι οι µηχανότρατες
απασχολούν περί τα 6 άτοµα, τα γρι-γρι περί τα 9 άτοµα, τα παράκτια σκάφη 1-2
άτοµα και οι πεζότρατες περί τα 3 άτοµα ενώ ο µέσος αριθµός εξαρτηµένων
ατόµων φτάνει τα 2 άτοµα ανά εργαζόµενο. Η µέση ηλικία των αλιέων είναι τα 42
έτη, Οι µεγαλύτεροι σε ηλικία αλιείς εργάζονται κυρίως στη µικρή και παράκτια
αλιεία. Σε ένα 3% των σκαφών συµµετέχουν και γυναίκες ως αλιεργάτες (1
γυναίκα ανά σκάφος) ενώ τα τελευταία έτη οι γυναίκες συµµετέχουν ολοένα και
περισσότερο και ως πλοιοκτήτες αλιευτικών σκαφών. Σχεδόν στο σύνολό τους οι
αλιείς είναι ασφαλισµένοι.
Από οικονοµικής απόψεως ο κλάδος της αλιείας είναι ευάλωτος σε διαφορετικούς
παράγοντες που αφορούν τόσο την ικανότητα εξασφάλισης ικανοποιητικής
παραγωγής όσο και τις συνθήκες της αγοράς. Παροδικές χαµηλές αλιευτικές
αποδόσεις, απρόβλεπτες αυξήσεις του λειτουργικού κόστους (υψηλές τιµές
καυσίµων), προβλήµατα που σχετίζονται µε την εξεύρεση κατάλληλου έµπειρου
προσωπικού επιδεινώνουν την βιωσιµότητα των επαγγελµατιών του κλάδου.
Η ετήσια παραγωγή αλιευτικών προϊόντων από την συλλεκτική αλιεία είναι
σχετικά σταθερή τα τελευταία χρόνια. Η ετήσια παραγωγή αλιευτικών προϊόντων
από την συλλεκτική αλιεία για το έτος 2005 ανέρχεται περίπου στους 118.634
τόνους (Πίνακας 3). Η παραγωγή αυτή προέρχεται από:
• την Υπερπόντια αλιεία : 2.548 τόνους
• την Μέση αλιεία (µηχανότρατες και γρι-γρι) : 56.917 τόνους
• την Παράκτια αλιεία : 30.981 τόνους
• την Μικρή Παράκτια αλιεία (σκάφη < 12 µέτρων ) : 28.188 τόνους
Κατά την τελευταία πενταετία διαπιστώνουµε σταθερή συνολική παραγωγή
αλιευτικών προϊόντων από τη συλλεκτική αλιεία, παρά τη σταδιακή µείωση του
αλιευτικού στόλου, ενώ ταυτόχρονα οι τιµές των αλιευµάτων παρουσιάζονται
σχετικά αυξηµένες (στο σχετικό Πίνακα 3 του Παραρτήµατος δίνονται στοιχεία
παραγωγής –ποσότητα & αξία - ανά τµήµα στόλου). Με δεδοµένη την
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υφιστάµενη κατάσταση του κλάδου της θαλάσσιας αλιείας, θα πρέπει να
χρηµατοδοτηθούν ενέργειες για τις οποίες ο κλάδος δεν έχει τη δυνατότητα
διάθεσης των κεφαλαίων ή την ικανότητα αυτορρύθµισης προκειµένου να
επιτευχθούν µακροπρόθεσµα οικονοµικά και κοινωνικά οφέλη.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ (2005)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΑΤΤΙΚΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΚΡΗΤΗ
ΣΥΝΟΛΑ (2005)

ΑΡΙΘΜΟΣ
801
2.029
907
627
1.535
1.009
1.997
1.895
1.978
2.190
2.315
986
18.269
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kW
35.830
96.662
25.340
8.630
32.342
23.564
58.335
39.863
87.517
41.957
63.929
23.591
537.560

GT
6.724
16.778
3.967
1.070
3.938
3.189
9.014
5.935
21.611
6.195
10.646
4.320
93.387

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ
Ο επαγγελµατικός αλιευτικός στόλος - σύµφωνα µε στοιχεία του 2005 αποτελείται από 18.269 σκάφη, συνολικής χωρητικότητας 93.387 GT και
συνολικής ισχύος κινητήρα 537.560 kW, ενώ η µέση ηλικία των αλιευτικών
σκαφών είναι τα 26 έτη. Η συνολική αλιευτική παραγωγή το 2005 ανήλθε σε
118.634 τόνους και ο αριθµός των αλιέων σε 31000 άτοµα.
Από το σύνολο των αλιευτικών σκαφών της χώρας τα 13.957 (76,4%) αλιευτικά
σκάφη, χωρητικότητας 73.727 GT (78,95%) και ισχύος 415.296 kW (77,26%)
δραστηριοποιούνται στις 11 περιφέρειες σύγκλισης. Στις 2 περιφέρειες εκτός του
στόχου σύγκλισης, έχουν καταγραφεί τα 4.312 (23,6%) σκάφη, τα οποία έχουν
χωρητικότητα 19.660 GT (21,05%) και ισχύ 122.264 kW (22,74%). Αναφορικά µε
τον αριθµό των ψαράδων, το 85,6 % κατανέµονται στις περιφέρειες στόχου
σύγκλισης.
ΙΧΘΥΟΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
Η συλλεκτική αλιεία στη Μεσόγειο είναι πολυ-ειδική και πολυ-συλλεκτική και στην
πλειονότητα των περιπτώσεων γίνεται µε παραδοσιακές µεθόδους χαµηλής
αποδοτικότητας και κεφαλαιοποίησης. Η διαχείριση, εποµένως, των αλιευτικών
αποθεµάτων είναι αρκετά δυσχερής, πολύπλοκη και δαπανηρή. Η κατάσταση
των αποθεµάτων τα τελευταία είκοσι χρόνια παρουσιάζει τάσεις µείωσης λόγω
της σηµαντικής εξέλιξης της αλιευτικής τεχνολογίας σε αλιευτικά εργαλεία και
άλλα µέσα. Η µείωση της αλιευτικής ικανότητας µε την εφαρµογή των κοινοτικών
κανονισµών διαχείρισης του αλιευτικού στόλου των κρατών-µελών µειώνει σε
κάποιο βαθµό την πίεση στα ιχθυοαποθέµατα, µολονότι απαιτείται αρκετός
χρόνος εφαρµογής του κάθε διαχειριστικού σχεδίου για να διαπιστωθούν τα
πραγµατικά αποτελέσµατα στους πληθυσµούς των αποθεµάτων. Οι εκτιµήσεις
για τα αποθέµατα στις ελληνικές θάλασσες είναι περιορισµένες και βασίζονται σε
στοιχεία που συγκεντρώνονται στο πλαίσιο ερευνητικών προγραµµάτων που
χρηµατοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους µε αποτέλεσµα η
γενικότερη πληροφόρηση την οποία έχουµε να είναι ασυνεχής και γεωγραφικά
εντοπισµένη.
Η µελέτη της κατάστασης των ιχθυοαποθεµάτων είναι µια προτεραιότητα σήµερα
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθώς διαφάνηκε από το
προηγούµενο επιχειρησιακό πρόγραµµα ότι η αειφόρος διαχείριση της αλιείας
στην Ελλάδα πρέπει να προσεγγιστεί ταυτόχρονα τόσο από πλευράς διαχείρισης
του στόλου και της αλιευτικής ικανότητας όσο και από πλευράς µελέτης–
παρακολούθησης των επιπτώσεων
της αλιείας στα αποθέµατα και την
κατάστασή τους. Για το σκοπό αυτό, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων στα πλαίσια του ΕΠΑΛ 2000-2006, έχει ήδη χρηµατοδοτήσει
ερευνητικά προγράµµατα για την µελέτη των αποθεµάτων σε κλειστούς κόλπους
και ευαίσθητα για τα αποθέµατα παράκτια οικοσυστήµατα (γεωγραφικές ενότητες
αναπαραγωγής, στρατολόγησης νεαρών ατόµων, πρώτης εµφάνισης νεαρών
ατόµων). Τα έργα αυτά θα αποτελέσουν την βάση για τη διαχείριση της αλιείας
στο νέο στρατηγικό σχέδιο και το επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-2013 (Άξονας
1, Μέτρο 1.1). Επίσης, για την προστασία και ανάπτυξη των αλιευτικών πόρων
των παράκτιων περιοχών έχουν τοποθετηθεί τεχνητοί ύφαλοι σε 4 περιοχές
(Βιστωνίδα, Ιερισσού, Πρέβεζας & Καλύµνου), µε ενθαρρυντικά αποτελέσµατα
(ενώ προγραµµατίζονται και νέοι) στην πρώτη 5ετή επιστηµονική
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παρακολούθηση που πραγµατοποιήθηκε (Βιστωνικού κόλπου) και παράλληλα
αναλαµβάνονται ενέργειες προστασίας ειδών αλλά και διαχείρισης βιοτόπων –
οικοτόπων, που αφορούν λίµνες, λιµνοθάλασσες και θάλασσα.
Σύµφωνα µε στοιχεία που υπάρχουν σήµερα, από τα ερευνητικά προγράµµατα
που έχουν εκπονηθεί τα τελευταία 15 χρόνια, τα αποθέµατα των κυριότερων και
σηµαντικότερων - από οικονοµικής απόψεως – ειδών (πχ. γαύρος, σαρδέλα,
µπαρµπούνι, κουτσοµούρα, µπακαλιάρος, λιθρίνι, γλώσσα) έχουν υποστεί
σχετική αλιευτική πίεση. Η κατάσταση των µικρών πελαγικών (πχ. γαύρος,
σαρδέλα) στη χώρα, µε βάση τις υπάρχουσες εκτιµήσεις των τελευταίων ετών,
εµφανίζει µικρή µείωση τόσο της αφθονίας, όσο και των νεοεισερχοµένων στην
αλιεία ατόµων. Όσον αφορά τα βενθοπελαγικά είδη, κατά τις πειραµατικές αλιείες
που διενεργούνται στο πλαίσιο ερευνητικών προγραµµάτων, παρατηρείται σε
ορισµένες περιοχές σηµαντικό ποσοστό υποµεγεθών ατόµων. Η επέκταση της
αλιείας της µηχανότρατας στα βαθιά νερά µεταφέρει την αλιευτική πίεση από τα
µικρότερα βάθη και εφοδιάζει την αγορά µε νέα αλιεύµατα π.χ. κόκκινες γαρίδες.
Αναφορικά µε την κατάσταση των µεγάλων πελαγικών δεν είναι δυνατό να
συµπεριλάβουµε µόνο τη χώρα µας, λαµβανοµένου υπόψη ότι τα είδη είναι
µεταναστευτικά και ο βιολογικός τους κύκλος ολοκληρώνεται στο µεγαλύτερο
µέρος της έκτασης της Μεσογείου. Οι ετήσιες εκτιµήσεις της αφθονίας του τόνου
χαρακτηρίζονται από µεγάλο βαθµό αβεβαιότητας και ο περιορισµός της
αλιευόµενης βιοµάζας κατά 75% που προτάθηκε το 1994 δεν είναι αρκετός.
Ωστόσο είναι ιδιαίτερα θετικό ότι ο σηµερινός πληθυσµός χαρακτηρίζεται από
υψηλό ποσοστό νεοεισερχόµενων ατόµων, παρά το χαµηλό ποσοστό βιοµάζας
που αναπαράγεται. Παρόµοια φαίνεται να είναι και η κατάσταση του ξιφία.
Σηµαντική ένδειξη για την κατάσταση των βασικών ειδών που αλιεύονται
(εκφορτώσεις) αποτελεί το γεγονός ότι δεν προκύπτει µείωση των σχετικών
ποσοτήτων. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται στοιχεία εκφορτώσεων των
σηµαντικότερων ειδών για τα τρία τελευταία έτη, προερχόµενα από την ΕΤΑΝΑΛ
ΑΕ (που διαχειρίζεται τις Ιχθυόσκαλες της Χώρας).
ΕΤΟΣ

ΕΙ∆ΟΣ
Γαύρος
Σαρδέλα
Κουτσοµούρα
Μπακαλιάρος
Καραβίδα

ΠΟΣΟΤΗΤΑ (Kgr)
10.878.379
8.543.695
1.539.208
3.607.628
289.193

ΑΞΙΑ (€)
17.991.373
12.663.679
12.347.122
23.322.556
2.533.473

2005

Γαύρος
Σαρδέλα
Κουτσοµούρα
Μπακαλιάρος
Καραβίδα

8.805.790
8.006.222
1.802.774
3.010.897
244.941

15.841.138
10.276.188
11.607.691
19.805.057
2.320.051

2004

Γαύρος
Σαρδέλα
Κουτσοµούρα
Μπακαλιάρος
Καραβίδα

9.159.614
8,727.441
1.821.267
3.505.481
276.231

16.580.457
9.551.763
11.789.738
21.009.645
2.384.983

2006

Στα πλαίσια εφαρµογής των απαιτήσεων του κανονισµού 1543/ΕΚ/2000 του
Συµβουλίου της ΕΕ, σταθεροποιείται σε πολυετή βάση η συστηµατική συλλογή
βασικών δεδοµένων αλιείας για κάθε κράτος-µέλος. Ο κανονισµός θεσπίζει ένα
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κοινοτικό πλαίσιο για τη συλλογή και τη διαχείριση στατιστικών αλιευτικών και
κοινωνικο-οικονοµικών δεδοµένων που απαιτούνται για την αξιολόγηση της
κατάστασης του εθνικού αλιευτικού τοµέα και του αλιευτικού στόλου, αλλά δεν
στοχεύει στην εφαρµογή διαχειριστικών µέτρων. Παρόλους τους περιορισµούς
στα πλαίσια του ισχύοντος κανονισµού, έχουν αρχίσει να δηµιουργούνται σε
κοινοτικό επίπεδο οι δοµές που στο άµεσο µέλλον θα επιτρέψουν την ανάπτυξη
της διαδικασίας για την εκτίµηση των ιχθυοαποθεµάτων µε στόχο τη λήψη
ορθολογικών διαχειριστικών µέτρων.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Ο έλεγχος των αλιευτικών δραστηριοτήτων ασκείται από το Υπουργείο
Εµπορικής Ναυτιλίας και τις υπαγόµενες σε αυτό Λιµενικές Αρχές της χώρας, οι
οποίες είναι αρµόδιες για την τήρηση της Εθνικής και Κοινοτικής αλιευτικής
Νοµοθεσίας. Ο έλεγχος έχει σαν στόχους, τη βελτίωση της παρακολούθησης των
µεγεθών του αλιευτικού στόλου και της λειτουργίας του Κοινοτικού Αλιευτικού
Μητρώου, τη τήρηση της αλιευτικής νοµοθεσίας σε όλους τους τύπους, των
αλιευτικών σκαφών, κλπ. Για την επίτευξη των στόχων αυτών εφαρµόστηκαν
στρατηγικές για :
• την εντατική άσκηση ελέγχων στις θάλασσες.
• την αυξηµένη επιτήρηση του θαλάσσιου χώρου λόγω ολοένα και
εντονότερης παρουσίας αλιευτικών σκαφών τρίτων χωρών στο Αιγαίο και
στο Ιόνιο πέλαγος.
• στην εντατικότερη άσκηση επιθεωρήσεων και ελέγχων κατά τις
εκφορτώσεις των αλιευµάτων στα λιµάνια, στις Ιχθυόσκαλες , στους
προβλήτες κλπ.
• στη µεθοδικότερη άσκηση των αλιευτικών επιθεωρήσεων στις άδειες
αλιείας, στα αλιευτικά εργαλεία και στα αλιεύµατα.
• στη συστηµατική παρακολούθηση της βεβαίωσης των παραβάσεων και
της επιβολής και εφαρµογής των κυρώσεων καθώς και στη συστηµατική
παρακολούθηση της πορείας των αλιευτικών παραβάσεων και ιδίως των
πλέον σοβαρών.
Κατά το έτος 2005, σύµφωνα µε στοιχεία του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, για τον
έλεγχο ασχολήθηκαν τόσο σε κεντρικό επίπεδο όσο και τοπικό επίπεδο 1.581
άτοµα, 203 περιπολικά σκάφη, 7 αεροσκάφη και
322 οχήµατα, και
διενεργήθηκαν 7.940 αλιευτικές επιθεωρήσεις, εκδόθηκαν 1.230 Αποφάσεις
επιβολής κυρώσεων, επιβλήθηκαν πρόστιµα ύψους 651.293 €, παράλληλα έγινε
αφαίρεση αδειών αλιευτικών σκαφών για 9.070 ηµέρες (6.555 ηµέρες σε
επαγγελµατικά αλιευτικά σκάφη), ενώ αφαιρέθηκαν για 11.935 ηµέρες οι ατοµικές
άδειες αλιείας (5.985 ηµέρες αφαίρεση ατοµικών αδειών αλιείας, εργαζοµένων σε
επαγγελµατικά αλιευτικά σκάφη).
Κατά το 2005 έγινε προµήθεια επί πλέον 107 συσκευών δορυφορικής
καταγραφής στίγµατος ολοκληρώνοντας την υποχρέωση εγκατάστασης του
συστήµατος σε όλα τα υπόχρεα σκάφη τύπου «µηχανότρατας», επίσης
ολοκληρώθηκαν οι εγκαταστάσεις των συσκευών σε όλα τα υπόχρεα σκάφη
ολικού µήκους άνω των 18 µέτρων σύµφωνα µε το άρθρο 22 του
καν.(ΕΚ)2371/2002. Σηµειώνετε ότι στο τέλος του 2005, από το Κέντρο
Παρακολούθησης Αλιείας του Υ.Ε.Ν παρακολουθούνταν συνολικά περί τα 450
αλιευτικά σκάφη.
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Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙA
Η υδατοκαλλιέργεια, αποτελεί για την Ελλάδα σηµαντικό τοµέα της πρωτογενούς
παραγωγής. Η σχετική µείωση των ιχθυοαποθεµάτων, σε συνδυασµό µε την
αύξηση της αγοραστικής δύναµης των καταναλωτών των Ευρωπαϊκών χωρών,
αλλά και η ενίσχυση της τάσης για υγιεινή διατροφή, είναι αιτίες που ώθησαν την
ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας. Ο δυναµικός κλάδος της θαλάσσιας
ιχθυοκαλλιέργειας, έχει συµβάλλει σηµαντικά στην Εθνική Οικονοµία της
Ελλάδας. Κατά την τελευταία δεκαετία, η εντατική ιχθυοκαλλιέργεια θαλασσινών
ειδών έχει αναδειχθεί σε ένα από τους πλέον αναπτυσσόµενους τοµείς. Σήµερα η
Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση µεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
αλλά και της Μεσογείου, στην παραγωγή θαλασσινών ειδών εντατικής εκτροφής,
στηριζόµενη τόσο στην αξιοποίηση των ευνοϊκών συνθηκών των ελληνικών
θαλασσών, όσο και στη διαρθρωτική πολιτική ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Τα θαλασσινά ψάρια αποτελούν το 2ο εξαγωγικό ελληνικό προϊόν στην
κατηγορία «τρόφιµα – ποτά».
Επίσης, η υδατοκαλλιέργεια συµβάλλει στη µείωση της ανεργίας και στην
ανάπτυξη του κοινωνικού ιστού της χώρας µε την απασχόληση πολλών
οικογενειών στις µονάδες εκτροφής και σε παρεµφερείς δραστηριότητες και µε τη
διατήρηση των κατοίκων στις εστίες τους, ιδιαίτερα στις ακριτικές νησιωτικές
περιοχές, όπου η υδατοκαλλιέργεια είναι σχεδόν η µοναδική δυνατότητα
εργασίας.
Η συνολική ετήσια παραγωγή
από
υδατοκαλλιέργειες το 2005
(105.511 τόνοι) ήταν 42
φορές µεγαλύτερη εκείνης
του 1986 (2.534 τόνοι) και
1.2 φορές µεγαλύτερη
εκείνης του 2000 (86.502
τόνοι). Η ραγδαία αύξηση
της παραγωγής οφείλεται
κυρίως στις θαλάσσιες
καλλιέργειες (από 320
τόνους το 1986 σε 102.497
τόνους το 2005) και
ιδιαίτερα στην εντατική
εκτροφή τσιπούρας και
λαβρακιού. Επίσης, σηµαντική ήταν η συµβολή και
των οστρακοκαλλιεργειών µε έντονη ανάπτυξη στο Θερµαϊκό κόλπο.
Ειδικότερα, η ετήσια παραγωγή των θαλασσινών ειδών (τσιπούρα, λαβράκι και
νέα είδη) αυξήθηκε κατά 1.5 φορές το 2005 (76.424 τόνοι) σε σχέση µε αυτή του
2000 (50.296 τόνοι) και ο αριθµός των ιχθυοπαραγωγικών µονάδων ανήλθε σε
311 το 2005 έναντι των 282 του 2000. Ανάλογη είναι και η πορεία ανάπτυξης των
Ιχθυογεννητικών Σταθµών (ΙΧΣ) παραγωγής ευρύαλων ειδών, που εφοδιάζουν
µε πρώτη ύλη και µε απόλυτη επάρκεια τις µονάδες πάχυνσης. Από 36 ΙΧΣ το
2000 και παραγωγή περίπου 193.744.000 ιχθυδίων, το 2005 η παραγωγή άγγιξε
τα 300.904.000 ιχθύδια από 39 ΙΧΣ.
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Σηµαντικές παρουσιάζονται οι προσπάθειες των παραγωγών για τη διεύρυνση
των εκτρεφόµενων ειδών. Η ετήσια παραγωγή νέων ευρύαλων ειδών (όπως
φαγγρί, µυτάκι, συναγρίδα, σαργός, κ.λπ.) ανήλθε το 2005 περίπου στους 1.411
τόνους και ακολουθήθηκε από αντίστοιχη αύξηση στην παραγωγή ιχθυδίων των
ειδών αυτών που έφθασε τα 17.5 εκατ. Επιπλέον, το 2005 υπήρχε παραγωγή
588 τόνων του ερυθρού τόννου(thynnus thynnus). Αυτή η βελτίωση της
παραγωγής, ιδιαίτερα σε ορισµένα νέα είδη, δίνει ελπίδες για την αύξηση της
ποικιλοµορφίας των εκτρεφόµενων ειδών σε θαλασσινά νερά.
Οι οστρακοκαλλιέργειες παρουσίασαν επίσης αύξηση από 32.550 τόνους το
2000 στους 37.794 τόνους το 2004 από 577 παραγωγικές µονάδες. ‘Όµως, το
2005 η παραγωγή οστράκων µειώθηκε σε 26.066 τόνους από 553, λόγω
παρουσίας βιοτοξιγόνου πλαγκτού. Τέλος, η γαριδοκαλλιέργεια περιορίζεται σε
µία µονάδα στο Νοµό Έβρου χωρίς ιδιαίτερες παραγωγές λόγω των τεράστιων
δυσκολιών που παρουσιάζονται κατά την εκτροφή, ενώ συνεχίζονται οι
προσπάθειες στην Κάλυµνο για την ελεγχόµενη παραγωγή σπόγγων.
Τα κυριότερα εκτρεφόµενα είδη ιχθύων στα γλυκά και υφάλµυρα νερά, είναι η
πέστροφα, ο κυπρίνος, το χέλι, ο σολοµός, η τιλάπια, ο κέφαλος κ.λ.π. Σήµερα
λειτουργούν 122 µονάδες γλυκού νερού, των οποίων η παραγωγή ανέρχεται σε
3.015 τόνους.
Στη χώρα µας λειτουργούν 72 οργανωµένες εκµεταλλεύσεις λιµνοθαλασσών
συνολικής έκτασης 400 χιλιάδων στρεµµάτων µε παραγωγή το 2005 περίπου
1.059 τόνων (2,6 κιλά / στρέµµα). Η πλειοψηφία των λιµνοθαλασσών είναι
µισθωµένες σε αλιευτικούς συνεταιρισµούς. Ο αριθµός των αλιέων (αγροτοαλιείς)
και η αλιευτική παραγωγή σε λίµνες και στα ποτάµια της χώρας φθίνουν
συνεχώς. Η παραγωγή από την αλιεία των εσωτερικών υδάτων το 2005 ήταν
περίπου 1.000 τόνοι αξίας 2.4 εκατ. ευρώ. Ο αριθµός των σκαφών, η
ιπποδύναµη και η χωρητικότητα τους δεν συµπεριλαµβάνονται στο Κοινοτικό
Αλιευτικό Μητρώο.
Η εγχώρια κατανάλωση τσιπούρας και λαβρακιού βαίνει αυξανόµενη τα τελευταία
χρόνια. Σε 14 κύριες καταναλώτριες χώρες της Ευρώπης, όπως Ιταλία, Γαλλία,
Ισπανία κ.λ.π., η συνολική κατανάλωση σε τσιπούρα και λαβράκι ήταν 94.000
τόνοι το 1998, αυξήθηκε σε 157.000 τόνους το 2002 και εκτιµάται να φθάσει τους
251.000 τόνους το 2008 (βάσει µελέτης). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (βάσει
αντίστοιχης µελέτης) εκτιµά την κατανάλωση τσιπούρας και λαβρακιού στους
290.000 τόνους για το έτος 2008.
Στο πλαίσιο ενίσχυσης του τοµέα εκτός των δράσεων ενίσχυσης των µονάδων
(στην κατεύθυνση εκσυγχρονισµού τους), αναλαµβάνονται ενέργειες για την
προώθηση της κατανάλωσης καθώς επίσης και δράσεις καινοτοµίας, ενώ
γίνονται προσπάθειες κατάδειξης και θέσπισης θαλάσσιων περιοχών που
προσφέρουν καταλληλότητα για οργανωµένη ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας
(Π.Ο.Α.Υ.). Σηµειώνουµε ότι, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
Αλιείας 2000-2006, έχουν χρηµατοδοτηθεί 6 µελέτες καθορισµού Περιοχών
Οργανωµένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ - Νόµος 2742 / 1999 &
αριθ. Η.Π.17239 / 30.8.2002 Υπουργική Απόφαση), οι περιοχές αυτές είναι :
Βόρειος Ευβοϊκός κόλπος (συµπεριλαµβανοµένου του Μαλιακού), Νότιος
Ευβοϊκός κόλπος, Θερµαικός κόλπος, περιοχή Θεσπρωτίας, περιοχή Εχινάδων,
Κορινθιακός κόλπος, Αττική.
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ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Η µεταποίηση και επεξεργασία των αλιευτικών προϊόντων αποτελεί
δραστηριότητα άρρηκτα συνδεδεµένη µε την αλιεία (ιδιαίτερα τη θαλάσσια αλιεία)
και την ακολουθεί στην άνθηση και το µαρασµό της. Η επίτευξη βιώσιµης
ισορροπίας µεταξύ υδρόβιων πόρων και της εκµετάλλευσής τους διασφαλίζει και
το µέλλον της βιοµηχανίας µεταποίησης.
Στη χώρα µας η µεταποίηση των αλιευµάτων κατ΄ αρχάς αναπτύχθηκε σε
περιοχές µε παράδοση στην αλιεία, µε την ανάπτυξη όµως της τεχνολογίας αλλά
και µε τη σταθερότητα εφοδιασµού α’ ύλης, παρατηρείται επέκταση της
δραστηριότητας µε δράσεις επεξεργασίας των αλιευµάτων, κύρια κοντά σε
µεγάλα αστικά κέντρα µε στόχο την κάλυψη της ζήτησης.
Οι περιοχές, εποµένως, οι οποίες παίζουν περισσότερο σηµαντικό ρόλο στον
τοµέα της µεταποίησης είναι αυτές µε παραδοσιακή τεχνογνωσία στη διατήρηση
των αλιευµάτων, όπου συνεχίζουν τη δραστηριότητά τους µονάδες µε ιστορικό
παρελθόν
(Καβάλα,
Θεσσαλονίκη, Μαγνησία,
Εύβοια, Λέσβος) αλλά
και περιοχές πλησίον
των µεγάλων αστικών
κέντρων,
(Αττική,
Θεσσαλονίκη) οι οποίες
είναι
σε
θέση
να
εφοδιάζουν γρήγορα την
αγορά
και
έχουν
πρόσβαση κοντά στους
µεγάλους
οδικούς
άξονες.
∆εν
πρέπει
όµως
να
παραγνωρίζονται και οι
περιοχές
µε
έντονη
υδατοκαλλιεργητική
δραστηριότητα
(Αιτωλοακαρνανία,
Φθιώτιδα, Εύβοια, Αργολίδα, ∆ωδεκάνησα) στις οποίες παρατηρείται σηµαντική
παρουσία µονάδων τυποποίησης και εµπορίας, όπως συσκευαστήρια. Στο χάρτη
που παρατίθεται φαίνεται η σπουδαιότητα των Νοµών της χώρας ανάλογα µε τον
αριθµό των εγκαταστάσεων µεταποίησης και εµπορίας.
Η διαχρονική παρακολούθηση των τοµέων της κατ’ ουσία µεταποίησης και της
επεξεργασίας κατά την τρέχουσα δεκαετία δείχνει σταθεροποίηση στην αναλογία
περίπου 20% προς 80% σε όγκο παραγωγής( από 40% προς 60%).
Ο σύγχρονος τρόπος διαβίωσης, επηρέασε τις διατροφικές συνήθειες του
πληθυσµού µε αποτέλεσµα να προσαρµοσθεί ο κλάδος και να έχουµε :
µετατόπιση των προϊόντων µεταποίησης από διατροφικό συµπλήρωµα σε κύριο
πιάτο, µετατροπή των οικογενειακών µονάδων σε οργανωµένες επιχειρήσεις,
στροφή των απασχολούµενων από εποχικούς σε µόνιµους και πλέον
εξειδικευµένους, µε τίµηµα όµως τον αριθµό των απασχολούµενων.
Από έρευνα κατανάλωσης αλιευτικών προϊόντων στην Ελλάδα προκύπτει µεταξύ
άλλων ότι:
 Τα νοικοκυριά αγοράζουν κατεψυγµένα ψάρια την άνοιξη και το χειµώνα,
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Τα αστικά νοικοκυριά έχουν µικρότερη πιθανότητα να αγοράσουν
αλίπαστα, ξηρά και καπνιστά αλιεύµατα σε σχέση µε τα αγροτικά
νοικοκυριά,
 Η αγορά των κονσερβών έχει µεγαλύτερη πιθανότητα να γίνει το
φθινόπωρο, ενώ µεγαλύτερες δαπάνες παρατηρούνται την άνοιξη σε
σχέση µε τις άλλες εποχές.
Σήµερα στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται περί τις 310 (στοιχεία 2005) µονάδες
επεξεργασίας, µεταποίησης & εµπορίας αλιευτικών προϊόντων. Η παραγωγή του
κλάδου µεταποίησης για το 2005, από το πλέον σηµαντικό µέρος του συνόλου
των µονάδων ανήλθε περίπου στους 59.300 τόνους, αντίστοιχης αξίας περίπου
294 εκ. ευρώ. Η παραγωγή του κλάδου το 2000 ήταν 53.500 περίπου τόνοι,
ισοδύναµης αξίας 266 εκ. ευρώ. ∆ιαπιστώνεται σαφώς ότι κατά τη διάρκεια του
3ου ΚΠΣ, η παραγωγή παρουσιάζει συνεχή αυξητική πορεία, οφειλόµενη
βεβαίως στην ενίσχυση του ΕΠΑΛ, ενώ η αντίστοιχη αξία διατηρείται στα ίδια
περίπου επίπεδα, µε υψηλές όµως διακυµάνσεις, πράγµα που ερµηνεύεται ως
τακτική προσαρµογή στις εκάστοτε απαιτήσεις της αγοράς. Οι επιχειρήσεις του
τοµέα απασχολούν περίπου 2.650 άτοµα σε µόνιµη ή εποχική σχέση εργασίας.
Το εθνικό ισοζύγιο αλιευτικών προϊόντων γενικά είναι αρνητικό (όπως άλλωστε
και το κοινοτικό) παρουσιάζοντας για το 2005 έλλειµµα 115.000 τόνων, µε
εξαίρεση τα νωπά προϊόντα εξαιτίας της µεγάλης αύξησης των εξαγωγών των
προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, που εµφανίζεται µε πλεόνασµα 45.000 τόνων.
Ο κλάδος της εµπορίας συνίσταται στο δηµόσιο δίκτυο 11 ιχθυοσκαλών και στα
77 ιδιωτικά συσκευαστήρια αλλά και 11 κέντρα αποστολής οστράκων (Κ.Α.Ο.).
Από τις πρώτες διακινούνται υπό συνθήκες χονδρικής πώλησης κυρίως τα
προϊόντα συλλεκτικής αλιείας, και λιγότερο αυτά των υδατοκαλλιεργειών, ενώ τα
συσκευαστήρια και τα Κ.Α.Ο. υποστηρίζουν άµεσα ή έµµεσα τις µονάδες
υδατοκαλλιέργειας.
Ο κλάδος της εµπορίας απαιτεί ριζική υποστήριξη ώστε να ανταποκριθεί
περισσότερο στους κανόνες υγιεινής και σύγχρονης εµπορίας, τόσο του
δηµόσιου τοµέα (ιχθυόσκαλες) µε τον εκσυγχρονισµό των εγκαταστάσεων
πρώτης πώλησης, όσο και του ιδιωτικού δικτύου (συσκευαστήρια και ΚΑΟ), ώστε
να υποστηρίζουν τη διακίνηση των καλλιεργούµενων ειδών.
Ο κλάδος της µεταποίησης δρα αµοιβαία µε τις αρχές της Κοινής Αλιευτικής
Πολιτικής, ώστε να τηρούνται οι αρχές χρηστής επίδρασης προς το περιβάλλον
και να εξασφαλίζεται βιώσιµη ανάπτυξη του κλάδου. Η πρόσβαση στα ύδατα και
τους πόρους για εξεύρεση πρώτης ύλης γίνεται βάσει κοινών θεσµοθετηµένων
αρχών, ο εφοδιασµός της αγοράς συµπληρώνεται µε ευνοϊκές διατάξεις που
ενισχύουν την επιχειρηµατικότητα βάσει καθορισµένης δασµολογικής πολιτικής,
ενώ ο έλεγχος διασφαλίζει την τήρηση ισόρροπων κανόνων για όλους τους
εµπλεκόµενους.
Για τη βελτίωση των συνθηκών εκφόρτωσης αλιευµάτων και της ασφάλειας &
υγιεινής των τροφίµων αναλαµβάνονται προσπάθειες κατασκευής, βελτίωσης &
εκσυγχρονισµού των υποδοµών (αλιευτικοί λιµένες, αλιευτικά καταφύγια,
Ιχθυόσκαλες), ενώ για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη βελτίωση
της ποιότητας έχουν δοθεί σήµατα ποιότητας σε επιχειρήσεις.
Στον τοµέα δραστηριοποιούνται τρεις αναγνωρισµένες βάσει της Κοινής
Οργάνωσης της Αγοράς Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π), στις περιοχές
Μαγνησίας, Ηµαθίας και Καβάλας.
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Η κατανάλωση των µεταποιηµένων αλιευµάτων τα τελευταία χρόνια δείχνει
αυξητικές τάσεις. Η ετήσια κατά κεφαλή κατανάλωση προϊόντων αλιείας είναι για
τη χώρα µας τα 23,2 kg, ελαφρά υψηλότερη από το µέσο κοινοτικό (Ε.Ε.-25) που
είναι τα 22,7 kg.
ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Παρά τις πτωτικές τάσεις του τοµέα της Αλιείας, τόσο σε όρους απασχόλησης
όσο και όρους αλιευτικού στόλου, ο τοµέας παραµένει ισχυρός σε ορισµένες
περιοχές. Η αλιευτική δραστηριότητα συγκεντρώνεται σε µεγάλο βαθµό στις
νησιωτικές περιοχές της χώρας, αφού οι αµιγώς νησιωτικές περιφέρειες της
χώρας (Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη και Ιόνιοι Νήσοι) συγκεντρώνουν το
45% περίπου της συνολικής απασχόλησης στo τοµέα της αλιείας. Αν στις
περιοχές αυτές συνυπολογιστούν και τα υπόλοιπα νησιά της χώρας, όπως η
Εύβοια (6,4% της συνολικής απασχόλησης της χώρας στην αλιεία) και µικρότερα
νησιά όπως οι Σποράδες, η Σαµοθράκη, η Θάσος, τα νησιά του Αργοσαρωνικού
κ.λ.π., οι νησιωτικές περιοχές της χώρας συγκεντρώνουν περισσότερο από το
60% της συνολικής απασχόλησης στην αλιεία.
Ο βαθµός εξάρτησης της απασχόλησης στον αλιευτικό τοµέα (συλλεκτική αλιεία,
υδατοκαλλιέργεια, αλιεία εσωτερικών υδάτων, µεταποίηση προϊόντων αλιείας &
υδατοκαλλιέργειας) µε βάση το δείκτη απασχολούµενων στο τοµέα προς το
συνολικό ενεργό απασχολούµενο δυναµικό κατά Περιφέρεια της χώρας
συνοψίζεται στον ακόλουθο πίνακα:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (NUTS II)

ΣΥΛΛΕΚΤΙΚ ΜΕΤΑΠΟΙ- ΑΛΙΕΙΑ ΕΣ.
Η ΑΛΙΕΙΑ
ΗΣΗ
Υ∆ΑΤΩΝ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ
Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΓΛΥΚΩΝ ΚΛΑ∆ΟΥ
ΝΕΡΩΝ

ΑNAT. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ

1.154%

0.314%

0.144%

0.022%

0.001%

1.635%

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

0.722%

0.114%

0.056%

0.182%

0.004%

1.077%

∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

0.000%

0.003%

0.437%

0.000%

0.007%

0.446%

ΗΠΕΙΡΟΣ

0.836%

0.085%

0.251%

0.055%

0.145%

1.372%

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

3.643%

0.000%

0.031%

0.315%

0.000%

3.989%

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α

0.794%

0.056%

0.432%

0.072%

0.004%

1.357%

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α

1.857%

0.084%

0.013%

0.211%

0.010%

2.175%

ΑΤΤΙΚΗ

0.442%

0.021%

0.000%

0.010%

0.000%

0.031%

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

1.531%

0.000%

0.003%

0.094%

0.001%

1.628%

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

8.504%

0.068%

0.000%

0.274%

0.000%

8.846%

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

5.125%

0.000%

0.000%

0.162%

0.000%

5.287%

Ο βαθµός εξάρτησης της απασχόλησης στον αλιευτικό κλάδο (συλλεκτική αλιεία)
φαίνεται στο συνηµµένο χάρτη :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ζώνες εξάρτησης από την συλλεκτική αλιεία

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Εισαγωγή
Στους τρεις κλάδους του τοµέα της Αλιείας απασχολούνται µόνιµα (στοιχεία
2005) περί τα 38.150 άτοµα, ενώ µε τους εποχιακά απασχολούµενους φθάνουν
τα 40.253 άτοµα. Ο κλάδος της συλλεκτικής αλιείας απασχολεί περίπου 31.000
άτοµα, ενώ η υδατοκαλλιέργεια και η µεταποίηση άλλα 6.600 και 2.650 άτοµα
αντίστοιχα. Κατά την εξαετία 2000-2005 διαπιστώνεται σταδιακή µείωση των
απασχολούµενων, οφειλόµενη κυρίως στη συλλεκτική αλιεία, η οποία είναι
περισσότερο αισθητή µετά την αναµόρφωση της ΚΑΛΠ. Ο τοµέας της αλιείας της
χώρας µας από πλευράς απασχόλησης βρίσκεται στη 5η θέση των 25 κρατών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µετά την Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία και Ηνωµένο
Βασίλειο.
Κατάσταση από άποψη ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών
1. Οι εργαζόµενοι στη Θαλάσσια Αλιεία και τον αλιευτικό στόλο αντιµετωπίζουν
προβλήµατα στην εργασία τους, από τα οποία τα ποιο σηµαντικά είναι τα εξής:
• Οι συνθήκες εργασίας & υγιεινής είναι εξαιρετικά δύσκολες στην µέση και
παράκτια αλιεία, η εργασία στα αλιευτικά σκάφη είναι έντονα εποχική, ενώ
το ωράριο εργασίας δεν είναι σταθερό.
• Σηµαντικός αριθµός εργαζοµένων βρίσκεται σε νησιωτικές &
αποµακρυσµένες περιοχές.
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Η µέση ηλικία των εργαζοµένων ξεπερνάει τα 40 χρόνια. Ενώ
παρατηρείται έλλειψη κατάρτισης σε θέµατα σχετικά µε το αντικείµενο της
δουλειάς.
Λόγω των προβληµάτων αυτών και ο ρόλος των γυναικών στην αλιεία καθίσταται
πολύ δύσκολος, µε αποτέλεσµα η παρουσία τους να είναι περιορισµένη σε όλα
τα επίπεδα του τοµέα του κλάδου. Σήµερα αριθµός γυναικών υποστηρίζουν τις
αλιευτικές
προσπάθειες, απασχολούµενες κυρίως µε συµπληρωµατικές
εργασίες, όπως το αρµάτωµα των διχτύων, το δόλωµα των παραγαδιών, ως
οδηγοί µεταφοράς αλιευµάτων και υπεύθυνες στη πώληση και διαχείριση των
αλιευτικών συγκροτηµάτων κ.λ.π. ενώ µικρότερος είναι ο αριθµός των γυναικών
που ασχολούνται µε την αλιεία ως αλιείς ή βοηθοί αλιέων, ακόµα και πλοιοκτήτες
.
2. Οι εργαζόµενοι στο κλάδο της υδατοκαλλιέργειας και ιδιαίτερα αυτοί που
απασχολούνται στις µονάδες παραγωγής και τους Ιχθυογεννητικούς Σταθµούς,
αντιµετωπίζουν σηµαντικά προβλήµατα που έχουν σχέση:
• µε τις άσχηµες και επικίνδυνες συνθήκες εργασίας (εργασία σε
ιχθυοκλωβούς - υψηλό ποσοστό υγρασίας-κακές καιρικές συνθήκες κλπ),
και τη πολύωρη απασχόληση ( όχι συνεχές ωράριο).
• Με την εργασία τους σε νησιωτικές και αποµακρυσµένες περιοχές.
Αυτό έχει σας αποτέλεσµα να υπάρχει µικρή απασχόληση των γυναικών στις
µονάδες παραγωγής και µεγαλύτερο ποσοστό στις διοικητικές υπηρεσίες και τα
συσκευαστήρια. Η έλλειψη κατάρτισης και µόρφωσης οδηγεί σε εποχιακή
περισσότερο παρά µόνιµη ενασχόληση τους και σε χαµηλές αµοιβές .
Παρατηρείται σχετικής έλλειψης γυναικείας επιχειρηµατικότητας
3. Στο κλάδο της µεταποίησης η θέση της γυναίκας σήµερα έχει αντιστραφεί σε
σχέση µε τις προηγούµενες δεκαετίας. Η συµµετοχή των γυναικών είναι
σηµαντική
και συµβάλλει ουσιαστικά στην πρόοδο των επιχειρηµατικών
σχεδίων.
Η ισόρροπη συµµετοχή των γυναικών στην απασχόληση του κλάδου της
µεταποίησης δεν εµποδίζεται, αντίθετα παρέχονται ίσες ή και περισσότερες
ευκαιρίες για απασχόληση.
Επί πλέον, η εποχική αβεβαιότητα για εξεύρεση πρώτης ύλης και η άµεση
επεξεργασία της από τις µεταποιητικές µονάδες σε περίπτωση αφθονίας,
τροφοδοτεί µε έκτακτη απασχόληση τον ανειδίκευτο γυναικείο πληθυσµό των
τοπικών κοινωνιών, παρέχοντας ένα συµπληρωµατικό οικογενειακό εισόδηµα
στις νοικοκυρές.
•
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ΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΛΑΙΣΙΟΥ) ΤΟΜΕΑ ΑΛΙΕΙΑΣ
1. ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ
2000
Αριθµός σκαφών
Χωρητικότητα (GT)

2001

2002

2003

2004

2005

19.870

19.940

19.353

18.927

18.588

18.269

107.085

108.221

101.631

98.283

95.289

93.387

Παραγωγή (τον.)

121.534,0 117.454,2 120.079,2 117.819,6 119.328,4 118.634,0

Αξία ('000 ευρώ)

334.929,8 335.498,1 342.420,1 359.479,4 376.506,8 399.283,3
37.626
37.490
34.492
31.721
31.052
31.000

Εργαζόµενοι µόνιµοι

2. Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ
2000
Παραγωγή (τν.)
Αξία ('000 ευρώ)
Εργαζόµενοι µόνιµοι

89.934,8

2001

2002

2003

2004

2005

96.608,0 100.569,7 103.711,9 108.894,2 107.571,9

291.535,0 301.964,0 328.132,5 370.675,2 371.609,8 421.631,2
4.934

4.697

4.745

4.980

5.207

5.215

3. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ
2000
Παραγωγή (τν.)
Αξία ('000 ευρώ)
Εργαζόµενοι µόνιµοι

53.528,7

2001
45.971,0

2002
49.156,8

2003
55.312,6

2004
62.074,9

2005
59.283,9

266.596,2 130.949,4 170.580,0 197.716,4 184.563,4 294.371,8
1.378

1.629

1.717

2.172

1.902

1.936

4. ΙΣΟΖΥΓΙΟ & ΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
2000
Πρωτογενής παραγωγή

2001

2002

2003

2004

2005

211.468,8 214.062,2 220.648,9 221.531,5 228.222,6 226.205,9

Εισαγωγές
Ποσότητα (τν.)

114.609,2 122.735,3 182.737,4 112.496,7 112.062,2 126.261,6

Αξία ('000 ευρώ)

283.522,1 302.359,6 380.441,5 350.399,6 347.059,8 369.521,2

Εξαγωγές
Ποσότητα (τν.)
Αξία ('000 ευρώ)

89.383,2 82.309,8 87.095,0 93.479,9 97.143,6 98.402,2
257.582,8 250.479,2 299.396,0 317.605,8 336.997,1 367.832,4

Ισοζύγιο
Ποσότητα (τν.)

-25.226,0 -40.425,6 -95.642,4 -19.016,8 -14.918,5 -27.859,5

Αξία ('000 ευρώ)

-25.939,3 -51.880,4 -81.045,5 -32.793,8 -10.062,7

-1.688,8

Φαινόµενη κατανάλωση .
236.694,8 254.487,8 316.291,3 240.548,3 243.141,1 254.065,4
(τν.)
Πηγή: ΕΣΥΕ- Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ
∆ΙΟΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT ΤΟΜΕΑ ΑΛΙΕΙΑΣ
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3. ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT ΤΟΜΕΑ ΑΛΙΕΙΑΣ
3.1. ΚΛΑ∆ΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ – ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ
•

•

•

•

•

•

•

•
•

∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
Εκτεταµένη χρήση αλιευτικών
εργαλείων που στοχεύουν σε
συγκεκριµένα είδη αλιευµάτων
(υψηλή επιλεκτικότητα).
Ισχυρή προτίµηση καταναλωτών
σε νωπό εγχώριο προϊόν,
ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς
µήνες (ζήτηση σε υψηλά
επίπεδα).
Παράκτια αλιεία µε τη µορφή της
οικογενειακής δραστηριότητας το
εισόδηµα της οποίας
συµπληρώνεται από άλλες
γεωργικές ή τουριστικές ασχολίες
ενισχύοντας τη τοπική
απασχόληση σε περιόδους
κρίσης.
Απασχόληση σηµαντικού
αριθµού εργαζοµένων σε
κλάδους συναφείς µε αυτόν της
αλιείας (ναυπηγό/ κάραβο /
ξυλουργούς/ εταιρείες αλιευτικού
και ναυτιλιακού εξοπλισµού, κλπ).
Σχετικά περιορισµένος αριθµός
σκαφών µέσης αλιείας και
ιδιαίτερα µηχανοτρατών
(δυναµικά εργαλεία ).
Μη τεχνολογική ανάπτυξη της
παράκτιας αλιείας στο
µεγαλύτερο µέρος των σκαφών
της.
Γεωµορφολογία των θαλάσσιων
περιοχών της χώρας και µεγάλος
αριθµός νησιών που επιτρέπει
την ανάπτυξη συµπληρωµατικών
αλιευτικών τεχνικών.
Μεγάλη αλιευτική εµπειρία.
Αυξανόµενη περιβαλλοντική
ευαισθησία και ενδιαφέρον για
εγκατάσταση µέσων προστασίας
& ανάπτυξης αλιευτικών πόρων
(π.χ. τεχνητοί ύφαλοι) και για
ενέργειες προστασίας ειδών και
διαχείρισης βιοτόπων –
οικοτόπων.
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Α∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
Συγκέντρωση αλιευτικών σκαφών σε
αλιευτικά πεδία µε αρνητικές επιπτώσεις,
στις συνθήκες διεξαγωγής της αλιευτικής
δραστηριότητας.
Παλαιότητα αλιευτικού στόλου µε
επιπτώσεις στο εισόδηµα και στις
συνθήκες διεξαγωγής της αλιευτικής
δραστηριότητας (ασφάλεια, υγιεινή).
Μεγάλης ηλικίας, µη επαρκούς
εκπαίδευσης αλιείς που εµφανίζουν
αδυναµίες προσαρµογής στις νέες
αντιλήψεις / δραστηριότητες της αλιείας,
µη διευκολύνοντας τη σύγχρονη
διαχείριση των αλιευτικών πόρων αλλά
και την ανάπτυξη της παραγωγικότητας.
Ελλιπής δυνατότητα εµπορίας και
προώθησης(marketing) των αλιευτικών
προϊόντων από τους παραγωγούς.
Μικρή ανανέωση του στόλου, λόγω
απουσίας οικονοµικών ενισχύσεων.
Απουσία εξειδικευµένου εργατικού
προσωπικού σε ορισµένες ειδικότητες
της αλιείας.
Παρούσα αδυναµία για την αξιολόγηση
της κατάστασης των ιχθυοαποθεµάτων
προκειµένου να εκτιµηθεί η αλιευτική
θνησιµότητα ανά εργαλείο σε σχέση µε
τα σηµεία αναφοράς που απαιτούνται για
την προληπτική διαχείριση.
Αδυναµία στη προαγωγή της εταιρικής
σχέσης µεταξύ επιστηµόνων και
επιχειρήσεων στον αλιευτικό κλάδο.
∆ηµογραφική και κοινωνική τάση
αποσταθεροποίησης ορισµένων
παράκτιων περιοχών και νησιών µε
αποτέλεσµα την αποδιοργάνωση του
παραγωγικού ιστού τους.
Αυξηµένο λειτουργικό κόστος και
δυσµενές οικονοµικό περιβάλλον.
Μικρή συµµετοχή των αλιέων σε
Οργανώσεις που είναι απαραίτητες για
την προώθηση του κλάδου.
Επιπτώσεις στην ποιότητα των
παράκτιων νερών , σε συνάρτηση µε
άλλες δραστηριότητες.
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ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Βελτίωση της διαχείρισης των
αλιευτικών πόρων µέσω της
προαγωγής περισσότερο επιλεκτικών
αλιευτικών τεχνικών.
Βελτίωση και ανανέωση της ηλικιακής
πυραµίδας των επαγγελµατιών αλιέων
και ενίσχυση εισόδου νέων αλιέων στο
επάγγελµα.
Απόσυρση σκαφών µε προτεραιότητα
τα παλαιότερα και ολιγότερο
εξοπλισµένα.
Ενίσχυση της συµµετοχής των αλιέων
στην αλιευτική διαχείριση.
Βελτίωση της γνώσης της κατάστασης
των ιχθυοαποθεµάτων µε την ενίσχυση
της έρευνας και την εφαρµογή
περισσότερο αειφόρων διαχειριστικών
συστηµάτων προκειµένου να
εντοπιστούν τα είδη αλιείας που
βρίσκονται σε κίνδυνο.
Βελτίωση της διαχείρισης της αλιείας
ενισχύοντας την παρακολούθηση της
αλιείας.
Ενίσχυση του τουρισµού στις
νησιωτικές και παράκτιες περιοχές τους
καλοκαιρινούς µήνες µε αποτέλεσµα
την αύξηση της κατανάλωσης
αλιευµάτων, αλλά και την ανάπτυξη
διατοµεακών δράσεων, όπως αλιείας
και τουρισµού.
∆υνατότητα για εγκατάσταση µέσων
προστασίας και ανάπτυξης αλιευτικών
πόρων (τεχνητών υφάλων) και για
ενέργειες προστασίας ειδών και
διαχείρισης βιοτόπων – οικοτόπων.
∆υνατότητα για βελτίωση των
παρεχόµενων υπηρεσιών στους
επαγγελµατίες του κλάδου, µέσω της
δηµιουργίας και βελτίωσης υποδοµών.
∆υνατότητα για κατάρτιση των
επαγγελµατιών του κλάδου.
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ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ
Κίνδυνος αποδιάρθρωσης του
κλάδου λόγω του οικονοµικού
αντίκτυπου των µέτρων.
Αδυναµία-αδιαφορία να
ανταποκριθούν οι αλιείς στην
ανάγκη αναπροσαρµογής των
αλιευτικών δραστηριοτήτων.
Μη συµµετοχή των ψαράδων σε
οργανώσεις που είναι απαραίτητες
για την προώθηση της εµπορίας
της αλιευτικής παραγωγής και της
διαχείρισης των αλιευτικών πόρων.
Κίνδυνοι αποδιάρθρωσης του
παραγωγικού ιστού των παράκτιων
περιοχών και των νησιών εξαιτίας
της φθίνουσας πορείας του τοµέα
της αλιείας.
Ανταγωνισµός από ερασιτεχνική
αλιεία.
Υψηλές τιµές καυσίµων.
Έλλειµµα αλιεργατών στα σκάφη
της Μέσης Αλιείας
Ρύπανση των παράκτιων περιοχών
από οικιακά και βιοµηχανικά
λύµατα µε αποτέλεσµα αρνητικές
επιπτώσεις σε ευαίσθητα
οικοσυστήµατα και σε νεαρά στάδια
ανάπτυξης έµβιων οργανισµών.
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3.2. ΚΛΑ∆ΟΣ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
Ευνοϊκές γεωµορφολογικές, κλιµατολογικές,
υδροβιολογικές συνθήκες.
Απόκτηση τεχνογνωσίας, εµπειρίας στην
εφαρµογή σύγχρονων µεθόδων παραγωγής
και διακίνησης προϊόντος.
Καθετοποίηση των παραγωγικών µονάδων.
Χαµηλό κόστος παραγωγής και δηµιουργία
ιδιαίτερα ανταγωνιστικής τιµής σε σχέση µε τα
αλιευµένα προϊόντα.
Εγγύτητα σε κύριες αγορές διάθεσης (Ε.Ε.) και
έγκαιρες παραδόσεις λόγω στρατηγικής θέσης
της χώρας.
Εξαγωγικός προσανατολισµός του
µεγαλύτερου µέρους της παραγωγής.
Αυξανόµενη κατανάλωση (ιδιαίτερα στους
θερινούς µήνες λόγω τουρισµού).
Εφαρµογή συστηµάτων ελέγχου και
διασφάλισης της ποιότητας του προϊόντος.
Επενδυτικό ενδιαφέρον.
∆ηµιουργία µεγάλων οµίλων του κλάδου που
σήµερα µε την παγκοσµιοποίηση είναι πλέον
απαραίτητη.
∆ηµιουργία θέσεων εργασίας σε νησιωτικές &
προβληµατικές περιοχές.
Παράλληλη ανάπτυξη επιχειρήσεων που
ενισχύουν το κλάδο σε προϊόντα – εξοπλισµούς
και υπηρεσίες.
Έντονα ολιγοτροφικός χαρακτήρας των
θαλάσσιων νερών εκτός κλειστών κόλπων, µε
µεγάλη δυνατότητα αυτοκαθαρισµού και
απορρόφησης οργανικού φορτίου.

Α∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
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•
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Ελλιπής εφαρµογή σύγχρονων
στρατηγικών προώθησης των
προϊόντων.
Προβλήµατα οικονοµικής φύσης
(ρευστότητας, λήψης & εξυπηρέτησης
δανείων), ιδιαίτερα των πολύ µικρών και
µικρών επιχειρήσεων.
Συνεχής µείωση της τιµής του
προϊόντος και µείωση του περιθωρίου
κέρδους για ορισµένα εκτρεφόµενα
είδη.
Πολύ µικρή διαφοροποίηση ειδών και
µορφών (τύπων) προϊόντος.
Έλλειψη πιστοποίησης και σήµανσης
επώνυµων προϊόντων.
Έλλειψη χωροταξικού σχεδιασµού.
Ανταγωνισµός στη χρήση του αιγιαλού
µε άλλες δραστηριότητες, όπως ο
τουρισµός.
Αθέµιτος ανταγωνισµός από χώρες
εκτός Ε.Ε.
Πρόβληµα διακίνησης προϊόντων,
ιδιαίτερα των µικρών και νησιωτικών
επιχειρήσεων.
Επιχειρήσεις υψηλού ρίσκου.
Επιπτώσεις στην ποιότητα των νερών,
προερχόµενες από διάφορες πηγές
ρύπανσης όπως: αστική, γεωργική και
βιοµηχανική.
Περιορισµένη συµµετοχή των
υδατοκαλλιεργητών σε οργανώσεις για
την ανάληψη δράσεων κοινού
ενδιαφέροντος απαραίτητων για τη
βιώσιµη ανάπτυξη του κλάδου.
Συγκέντρωση δραστηριοτήτων
ιχθυοκαλλιέργειας σε «κλειστές»
παράκτιες περιοχές µε µικρές ταχύτητες
ανανέωσης νερών και µικρότερη του
συνήθους δυνατότητα αυτοκαθαρισµού.
Ελλείψεις ή αποσπασµατικός
χαρακτήρας σε µελέτες βάσης για την
καταγραφή και παρακολούθηση της
ποιότητας του φυσικού περιβάλλοντος
σε περιοχές µε υδατοκαλλιέργειες.
Οι παραδοσιακές δραστηριότητες
υδατοκαλλιέργειας δείχνουν πτωτική
τάση.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
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ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ

Στοχευόµενη ανάπτυξη του κλάδου και έλεγχος
των διαδικασιών παραγωγής σε όλα τα στάδια.
Περαιτέρω απόκτηση τεχνογνωσίας και
δηµιουργία περισσότερων εξειδικευµένων
στελεχών του χώρου.
Βελτιστοποίηση των συνθηκών παραγωγής µε
στόχο την ευζωία των εκτρεφοµένων
οργανισµών, την προστασία του
περιβάλλοντος, τη δηµόσια υγεία και την
ποιότητα του τελικού προϊόντος.
Μείωση του κόστους παραγωγής και
δηµιουργία πιο ανταγωνιστικής τιµής
προϊόντος, ιδιαίτερα στα νέα είδη.
Εφαρµογή σύγχρονων µεθόδων και τεχνικών
προώθησης του κλάδου και των προϊόντων.
Αύξηση της ενηµέρωσης και κατανάλωσης
µέσω συντονισµένων δραστηριοτήτων –
διείσδυση του προϊόντος σε ευρύτερες οµάδες
καταναλωτών.
Βελτιστοποίηση των συστηµάτων διασφάλισης
ποιότητας και διαδικασιών πιστοποίησης του
προϊόντος.
Εκσυγχρονισµός πολύ µικρών, µικρών και
µεσαίων µονάδων.
Ανάπτυξη, αναδιάρθρωση και βελτίωση µέσω
του καθορισµού των περιοχών οργανωµένης
ανάπτυξης υδατοκαλλιέργειας.
Αύξηση των τάσεων κατανάλωσης και ζήτησης
προϊόντων προστιθέµενης αξίας.
Ανάληψη δράσεων κοινού ενδιαφέροντος,
όπως δηµιουργία οµάδων παραγωγών και
συνεργασία των επιχειρήσεων για τη βιώσιµη
ανάπτυξη του κλάδου.
∆ραστηριοποίηση συνεταιριστικών φορέων.
∆υνατότητα για στήριξη δράσεων που
συµβάλλουν στην προστασία και τη βελτίωση
του περιβάλλοντος.
∆υνατότητα για κατάρτιση των επαγγελµατιών
του κλάδου. Συνεργασία παραγωγικών
µονάδων µε τα ερευνητικά ιδρύµατα στην
υλοποίηση καινοτόµων δράσεων.
Σχεδιασµός και υλοποίηση συστηµατικών
προγραµµάτων καταγραφής και
παρακολούθησης της κατάστασης
περιβάλλοντος σε περιοχές υδατοκαλλιέργειας
είτε στο πλαίσιο των ΠΟΑΥ είτε σε µεγάλες
συγκεντρώσεις αυτών.
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Μεγάλος ανταγωνισµός, ενίοτε
αθέµιτος, στο διεθνές περιβάλλον.
Ανταγωνισµός από εναλλακτικές
διατροφικές πηγές και αρνητική, µη
τεκµηριωµένη δηµοσιότητα.
Μείωση των ιχθυαποθεµάτων που
προορίζονται για τις ιχθυοτροφές.
Αύξηση κόστους παραγωγής λόγω
αύξησης της τιµής των καυσίµων, των
πρώτων υλών κ.λ.π.
Αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.
∆ιαφυγή εκτρεφόµενων αλιευµάτων στο
θαλάσσιο περιβάλλον.
Μετάδοση ασθενειών και κίνδυνοι για τη
δηµόσια υγεία.
Μη συµµετοχή των υδατοκαλλιεργητών
σε οργανώσεις που είναι απαραίτητες
για τη προώθηση της εµπορίας των
προϊόντων.
Καθυστέρηση στη διαδικασία
θεσµοθέτησης των ΠΟΑΥ και πιθανοί
κίνδυνοι στην περιβαλλοντική
αδειοδότηση εγκαταστάσεων
υδατοκαλλιέργειας λόγω ελλιπούς
χωροταξικού σχεδιασµού.
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3.3 ΚΛΑ∆ΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
Α∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Χαµηλό επίπεδο εφαρµοσµένης
Κλάδος αναπτυσσόµενος µε δυνατότητα
τεχνολογίας.
υλοποίησης επενδύσεων & ανάγκη
εκσυγχρονισµού.
• Έλλειψη επαρκών ψυκτικών &
∆ιεύρυνση Ε.Ε. – Νέες αγορές.
αποθηκευτικών χώρων.
• Ανεπάρκεια οργανωµένων δικτύων
Αυξανόµενη ζήτηση των µεταποιηµένων
αλιευτικών προϊόντων.
διανοµής πωλήσεων.
Σηµαντική αύξηση, κατά τους θερινούς
• Ελλιπής σχεδιασµός προώθησης
προϊόντων και ενηµέρωσης του
µήνες του καταναλωτικού κοινού, λόγω
τουρισµού.
καταναλωτή.
• Έλλειψη επαρκών χώρων
Απόκτηση τεχνογνωσίας σε ορισµένα
τυποποίησης και συσκευασίας.
προϊόντα βασισµένη σε παραδοσιακές
µεθόδους παρασκευής.
• Μειωµένη δυνατότητα κατανάλωσης
ορισµένων µεταποιηµένων
Αναπτυσσόµενη αγορά λόγω µεγάλης
προϊόντων λόγω του σύγχρονου
ζήτησης οφειλόµενη στον σύγχρονο τρόπο
τρόπου διατροφής στις αστικές
σίτισης και σηµαντική αύξηση της
κατανάλωσης λόγω του τουρισµού.
κοινωνίες.
• Μικρός αριθµός µορφών τελικών
Εξασφάλιση νέων θέσεων εργασίας.
προϊόντων.
Εφαρµογή συστηµάτων ελέγχου και
• Έλλειψη επαρκών υποδοµών,
διασφάλιση της ποιότητας του προϊόντος.
ιχθυοσκάλων και εξοπλισµένων
αλιευτικών λιµένων.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Ανάπτυξη νέων προϊόντων υψηλής
προστιθέµενης αξίας.
Βελτίωση συστηµάτων οργάνωσης &
διοίκησης των επιχειρήσεων, ανάπτυξη
συνεργασιών & δικτύων διανοµής και
προώθησης των προϊόντων
Επέκταση σε νέες αγορές.
Εφαρµογή νέων τεχνολογιών.
∆υνατότητα ανάπτυξης µέσω της
αναζήτησης ποιοτικά βελτιωµένων
οργανοληπτικών χαρακτηριστικών.
∆υνατότητα απασχόλησης σε γυναίκες.
Περαιτέρω δυνατότητα εφαρµογής
συστηµάτων ελέγχου και διασφάλισης της
ποιότητας του προϊόντος.
∆υνατότητα δηµιουργίας και βελτίωσης
υποδοµών, ιχθυοσκάλων και αλιευτικών
λιµένων.
∆υνατότητα για στήριξη δράσεων που
συµβάλλουν στην προστασία και την
βελτίωση του περιβάλλοντος
∆υνατότητα για κατάρτιση των
επαγγελµατιών του κλάδου.

•

•
•
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ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ
∆ιαθεσιµότητα πρώτης ύλης σε
επαρκείς ποσότητες και
ανταγωνιστικές τιµές,
συµπεριλαµβανοµένων υπόψη των
δυσχερειών σε παγκόσµιο επίπεδο
λόγω υπερεκµετάλλευσης πολλών
αποθεµάτων.
Μεγάλος ανταγωνισµός σε εθνικό και
ευρωπαϊκό επίπεδο.
Άσκηση υψηλής διαπραγµατευτικής
δύναµης των ενδιάµεσων στην
αλυσίδα πώλησης καθώς και των
µεγάλων αλυσίδων πώλησης.
Μικρής δυναµικότητας µονάδες πιο
ευάλωτες στον ανταγωνισµό.
Υψηλές τιµές καυσίµων.
Αύξηση εισαγωγών από τρίτες
χώρες, χωρίς δασµούς.

3.4. ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
•

•

•

•

Εκτεταµένη ακτογραµµή όπου είναι
συγκεντρωµένο το 90% του συνολικού
πληθυσµού της χώρας.
Ύπαρξη µεγάλου αριθµού αλιέων, µε
πολυµελείς συνήθως οικογένειες, που
σχηµατίζουν ισχυρούς τοπικούς δεσµούς
σε περιοχές µε σηµαντική παράδοση και
εµπειρία στην ανάπτυξη αλιευτικών
δραστηριοτήτων
Ευνοϊκές εξελίξεις στις αγορές όσον
αφορά την απορρόφηση της παραγωγής
των αλιευτικών προϊόντων (τάσεις
κατανάλωσης, ισχυρή θέση ελληνικών
ιχθυοκαλλιεργειών).
Αλιευτικές περιοχές που εντοπίζονται σε
περιοχές φυσικού κάλλους, ιδιαίτερα σε
νησιωτικές περιοχές.

Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ
•
•

•

•

•

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

•

•

•

•

•

∆υνατότητες δηµιουργίας προτύπου
πολυαπασχόλησης και διασύνδεσης των
τοµέων της τοπικής οικονοµίας
(τουρισµός-αλιεία κλπ) µε στόχο την
αειφόρο ανάπτυξη
Ύπαρξη τουριστικού ρεύµατος στις
νησιωτικές και παράκτιες περιοχές,
ιδιαίτερα κατά τους θερινούς µήνες.
∆υνατότητα ανάπτυξης υποδοµών και
προσανατολισµού της τοπικής ανάπτυξης
µε τρόπο ώστε να συγκρατείται ο
πληθυσµός σε αλιευτικές περιοχές
(νησιωτικές και απόµακρες)
∆υνατότητες αξιοποίησης - ανάδειξης
φυσικού και ανθρωπογενούς
περιβάλλοντος στο πλαίσιο για την
ενίσχυση εναλλακτικών τουριστικών
δραστηριοτήτων
Κινητοποίηση τοπικής κοινωνίας για την
εξειδίκευση ολοκληρωµένης στρατηγικής
τοπικής ανάπτυξης και την επίτευξη
διαπεριφερειακών και διακρατικών
συνεργασιών

Φθίνουσα τάση της αλιευτικής
δραστηριότητας
Μεγάλη απόσταση των νησιωτικών
κυρίως αλιευτικών περιοχών από
αστικά κέντρα και έλλειψη επαρκών
ενδοπεριφερειακών συνδέσεων
Ανεπάρκεια τεχνικών και κοινωνικών
υποδοµών, ιδιαίτερα στις νησιωτικές
αλιευτικές περιοχές
∆ηµογραφική και κοινωνική
αποσταθεροποίηση και χαµηλή
πληθυσµιακή πυκνότητα, κυρίως
των νησιωτικών περιοχών
Μεγάλη µέση ηλικία αλιευτικού
πληθυσµού µε χαµηλό µορφωτικό
επίπεδο και δυσκολίες προσαρµογής
στα νέα δεδοµένα

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ

•

•
•
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Επιδείνωση της κακής
κοινωνικοοικονοµικής κατάστασης
των αλιευτικών περιοχών, λόγω
φθίνουσας πορείας του τοµέα της
αλιείας και της αδυναµίας
επαναπροσδιορισµού των
δραστηριοτήτων των αλιέων.
Περαιτέρω επιβάρυνση των
δηµογραφικών χαρακτηριστικών.
Περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις σε
ορισµένες αλιευτικές περιοχές, εξ
αιτίας είτε της τουριστικής
δραστηριότητας, είτε άλλων
παραγωγικών δραστηριοτήτων, είτε
της µακροχρόνιας έλλειψης
φροντίδας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ
∆ΙΟΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΑΝ∆ΡΩΝ & ΓΥΝΑΙΚΩΝ
- ΚΥΡΙΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
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4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΑΝ∆ΡΩΝ &
ΓΥΝΑΙΚΩΝ - ΚΥΡΙΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
4.1 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ

Η σηµερινή µορφή του Ελλαδικού χώρου (χερσαίας και θαλάσσιας περιοχής)
είναι αποτέλεσµα της επίδρασης πολύπλοκων γεωτεκτονικών δραστηριοτήτων..
Η υψηλή γεωτεκτονική ενεργότητα της περιοχής είναι ο κυρίαρχος παράγοντας
πίσω από τον κατακερµατισµό του ορεινού όγκου της χώρας, της διαµόρφωσης
της εκτεταµένης «δαντελωτής» ακτογραµµής και του ιδιαίτερα µεγάλου αριθµού
νησιών και βραχονησίδων του Αιγαίου και του Ιονίου Πελάγους.
Αυτά τα χαρακτηριστικά αποτελούν το υπόβαθρο πάνω στο οποίο ενεργούν τα
φυσικά φαινόµενα και δυνάµεις (υψηλή σεισµικότητα, απόθεση φερτών υλικών
από τα ποτάµια, διαβρωτική επίδραση του αέρα και των κυµάτων στις ακτές κλπ)
διαµορφώνοντας µια µεγάλη ποικιλία χερσαίων, παράκτιων, θαλάσσιων και
νησιωτικών οικοτόπων, οι οποίες χαρακτηρίζουν µια αντίστοιχη ποικιλία
βιοκοινωνιών.
1. ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Η Ανατολική Μεσόγειος θάλασσα, τµήµα της οποίας αποτελεί το θαλάσσιο
περιβάλλον της Ελλάδας, είναι µια κλειστή θάλασσα µε ιδιαίτερα φυσικοχηµικά
και βιολογικά χαρακτηριστικά. Σε αυτά περιλαµβάνονται τα ακόλουθα:
Υψηλές θερµοκρασίες: Η ελάχιστη ετήσια θερµοκρασία 12οC που φτάνει µέχρι
και 25οC την καλοκαιρινή περίοδο. Οι υψηλές θερµοκρασίες της Μεσογείου
οφείλονται τόσο στο γεωγραφικό της µήκος όσο και στο µικρό µέσο βάθος της
και επάγουν υψηλούς µεταβολικούς ρυθµούς στους οργανισµούς του θαλάσσιου
Μεσογειακού περιβάλλοντος.
Υψηλή αλατότητα: Η Μεσόγειος είναι η πιο αλµυρή από τις θάλασσες της
Ευρώπης καθώς η εξάτµιση είναι µεγαλύτερη από την ποσότητα του γλυκού
νερού που προστίθεται σε αυτήν από την βροχή και τις εκροές των εσωτερικών
υδάτων. Με αυτόν τον τρόπο παρουσιάζεται ετήσιο έλλειµµα γλυκού νερού
περίπου 2.500 Km3 (EEA, 1999).
Μικρής έκτασης παλιρροιακά φαινόµενα: Η τυπική διακύµανση της στάθµης
λόγω παλιρροιακών φαινοµένων είναι µικρότερη από 50 cm, µειώνοντας µε
αυτόν τον τρόπο την δυνατότητα γρήγορης αραίωσης και διασποράς
αποβλήτων.
Ολιγοτροφικός χαρακτήρας: Η Μεσόγειος εµφανίζεται γενικά φτωχή σε
θρεπτικά συστατικά γεγονός που έχει ως αποτέλεσµα χαµηλή πρωτογενή
παραγωγή και φυτοπλαγκτονική βιοµάζα. Ο ολιγοτροφικός χαρακτήρας της
Μεσογείου αυξάνει από τη ∆ύση προς την Ανατολή και θεωρείται ότι ο
περιοριστικός παράγοντας είναι η ανεπάρκεια φωσφόρου και όχι του αζώτου
(αντίθετα από άλλες θάλασσες παγκοσµίως).
Μεγάλη βιοποικιλότητα: Η χλωρίδα και η πανίδα είναι από τις πλέον πλούσιες
σε αριθµό ειδών, ειδικά στην παράκτια ζώνη. Τα είδη εµφανίζουν υψηλό βαθµό
διαφοροποίησης και ενδηµισµού. Συστήνουν µε αυτό τον τρόπο βιοκοινωνίες
που απαντούν µόνο στο περιβάλλον αυτό.
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Υψηλός αριθµός εισβαλλόντων ειδών: Ένας µεγάλος αριθµός ειδών έχει
µεταναστεύσει στην Μεσόγειο δια µέσου της διώρυγας του Σουέζ (Λεσεπσιανά
είδη) ή έχουν µεταφερθεί από άλλες περιοχές του πλανήτη µε την βοήθεια
ποντοπόρων πλοίων.
Τα παραπάνω χαρακτηριστικά καθορίζουν το πλαίσιο ανάπτυξης ιδιαίτερων
οικολογικών συστηµάτων.
Στην Ελλάδα αντιπροσωπεύονται όλα τα τυπικά θαλάσσια και παράκτια
µεσογειακά οικοσυστήµατα, καθώς η τοπογραφία και βαθυµετρία της περιοχής
εµφανίζει ιδιαίτερη ποικιλοµορφία. Το κύριο χαρακτηριστικό των οικοτόπων της
περιοχής είναι η έντονη εναλλαγή των οικολογικών χαρακτηριστικών σε µικρές
αποστάσεις. Το φαινόµενο αυτό ισχύει τόσο κατά µήκος της ακτογραµµής, όπου
βραχώδεις ακτές εναλλάσσονται µε αµµώδεις κόλπους και εκβολικά συστήµατα,
όσο και σε κάθετη στην ακτή διεύθυνση, µε την απότοµη αλλαγή του βάθους και
της σύστασης του πυθµένα.
1.1 Προστατευόµενες θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές
Στο πλαίσιο της εφαρµογής Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Μαΐου
1992 «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας
και χλωρίδας» έγινε καταγραφή των σηµαντικότερων τύπων οικοτόπων που
απαντούν στις Ελληνική επικράτεια. Από τις 359 περιοχές που περιλαµβάνονται
στον Εθνικό κατάλογο προτεινόµενων περιοχών για ένταξη στο διευρωπαϊκό
δίκτυο Natura 2000 (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ- Τόποι Κοινοτικού Ενδιαφέροντος «SCI»
και Οδηγία 79/409/ΕΟΚ για την προστασία της ορνιθοπανίδας - Ζώνες Ειδικής
Προστασίας «SPA») οι 124 (34,5%) περιελάµβαναν και παράκτια ή θαλάσσια
τµήµατα. Οι περιοχές αυτές παρουσιάζονται αναλυτικά στο Πίνακα 14. Στο 31%
αυτών η ακτή αποτελεί απλά το όριο τους και καθορίστηκαν µε σκοπό την
προστασία κυρίως χερσαίων στοιχείων του περιβάλλοντος. Ακόµα ένα ποσοστό
20% από τις περιοχές αυτές περιέχουν θαλάσσιο τµήµα,(περιλαµβάνει όλο ή το
περισσότερο από το χερσαίο τµήµα µικρών νησιών του Αιγαίου ή του Ιονίου
πελάγους µαζί µε την περιβάλλουσα αυτά θαλάσσια περιοχή). Από τις υπόλοιπες
περιοχές σηµαντικό ποσοστό αναφέρεται σε εκβολικά συστήµατα (∆έλτα
ποταµών και Λιµνοθάλασσες), το 26% αφορά σε αποκλειστικά παράκτιες
περιοχές (8%), σε αποκλειστικά θαλάσσιες περιοχές (12%), σε παραλίες (4%),
και σε εκτεταµένες θαλάσσιες περιοχές (2%).
Στις περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις το θαλάσσιο τµήµα της περιοχής,
εκτείνεται µέχρι την ισοβαθή των 50m, βάθος το οποίο αποτελεί το σύνηθες
κατώτερο όριο των λιβαδιών που σχηµατίζει το θαλάσσιο φανερόγαµο Posidonia
oceanica. Τα λιβάδια της Posidonia oceanica αποτελούν τον πιο συχνό τύπο
προστατευόµενου θαλάσσιου οικοτόπου.
Στον κατάλογο των προστατευόµενων περιοχών του δικτύου Natura 2000
περιλαµβάνονται και άλλοι χαρακτηριστικοί τύποι Θαλάσσιων ή παράκτιων
ενδιαιτηµάτων όπως:
Ύφαλοι: Σε αυτόν τον τύπο οικοτόπου περιλαµβάνονται βραχώδεις περιοχές της
υποπαλιρροιακής ζώνης (βάθος 0,2-1m) µε κύριο χαρακτηριστικό την ανάπτυξη
φυκιών του Γένους Cystoseira.
Υποβρύχια ή µερικώς βυθισµένα θαλάσσια σπήλαια: Σε αυτά αναπτύσσεται
ένας ιδιαίτερος τύπος ενδιαιτήµατος στον οποίο επικρατούν τα σκιαφιλικά είδη.
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Μεγάλοι και ρηχοί όρµοι και κόλποι: Ο τύπος αυτός οικοτόπου απαντά σε
πολύ κλειστούς κόλπους όπου το βάθος δεν ξεπέρνα τα 10-15m. Η χαµηλή
υδροδυναµική ενέργεια στους κόλπους αυτούς τους καθιστά ιδανικό περιβάλλον
για την ανάπτυξη λιβαδιών που αποτελούν την βάση ανάπτυξης ιδιαίτερων
οικοσυστηµάτων.
Ρηχές αµµώδεις ακτές καλυπτόµενες από την θάλασσα: Ο οικότοπος αυτός
απαντά σε αµµώδεις παραλίες µε εκτεταµένη ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα που
δηµιουργεί µεγάλης επιφάνειας ρηχές αµµώδεις πλατφόρµες.
Ρηχές λασπώδεις πλατφόρµες ή αµµώδεις πλατφόρµες που δεν
καλύπτονται από το νερό κατά την αµπώτιδα: Η περιοδική κάλυψη και
αποκάλυψη των περιοχών αυτών από την θάλασσα διαµορφώνει τις συνθήκες
ανάπτυξης υδρόβιας βλάστησης µε αντίστοιχο περιοδικό χαρακτήρα
αποτελούµενη κυρίως από τα είδη και Cymnodocea nodosa.
Εκβολές ποταµών: Αποτελούν συστήµατα που εντοπίζονται στην µεταβατική
υφάλµυρη περιοχή στα στόµια µεγάλων ποταµών. Στις περιοχές αυτές
παρατηρούνται υδρόβια φυτικά είδη µε υψηλή αντοχή στις διακυµάνσεις της
αλατότητας.
Λιµνοθάλασσες: Αποτελούν συστήµατα υφάλµυρων νερών σε περιοχές
εκβολών µεγάλων ποταµών οι οποίες όµως κλείνουν µε αµµώδεις αναβαθµίδες
που δηµιουργούνται από την επίδραση του θαλάσσιου κυµατισµού και των
ρευµάτων στα φερτά υλικά που αποθέτουν τα ποτάµια. Στις λιµνοθάλασσες
βρίσκουν καταφύγιο πολλά είδη ευρύαλων ψαριών καθώς και πολλά είδη
ασπόνδυλων, κάποια από αυτά µε εµπορική αξία.
Στην Ελλάδα έχουν θεσµοθετηθεί δύο εκτενείς θαλάσσιες περιοχές ως Εθνικά
θαλάσσια πάρκα µε ιδιαίτερη σηµασία για τη διατήρηση του θαλάσσιου
περιβάλλοντος.
Το Εθνικό θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου - Βορείων Σποράδων (ΕΘΠΑΒΣ)
στο Βόρειο Αιγαίο, αποτελεί την πρώτη θαλάσσια περιοχή για την οποία
θεσπίστηκαν µέτρα κυρίως για την προστασία των περιοχών όπου διαβεί και
αναπαράγεται ο σηµαντικότερος πληθυσµός του σοβαρά απειλούµενου είδους
µεσογειακής φώκιας Monachus monahus. Είναι µία από τις µεγαλύτερες σε
έκταση προστατευόµενες περιοχές της Ευρώπης (επιφάνεια 2.200Km2 και 180
περίµετρο). Στο ΕΘΣΠΑΒΣ διαβιούν πολλά είδη φυτών και ζώων µεταξύ των
οποίων και ενδηµικά, σπάνια ή προστατευόµενα είδη. Το ΕΘΠΑΒΣ αποτελείται
από τρεις ζώνες στις οποίες έχουν θεσπιστεί διαφορετικά µέτρα προστασίας από
τις ανθρώπινες δραστηριότητες.
Το Εθνικό θαλάσσιο πάρκο Ζακύνθου περιλαµβάνει τον κόλπο του Λαγανά και
τις νησίδες Μαραθονήσι και Πελούζα στη νότια ακτή της Ζακύνθου. Με
Προεδρικό ∆ιάταγµα το 1999 (Φ.Ε.Κ. 906∆/22-12-99) ιδρύθηκε το Εθνικό
Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου (ΕΘΠΖ) µε σκοπό την προστασία των
σηµαντικότερων θέσεων ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta σε
ολόκληρο τον ελληνικό χώρο. Το 2001 ιδρύθηκε ο Φορέας ∆ιαχείρισης του ΕΘΠΖ
αναλαµβάνοντας την προστασία της προστατευόµενης περιοχής.
Το Εθνικό Πάρκο Λιµνοθαλασσών Μεσολογγίου - Αιτωλικού, κάτω ρου και
εκβολών ποταµών Αχελώου και Ευήνου και νήσων Εχινάδων, είναι το
µεγαλύτερο Εθνικό Πάρκο της χώρας. Έχει έκταση 33.470,62 εκτάρια και
περιλαµβάνει
χερσαίές
και
λιµνοθαλάσσιες
περιοχές
του
Νοµού
Αιτωλοακαρνονίας και το σύµπλεγµα των Εχινάδων νήσων του Νοµού
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Κεφαλληνίας. Η περιοχή είναι ένα πολύπλοκο οικοσύστηµα που βρίσκεται στη ∆
Ελλάδα και αποτελεί έναν από τους πιο σηµαντικούς υγροτόπους της χώρας.
Στην περιοχή κυριαρχεί η λιµνοθάλασσα Μεσολογγίου, που βρίσκεται στο
κεντρικό τµήµα του συστήµατος των υγροτόπων και καταλαµβάνει έκταση 11.200
ha. Εκτός από την κεντρική λιµνοθάλασσα υπάρχουν επίσης άλλες µικρότερες:
βόρεια του Αιτωλικού (1.400 ha), ανατολικά της Κλείσοβας (3.000 ha) και δυτικά
οι Γουρουνοπούλες και ο Παλιοπόταµος (800 ha). Η περιοχή κηρύχθηκε Εθνικό
πάρκο πρόσφατα (2006) σύµφωνα µε την αριθ. 22306 απόφαση ΥΠΕΧΩ∆ΕΥΑΑΤ (ΦΕΚ 477/∆/31.5.2006). Σε αυτή καθορίζονται Ζώνες Απόλυτης
Προστασίας και Ζώνες Προστασίας της Φύσης για τις οποίες τίθενται
διαφορετικοί κατά περίπτωση περιορισµοί σε ανθρώπινες δραστηριότητες που
µπορεί να αποτελέσουν απειλή για το περιβάλλον κάθε ζώνης.
1.2 Περιβαλλοντικές πιέσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον
Η υψηλή συγκέντρωση πληθυσµού κατά µήκος της ακτογραµµής επηρεάζει µε
διάφορους τρόπους την κατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος. Οι βασικές
ανθρωπογενείς δραστηριότητες που προκαλούν πίεση στα παράκτια και
θαλάσσια οικοσυστήµατα είναι:
Η αστική ανάπτυξη: Οι περισσότερες µεγάλες πόλεις της Ελλάδας εντοπίζονται
κοντά στην ακτή. Ο µισός πληθυσµός της Ελλάδας κατοικεί στην Αθήνα και στην
Θεσσαλονίκη, πόλεις που γειτνιάζουν µε την θάλασσα. Οι ακτές των πόλεων
αυτών χρησιµοποιούνται εντατικά ως λιµάνια επιβατηγών, εµπορικών,
αλιευτικών σκαφών και σκαφών αναψυχής, ως περιοχές κατοικίας,
καταστηµάτων, ξενοδοχείων προκυµαίες, ακόµα και για κολύµβηση. Ο ελλιπής
σχεδιασµός και ο απότοµος τρόπος ανάπτυξης των παράκτιων αστικών
περιοχών έχει µεταβάλλει την φυσική κατάσταση των περιοχών αυτών ενώ η
επέκταση της οικοδοµικής δραστηριότητας στις γύρω από τις πόλεις παράκτιες
περιοχές µε σκοπό την δηµιουργία παραθεριστικών οικισµών αποτελεί σοβαρή
απειλή για το οικοσύστηµα των περιοχών αυτών.
Η βιοµηχανική ανάπτυξη: Η βιοµηχανική ανάπτυξη συνδέεται µε την αστική
ανάπτυξη. Πλέον του 80% των βιοµηχανιών της Ελλάδας εδράζεται σε κοντινές
στην ακτή περιοχές. Σηµαντικές ποσότητες βαρέων µετάλλων καταλήγουν στο
θαλάσσιο περιβάλλον είτε µε απευθείας απόρριψη είτε µέσω των αστικών και
βιοµηχανικών λυµάτων. Οι κυριότερες εστίες ρύπανσης του θαλάσσιου
περιβάλλοντος µε βαρέα µέταλλά αποτελούν οι µεταλλουργικές βιοµηχανίες και
τα διυλιστήρια.
Η αγροτική ανάπτυξη: Η ανάπτυξη γεωργικών εκµεταλλεύσεων στην παράκτιες
περιοχές αφορά το 35% της συνολικής έκτασης των περιοχών αυτών. Η
επίδραση των γεωργικών δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο οικοσύστηµα
συνοψίζεται στα ακόλουθα:
1. Η έκπλυση των λιπασµάτων που τοποθετούνται στις καλλιέργειες εµπλουτίζει
µε θρεπτικά στοιχεία (Αζωτούχες και Φωσφορικές ενώσεις) τον θαλάσσιο
αποδέκτη αποτελώντας αιτία ανάπτυξης ευτροφισµού µε καταστροφικές σε
πολλές περιπτώσεις συνέπειες για την χλωρίδα και πανίδα της θάλασσας.
2. Η έκπλυση ή η εξάτµιση δραστικών ουσιών φυτοφαρµάκων (π.χ.
οργανοχλωριούχες ενώσεις) µε αργή διάσπαση και επιµονή (Persistent
Organic Pollutants) στη στήλη του νερού και στα θαλάσσια ιζήµατα και
ικανότητα βιοσυσσώρευσης κατά µήκος της τροφικής αλυσίδας.

35

3. Η υπέρµετρη εκµετάλλευση των
επιφανειακών υδάτων για σκοπούς
άρδευσης των καλλιεργειών µε αποτέλεσµα την µείωση της ροής των
ποταµών και αντίστοιχα του φυσικού εφοδιασµού των παράκτιων περιοχών
µε άµµο και άλλα φερτά υλικά. Αποτέλεσµα αυτής της µείωσης είναι η
διατάραξη της ισορροπίας µεταξύ τη δηµιουργίας ακτών και της διάβρωσης
τους από την θάλασσα. Με τον τρόπο αυτό όλο και περισσότερη παράκτια
έκταση υφίσταται σηµαντική µείωση.
Η τουριστική ανάπτυξη. Η ραγδαία ανάπτυξη της τουριστικής βιοµηχανίας των
τελευταίων 40-50 χρόνων έχει αναπόφευκτα επηρεάσει την φυσιογνωµία των
παράκτιων περιοχών. Η Ελλάδα δέχεται κάθε χρόνο 14-15 εκατοµµύρια
τουρίστες, το 90% των οποίων κατευθύνονται στις παράκτιες περιοχές ενώ το
µεγαλύτερο ποσοστό επισκέπτεται τα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου.
Ποντοπόρος ναυσιπλοΐα: Όσον αφορά την ανοιχτή θάλασσα, η βασική
περιβαλλοντική απειλή σχετίζεται τόσο µε πλοία που διασχίζουν τόσο τις
ελληνικές θάλασσες (µεγάλος αριθµός πλοίων και έντονη κίνηση επιβατηγών –
οχηµαταγωγών από τις ακτές της Ηπειρωτικής Ελλάδας στα νησιά) όσο και µε
αυτά που κινούνται στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Σύµφωνα
µε το Περιβαλλοντικό Πρόγραµµα των Ηνωµένων Εθνών (UNEP) το 2002,
υπολογίζεται πως τα τελευταία 15 χρόνια διέρρευσαν στη Μεσόγειο περίπου
55.000 τόνοι πετρελαίου εξαιτίας ατυχηµάτων. Οι απορρίψεις χηµικών και
κατάλοιπων πετρελαίου από τα πλοία από το ξέπλυµα αντλιών και δεξαµενών,
γνωστή και ως "λειτουργική ρύπανση", αποτελεί ακόµα ένα σηµαντικό
παράγοντα της θαλάσσιας ρύπανσης. Σύµφωνα µε την UNEP, υπολογίζεται ότι
κάθε χρόνο καταλήγουν µε αυτόν τον τρόπο περίπου 250.000 τόνοι πετρελαίου
στη θάλασσα της Μεσογείου. Ακόµα σηµαντική είναι επίπτωση της ποντοπόρου
ναυσιπλοΐας στην εισαγωγή ξένων ειδών στην Μεσόγειο θάλασσα. Οι οργανισµοί
µεταφέρονται είτε προσκαλούµενοι στα ύφαλα των πλοίων είτε µαζί µε το έρµα
των πετρελαιοφόρων. Σε πολλές περιπτώσεις τα είδη αυτά εξαπλώνονται στην
Μεσόγειο αντικαθιστώντας τα ενδηµικά είδη της Μεσογείου και διαταράσσοντας
την ισορροπία στους Μεσογειακούς οικοτόπους.
Η αλιεία: Η κατάσταση των αποθεµάτων την τελευταία εικοσαετία παρουσιάζει
τάσεις µείωσης και αναλυτικά:
- η κατάσταση των µικρών πελαγικών εµφανίζει ελάττωση τόσο της αφθονίας,
όσο και των νεοεισερχοµένων στην αλιεία ατόµων, για το γαύρο, ενώ η
αντίστοιχη κατάσταση των αποθεµάτων σαρδέλας είναι σε σχετικά
καλλίτερη κατάσταση.
- Τα περισσότερα βενθοπελαγικά είδη βρίσκονται σε κατάσταση σχετικής
υπεραλίευσης ή υπεραλίευσης.
- Η εξέταση των αποθεµάτων των µεγάλων πελαγικών θα πρέπει να
περιλαµβάνει όλη την λεκάνη της Μεσογείου, δεδοµένου ότι ο βιολογικός
τους κύκλος ολοκληρώνεται στο µεγαλύτερο µέρος της έκτασής της. Οι
ετήσιες εκτιµήσεις της αφθονίας του τόνου χαρακτηρίζονται από µεγάλο
βαθµό αβεβαιότητας, ενώ είναι θετικό ότι παρατηρείται υψηλό ποσοστό
νεοεισερχοµένων ατόµων. Παρόµοια είναι η κατάσταση του ξιφία.
Για την προστασία και την ανάπτυξη των αλιευτικών πόρων των παράκτιων
περιοχών έχουν τοποθετηθεί τεχνητοί ύφαλοι σε 4 περιοχές της χώρας, κόλπος
Βιστωνίδας, Ιερισσός, Πρέβεζα και Κάλυµνος (µε Π.∆. αριθµ. 228/23-10-2006-
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ΦΕΚ/Α/229/24-10-2006 έχει απαγορευθεί η αλιεία) συνολικής έκτασης 23
τετραγωνικών χιλιοµέτρων .
Η υδατοκαλλιέργεια: Την τελευταία δεκαετία σηµαντικός αριθµός ερευνητικών
εργασιών χρηµατοδοτούµενων από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους έχει
επικεντρωθεί στην µελέτη των επιπτώσεων της υδατοκαλλιέργειας στο θαλάσσιο
περιβάλλον εξετάζοντας πλήθος παραµέτρων από διάφορες οπτικές γωνίες. Τα
κύρια συµπεράσµατα των ερευνών αυτών µπορούν να συνοψιστούν στα εξής:
1. Τα παραπροϊόντα της διαδικασίας εκτροφής (∆ιαφυγούσα τροφή,
περιττώµατα των ψαριών) δεν µεταβάλουν σηµαντικά τα φυσικοχηµικά
χαρακτηριστικά της στήλης του νερού ενώ η παρατηρούµενη περιορισµένη
χρονικά και χωρικά αύξηση στις συγκεντρώσεις θρεπτικών στοιχείων (κυρίως
Αµµωνιακά και φωσφορικά ιόντα) δεν είναι µεγαλύτερη από αυτήν που
προκαλείται από άλλες πηγές των ουσιών αυτών και δεν επηρεάζει σηµαντικά
την συγκέντρωση της χλωροφύλλης α (Chl a) και του συνολικού διαλυµένου
άνθρακα στο νερό (TOC) που θα µπορούσαν να προκαλέσουν ευτροφισµό.
2. Οι σωµατιδιακές εκποµπές των παραπροϊόντων φαίνεται να έχουν επίδραση
στις φυσικές και χηµικές ιδιότητες του ιζήµατος κάτω από τους κλωβούς. Η
επίδραση αυτή περιορίζεται σε µερικές δεκάδες µέτρα γύρω από τους
κλωβούς και χρονικά τους θερµούς µήνες όπου τα εκτρεφόµενα ψάρια
εµφανίζουν εντονότερο µεταβολισµό.
3. ∆εν παρουσιάζεται σηµαντική διαφοροποίηση της σύνθεσης του
φυτοπλαγκτού σε περιοχές ανάπτυξης υδατοκαλλιέργειας.
4. Σε πολλές περιπτώσεις παρατηρήθηκε σηµαντική µείωση της βενθικής
βιοποικιλότητας στις περιοχές κάτω από τους ιχθυοκλωβούς. Τα πορίσµατα
µελετών σε ευρύτερες περιοχές έδειξαν ότι η αλλοίωση στη σύνθεση και τα
χαρακτηριστικά των µακροβενθικών οργανισµών είναι περιορισµένες αν και
µια αύξηση της συνολικής βιοµάζας των µεγάλων βενθικών οργανισµών σε
αποστάσεις 1-10Km θα µπορούσε να συσχετιστεί µε την παρουσία µονάδων
υδατοκαλλιέργειας.
5. Αύξηση της αφθονίας, και της συνολικής βιοµάζας πληθυσµών άγριων
ψαριών αλλά και µεγαλύτερη ποικιλία ειδών αυτής της κατηγορίας
οργανισµών παρατηρήθηκε σε έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν σε ζώνες
ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών.
Προκειµένου να γίνει προγραµµατισµένη ανάπτυξη των παραγωγικών
δραστηριοτήτων στο σύνολο της χώρας εκδόθηκε ο Νόµος 2742 / 1999
(ΦΕΚ207/Α’ / 7.10.1999) περί «Χωροταξικό σχεδιασµό και αειφόρο ανάπτυξη και
άλλες διατάξεις». Στο άρθρο 10 του νόµου καθορίζεται ότι για την ανάπτυξη
παραγωγικών και επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του πρωτογενούς,
δευτερογενούς ή τριτογενούς τοµές, σε θαλάσσιες καθώς και σε χερσαίες
περιοχές θα πρέπει να καθοριστούν –Περιοχές Οργανωµένης Ανάπτυξης
Παραγωγικών ∆ραστηριοτήτων (Π.Ο.Α.Π.∆.)»
Με την αριθµ Η.Π.17239/30.8.2002 Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε
καθορίζονται τα δικαιολογητικά, οι διαδικασίες και οι προϋποθέσεις χωροθέτησης
Περιοχών Οργανωµένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ)». Σύµφωνα µε
την Απόφαση αυτή απαιτείται η εκ µέρους του ενδιαφεροµένου Φορέα ανάπτυξης
της ΠΟΑΥ υποβολή στη ∆/νση Χωροταξίας του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε., σχετικής αίτησης
συνοδευµένη από :
− Παρουσίαση του Φορέα ίδρυσης και διαχείρισης της ΠΟΑΥ
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− Οικονοµοτεχνική µελέτη βιωσιµότητας – σκοπιµότητας
− Τεχνική έκθεση για την τεκµηρίωση των σχετικών µε τον καθορισµό της
ΠΟΑΥ προτάσεων του Φορέα
− Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις .
Μετά την γνωµοδότηση εκδίδεται Κοινή Υπουργική Απόφαση.
Μέχρι σήµερα έχει προχωρήσει η διαδικασία καθορισµού ΠΟΑΥ για την περιοχή
Θερµαϊκού Κόλπου, Ν.Α. Θεσσαλονίκης, διαδικασία η οποία βρίσκεται στο
στάδιο των γνωµοδοτήσεων. Στην ΠΟΑΥ αυτή συµπεριλαµβάνονται οι ∆ήµοι
Χαλάστρας , Άξιου και Μηχανιώνας. Η ΠΟΑΥ καλύπτει συνολική θαλάσσια
περιοχή 36.275 στρέµµατα και προτείνει την εγκατάσταση 71 µονάδων
µυδοκαλλιέργειων Long- Line, 235 µονάδων µυδοκαλλιέργειων σε πασσάλους,
27 θυνεία και 12 περιοχές εγκατάστασης εκτατικών και ηµεντατικων µονάδων
υδατοκαλλιεργειών.
Οι περισσότερες από τις προαναφερθείσες ανθρωπογενείς δραστηριότητες
εντοπίζονται σε συγκεκριµένες περιοχές και κυρίως κοντά στα αστικά κέντρα.
Εξαίρεση αποτελούν ο τουρισµός και η ανάπτυξη παραθεριστικών κατοικιών
δραστηριότητες που τείνουν να εξαπλώνονται σε ολοένα και µεγαλύτερο µέρος
της ακτογραµµής.
Στις πλέον ευάλωτες στη ρύπανση
συγκαταλέγονται:

θαλάσσιες περιοχές της Ελλάδας

Η περιοχή της Ελευσίνας: πρόκειται για µια περιοχή όπου είναι εγκατεστηµένες
περισσότερες από 1000 βιοµηχανίες στις οποίες περιλαµβάνονται ναυπηγεία,
βιοµηχανίες
σιδήρου
και
χάλυβα,
διυλιστήρια
πετρελαιοειδών,
τσιµεντοβιοµηχανίες, και µεταποιητικές βιοτεχνίες. Υψηλές συγκεντρώσεις
Βαρέων µετάλλων έχουν ανιχνευτεί στην υδάτινη στήλη, στο ίζηµα και σε
θαλάσσιους οργανισµούς της περιοχής (µύδια).
Ο Σαρωνικός κόλπος: Σηµάδια ευτροφισµού παρατηρούνται περιστασιακά
στην περιοχή της Ψυτάλλειας όπου λειτουργεί ο πρωτοβάθµιος βιολογικός
καθαρισµός που επεξεργάζεται τα αστικά και βιοµηχανικά λύµατα της
πρωτεύουσας.
Ο κόλπος της Θεσσαλονίκης: Σε αυτόν καταλήγουν επεξεργασµένα λύµατα
από τις βιοµηχανική ζώνη του Καλοχωρίου και αστικά λύµατα από την πόλη της
Θεσσαλονίκης.
Ο Παγασητικός κόλπος : Ο κόλπος δέχεται τόσο επεξεργασµένα αστικά λύµατα
και βιοµηχανικά απόβλητα από την πόλη του Βόλου, όσο και γεωργικά
κατάλοιπα που καταλήγουν στη θάλασσα µέσω του Πηνειού ποταµού (αγωγός
Κάρλας).
Ο Αµβρακικός κόλπος: ∆έχεται επεξεργασµένα αστικά και βιοµηχανικά κυρίως
από την πόλη της Πρέβεζας, όσο και γεωργικά κατάλοιπα από την έκπλυση των
καλλιεργούµενων εδαφών της περιοχής.
Ο Πατραϊκός κόλπος και η θαλάσσια περιοχή του Ηρακλείου Κρήτης: Οι
δύο περιοχές εµφανίζουν προβλήµατα ρύπανσης από βιοµηχανικά και αστικά
απόβλητα.
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Ο Αργολικός κόλπος: Στην περιοχή του Αργολικού κόλπου εµφανίζονται
προβλήµατα νιτρορύπανσης από την υπερβολική χρήση λιπασµάτων στις
γεωργικές καλλιέργειες.
Η Λιµνοθάλασσα Μεσολογγίου: Η φυσική διαµόρφωση της λιµνοθάλασσας την
καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτη στην ρύπανση κυρίως από την έκπλυση των
γεωργικών εδαφών κατά µήκος των δύο µεγάλων ποταµών (Εύηνος και
Αχελώος) που εκβάλλουν στην περιοχή αλλά και από τα αστικά λύµατα των
πόλεων.
2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΝΕΡΑ- Υ∆ΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ

Αποτέλεσµα του έντονου ανάγλυφου και της ιδιόµορφης γεωµορφολογικής
διάρθρωσης είναι η πολυδιάσπαση του Ελλαδικού χώρου σε µικρές λεκάνες
απορροής, µε µικρούς ποταµούς και επιφανειακή απορροή που χαρακτηρίζεται
από πληµµυρική δίαιτα. Χαρακτηριστικά της υδρογεωγραφίας της χώρας είναι η
ανάπτυξη µεγάλου αριθµού µικρών και µεγαλύτερων χειµάρρων, αλλά και
ποταµών µε µικρές σχετικά λεκάνες τροφοδοσίας και µε µεγάλες κλίσεις, που
συντελούν στην γρήγορη αποστράγγισή τους.
Γενικά χαρακτηριστικά της κατάστασης των υδατικών πόρων της Ελλάδας
αποτελούν:
1. Η άνιση κατανοµή των υδατικών πόρων στο χώρο. Η δυτική Ελλάδα
δέχεται πολύ µεγαλύτερα ύψη βροχών από την ανατολική. Έτσι, η δυτική
Ελλάδα, µε έκταση 24% της χώρας, δέχεται το 36% των συνολικών
ατµοσφαιρικών κατακρηµνισµάτων, ενώ ακόµη µεγαλύτερη είναι η
διαφοροποίηση στα ποσοστά της επιφανειακής απορροής.
2. Η ανοµοιόµορφη κατανοµή των υδατικών πόρων στο χρόνο, µε µεγάλη
συγκέντρωση βροχοπτώσεων κατά τη χειµερινή περίοδο. Στη νότια Ελλάδα
το 80-90% των ετήσιων βροχοπτώσεων συγκεντρώνεται σ΄αυτή την περίοδο,
ενώ το θερινό ύψος της βροχής αυξάνει προς βορρά, και στα βορειότερα
τµήµατα παίρνει τη µεγαλύτερη τιµή του, δηλαδή 20% του ετήσιου όγκου.
3. Η άνιση κατανοµή της ζήτησης στο χώρο, αναντίστοιχη µε την κατανοµή
της προσφοράς. Ο άξονας Θεσσαλονίκη-Αθήνα-Πάτρα, που παρουσιάζει τη
µεγαλύτερη συγκέντρωση πληθυσµού και δραστηριοτήτων, δεν διαθέτει
σηµαντικούς υδατικούς πόρους.
4. Η ανοµοιόµορφη κατανοµή της ζήτησης στο χρόνο, αναντίστοιχη µε την
κατανοµή
της
προσφοράς.
Ο
µεγαλύτερος
καταναλωτής
του
χρησιµοποιούµενου νερού, η γεωργία (83%), το καταναλώνει την ξηρή
περίοδο. Την ίδια περίοδο και ειδικότερα τους µήνες Ιούλιο και Αύγουστο,
διπλασιάζεται λόγω τουρισµού και η κατανάλωση νερού ύδρευσης.
5. Η γεωµορφολογία της χώρας. Ο έντονος οριζόντιος και κατακόρυφος
διαµελισµός, όπως πιο πάνω αναφέρεται, καθώς και η δοµή και διάταξη των
πετρωµάτων, έχουν αποτέλεσµα τη δηµιουργία πολλών µικρών
υδατορεµάτων µε χειµαρρική κυρίως δίαιτα, επιφανειακή απορροή µικρής
διάρκειας, αυξηµένη κατείσδυση και συχνά πληµµυρικά φαινόµενα. Η
εκµετάλλευση του δυναµικού αυτών των ρεµάτων είναι δυσχερής και συχνά
οικονοµικώς ασύµφορη, ενώ η αντίστοιχη των καρστικών υδροφόρων
συστηµάτων συχνά αποτελεί σηµαντικό παράγοντα αναρίθµησης των
πληµµυρικών παροχών.
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6. Η εξάρτηση της βόρειας Ελλάδας από τις επιφανειακές απορροές
ποταµών που έρχονται από γειτονικά κράτη (περίπου 13 km3/χρόνο).
2.1 Προστατευόµενες περιοχές
Στον κατάλογο των Ελληνικών προστατευόµενων περιοχών που συντάχθηκε στο
πλαίσιο εφαρµογής της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών
οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» περιλαµβάνονται
περιοχές στις οποίες εµφανίζονται τύποι οικοτόπων µε βασικό στοιχείο τα ρέοντα
ή στάσιµα γλυκά νερά. Στην ελληνική επικράτεια εντοπίζονται 228 σηµεία εντός
των προστατευόµενων περιοχών οπού συναντώνται οικότοποι αυτού του είδους.
Οι σηµαντικότεροι τύποι εσωτερικών υδάτινων οικοτόπων που περιλαµβάνονται
που περιλαµβάνονται στην Οδηγία 92/43/ΕΟΚ και απαντούν στην Ελλάδα είναι
οι εξής:
• Στάσιµα ύδατα
• Ρέοντα ύδατα
2.2 Περιβαλλοντικές πιέσεις εσωτερικών νερών
Οι ανθρωπογενείς παράγοντες υποβάθµισης των εσωτερικών νερών είναι η
ρύπανση από αστικά, βιοµηχανικά και γεωργικά απόβλητα και συγκεκριµένα :
 Οι κύριες πηγές ρύπανσης και µόλυνσης εντοπίζονται αφενός µεν σε
γεωργικές δραστηριότητες (λόγω της συχνά εντατικής και µη ορθολογικής
χρήσης λιπασµάτων, εντοµοκτόνων, ζιζανιοκτόνων, κλπ.), αφετέρου δε στα
αστικά λύµατα και τα βιοµηχανικά απόβλητα.
 Ορισµένες λίµνες, κοντά σε οικιστικές περιοχές, έχουν ήδη υποστεί
υποβάθµιση της ποιότητας των νερών τους, ενώ το ίδιο συµβαίνει και σε
πολλά υδατορέµατα (Παµβώτις. Κορώνεια κ.α).
 Τα νερά της βόρειας Ελλάδας επιβαρύνονται µε τη ρύπανση που µεταφέρεται
από τις ανάντη χώρες.
 Οι υπόγειοι υδατικοί πόροι που βρίσκονται σε παράκτιες περιοχές έχουν
υποστεί σε σηµαντικό βαθµό υφαλµύριση λόγω διείσδυσης του θαλάσσιου
νερού, γεγονός που επιτείνεται από την υπεράντληση.
Υπάρχουν επίσης προβλήµατα ποιότητας των νερών που οφείλονται σε φυσικές
διαδικασίες, αφού προέρχονται κυρίως από τη γεωλογική σύσταση των
υδροφόρων (π.χ. παρουσία εβαπορίτων στην Κέρκυρα και τον Καλαµά,
παρουσία αυξηµένων συγκεντρώσεων Fe, Mn, NO3, NH4 σε προσχωµατικούς
και νεογενείς σχηµατισµούς).
3. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Οδηγία – Πλαίσιο για τα Νερά
Έχει τεθεί σε ισχύ ο Νόµος 3199/2003 ( ΦΕΚ280/Α/9-12-2003) και το Π.∆
51/2007(ΦΕΚ54/Α/8-3-2007) περί «Εναρµόνισης µε την Οδηγία 2000/60/ΕΚ»
για την προστασία και τη διαχείριση των υδάτων.
Η Ο.Π. καθορίζει τις αρχές και προτείνει µέτρα για τη διατήρηση και προστασία
όλων των υδάτων -ποτάµια, λίµνες, µεταβατικά, παράκτια και υπόγεια ύδαταεισάγοντας για πρώτη φορά την έννοια της ‘οικολογικής σηµασίας των υδάτων
παράλληλα και ανεξάρτητα της όποιας άλλης χρήσης τους. Η εφαρµογή της
προβλέπεται καταρχήν να ολοκληρωθεί έως το 2015 µε πολλά ενδιάµεσα βήµατα
που αφορούν όχι µόνο σε θέµατα τεχνικής υλοποίησης (καταγραφή ποσότητας
και
ποιότητας
νερού,
καθορισµός
συστηµάτων
παρακολούθησης)
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προβλεπόµενης δράσης, αλλά και πιθανώς σε «πολιτική εξισορρόπηση» µέσα
από διαπραγµατεύσεις.
Πρωτόκολλο της Βαρκελώνης
Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα είναι συµβαλλόµενο µέρος στη σύµβαση για την
προστασία της Μεσογείου Θαλάσσης από τη ρύπανση («σύµβαση της
Βαρκελώνης»), που εγκρίθηκε µε την απόφαση 77/585/ΕΚ(2), και στην
αναθεώρησή της του 1995, που εγκρίθηκε µε την απόφαση 1999/802/ΕΚ(3). Η
Κοινότητα είναι επίσης συµβαλλόµενο µέρος στα τέσσερα πρωτόκολλα της
σύµβασης της Βαρκελώνης, συµπεριλαµβανοµένου του πρωτοκόλλου για τη
συνεργασία στην καταπολέµηση της ρύπανσης της Μεσογείου Θαλάσσης από
τους υδρογονάνθρακες και άλλες επικίνδυνες ουσίες σε κρίσιµες καταστάσεις,
που εγκρίθηκε µε την απόφαση 81/420/ΕΚ(4).
Ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθµ. 643/2007 του Συµβουλίου της 11ης Ιουνίου 2007
«για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 41/2007 σχετικά µε το σχέδιο
αποκατάστασης του τόννου που συνιστά η ∆ιεθνής Επιτροπή για τη ∆ιατήρηση
των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT)»
Έχει υιοθετηθεί από το Συµβούλιο Υπουργών Γεωργίας – Αλιείας της 11- 12 ης
Ιουνίου 2007, και αναµένεται η δηµοσίευση των παρακάτω δυο κανονισµών:
- «Κανονισµός του Συµβουλίου για τη χρήση στην υδατοκαλλιέργεια ξενικών
ειδών και ειδών απόντων σε τοπικό επίπεδο »
- «Κανονισµός του Συµβουλίου για τη θέσπιση µέτρων για την ανασύσταση
του αποθέµατος του Ευρωπαϊκού χελιού »
Προστασία φυσικών περιοχών
Μετά από τα άρθρα 18 και 19 του νόµου 1650/86 για την προστασία του
περιβάλλοντος, όπου καθορίζονται οι τύποι, τα χαρακτηριστικά και η διαδικασία
για την ανακήρυξη προστατευόµενων φυσικών περιοχών, οι ΚΥΑ 414985/1985
(ΦΕΚ 757/Β/18-12-85) και 33318/3028 (ΦΕΚ 1289Β/98), οι οποίες εναρµονίζουν
το Εθνικό ∆ίκαιο µε τις Κοινοτικές Οδηγίες 79/409/ΕΟΚ για την προστασία της
ορνιθοπανίδας και 92/43/ΕΟΚ για την προστασία των φυσικών οικοτόπων και
των οικοτόπων ειδών χλωρίδας και πανίδας αντίστοιχα, αποτελούν το βασικό
θεσµικό πλαίσιο για την διαµόρφωση του δικτύου προστατευόµενων θεσµικά
φυσικών περιοχών στην Ελλάδα.
Στην οδηγία 92/43/ΕΟΚ προδιαγράφονται κριτήρια για την επιλογή περιοχών
που θα ενταχθούν σε διευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόµενων περιοχών βάσει
των διατάξεων και των δύο προαναφερθεισών Οδηγιών (δίκτυο Natura).
Περιοχές που επιλέγονται µε βάση τις διατάξεις της Οδηγίας 92/43/ΕΚ (Οδηγία
των οικοτόπων ή Οδηγία Natura) προτείνονται ως «Τόποι Κοινοτικής ΣηµασίαςΤΚΣ» (Sites of Community Importance-SCI), ενώ περιοχές που επιλέγονται µε
βάση τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ (Οδηγία για την προστασία της
ορνιθοπανίδας ή Οδηγία των Πουλιών) προτείνονται ως «Ειδικές Ζώνες
Προστασίας-ΕΖΠ» (Special Protection Areas-SPA). Και οι δύο τύποι περιοχών,
µετά την οριστικοποίηση σε διευρωπαϊκό επίπεδο του δικτύου προστατευόµενων
περιοχών Natura, χαρακτηρίζονται ως «Ειδικές Ζώνες ∆ιατήρησης-ΕΖ∆»
(Special Areas of Conservation-SAC). Μέχρι τις αρχές του 2005 δεν έχει
οριστικοποιηθεί το δίκτυο περιοχών Natura της Μεσογειακής (Mediterranean)
βιογεωγραφικής περιοχής στην οποία εντάσσεται η Ελλάδα.
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Κατ’ εφαρµογή της συγκεκριµένης Οδηγίας η Ελλάδα έχει ήδη συντάξει λίστα µε
περισσότερες από 350 περιοχές (Εθνικός Κατάλογος υποψήφιων προς ένταξη
περιοχών στο δίκτυο Natura 2000), οι οποίες θεωρούνται ήδη προστατευτέες και
εµπίπτουν στις διατάξεις της Οδηγίας. Στον πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά οι
περιοχές που έχουν προταθεί από πλευράς της Ελλάδας για ένταξη στο δίκτυο
Natura.
Συνοπτικά στοιχεία Εθνικού Καταλόγου Natura Ελλάδας
Τύπος περιοχής
Αριθµός
Συνολική έκταση
περιοχών
(km²)
SCI (ΤΚΣ)
208
24.768,61
SPA (ΖΕΠ)
120
10.830,89
2.872,36
SCI-SPA (ΤΚΣ-ΖΕΠ) 31
Σύνολο Natura (ΕΖ∆)
359
38.471,85
Άλλες διατάξεις
Η Οδηγία 91/271/ΕΟΚ σχετικά µε την επεξεργασία των αστικών λυµάτων [ΚΥΑ
5673/400/1997 (ΦΕΚ 192Β/97)] Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών
λυµάτων, [ΚΥΑ 19661/1999 (ΦΕΚ 1811Β/99)] Τροποποίηση της 5673/400/1997
Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών
λυµάτων» (Β’ 192) - Κατάλογος ευαίσθητων περιοχών για την διάθεση αστικών
λυµάτων σύµφωνα µε το άρθρο 5 (παρ.1) της απόφασης αυτής], αφορά τη
συλλογή, την επεξεργασία και την απόρριψη των αστικών λυµάτων καθώς και
λυµάτων από ορισµένους βιοµηχανικούς τοµείς. Αποσκοπεί στην προστασία του
περιβάλλοντος και την αντιµετώπιση οιουδήποτε ενδεχοµένου υποβάθµισής του
λόγω της απόρριψης των ως άνω λυµάτων. Η Ελλάδα έχει ήδη υποβάλει
καταλόγους των ευαίσθητων και λιγότερο ευαίσθητων ζωνών που θεσπίζονται
βάσει των διατάξεων του παραρτήµατος ΙΙ της Οδηγίας και στις οποίες
καταλήγουν τα επεξεργασθέντα λύµατα.
Επίσης σηµαντική είναι η Οδηγία 91/676/ΕΟΚ για την προστασία των νερών
από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης. Η συγκεκριµένη Οδηγία έχει
ενταχθεί στο Εθνικό θεσµικό πλαίσιο βάσει της ΚΥΑ 16190/1335/1997 (ΦΕΚ
519Β/1997), µέτρα και όροι για την προστασία των νερών από τη νιτρορύπανση
γεωργικής προέλευσης. Η Ελλάδα έχει ήδη υποβάλει σχετικούς καταλόγους
περιοχών.
Επίσης, πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ο Νόµος 2742/1999 περί χωροταξικού
σχεδιασµού.
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4.2 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΨΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝ∆ΡΩΝ & ΓΥΝΑΙΚΏΝ

1. Οι εργαζόµενοι στη Θαλάσσια Αλιεία και στον αλιευτικό στόλο αντιµετωπίζουν
προβλήµατα στην εργασία τους, τα τα σηµαντικότερα των οποίων είναι τα
εξής:
•

Οι συνθήκες εργασίας & υγιεινής είναι εξαιρετικά δύσκολες στην µέση και
παράκτια αλιεία, ιδιαίτερα κατά τους χειµερινούς µήνες

•

Η απασχόληση στα αλιευτικά σκάφη είναι έντονα εποχική .

•

Σηµαντικός αριθµός εργαζοµένων κατοικεί και εργάζετασι σε νησιωτικές &
αποµακρυσµένες περιοχές της χώρας.

•

∆εν υπάρχει σταθερό ωράριο εργασίας στα αλιευτικά σκάφη.

• Η µέση ηλικία των εργαζοµένων ξεπερνάει τα 40 χρόνια
Λόγω των προβληµάτων αυτών ο ρόλος των γυναικών στην αλιεία καθίσταται
πολύ δύσκολος, µε αποτέλεσµα η παρουσία τους να είναι περιορισµένη σε όλα
τα επίπεδα του κλάδου. Σήµερα αριθµός γυναικών υποστηρίζουν τις αλιευτικές
προσπάθειες, απασχολούµενες κυρίως µε συµπληρωµατικές εργασίες, όπως το
αρµάτωµα των διχτύων, το δόλωµα των παραγαδιών, ως οδηγοί µεταφοράς
αλιευµάτων και υπεύθυνες στη πώληση και διαχείριση των αλιευτικών
συγκροτηµάτων κ.λ.π. ενώ µικρότερος είναι ο αριθµός των γυναικών που
ασχολούνται µε την αλιεία ως αλιείς ή βοηθοί αλιέων, ακόµα και ως πλοιοκτήτες.
2. Οι εργαζόµενοι στο κλάδο της υδατοκαλλιέργειας και ιδιαίτερα αυτοί που
απασχολούνται στις µονάδες παραγωγής και τους Ιχθυογεννητικούς Σταθµούς,
αντιµετωπίζουν σηµαντικά προβλήµατα που έχουν σχέση:
•

µε τις άσχηµες και επικίνδυνες συνθήκες
ιχθυοκλωβούς - υψηλό ποσοστό υγρασίας κλπ).

•

πολύωρη απασχόληση και όχι συνεχές ωράριο.

εργασίας (εργασία σε

∆ιαµονή και εργασία σε νησιωτικές και αποµακρυσµένες περιοχές της
χώρας.
Αυτό έχει σας αποτέλεσµα να υπάρχει µικρή απασχόληση των γυναικών στις
µονάδες παραγωγής και µεγαλύτερο ποσοστό στις διοικητικές υπηρεσίες και τα
συσκευαστήρια. Το µεγαλύτερο ποσοστό των γυναικών της υδατοκαλλιέργειας
είναι ανειδίκευτες εργάτριες, µικρότερο φαίνεται πως είναι το ποσοστό
απασχόλησης ως υπάλληλοι γραφείου και πολύ µικρότερο το ποσοστό του
ειδικευµένου επιστηµονικού-τεχνολογικού προσωπικού. Η έλλειψη κατάρτισης
και µόρφωσης οδηγεί σε εποχιακή περισσότερο παρά µόνιµη ενασχόληση τους
και σε χαµηλές αµοιβές .
Παρατηρείται έλλειψη γυναικείας επιχειρηµατικότητας, ενώ µικρό το ποσοστό
των γυναικών του κλάδου ασχολούνται
σε διευθυντικές θέσεις των
επιχειρήσεων.
•

3. Στο κλάδο της µεταποίησης η θέση της γυναίκας σήµερα έχει αντιστραφεί σε
σχέση µε τις προηγούµενες δεκαετίας. Η συµµετοχή των γυναικών είναι
σηµαντική και συµβάλλει ουσιαστικά στην πρόοδο των επιχειρηµατικών σχεδίων.
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Η στελέχωση των επιχειρήσεων µε έµψυχο δυναµικό τροφοδοτείται – όσον
αφορά τις επιστηµονικές ειδικότητες– από πτυχιούχους και µεταπτυχιακούς ΑΕΙ
και ΤΕΙ και πλαισιώνεται από εργατοτεχνικό δυναµικό χαµηλότερης ειδίκευσης. Η
ισόρροπη συµµετοχή των γυναικών στην απασχόληση του κλάδου της
µεταποίησης δεν εµποδίζεται, αντίθετα παρέχονται ίσες ή και περισσότερες
ευκαιρίες για απασχόληση.
Επί πλέον, η εποχική αβεβαιότητα για εξεύρεση πρώτης ύλης και η άµεση
επεξεργασία της από τις µεταποιητικές µονάδες σε περίπτωση αφθονίας,
τροφοδοτεί µε έκτακτη απασχόληση τον ανειδίκευτο γυναικείο πληθυσµό των
τοπικών κοινωνιών, παρέχοντας ένα συµπληρωµατικό οικογενειακό εισόδηµα
στις νοικοκυρές.
4.3 ΚΥΡΙΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Τα κύρια πορίσµατα της ανάλυσης της υπάρχουσας κατάστασης του τοµέα της
αλιείας µπορούν να συνοψιστούν στα εξής :
 Ο τοµέας της αλιείας συµβάλλει:
στην εξασφάλιση ζωικών πρωτεϊνών υψηλής βιολογικής αξίας,
στη διατήρηση της κοινωνικής και οικονοµικής συνοχής
µεγάλων παράκτιων & νησιωτικών περιοχών,
στην εξασφάλιση θέσεων εργασίας, τόσο στον τοµέα της
αλιείας, όσο και συναφείς κλάδους, για σηµαντικό αριθµό
ατόµων παράκτιων & νησιωτικών περιοχών.
στη περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη
συµβολή η οποία θα πρέπει να συνεχιστεί και ενισχυθεί.
 Ο αλιευτικός στόλος είναι πολυπληθής, αποτελείται κυρίως από παλαιά,
µικρά σκάφη (µικρότερα των 12 µέτρων), ενώ ο απασχολούµενος
πληθυσµός αποτελείται κυρίως από άτοµα µεγάλης σχετικά ηλικίας. Η
βελτίωση την κατάστασης του στόλου και των εργαζοµένων σε αυτόν θα
πρέπει να επιδιωχθεί.
 Η παράκτια αλιεία (το 92% του στόλου αποτελείται από σκάφη < των 12
µέτρν) αποτελεί µια οικογενειακή κατά βάση δραστηριότητα, που ασκείτια
σε νησιωτικές και αποµακρυσµένες περιοχές, που συνδυάζεται σε
ορισµένςες περιπτώσεις και µε άλλες δραστηριότητες, κυρίως
αγροτουριστικές, και θα πρέπει να ενισχυθεί.
 Ο κλάδος της θαλάσσιας αλιείας είναι ευάλωτος από οικονοµικής άποψης
σε διάφορους παράγοντες που σχετίζονται µε:
τις αλιευτικές αποδόσεις (τα αλιευτικά αποθέµατα τα τελευταία
20 χρόνια παρουσιάζουν τάσεις σχετικής µείωσης),
το λειτουργικό κόστος (π.χ αναπροσαρµογές τιµών καυσίµων)
και
τις συνθήκες της αγοράς.
Η αειφόρος ανάπτυξη του κλάδου της αλιείας θα πρέπει να είναι στις
άµεσες προτεραιότητές της χώρας.
 Η ισχυρή προτίµηση των καταναλωτών σε νωπό εγχώριο αλιευτικό προϊόν
(π.χ γαύρος, σαρδέλα κλπ) και η τάση αύξησης της κατανάλωσης τους
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καλοκαιρινούς µήνες (λόγω αύξησης και του τουρισµού). Η διατήρηση και
ενίσχυση της θεωρείται σηµαντική.
Ο κλάδος της υδατοκαλλιέργειας και ειδικότερα η εντατική
ιχθυοκαλλιέργεια θαλασσινών ειδών, κατά την τελευταία δεκαετία έχει
αναδειχθεί σε ένα από τους πλέον αναπτυσσόµενους τοµείς της Ελληνικής
οικονοµίας (κατέχει την 2η θέση στο εξαγωγικό εµπόριο στην κατηγορία
«τρόφιµα»), στηριζόµενος κυρίως στην αξιοποίηση των ευνοϊκών
συνθηκών των ελληνικών θαλασσών αλλά και στην αποκτηθείσα πολυετή
εµπειρία. Ως αποτέλεσµα, σήµερα η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση στην
Ευρωπαϊκή Ένωση στην παραγωγή θαλασσινών ειδών µε εντατικό
σύστηµα, θέση την οποία θα πρέπει να ενισχύσει, βελτιώνοντας την
ανταγωνιστικότητα του κλάδου, αφενός µε την αύξηση της παραγωγής,
κυρίως µε διαφοροποίηση προς νέα είδη και παραγωγή ειδών µε καλές
προοπτικές εµπορίας και αφετέρου µε τη βελτίωση της ποιότητας των
παραγοµένων προϊόντων.
Η µεταποίηση των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας βοηθάει την
διάθεση στη αγορά των προϊόντων, σε µορφές που ταιριάζουν στις
µεταβαλλόµενες διατροφικές συνήθειες των καταναλωτών και στο
σύγχρονο τρόπο διαβίωσης. Η ανάπτυξη του κλάδου θα γίνει κυρίως
µέσω της προσφοράς προϊόντων υψηλής προστιθέµενης αξίας και
υψηλής ποιότητας σε µια αγορά που συνεχώς διευρύνεται .
Τόσο οι νησιωτικές όσο και οι παράκτιες περιοχές της χώρας,
χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη ικανού αριθµού αλιευτικών περιοχών,
δηλαδή
περιοχών των οποίων η κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη
εξαρτάται σε σηµαντικό βαθµό από την εξέλιξη της αλιευτικής
δραστηριότητας. Η ανάπτυξη των περιοχών αυτών θα πρέπει να
επιδιωχθεί µε µια ολοκληρωµένη στρατηγική που θα περιλαµβάνει και την
ανάπτυξη εναλλακτικών οικονοµικών δραστηριοτήτων.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ
∆ΙΟΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 3ης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
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5. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ Ε.Π.ΑΛ 2000- 2006 & ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 3ου Κ.Π.Σ.
5.1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2000-2006

5.1.1 Εισαγωγή
Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑ» 2000-2006 εγκρίθηκε στις 28-3-2001 µε
την υπ’ αριθµ. 817/28-3-2001 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενώ στις 86-2001 στην 1η Επιτροπή Παρακολούθησης εγκρίθηκαν το Συµπλήρωµα
Προγραµµατισµού και τα Κριτήρια Επιλογής Πράξεων. Τα χρηµατοοικονοµικά
στοιχεία του Προγράµµατος σε Ευρώ ήταν τα εξής:

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

471.570.925

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ

330.234.159

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

257.733.308

ΧΜΠΑ

223.611.900

ΕΤΠΑ

34.121.408

Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ

141.336.766

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

72.500.851

5.1.2 ∆ιάρθρωση του Ε.Π.ΑΛ 2000-2006
Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας 2000-2006 αποτελείτο από πέντε (5)
Άξονες προτεραιότητας και δέκα εννέα (19) Μέτρα τα εξής:
Άξονας Προτεραιότητας 1: «Προσαρµογή της Αλιευτικής Προσπάθειας».
Ο Άξονας χρηµατοδοτήθηκε µε το 30,70% της ∆ηµόσιας ∆απάνης (∆.∆) του
Επιχ. Προγράµµατος και συµπεριλάµβανε τρία µέτρα: το
Μέτρο 1.1
«∆ιάλυση», το Μέτρο 1.2 «Μεταφορά σε Τρίτη Χώρα / άλλη προσαρµογή»
και το Μέτρο 1.3Μικτές Εταιρείες.
Άξονας Προτεραιότητας 2: «Ανανέωση & Εκσυγχρονισµός Αλιευτικών
Σκαφών». Ο Άξονας χρηµατοδοτήθηκε µε το 5,6% της ∆ηµόσιας ∆απάνης
(∆.∆) του Επιχ. Προγράµµατος και συµπεριλάµβανε δύο µέτρα: το Μέτρο 2.1
«Κατασκευή νέων σκαφών» και το Μέτρο 2.2 «Εκσυγχρονισµός υπαρχόντων
αλιευτικών σκαφών».
Άξονας Προτεραιότητας 3: «Προστασία & Ανάπτυξη των Υδάτινων πόρων,
Υδατοκαλλιέργειες, Εξοπλισµός Λιµένων, Μεταποίηση & Εµπορία». Ο
Άξονας χρηµατοδοτήθηκε µε το 36,90% της ∆ηµόσιας ∆απάνης (∆.∆) του Επ.
Προγράµµατος και συµπεριλάµβανε πέντε µέτρα: το Μέτρο 3.1 «Προστασία
& ανάπτυξη Αλιευτικών πόρων», το Μέτρο 3.2 «Υδατοκαλλιέργεια», το Μέτρο
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3.3 «Εξοπλισµός λιµένων αλιείας», το Μέτρο 3.4 «Μεταποίηση & Εµπορία»
και το Μέτρο 3.5 «Αλιεία εσωτερικών υδάτων»
Άξονας Προτεραιότητας 4: «Άλλα Μέτρα». Ο Άξονας χρηµατοδοτήθηκε µε
το 11,35% της ∆ηµόσιας ∆απάνης (∆.∆) του Επ. Προγράµµατος και
συµπεριλάµβανε έξη (6) µέτρα: το Μέτρο 4.1 «Μικρή παράκτια αλιεία, το
Μέτρο 4.2 «Κοινωνικοοικονοµικά µέτρα», το Μέτρο 4.3 «Προώθηση», το
Μέτρο 4.4 «Ενέργειες που τίθενται σε εφαρµογή από τους επαγγελµατίες», το
Μέτρο 4.5 «Προσωρινή διακοπή δραστηριοτήτων & άλλες οικονοµικές
αντισταθµίσεις» και το Μέτρο 4.6 «Καινοτόµα Μέτρα».
Άξονας Προτεραιότητας 5: «Τεχνική Βοήθεια». Ο Άξονας χρηµατοδοτήθηκε
µε το 2,75% της ∆ηµόσιας ∆απάνης (∆.∆) του Επ. Προγράµµατος και
συµπεριλάµβανε δύο µέτρα: το Μέτρο 5.1 «Τεχνική Βοήθεια» και το Μέτρο
5.2 «Μελέτες ωρίµανσης και προετοιµασίας ∆’ Προγραµµατικής Περιόδου».
Άξονας Προτεραιότητας 6: «Χρηµατοδοτικές ενέργειες από το Ε.Τ.Π.Α».
Ο Άξονας χρηµατοδοτήθηκε µε το 13,00% της ∆ηµόσιας ∆απάνης του
Επιχειρ. Προγράµµατος και συµπεριλάµβανε ένα µέτρο : το Μέτρο 6.1
«Χρηµατοδοτικές ενέργειες από το Ε.Τ.Π.Α»
5.1.3 Υλοποίηση – Αποτελέσµατα – Στόχοι
Οι ποσοτικοποιηµένοι στόχοι του προγράµµατος, οι οποίοι επιτεύχθηκαν και
ήταν σε επίπεδο του Τρίτου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (3ο Κ.Π.Σ.) ήταν:
Ποσοτικοποιηµένοι Στόχοι –Ε.Π.ΑΛ
Τιµή Βάσης Τιµή Στόχος
έτους 1999
Έτους 2006
Α) ∆είκτες Αποτελεσµάτων
109.000 GRT -20.000 GT
• Αλιευτικός Στόλος – Προσαρµογή της
αλιευτικής Προσπάθειας
(106.276 GT (18,82%)
εκτιµώµενη)
43%
70%
• Σχέση παραγωγής θαλάσσιας
υδατοκαλλιέργειας / προς εκφορτώσεις
αλιευτικού στόλου
45.000
+16.500
• ∆υναµικότητα αλιευτικής µεταποιητικής
βιοµηχανίας (σε τόνους)
(+36.67%)
Β) ∆είκτες Επιπτώσεων
•

∆ιατήρηση θέσεων εργασίας

40.000 (1)

2.350
(+5.88%)

•

∆ηµιουργία νέων θέσεων εργασίας

40.000

1.330 (+3,3%)

(1) υφιστάµενες θέσεις απασχόλησης

Ανά Άξονα Προτεραιότητας είχαµε τα εξής αποτελέσµατα, µε την υλοποίηση και
την εφαρµογή του προγράµµατος:
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Α Ξ Ο Ν Α Σ I : ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ

Η εφαρµογή και η υλοποίηση του Άξονα είχε ως αποτέλεσµα την µείωση:
 της χωρητικότητας κατά 20.000 GT ποσό που αντιπροσωπεύει ποσοστό
18,82% περίπου της συνολικής χωρητικότητας του αλιευτικού στόλου
(κατάσταση 1/1/1999).
 της ισχύος κατά 110.000 KW, ποσό που αντιπροσωπεύει ποσοστό 17,01%
περίπου της συνολικής ισχύος του αλιευτικού στόλου (κατάσταση 1/1/1999).
Με την παραπάνω µείωση της αλιευτικής ικανότητας επιτεύχθηκαν:
 µέχρι 31-12-2002, προσέγγιση των στόχων του ΠΠΠ IV
 µετά την 1-1-2003, τήρηση των επιπέδων αναφοράς για την αλιευτική
ικανότητα του στόλου και µείωση της συνολικής ικανότητας κατά 3%
τουλάχιστον, σε σχέση µε τα επίπεδα αναφοράς
Παράλληλα αναµένεται:
 Μελλοντική ανάκαµψη των αλιευτικών πόρων, µέσω της µείωσης της
αλιευτικής προσπάθειας και της µείωση των εκφορτώσεων.
 Η αναδιάρθρωση του αλιευτικού στόλου µετά την αποµάκρυνση από την
ενεργό αλιευτική δραστηριότητα κυρίως µικρών σκαφών τα οποία δεν
ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής, ή δεν
είναι οικονοµικά βιώσιµες εκµεταλλεύσεις.
Σηµαντική ήταν η ζήτηση αιτήσεων και εντάξεων – υλοποιήσεων για την 1η
προτεραιότητα του Ε.Π.ΑΛ.. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα τη σταδιακή ενίσχυση
της ∆ηµόσιας δαπάνης του Άξονα µέσω τροποποιήσεων του προγράµµατος.
Α Ξ Ο Ν Α Σ IΙ: ΑΝΑΝΕΩΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

Η εφαρµογή και η υλοποίηση του Άξονα είχε ως αποτέλεσµα την :
 Την κατασκευή σκαφών χωρητικότητας 1.400 GT (το 1,14% της συνολικής )
µε ισχύ 11.000 KW (το 1,43% της συνολικής)
 Τον εκσυγχρονισµό σκαφών χωρητικότητας 15.000 GT (το 14,25% της
συνολικής) και ισχύος 60.000 KW (9,27 % της συνολικής).
Η εφαρµογή του µέτρου της ναυπήγησης (µέτρο 2.1) δεν προκάλεσε θετική
διαφοροποίηση του συνόλου της χωρητικότητας ή της ισχύος των σκαφών που
αντικαταστάθηκαν, δεδοµένου ότι «η αλιευτική ικανότητα που θα εισέρχεται θα
είναι ίση ή/και µικρότερη της αλιευτικής ικανότητας που αποσύρεται». Η
εφαρµογή του µέτρου είχε σαν αποτέλεσµα τη συγκράτηση 500 περίπου θέσεων
εργασίας και τη δηµιουργία 50 νέων θέσεων εργασίας.
Η εφαρµογή του µέτρου του εκσυγχρονισµού των αλιευτικών σκαφών (µέτρο
2.2) δεν προκάλεσε θετική διαφοροποίηση του συνόλου της χωρητικότητας ή της
ισχύος των σκαφών που
εκσυγχρονίστηκαν, δεδοµένου ότι: «οικονοµική
ενίσχυση για εκσυγχρονισµό χορηγείται εφ΄ όσον δεν συνεπάγεται ουδεµία
αύξηση της αλιευτικής ικανότητας του σκάφους». Η εφαρµογή του µέτρου είχε
σαν αποτέλεσµα, τη συγκράτηση 1.850 περίπου θέσεων εργασίας και τη
δηµιουργία 60 νέων θέσεων εργασίας.
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Α Ξ Ο Ν Α Σ I Ι Ι : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ –
Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ – ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ &
ΕΜΠΟΡΙΑ – ΑΛΙΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ

1. Η εφαρµογή και η υλοποίηση του Άξονα όσον αφορά τις Υδατοκαλλιέργειες
(µέτρο 3.2) είχε ως αποτέλεσµα την :
Α. Την αύξηση των ικανοτήτων της παραγωγής της υδατοκαλλιέργειας κατά :
α) Θαλασσινά είδη ψαριών κατά 8.000 τόνους
β) Είδη γλυκού νερού κατά 1.000 τόνους
γ) Οστρακοκαλλιέργειες κατά 3.450 τόνους
δ) Ιχθύδια θαλασσινών ψαριών κατά 50 εκατοµµύρια
Β. Τον εκσυγχρονισµός ή και µετεγκατάσταση µονάδων υδατοκαλλιέργειας χωρίς
αύξηση των ικανοτήτων παραγωγής σε :
α) 110 µονάδες ιχθυοκαλλιέργειας σε θαλασσινά, υφάλµυρα και γλυκά νερά
β) 15 µονάδες οστρακοκαλλιέργειας
Γ. Την αύξηση της απασχόλησης στον κλάδο των υδατοκαλλιεργειών σε
ποσοστό που ξεπερνά το 10% .
2. Η εφαρµογή και η υλοποίηση του Άξονα όσον αφορά την Προστασία &
Ανάπτυξη Αλιευτικών Πόρων (µέτρο3.1) είχε ως αποτέλεσµα την :
Την υλοποίηση 3 έργων που αφορούσαν την κατασκευή σταθερών στοιχείων
για την προστασία και ανάπτυξη των αλιευτικών πόρων των παράκτιων
περιοχών συνολικής έκτασης 16,93 km2, km στις θαλάσσιες περιοχές , της
Νήσου Καλύµνου (8,23km2), του κόλπου Ιερισσού Ν. Χαλκιδικής (4,45km2) και
της παράκτιας ζώνης Ιονίου Πελάγους Ν. Πρέβεζας (4,25km2)
3. Η εφαρµογή και η υλοποίηση του Άξονα όσον αφορά τον εξοπλισµό των
Λιµένων Αλιείας (µέτρο 3.3) είχε ως αποτέλεσµα την υλοποίηση 36 έργων για
την βελτίωση των εγκαταστάσεων εκφόρτωσης και την βελτίωση των όρων
εργασίας και υγιεινής.
4. Η εφαρµογή και η υλοποίηση του Άξονα όσον αφορά τη Μεταποίηση &
Εµπορία αλιευτικών προϊόντων (µέτρο3.4) είχε ως αποτέλεσµα την:
Α. Την αύξηση δυναµικότητας σε:
• Νωπά ή ψυγµένα προϊόντα κατά 1.300 τόνους
• Κονσερβοποιηµένα ή ηµισυντηρηµένα προϊόντα κατά 20 τόνους
• Κατεψυγµένα προϊόντα ή προϊόντα βαθιάς ψύξης κατά 12.880 τόνους
• Άλλα µεταποιηµένα προϊόντα κατά 2.300 τόνους
Β. Την αύξηση της παραγωγής µεταποιηµένων προϊόντων κατά 13.200 τόνους
/ έτος, την προσαρµογή, περίπου 50 µεταποιητικών µονάδων στη σύγχρονη
τεχνολογία και στους κανόνες υγιεινής και προστασίας του περιβάλλοντος και την
αύξηση
κατά 12.500 τόνους των αλιευµάτων που διακινούνται µέσω
εγκεκριµένων εγκαταστάσεων.
Γ. Την αύξηση των θέσεων εργασίας σε ποσοστό περίπου 20% των άµεσα
απασχολούµενων στον κλάδο και την αύξηση του όγκου παραγωγής κατά 33%
περίπου.
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Α Ξ Ο Ν Α Σ I V : ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ

Τα µέτρα για την Μικρή Παράκτια Αλιεία (µέτρο 4.1) και για την Προσωρινή
διακοπή δραστηριοτήτων & άλλες οικονοµικές αντισταθµίσεις (µέτρο 4.5) είχαν
ελάχιστη έως µηδενική εφαρµογή
στα πλαίσια του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος 2000-2006, λόγω αλλαγής του τρόπου εφαρµογής του µέτρου 4.1
και λόγω µη ύπαρξης έκτατων γεγονότων που να δικαιολογούν οικονοµικές
αντισταθµίσεις του µέτρου 4.5.
Το µέτρο 4.2 «Κοινωνικοοικονοµικά Μέτρα» δεν είχε την αρχικά σχεδιασµένη
επιτυχία ιδιαίτερα όσον αφορά την Πρόωρη συνταξιοδότηση αλιέων (εντάχθηκαν
στο Πρόγραµµα 413 περίπου αλιείς έναντι αρχικού στόχου 1200) κύριες αιτίες
ήταν το συναισθηµατικό δέσιµο του αλιέα µε τη θάλασσα και το επάγγελµά του,
η αφαίρεση της ατοµικής επαγγελµατικής άδειας πράγµα που εσήµενε τη πλήρη
αποµάκρυνση του από το επάγγελµα σε αντίθεση µε τους γεωργούς που
συνεχίζουν να καλλιεργούν µικρό κοµµάτι αργοτικής γής για αυτοκατανάλωση
και το µη ικανοποιητικό ποσό της αντιστάθµισης για τους αλιείς (παρόλο που
ήταν στα ίδια επίπεδα µε αυτό των γεωργών) .
Το µέτρο 4.3 της Προώθησης αν και είχε σχεδιαστεί για τη ενίσχυση και την
προώθηση της αγοράς των αλιευτικών προϊόντων λόγω διοικητικών κυρίως
καθυστερήσεων δεν είχε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα.
Τα µέτρα 4.4 «Ενέργειες που τίθενται σε εφαρµογή από τους επαγγελµατίες» και
4.6 «Καινοτόµα Μέτρα» λόγω πρώτης εφαρµογής στο τοµέα της αλιείας δεν
έδωσαν τα αναµενόµενα αποτελέσµατα.
ΑΞΟΝΑΣ VI : ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Η εφαρµογή και η υλοποίηση του Άξονα όσον αφορά τις υποδοµές του τοµέα
της αλιείας είχε ως αποτέλεσµα την υλοποίηση 36 έργων το µεγαλύτερο
ποσοστό των οποίων αφορούσε την κατασκευή και εκσυγχρονισµό αλιευτικών
καταφυγίων είχε σαν
αποτέλεσµα την βελτίωση των εγκαταστάσεων
εκφόρτωσης και την βελτίωση των όρων εργασίας και υγιεινής.
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ (%) ΤΟΥ Ε.Π.ΑΛ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ :

-

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας
Περιφέρεια Ηπείρου
Περιφέρεια Θεσσαλίας
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Περιφέρεια Αττικής
Περιφέρεια Πελοποννήσου
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Περιφέρεια Κρήτης
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4,20 %
14,00 %
0,06 %
5,60 %
4,20 %
6,40 %
7,50 %
10,20 %
15,20 %
6,34 %
5,90 %
12,60 %
7,80 %

5.2 ΑΛΛΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ 3ου Κ.Π.Σ.

Παράλληλα στο τοµέα της Αλιείας κατά την ίδια χρονική περίοδο 2000-2006
εφαρµόστηκαν και υλοποιήθηκαν και άλλα Επιχειρησιακά Προγράµµατα του 3ου
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης αυτά ήταν :
5.2.1 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ)
Στα 12 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (εκτός της ∆υτικής
Μακεδονίας) εντάχθηκαν 78 έργα που αφορούν τον Τοµέα της αλιείας συνολικής
δαπάνης (∆.∆) ύψους 94.700.000 Ευρώ. Το µεγαλύτερο ποσοστό των έργων
αφορά την κατασκευή, επέκταση & εκσυγχρονισµό αλιευτικών καταφυγίων και
ακολουθούν τα βελτιωτικά έργα των Λιµνοθαλασσών και οι λοιπές υποδοµές της
Αλιείας.
5.2.2 Τοµεακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα
Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Εντάχθηκαν στο εν λόγω Επιχειρησιακό πρόγραµµα 32 έργα συνολικού κόστους
31.300.000 Ευρώ. Το µεγαλύτερο ποσοστό αφορούσε έργα για την Προστασία
& ∆ιαχείριση βιοτόπων –οικοτόπων , προστασίας ειδών &περιοχών ιδιαίτερου
φυσικού κάλλους, ακολουθούν έργα για την παρακολούθηση της ποιότητας των
νερών και έργα για την καταπολέµηση της Θαλάσσιας ρύπανσης.
Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Εντάχθηκαν στο εν λόγω Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 30 σχέδια συνολικού
κόστους 9.300.000 Ευρώ. Τα σχέδια αυτά αφορούσαν τη Προώθηση της
επιχειρηµατικής αριστείας, τη τεχνολογική καινοτοµίας και την έρευνα καθώς και
την ενίσχυση του ερευνητικού δυναµικού (ΠΕ∆ΕΝ) του τοµέα της αλιείας.
Ε.Π. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Εντάχθηκαν στο εν λόγω Επιχειρησιακό πρόγραµµα 20 σεµινάρια κατάρτισης
αυτοαπασχολούµενων και ανέργων για τον τοµέα της αλιείας συνολικού κόστους
3.000.000 Ευρώ.
5.3 ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ – ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ε.Π.ΑΛ. 2000-2006

Στο πλαίσιο της ανάλυσης που προηγήθηκε τα βασικά επιτεύγµατα –
διαπιστώσεις αναφορικά µε την υλοποίηση του ΕΠ ΑΛΙΕΙΑ 2000-2006 είναι τα
ακόλουθα:
• Η υλοποίηση δράσεων διάλυσης αλιευτικών σκαφών αποτέλεσε το Μέτρο
για το οποίο εκδηλώθηκε από τους επαγγελµατίες του κλάδου το µεγαλύτερο
ενδιαφέρον, κυρίως όσον αφορά τα σκάφη της µικρής παράκτιας αλιείας. Ως
αποτέλεσµα αυτού, µειώθηκε αρκετά ο αριθµός των σκαφών ηλικίας
µεγαλύτερης των 15 ετών, ενώ παράλληλα η υλοποίηση δράσεων διάλυσης
αλιευτικών σκαφών συνέβαλε στην µερική αποσυµφόρηση της παράκτιας
ζώνης. Παράλληλα η υλοποίηση του Μέτρου συνετέλεσε θετικά στην
διατήρηση και προστασία των αλιευτικών αποθεµάτων.
• Η υλοποίηση δράσεων εκσυγχρονισµού και αντικατάστασης των
αλιευτικών σκαφών συνέβαλε σε µικρό ποσοστό , στην ανανέωση του
αλιευτικού στόλου και στην προσπάθεια διασφάλισης της οικονοµικής
βιωσιµότητας του κλάδου της αλιείας. Ο αλιευτικό στόλος της χώρας
εξακολουθεί να αντιµετωπίζει σηµαντικά προβλήµατα (πολλά και µικρά
σκάφη, µε χαµηλή ιπποδύναµη, µεγάλης ηλικίας, κλπ), στοιχείο που
ενδυναµώνει την απαίτηση ενίσχυσης δράσεων συναφούς περιεχοµένου. Ο
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•

•

•

•

•

εκσυγχρονισµός του αλιευτικού στόλου συνέβαλε παράλληλα και στην
βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας στα αλιευτικά σκάφη. Οι
δράσεις αυτές δεν είχαν τα αναµενόµενα αποτελέσµατα υλοποίησης
σύµφωνα µε τον αρχικό σχεδιασµό, δεδοµένου ότι στο µέσο του
Προγράµµατος η νέα Κοινή Αλιευτική Πολιτική (Κ.ΑΛ.Π) έθεσε αυστηρούς
περιορισµούς στο αλιευτικό στόλο, όπως για π.χ την διακοπή
χρηµατοδότησης για την κατασκευή νέων Αλιευτικών Σκαφών.
Ο κλάδος των υδατοκαλλιεργειών ενισχύθηκε σηµαντικά την περίοδο 20002006, στην κατεύθυνση εκσυγχρονισµού και επέκτασης των υφιστάµενων
µονάδων, µε αρκετά ικανοποιητικά αποτελέσµατα. Σηµειώνεται ότι
παρουσιάστηκαν καθυστερήσεις, ιδιαίτερα στην έναρξη του ΕΠ, σε θέµατα
που αφορούσαν την ένταξη και υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων, τα
οποία όµως σταδιακά επιλύθηκαν. ∆εδοµένου ότι ο κλάδος χαρακτηρίζεται
από ιδιαίτερη δυναµική, χρήζει περαιτέρω ενίσχυσης την νέα προγραµµατική
περίοδο. Οι συνθήκες που διαµορφώνονται σε παγκόσµιο επίπεδο,
επιβάλλουν την στήριξη των υδατοκαλλιεργειών στην κατεύθυνση βελτίωσης
της ανταγωνιστικότητας των µονάδων και κατ αντιστοιχία στο παραγόµενο
προϊόν.
Αναφορικά µε τον κλάδο της µεταποίησης, οι δράσεις εκσυγχρονισµού
συνέβαλαν στην βελτίωση των γενικών όρων λειτουργίας των µονάδων, της
υγειινής και της ποιότητας των παραγοµένων προϊόντων, προσπάθεια όµως
που η συνέχιση της αποτελεί απαίτηση, µε στόχο την βελτίωση των
προϊόντων, αλλά και τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, τους
περιβαλλοντικούς όρους, κλπ.
Κατά την προγραµµατική περίοδο 2000 – 2006 δεν αναλήφθηκαν
ολοκληρωµένες δράσεις για την αειφόρο ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών.
Ουσιαστικά οι δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 2000 - 2006
λειτούργησαν σε µεγάλο βαθµό µεµονωµένα και όχι ως τµήµατα µιας
ολοκληρωµένης τοπικής στρατηγικής µε ενιαίο χαρακτήρα και στην
κατεύθυνση ενίσχυσης της τοπικής ανάπτυξης.
Παρουσιάστηκαν δυσκολίες στην υλοποίηση καινοτόµων δράσεων
σχετιζόµενων µε την έρευνα, τεχνολογία, κλπ, κυρίως λόγω µη ύπαρξης
προγενέστερης εµπειρίας στους Τελικούς ∆ικαιούχους τους προγράµµατος
στην εφαρµογή τέτοιων δράσεων.
Η εφαρµογή των Συστηµάτων ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (Σ∆Ε) ανέδειξαν
µια σειρά δυσκολιών & αδυναµιών µετά την εφαρµογή τους για πρώτη φορά
στην προγραµµατική περίοδο 2000 – 2006. Η απλούστευση των διαδικασιών,
η επιτάχυνση ρυθµού εντάξεων, της έκδοσης των απαιτούµενων
εφαρµοστικών Αποφάσεων (ΚΥΑ), η έγκαιρη δηµιουργία των απαιτούµενων
δοµών διαχείρισης και ελέγχου, κλπ, είναι σειρά στοιχείων προαπαιτούµενων
για την οµαλή και µε ταχείς ρυθµούς υλοποίηση του νέου προγράµµατος.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ
∆ΙΟΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
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6. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ
6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το παρόν κεφάλαιο στοχεύει στην παρουσίαση και ανάπτυξη του Στρατηγικού
Σχεδιασµού του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΑΛΙΕΙΑ» για την
προγραµµατική περίοδο 2007-2013. Η ανάπτυξη του στρατηγικού σχεδιασµού
στοχεύει στα κάτωθι :
• Στην αποτύπωση του Αναπτυξιακού Οράµατος του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος Αλιείας 2007-2013.
• Στην παρουσίαση και ανάλυση των βασικών αναπτυξιακών αξόνων
προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος.
• Την παρουσίαση και ανάλυση των γενικών και ειδικών στόχων σε επίπεδο
Επιχειρησιακού Προγράµµατος.
Ειδικότερα, η µεθοδολογική προσέγγιση αφορά:
• στην ανάπτυξη και εξειδίκευση του Γενικού Στρατηγικού Πλαισίου του
Τοµέα της Αλιείας σε Στρατηγικούς Στόχους µέσω των Αξόνων
Προτεραιότητας του Κανονισµού 1198/2006 και την Κ.ΑΛ.Π,
• στην ανάπτυξη των Ειδικών / Επιχειρησιακών Στόχων, όπου θα
προκύψουν οι απαιτούµενες Παρεµβάσεις, τις οποίες καλείται να υλοποιήσει
η χώρα για τον τοµέα της Αλιείας.
Βάσει των ως άνω παραµέτρων για την ανάπτυξη του στρατηγικού σχεδιασµού
οι βασικές εισροές είναι οι κάτωθι:
• Τα πορίσµατα από την ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού
περιβάλλοντος του Τοµέα και τις προοπτικές για την νέα προγραµµατική
περίοδο.
• Η Κοινή Αλιευτική Πολιτική (Κ.ΑΛ.Π)
• Τα µέτρα διαχείρισης της Μεσογείου σύµφωνα µε τον καν(ΕΚ)αριθµ.
1967/2006
• Η στρατηγική της Λισσαβόνας και του Γκέτεµποργκ.
• Το Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων (ΕΠΜ).
• Η εθνική στρατηγική για την περίοδο 2007 – 2013, όπως έχει αποτυπωθεί στο
Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) που εκπονήθηκε από το
ΥΠ.ΟΙ.Ο.
• Η µέχρι σήµερα πορεία των αναπτυξιακών προγραµµάτων που αφορούν τον
Τοµέα (ΕΠ Αλιείας και Περιφερειακά ΕΠ 2000 – 2006).
• Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Αλιείας (Ε.Σ.Σ.Α.ΑΛ) 2007 –
2013.
• Οι απόψεις και προτάσεις των «εταίρων», στα πλαίσια της εταιρικής σχέσης
(άρθρο 8 του καν(ΕΚ)1198/2006)
6.2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε 10 νέα κράτη µέλη (2004), και
αργότερα µε 2 πρόσθετα µε την προσχώρηση της Ρουµανίας και της Βουλγαρίας
στην Ένωση (2007), έχει αλλάξει σηµαντικά τα επίπεδα ανισότητας στην
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Ευρωπαϊκή Ένωση. To στοιχείο αυτό σε συνδυασµό µε την ανάγκη
ικανοποίησης των αρχών της Στρατηγικής της Λισσαβόνας και του Γκέτεµποργκ,
διαµορφώνουν σε µεγάλο βαθµό την πολιτική συνοχής της Ε.Ε (3rd Cohesion
Report), στο πλαίσιο της οποίας τίθενται οι ακόλουθοι στόχοι:
• µείωση των οικονοµικών, κοινωνικών και χωρικών ανισοτήτων,
• ενδυνάµωση της ανταγωνιστικότητας,
• αύξηση της απασχόλησης των Περιφερειών και των Κρατών Μελών της Ε.Ε.
Η πολιτική της συνοχής στοχεύει στη µείωση των οικονοµικών, κοινωνικών και
χωρικών ανισοτήτων, την ενδυνάµωση της ανταγωνιστικότητας και την αύξηση
της απασχόλησης των περιφερειών και Κρατών – µελών της ΕΕ. Η πολιτική της
συνοχής έχει σηµαντική µακροοικονοµική επίπτωση, ειδικά στις λιγότερο
αναπτυγµένες περιοχές µε πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα όσον αφορά το
σύνολο της ΕΕ - 25. Αξιοποιώντας τις δυνατότητες που υπάρχουν σε όλες τις
περιοχές, βελτιώνει τη γεωγραφική ισορροπία της οικονοµικής ανάπτυξης και
αυξάνει τους ρυθµούς της στο σύνολο της ΕΕ.
Η πολιτική αυτή συµβάλλει στην υλοποίηση της Στρατηγικής της Λισσαβόνας
(ΣτΛ) που το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υιοθέτησε το Μάρτιο του 20003 και η οποία
περιλαµβάνει ένα ευρύ φάσµα στόχων και πολιτικών µέσων για να γίνει η
Ευρωπαϊκή Ένωση πιο δυναµική και πιο ανταγωνιστική. Στους στόχους αυτούς
το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προσέθεσε και την περιβαλλοντική διάσταση
(Γκέτεµποργκ, 2001).
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επαναπροσδιόρισε το Μάρτιο 2005 τις προτεραιότητες
για την οικονοµική µεγέθυνση και την απασχόληση, δίνοντας νέα ώθηση στη ΣτΛ.
Στο πλαίσιο αυτό, «η Ένωση πρέπει να κινητοποιήσει όλα τα κατάλληλα Εθνικά
και Κοινοτικά µέσα –περιλαµβανοµένης και της πολιτικής της συνοχής»,
δεδοµένου ότι για να καταστεί δυνατή η εστίαση της στρατηγικής σε νέους
στόχους είναι απαραίτητη η προώθηση µιας ανανεωµένης εταιρικής σχέσης
µεταξύ των κρατών µελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε την πλήρη
συνεργασία των φορέων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο το ∆εκέµβριο 2005 αποφάσισε να δώσει περαιτέρω
έµφαση στην Ανταγωνιστικότητα και συγκεκριµένα στην έρευνα και καινοτοµία
µέσω της αύξησης και της συγκέντρωσης των πόρων της Συνοχής σε επενδύσεις
που συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας. Στην κατεύθυνση
αυτή, αποφασίστηκε ότι το 60% των δαπανών για το στόχο «Σύγκλιση» και το
75% των δαπανών για το στόχο «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και
απασχόληση» πρέπει να διατεθεί για την προώθηση των νέων προτεραιοτήτων
της ΕΕ (earmarking).
6.3 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η αναπτυξιακή πολιτική της Ε.Ε βάσει της αναθεωρηµένης στρατηγικής της
Λισσαβόνας εξειδικεύτηκε από την Ελλάδα στο Εθνικό Πρόγραµµα
Μεταρρυθµίσεων (ΕΠΜ) 2005-2008. Ως βασικοί στόχοι του ΕΠΜ έχουν
αναδειχθεί η ενίσχυση της Απασχόλησης, της Ανάπτυξης και της Κοινωνικής
Συνοχής, ενώ περιλαµβάνει παρεµβάσεις που αφορούν στη δηµοσιονοµική
εξυγίανση και τη βιωσιµότητα των δηµόσιων οικονοµικών, καθώς και
διαρθρωτικές αλλαγές στις αγορές προϊόντων (βελτίωση του επιχειρηµατικού
περιβάλλοντος, άνοιγµα αγορών και αύξηση του ανταγωνισµού, δράσεις για την
εξωστρέφεια).
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Παράλληλα αναφέρονται δράσεις για «την προώθηση της Κοινωνίας της Γνώσης,
για την Έρευνα & Ανάπτυξη και την Καινοτοµία». Επίσης δράσεις για τις «Αγορές
Κεφαλαίου, το Περιβάλλον και τη Βιώσιµη Ανάπτυξη, την Περιφερειακή και
Κοινωνική Συνοχή, καθώς και για την Επανίδρυση της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης».
Παράλληλα, για την προγραµµατική περίοδο 2007 – 2013 η Ελλάδα προχώρησε
στην εκπόνηση Εθνικού Στρατηγικού Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ), µε στόχο την
αποτύπωση της εθνικής στρατηγικής, καθώς και την σύνδεση των κοινοτικών
προτεραιοτήτων µε το ΕΠΜ. Σηµειώνεται ότι κάθε εθνικό στρατηγικό πλαίσιο
αναφοράς αποτελεί µέσο αναφοράς για την εκπόνηση του προγραµµατισµού των
∆ιαρθρωτικών Ταµείων (ΕΤΠΑ-ΕΚΤ- Ταµείο Συνοχής ).
Η εθνική στρατηγική, όπως παρουσιάζεται στο ΕΣΠΑ, εστιάζει στην ανάγκη
άσκησης πολιτικής σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο µε τρόπο που θα
καταστήσει τις Περιφέρειες, αλλά και τις πόλεις της χώρας, τόπους έλξης και
εγκατάστασης επιχειρήσεων, βελτιώνοντας ταυτόχρονα το βιοτικό επίπεδο των
πολιτών της και αµβλύνοντας τις διαπεριφερειακές και ενδοπεριφερειακές
ανισότητες. Η νέα αυτή προσέγγιση εδράζεται στην αποτελεσµατικότητα των
πολιτικών µέσω απλοποιηµένων µηχανισµών σχεδιασµού και εφαρµογής.
Ουσιαστικά στόχο (αναπτυξιακό όραµα) για την νέα προγραµµατική περίοδο
αποτελεί:

«η διεύρυνση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της χώρας, η
επιτάχυνση του ρυθµού οικονοµικής µεγέθυνσης και η αύξηση
της παραγωγικότητας σε επίπεδα υψηλότερα του µέσου
κοινοτικού όρου, για την επίτευξη της πραγµατικής σύγκλισης
και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των πολιτών χωρίς
αποκλεισµούς»
Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η στρατηγική εστιάζει :
• στην
προώθηση
της
καινοτοµίας,
της
έρευνας
και
της
επιχειρηµατικότητας καθώς και στη διασύνδεσή τους. Η υποστήριξη της
οικονοµίας της γνώσης θα αναζητηθεί στη διαρκή βελτίωση της παραγωγής
γνώσης από το σύνολο του παραγωγικού ιστού της χώρας,
• στην επένδυση σε βιώσιµες υποδοµές, απαραίτητη προϋπόθεση
βελτίωσης της ελκυστικότητας της χώρας για την προσέλκυση επενδύσεων
και την ποιότητα ζωής,
• στην επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, που κατέχει κυρίαρχη θέση στη
στρατηγική της χώρας και αποσκοπεί στη δηµιουργία περισσότερων αλλά και
καλύτερων θέσεων εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, υπογραµµίζεται η σηµασία
της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση (ΕΣΑ), τόσο όσον
αφορά στον καθορισµό των πολιτικών για την αγορά εργασίας, όσο και τα
µέτρα στον τοµέα της κοινωνικής πολιτικής που αποβλέπουν στην
ενσωµάτωση οµάδων που απειλούνται µε αποκλεισµό.
Στο πλαίσιο ικανοποίησης του αναπτυξιακού οράµατος της χώρας, το ΕΣΠΑ
θέτει πέντε (5) θεµατικές προτεραιότητες, οι οποίες εξειδικεύουν τη στρατηγική
στόχευση της χώρας για τη νέα προγραµµατική περίοδο. Ειδικότερα:
• Επένδυση στον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας.
• Κοινωνία της γνώσης και καινοτοµία.
• Απασχόληση και Κοινωνική Συνοχή.
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• Θεσµικό Περιβάλλον.
• Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών, ως τόπου επενδύσεων,
εργασίας και διαβίωσης.
Επισηµαίνεται ότι βασικό στοιχείο της αναπτυξιακής στρατηγικής της χώρας
αποτελεί η ενδυνάµωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών. Το µέλλον κάθε
ελληνικής Περιφέρειας εξαρτάται από την ανταγωνιστικότητα του
παραγωγικού ιστού της η οποία συνδέεται άµεσα µε τις επενδύσεις σε κλάδους
παραγωγής που είναι εκτεθειµένοι στον εθνικό και διεθνή ανταγωνισµό.
Η στρατηγική ανάπτυξης της χώρας ολοκληρώνεται µε τη χωρική της διάσταση,
µε την εισαγωγή στον προβληµατισµό συγκεκριµένων στοιχείων που
προκύπτουν από τη θεώρηση της γεωγραφικής - φυσικής διάστασης του χώρου.
Η εξισορροπηµένη και αειφόρο χωρική ανάπτυξη φιλοδοξεί να ικανοποιήσει,
ταυτόχρονα, στόχους που συνδέονται άρρηκτα µε την οικονοµία, την κοινωνία
και το περιβάλλον.
Στο ως άνω πλαίσιο οριοθετούνται τρεις στόχοι άµεσα συνδεδεµένοι µε το
χώρο, οι οποίοι και προσδιορίζουν το περιεχόµενο της χωρικής ανάπτυξης:
• η ανάπτυξη ενός ισόρροπου και πολυκεντρικού αστικού συστήµατος και µιας
νέας σχέσης πόλης – υπαίθρου,
• η εξασφάλιση της ισότητας πρόσβασης στις υποδοµές και στη γνώση,
• η αειφόρο ανάπτυξη και ορθολογική διαχείριση και προστασία της φυσικής και
πολιτιστικής κληρονοµιάς.
Έτσι αναδεικνύονται πέντε χωρικές προτεραιότητες:
• η βιώσιµη αστική ανάπτυξη,
• η ανάπτυξη των ορεινών περιοχών,
• η ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών,
• η ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών και των περιοχών που συνδέονται µε
την αλιεία,
• η διασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία.
6.4 ΚΟΙΝΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΚΑΛΠ)

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα καθιέρωσε από 1-1-2003, τη νέα Κοινή Αλιευτική
Πολιτική µε τον αριθ.2371/2002 Καν(ΕΚ) του Συµβουλίου, µε κύριο στόχο την
επίτευξη βιώσιµης εκµετάλλευσης των έµβιων υδρόβιων πόρων και της
υδατοκαλλιέργειας στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης, λαµβάνοντας υπόψη
κατά ισόρροπο τρόπο τις περιβαλλοντικές, οικονοµικές και κοινωνικές πτυχές .
Για τον σκοπό αυτό εφαρµόζεται µια προληπτική προσέγγιση λαµβάνοντας
µέτρα που έχουν ως στόχο τη προστασία και τη διατήρηση των έµβιων υδρόβιων
πόρων, τη λήψη µέτρων για την βιώσιµη εκµετάλλευσή τους και την
ελαχιστοποίηση της επίπτωσης της επίπτωσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων
στα θαλάσσια οικοσυστήµατα
Η Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑΛΠ) καλύπτει δραστηριότητες διατήρησης,
διαχείρισης και εκµετάλλευσης των έµβιων υδρόβιων πόρων την
υδατοκαλλιέργεια
και τη µεταποίηση και εµπορία προϊόντων αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας, κατά το µέτρο που οι δραστηριότητες αυτές
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πραγµατοποιούνται στο έδαφος κρατών µελών, σε κοινοτικά ύδατα ή από
κοινοτικά αλιευτικά σκάφη ή υπηκόους κρατών µελών .
Η ΚΑΛΠ κατευθύνεται από τις ακόλουθες αρχές ορθής διαχείρισης :
• σαφή ορισµό των ευθυνών σε κοινοτικό, εθνικό και τοπικό επίπεδο .
• διαδικασία λήψης αποφάσεων που θα στηρίζεται σε έγκυρες
επιστηµονικές συµβουλές .
• ευρεία συµµετοχή των ενδιαφεροµένων σε όλα τα στάδια της πολιτικής .
• συνοχή µε άλλες κοινοτικές πολιτικές ιδίως µε περιβαλλοντικές κοινωνικές,
περιφερειακές, αναπτυξιακές πολιτικές και πολιτικές προστασίας της
υγείας και του καταναλωτή
Για την επίτευξη των στόχων της νέας ΚΑΛΠ προβλέπεται η εφαρµογή µίας
δέσµης συνεκτικών µέτρων που αφορούν :
α) τη διατήρηση, διαχείριση και εκµετάλλευση των έµβιων υδρόβιων πόρων.
β) στον περιορισµό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της αλιείας .
γ) τους όρους πρόσβασης σε ύδατα και πόρους
δ) τη διαρθρωτική πολιτική και τη διαχείριση της αλιευτικής ικανότητας του
στόλου .
ε) τον έλεγχο και την εφαρµογή
στ)την υδατοκαλλιέργεια
ζ) την κοινή οργάνωση αγορών και
η) τις διεθνείς σχέσεις
Η εφαρµογή των κατευθύνσεων της ΚΑΛΠ, εξειδικεύεται στη Μεσόγειο θάλασσα
µε το κανονιστικό πλαίο των µέτρων διαχείρισης της Μεσογείου, κανονισµός
αριθµ. 1967/2006.
6.5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΙΧ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013

Εισαγωγή
Η αποτύπωση του σηµερινού επιπέδου ανάπτυξης των κλάδων του τοµέα της
Αλιείας της χώρας, δηλαδή της θαλάσσιας αλιείας και του αλιευτικού στόλου, της
υδατοκαλλιέργειας, της µεταποίησης και εµπορίας των προϊόντων αλιείας &
υδατοκαλλιέργειας, που προηγήθηκε ανέδειξε µε σαφήνεια την εικόνα της
εξέλιξης του τοµέα. Τα κύρια χαρακτηριστικά του τοµέα της αλιείας είναι
συνοπτικά τα εξής:
 Η ορθή και αειφόρος διαχείριση του κλάδου της αλιείας συµβάλλει στη
διατήρηση της κοινωνικής και οικονοµικής συνοχής µεγάλων παράκτιων &
νησιωτικών περιοχών, στην εξασφάλιση προϊόντων υψηλής διατροφικής
αξίας και στην εξασφάλιση θέσεων εργασίας σε σηµαντικό αριθµό
ατόµων παράκτιων & νησιωτικών περιοχών στις οποίες δεν υπάρχουν
εναλλακτικές λύσεις εκτός από την ανάπτυξη της αλιείας, της
υδατοκαλλιέργειας και της µεταποίησης
 Ο αλιευτικός στόλος είναι πολυπληθής, αποτελείται κυρίως από µικρά
σκάφη µικρότερα των 12 µέτρων, και είναι µεγάλης ηλικίας. Ο κλάδος είναι
ευάλωτος από οικονοµικής άποψης σε διάφορους παράγοντες που έχουν
σχέση µε τις αλιευτικές αποδόσεις το λειτουργικό κόστος και τις συνθήκες
της αγοράς.
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Η κατάσταση των ιχθυοαποθεµάτων
τα τελευταία είκοσι χρόνια
παρουσιάζει σχετικές τάσεις µείωσης .
 Ο κλάδος της υδατοκαλλιέργειας κατά την τελευταία δεκαετία έχει
αναδειχθεί σε µια από τις πλέον βασικές αναπτυξιακές δραστηριότητες του
πρωτογενούς τοµέα της χώρας (κατέχει την 1η θέση στην Ευρωπαϊκή
Ένωση στην παραγωγή θαλασσινών ειδών µε εντατικό σύστηµα).
Συγχρόνως, ο κλάδος συµβάλλει στην κάλυψη των αναγκών της εγχώριας
και κοινοτικής αγοράς αλλά και στη µείωση του αρνητικού εµπορικού
ισοζυγίου της χώρας, κυρίως µέσω των εξαγωγικών δραστηριοτήτων του
(κατέχει την 2η θέση στο εξαγωγικό εµπόριο στη κατηγορία «τρόφιµα»).
Στα επόµενα χρόνια και στα πλαίσια του σύγχρονου παγκοσµιοποιηµένου
περιβάλλοντος της αγοράς των αλιευτικών προϊόντων και τροφίµων, ο
κλάδος καλείται να καθορίσει νέους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους
ανάπτυξηςτων υδατοκαλλιεργειών, σταθεροποιώντας τη θέση του, αλλά
και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά του σε εγχώριο, κοινοτικό και
διεθνές επίπεδο.
 Η µεταποίηση των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας βοηθάει στη
διάθεση στη αγορά των αλιευτικών προϊόντων, σε µορφές που ταιριάζουν
στις µεταβαλλόµενες διατροφικές συνήθειες των καταναλωτών και στο
σύγχρονο τρόπο διαβίωσης. Η ανάπτυξη του κλάδου θα γίνει κυρίως
µέσω της προσφοράς προϊόντων υψηλής προστιθέµενης αξίας και
υψηλής ποιότητας.
 Η αυξανόµενη ζήτηση των καταναλωτών σε αλιευτικά υγιεινά προϊόντα.
 Η ύπαρξη µεγάλης ακτογραµµής (η µεγαλύτερη της Ευρωπαϊκής Ένωσης)
καθώς και µεγάλου αριθµού νησιών, συµβάλλει στην ανάπτυξη αλιευτικών
κοινοτήτων, των υδατοκαλλιεργειών αλλά και στην ανάπτυξη του τοµέα
της αλιείας γενικότερα.
Σύµφωνα µε την ανάλυση που προηγήθηκε, στο πλαίσιο του παρόντος ΕΠ και
αναφορικά µε τον τοµέα της Αλιείας για την προγραµµατική περίοδο 2007 -2013
τίθεται το ακόλουθο αναπτυξιακό όραµα:

«Η βιώσιµη και αειφόρος ανάπτυξη του τοµέα της Αλιείας στην
κατεύθυνση ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της
διατήρησης της κοινωνικής & οικονοµικής συνοχής»
Το ως άνω αναπτυξιακό όραµα εξειδικεύεται σε σειρά στρατηγικών στόχων, ως
ακολούθως:
Σ.Σ.1:
Η επίτευξη διαρκούς ισορροπίας µεταξύ των αλιευτικών πόρων και
των αντίστοιχων αλιευτικών δραστηριοτήτων, διασφαλίζοντας
ταυτόχρονα την οικονοµική βιωσιµότητα του κλάδου, σύµφωνα µε
τις αρχές της κοινής αλιευτικής πολιτικής .
Σ.Σ 2.1:
Η αειφόρο ανάπτυξη του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας, η
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των παραγόµενων προϊόντων και
των επιχειρήσεων και η διασφάλιση της βιωσιµότητας του κλάδου
(οικονοµική, περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιµότητα).
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Η Ανάπτυξη βιώσιµων επιχειρήσεων στον κλάδο της µεταποίησης
και εµπορίας αλιευτικών προϊόντων και η ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας των επιχειρησιακών δοµών .
Σ.Σ 3 :
Η Βελτίωση του αναγκαίου περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των
επιχειρήσεων του τοµέα της Αλιείας και η επιδίωξη της επίτευξης
των στόχων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής.
Σ.Σ 4:
Η αειφόρο ανάπτυξη επιλεγµένων αλιευτικών περιοχών.
Σ.Σ.5:
Η προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα αυτού που
σχετίζεται µε τον αλιευτικό τοµέα.
Σ.Σ.6:
Η διατήρηση, ενίσχυση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού
του τοµέα, µε παράλληλη στήριξη της ισότητας των ευκαιριών.
Οι τέσσερις πρώτοι στόχοι ικανοποιούνται από την υλοποίηση αντίστοιχων
Αξόνων Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος οι οποίοι είναι :
• ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: «Μέτρα για την προσαρµογή του αλιευτικού
στόλου» .
• ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 : «Υδατοκαλλιέργεια ,αλιεία εσωτερικών
υδάτων, µεταποίηση και εµπορία προϊόντων αλιείας & υδατοκαλλιέργειας».
• ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Μέτρα κοινού ενδιαφέροντος» .
• ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αειφόρο ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών»
Ενώ οι δυο επόµενοι έχουν οριζόντιο χαρακτήρα. Οι 4 Στρατηγικοί Στόχοι θα
υποστηρίζονται από δράσεις τεχνικής υποστήριξης εφαρµογής.
Σ.Σ 2.2:

6.6. ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ
2007-2015
Τιµή Βάσης Ενδιάµεσος
Τιµή Στόχος
• Ποσοτικοποιηµένοι Στόχοι
Έτους 2005
Στόχος
Έτους 2015
Έτους 2010

Α) ∆είκτες Αποτελεσµάτων
•

Αλιευτικός Στόλος –
Προσαρµογή της αλιευτικής
Προσπάθειας

•

Παραγωγή υδατοκαλλιέργειας
(σε τόνους)

Παραγωγή µεταποιητικής
βιοµηχανίας (σε τόνους)
Β) ∆είκτες Επιπτώσεων
•

•

∆ιατήρηση θέσεων εργασίας

93.387GT

-2310 GT

- 5.610

105.511

5.600

11.500

59.300

3.900

8.900

38.150 (1)

800

2.000

38.150 (1)
380
796
∆ηµιουργία νέων θέσεων
εργασίας
(1) υφιστάµενες θέσεις
απασχόλησης
Στο Σχήµα που ακολουθεί παρουσιάζεται το ∆ενδρόγραµµα της στρατηγικής και
των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007 - 2013.
•
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Αναπτυξιακό Όραµα:
Η ∆ιατήρηση και αξιοποίηση των έµβιων υδρόβιων πόρων και η
στήριξη της Υδατοκαλλιέργειας & µεταποίησης,
στην κατεύθυνση ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του αλιευτικού
τοµέα, προστασίας του περιβάλλοντος και προώθηση της τοπικής
ανάπτυξης.

Σ.Σ.1:
Η επίτευξη δοαρκούς
ισορροπίας µεταξύ των
αλιευτικών πόρων και των
αντίστοιχων
δραστηριοτήτων,
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα
την οικονοµική βιωσιµότητα
του κλάδου.

Σ.Σ.2:
Σ.Σ.2.1:Η αειφόρος ανάπτυξη
του κλάδου της
Υδατοκαλλιέργειας, η βελτίωση
της ανταγωνιστικότητας των
παραγόµενων προϊόντων και
των επιχειρήσεων και η
διασφάλιση της βωσιµότητας
του κλάδου (οικονοµική περιβαλλοντική - κοινωνική).
Σ.Σ.2.2: Η ανάπτυξη βιώσιµων
επιχειρήσεων στον κλάδο της
µεταποίησης και εµπορίας
αλιευτικών προϊόντων και
ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας των
επιχειρησιακών δοµών.

Σ.Σ.3:
Η Βελτίωση του
αναγκαίου
περιβάλλοντος για την
ανάπτυξη των
επιχειρήσεων του τοµέα
της Αλιείας και η
επιδίωξη της επίτευξης
των στόχων της ΚΑΛΠ.

Σ.Σ.4:
Η αειφόρος ανάπτυξη
επιλεγµένων αλιευτικών
περιοχών.

Σ.Σ.5:
Η προστασία και
βελτίωση του
περιβάλλοντος, ιδιαίτερα
αυτού που σχετίζεται µε
τον αλιευτικό τοµέα.

Σ.Σ.6:
Η διατήρηση, ενίσχυση
και αξιοποίηση του
ανθρώπινου δυναµικού
του τοµέα, µε παράλληλη
στήριξη της ισότητας των
ευκαιριών.

Στόχοι Οριζόνιου Χαρακτήρα

Άξονας
Προτεραιότητας 1:
Μέτρα για την
προσαρµογή του
αλιευτικού στόλου

Άξονας
Προτεραιότητας 2:
Υδατοκαλλιέργεια Αλιεία Εσωτερικών
Υδάτων - Μεταποίηση
και Εµπορία
Προϊόντων Αλιείας και
Υδατοκαλλιέργειας

Άξονας
Προτεραιότητας 3:
Μέτρα Κοινού
Ενδιαφέροντος

Άξονας
Προτεραιότητας 4:
Αειφόρος Ανάπτυξη
Αλιευτικών Περιοχών

Σχήµα 1: ∆ενδρόγραµµα στοχοθεσίας ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 - 2013
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ
∆ΙΟΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
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7. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το παρόν αποτελεί τη σύνοψη (executive summary) των κυριότερων ευρηµάτων της
Έκθεσης Εκ των προτέρων (ex ante) αξιολόγησης του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος Αλιείας (ΕΠ.ΑΛ) της περιόδου 2007-2013, στο πλαίσιο του έργου
του Συµβούλου της Εκ των προτέρων αξιολόγησης.
Αντικείµενο του έργου του Συµβούλου στην κατεύθυνση βελτιστοποίησης της
κατανοµής των δηµοσιονοµικών πόρων και τη βελτίωση της ποιότητας του
Προγραµµατισµού (Άρθρο 48 παρ. 1 του Κανονισµού για το Ε.Τ.Α.), αποτελεί η
µελέτη και αξιολόγηση των ακολούθων:
• Των διαπιστωµένων αναγκών του τοµέα της Αλιείας και των σχετικών κλάδων.
• Των στρατηγικών στόχων που πρέπει να επιτευχθούν στο πλαίσιο της
προγραµµατικής περιόδου 2007 - 2013.
• Των αναµενόµενων αποτελεσµάτων από την εφαρµογή των δράσεων του ΕΠΑΛ
2007 - 2013.
• Των ποσοτικοποιηµένων στόχων.
• Τη συνοχή της στρατηγικής που προτείνεται για εφαρµογή.
• Το βαθµό στον οποίο έχουν ληφθεί υπόψη οι προτεραιότητες της χώρας και της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
• Τα διδάγµατα και την εµπειρία που αποκτήθηκε από την προγραµµατική
περίοδο (2000 – 2006).
• Την ποιότητα των µηχανισµών για την εφαρµογή, την παρακολούθηση, την
αξιολόγηση και την οικονοµική διαχείριση.
Ειδικότερα η Έκθεση Αξιολόγησης έχει ως στόχο:
• την αξιολόγηση της κοινωνικό-οικονοµικής ανάλυσης και των προσδιορισθεισών
αναγκών του τοµέα της Αλιείας για τη νέα προγραµµατική περίοδο (στο πλαίσιο
του ΕΠΑΛ 2007 - 2013),
• την αξιολόγηση του βαθµού συνέπειας της στρατηγικής, καθώς και του βαθµού
επικινδυνότητας κατά την εφαρµογή της στρατηγικής αυτής,
• την εξέταση της συνεκτικότητας της στρατηγικής µε τις εθνικές πολιτικές και τις
Κοινοτικές στρατηγικές κατευθύνσεις,
• την καταρχήν αξιολόγηση των αναµενόµενων αποτελεσµάτων και επιπτώσεων,
• την αξιολόγηση των προτεινόµενων µηχανισµών εφαρµογής του ΕΠΑΛ 2007 –
2013.
• την αξιολόγηση της κοινοτικής προστιθέµενης αξίας (added value) και των
χωρικών επιπτώσεων του ΕΠΑΛ.
Η παρούσα σύνοψη εστιάζει, στα ανωτέρω θέµατα, καθώς και στη διαδικασία
συνεργασίας του Συµβούλου Αξιολόγησης µε την ΟΣΠ ΕΠ Αλιείας.
Σηµειώνεται ότι κατά τη διάρκεια εκπόνησης του έργου της ex ante
αξιολόγησης, ο σύµβουλος ήταν σε άµεση συνεργασία µε τα µέλη
της ΟΣΠ ΕΠΑΛ, αλλά και τον Σύµβουλο εκπόνησης της ΣΜΠΕ.
Ειδικά για την ΣΜΠΕ, επισηµαίνεται ότι έχουν ληφθεί υπόψη τα
σχετικά συµπεράσµατα της.
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∆ιαδικασία συνεργασίας και σύνταξης της ex ante
Η εκ των προτέρων αξιολόγηση έχει ως στόχο τη βελτιστοποίηση της κατανοµής
των πόρων του προϋπολογισµού στο EΠ.ΑΛ, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας
του προγραµµατισµού. Προσδιορίζει και εκτιµά τις ανισότητες, τα κενά και τις
δυνατότητες ανάπτυξης, τους προς επίτευξη στόχους, τα αναµενόµενα
αποτελέσµατα, τους ποσοτικοποιηµένους στόχους, τη συνέπεια, εάν απαιτείται, της
προτεινόµενης στρατηγικής για τον τοµέα, την κοινοτική προστιθέµενη αξία (added
value), το βαθµό κατά τον οποίον έχουν ληφθεί υπόψη οι κοινοτικές προτεραιότητες,
τα διδάγµατα που αποκοµίστηκαν από την προηγούµενη περίοδο
προγραµµατισµού, καθώς και την ποιότητα των διαδικασιών για την υλοποίηση, την
παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την οικονοµική διαχείριση.
Στο πλαίσιο της εκπόνησης της ex ante αξιολόγησης του ΕΠ Αλιείας 2007 – 2013 ο
Σύµβουλος Αξιολόγησης (ΣΑ) συνεργάστηκε µε στελέχη της Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης
Αλιείας (ΕΥ∆ ΕΠ Αλιείας) και της Οµάδας Σχεδιασµού Προγράµµατος Αλιείας
(Ο.Σ.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ), προχώρησε δε στις κάτωθι ενέργειες :
• Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων από την ΕΥ∆ ΕΠ Αλιείας και σχετικές
Υπηρεσίες Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων (ως πηγές
αξιοποιήθηκαν το ΕΠ.ΑΛ 2000 – 2006, το Ε.Σ.Σ.Α.ΑΛ 2007-2013, οι προτάσεις
κοινωνικοοικονοµικών φορέων, εκθέσεις αξιολόγησης περιόδου 2000-2006,
βάσεις δεδοµένων όπως η New Cronos, κλπ).
• Συνεργασία µε Σύµβουλο εκπόνησης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) ΕΠ Αλιείας.
• Συµµετοχή στις τακτικές Συναντήσεις µε ΟΣΠ ΕΠ Αλιείας.
• Συνεργασία µε τα µέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του
έργου της εκ των προτέρων αξιολόγησης.
Για το περιεχόµενο της εκ των προτέρων αξιολόγησης ο Σύµβουλος Αξιολόγησης
βασίστηκε στα µεθοδολογικά έγγραφα της Ε.Ε (The New Programming
Period,2007-2013: Methodological Working Paper «Draft Working Paper on Ex Ante
Evaluation», στο Προσχέδιο των οδηγιών (Draft Working Paper) για την εκ των
προτέρων αξιολόγηση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του Ε.Τ.Α. που έχει
εκπονηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.), καθώς και στις κατευθύνσεις της
ΕΥΣΣΑΑΠ του ΥΠ.ΟΙ&Ο (Εγκύκλιος για την κατάρτιση της εκ των προτέρων (ex
ante) αξιολόγηση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της Περιόδου 2007-2013, 3η
& 4η Εγκύκλιος για την κατάρτιση των ΕΠ της Προγραµµατικής Περιόδου 20072013, Νοέµβριος 2006). Επίσης στον Κανονισµό (EC) No 1198/2006 καθώς και τον
εφαρµοστικό κανονισµό (EC) No 498/2007.
7.1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΘΕΙΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΚΑΙ

ΤΩΝ

Η κοινωνικοοικονοµική ανάλυση περιλαµβάνει µεγάλο αριθµό από στατιστικά
δεδοµένα (µε πηγές την ΕΣΥΕ ή το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων)
που αφορούν τον τοµέα της Αλιείας, µε έµφαση σε διαρθρωτικούς δείκτες που
σχετίζονται µε τους κλάδους παρέµβασης (θαλάσσια αλιεία, υδατοκαλλιέργεια,
µεταποίηση και εµπορία αλιευτικών προϊόντων, απασχόληση, κλπ). Η
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κοινωνικοοικονοµική ανάλυση περιλαµβάνει ενδελεχή διαχρονική ανάλυση ανά
κλάδο (θαλάσσια αλιεία, υδατοκαλλιέργειες, µεταποίηση) για την περίοδο 2000 –
2005 (πλέον πρόσφατα αξιόπιστα στοιχεία), καθώς και µια συνολική αναφορά της
υφιστάµενης κατάστασης µε τη χρήση δεικτών πλαισίου (context indicators).
Η ανάλυση αποδίδει επαρκώς τόσο τη στατική εικόνα (snapshot), όσο και τη
δυναµική από την εξέλιξη των προηγουµένων ετών (trend analysis). Η διαχρονική
ανάλυση επιτρέπει να φανούν καλύτερα οι αποκλίσεις και προβάλλει τις
προτεραιότητες που είναι κατάλληλες ανά κλάδο. Θα µπορούσε ωστόσο η ανάλυση
να συµπεριλαµβάνει στοιχεία σε επίπεδο ΕΕ-15 και ΕΕ-25, µε στόχο την συγκριτική
παρουσίαση (benchmarking) του τοµέα σε επίπεδο Ε.Ε. Σηµειώνεται, ότι τα στοιχεία
της κοινωνικοοικονοµικής κατάστασης παρουσιάζονται και κατανεµηµένα σε
περιοχές Σύγκλισης και µη Σύγκλισης.
Παράλληλα αποτυπώνεται µε ενδελεχή τρόπο η υφιστάµενη κατάσταση στον τοµέα
του περιβάλλοντος, αλλά και την ισότητα µεταξύ ανδρών – γυναικών (Κεφάλαιο 4).
Για το περιβάλλον η ανάλυση είναι εις βάθος, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις του
Κανονισµού 1198/2006 (αλλά και της Ε.Ε), ενώ για την ισότητα θα ήταν σκόπιµη η
παρουσίαση στοιχείων για τις απασχολούµενες γυναίκες του κλάδου (συνολικά και
ανά τοµέα ή γεωγραφική περιοχή).
Όσον αφορά τις χωρικές διαφοροποιήσεις, παρουσιάζονται βασικά στοιχεία για κάθε
κλάδο (αριθµός σκαφών, χωρητικότητα, µονάδες υδατοκαλλιέργειας και
µεταποίησης, αριθµός εργαζοµένων) σε επίπεδο Περιφέρειας, όχι όµως µια
συνολική κατάταξη. Μόνο στην περίπτωση των στοιχείων απασχόλησης
αποτυπώνεται η εξάρτηση από τον τοµέα, βάσει % απασχολουµένων.
Αναφορικά µε το τµήµα της κοινωνικοοικονοµικής ανάλυσης που αναφέρεται στην
αποτίµηση των αποτελεσµάτων της προγραµµατικής περιόδου 2000-2006
παρατίθενται µεν στοιχεία επιτεύξεων ανά κλάδο (σε επίπεδο Άξονα
Προτεραιότητας – Μέτρο για το ΕΠΑΛ), απουσιάζει όµως µια συνοπτική εκτίµηση
για το ποια είναι η περιφερειακή επίπτωση αυτών των παρεµβάσεων1 βάσει
στοιχείων φυσικού αντικειµένου. Η ανάλυση αυτή θα συνέβαλε στην βελτιστοποίηση
του σχεδιασµού για την κατανοµή των δράσεων σε επίπεδο Περιφέρειας και Στόχου
Σύγκλισης ή µη. Παράλληλα, µε δεδοµένο ότι η απορρόφηση των πόρων αποτελεί
σηµαντικό παράγοντα για το σχεδιασµό θα έπρεπε η ανάλυση της προηγούµενης
προγραµµατικής περιόδου να αναφέρεται σε προβλήµατα και κινδύνους και να
εµπεριέχει και µία συνολική ανάλυση της κατάστασης και απόδοσης των Τελικών
∆ικαιούχων / ωφελούµενων (και άµεσα εµπλεκοµένων την νέα προγραµµατική
περίοδο). Εντοπίζεται ταυτόχρονα η περιορισµένη αναφορά στις επιπτώσεις αυτών
των παρεµβάσεων σε αναπτυξιακούς δείκτες του τοµέα, αντικείµενο εξ’ άλλου της
ex-post αξιολόγησης του ΕΠΑΛ 2000 - 2006. Εντούτοις, διαπιστώνεται η
προσπάθεια εκτίµησης κάλυψης των αναγκών από αυτές τις παρεµβάσεις,
εντοπίζοντας τις ανάγκες που εξακολουθούν να υφίστανται, µε τη λήξη της
τρέχουσας Προγραµµατικής Περιόδου.

1

Σηµειώνεται ότι για την περιφερειακή διάσταση του ΕΠ.ΑΛ 2000 – 2006 παρέχονται στοιχεία κατανοµής
πόρων σε επίπεδο Περιφέρειας, βάσει στοιχείων υλοποίησης.
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Με δεδοµένο ότι η κοινωνικοοικονοµική ανάλυση αποτελεί τη βάση σχεδιασµού του
νέου Επιχειρησιακού Προγράµµατος είναι σηµαντικό να ανατρέχει και σε πολιτικές
που υλοποιήθηκαν στην προηγούµενη προγραµµατική περίοδο και τα διδάγµατα
που προέκυψαν. Το κείµενο του ΕΠΑΛ (έστω και σε περιορισµένο βαθµό)
περιλαµβάνει σειρά ενδεικτικών παραδειγµάτων (π.χ αναφορικά µε δράσεις
εκσυγχρονισµού και αντικατάστασης των αλιευτικών σκαφών). Μια τέτοια θεώρηση
του πρόσφατου προγραµµατικού παρελθόντος επιτρέπει την θεώρηση κινδύνων και
απειλών σε ότι αφορά τουλάχιστον το διαχειριστικό πλαίσιο. Στην κατεύθυνση αυτή
θα ήταν εφικτή η παράθεση µεγαλύτερου αριθµού καλών πρακτικών (best practices)
από την εφαρµογή του ΕΠΑΛ 2000 – 2006 ή άλλων προγραµµάτων της ίδιας
περιόδου (ΠΕΠ). Επισηµαίνεται ότι σε αρκετές περιπτώσεις κατά την διάρκεια της
προγραµµατικής περιόδου παρουσιάστηκαν αστοχίες (καινοτόµες ενέργειες,
πρόωρη συνταξιοδότηση, κλπ), για τις οποίες όµως (και στο πλαίσιο των
Κανονισµών της Ε.Ε) έγιναν οι σχετικές βελτιωτικές κινήσεις.
Η κοινωνικό-οικονοµική ανάλυση ολοκληρώνεται µε την παρουσίαση της ανάλυσης
SWOT για κάθε κλάδο (αλλά και τις αλιευτικές περιοχές – Άξονας Προτεραιότητας
4), ενώ απουσιάζει µια «συνθετική»/συγκεντρωτική SWOT για τον τοµέα συνολικά
(ο Σύµβουλος προχώρησε στην εκπόνηση της συνολικής SWOT στο πλαίσιο του
έργου της αξιολόγησης). Η ανάλυση αυτή (αν και κρίνεται ικανοποιητική), θα
µπορούσε να συνοδεύεται από κατευθύνσεις στρατηγικής-πολιτικής, οι οποίες να
«οδηγούν», στην επόµενη ενότητα, στην παρουσίαση δηλ. του αναπτυξιακού
οράµατος και της στρατηγικής. Τέτοιες προτάσεις θα µπορούσαν να διατυπωθούν
σε κατεύθυνση π.χ. ενίσχυσης επενδύσεων µε σκοπό την αξιοποίηση των ισχυρών
σηµείων δηλ. της εξασφάλισης προϋποθέσεων διατήρησης και ενίσχυσης των
πλεονεκτηµάτων, ισχυροποίησης και ανάπτυξης των αδυναµιών, στοχευόµενης
αξιοποίησης των πλεονεκτηµάτων για την άρση των απειλών, καθώς και άµβλυνσης
των αρνητικών επιπτώσεων, δηλ. ανάσχεσης παρεµβάσεων που δεν συµβάλλουν
στην ανάπτυξη του τοµέα. Ουσιαστικά δηλαδή η ανάλυση της κοινωνικοοικονοµικής
κατάστασης θα µπορούσε να λειτουργήσει ως ένα ασφαλές εργαλείο διαµόρφωσης
της στρατηγικής του ΕΠΑΛ.
Πάντως, ως προϊόν της συνεργασίας του ΣΑ µε την ΟΣΠ, µεταξύ άλλων προέκυψε
µια σειρά προτάσεων εκ µέρους του πρώτου προς την ΟΣΠ, οι οποίες υιοθετήθηκαν
σε µεγάλο βαθµό απ’ αυτές και αφορούσαν ενδεικτικά (οι συστάσεις του αξιολογητή
συνολικά παρουσιάζονται στο τέλος της περίληψης):
Οµογενοποίηση του τρόπου παρουσίασης της κοινωνικοοικονοµικής
κατάστασης ανά κλάδο, καθώς και των αναλύσεων SWOT.
Συστηµατικότερη παρουσίαση των αποτελεσµάτων της προγραµµατικής
περιόδου 2000-06 µε περιορισµό της στοχοθεσίας και έµφαση στις φυσικές
εκροές και την αύξηση δυναµικότητος.
Παρουσίαση των κινδύνων, βέλτιστων πρακτικών και αδυναµιών που
παρατηρήθηκαν στην προγραµµατική περίοδο 2000-06.
Βελτιστοποίηση του τρόπου παρουσίασης των διαπιστωµένων αναγκών του
τοµέα.
7.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Στην ενότητα που αφορά στην αναπτυξιακή στρατηγική για την περίοδο 2007-2013
(για δράσεις που θα χρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΑ), µε βάση τις ανάγκες που
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προκύπτουν από την ανάλυση της κοινωνικό-οικονοµικής κατάστασης επιχειρείται
µια ανάλυση των στόχων και των προτεραιοτήτων του ΕΠ Αλιείας 2007 - 2013. Η
ανάλυση αυτή αναδεικνύει το βαθµό στον οποίο οι στόχοι και οι προτεραιότητες που
έχουν τεθεί στην ενότητα της στρατηγικής ανταποκρίνονται στις ανάγκες που έχουν
προσδιοριστεί. Οι βασικές πτυχές που εξετάζονται στο πλαίσιο της ενότητας είναι η
συνέπεια της στρατηγικής και η ενδεχόµενη επικινδυνότητα κατά την υλοποίησή της.
Αναφορικά µε τη διερεύνηση εκ µέρους του ΣΑ της εσωτερικής συνοχής του
ΕΠ.ΑΛ και την αποτίµηση της συνέργειας των δράσεών του, τη διερεύνηση δηλ. εν
τέλει του βαθµού σύγκλισης των διάφορων παρεµβάσεων του ΕΠ στην κατεύθυνση
της επίτευξης των γενικότερων στόχων και προτεραιοτήτων, προκύπτει ότι και οι
τέσσερις Άξονες Προτεραιότητας (ο Άξονας Προτεραιότητας 5 ενέχει οριζόντιο
χαρακτήρα), παρουσιάζουν αρκετά υψηλή εσωτερική συνοχή, που σηµαίνει ότι οι
στόχοι είναι σχετικοί µεταξύ τους, οι δράσεις που θα αναληφθούν σχετίζονται µε
τους στόχους, αλλά ταυτόχρονα και είναι αµοιβαία συµπληρωµατικές στην επίτευξη
των στόχων του Προγράµµατος.
Το ΕΠ Αλιείας έχει ως στόχο να συµβάλλει στην κάλυψη των εθνικών στρατηγικών
στόχων (όπως έχουν οριστεί στο Ε.Σ.Σ.Α.ΑΛ 2007 - 2013), συµπληρωµατικά µε τα
Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα, αλλά και τοµεακά ΕΠ µε δράσεις που
δρουν υποστηρικτικά στο ΕΠ (π.χ. δράσεις µεταφορών, ενίσχυσης της
ανταγωνιστικότητας, έργα προστασίας περιβάλλοντος, ενίσχυση τοπικής
ανάπτυξης, ενίσχυση ανθρώπινου δυναµικού, κλπ). Η στρατηγική του έχει βασιστεί
σε µια σειρά εισροών, οι οποίες αφορούν στην ανάλυση της κοινωνικό-οικονοµικής
κατάστασης κάθε κλάδου, στα ισχυρά και αδύνατα σηµεία, τις ευκαιρίες και τις
απειλές που προκύπτουν από την προηγούµενη ανάλυση, στις διαπιστωµένες
ανάγκες / προτεραιότητες, καθώς και στις εθνικές (ΕΣΠΑ, ΕΠΜ, Ε.Σ.Σ.Α.ΑΛ) και
Ευρωπαϊκές (Κ.ΑΛ.Π, Στρατηγική Λισσαβόνας και Γκέτεµποργκ, Κανονισµός
Μεσογείου, κλπ.) πολιτικές.
Τα ως άνω αποτελούν (σε πρώτο επίπεδο) µια κοινή βάση και για τους κλάδους του
τοµέα της Αλιείας που ενισχύονται στο ΕΠΑΛ. Σε δεύτερο επίπεδο κάθε τοµέας
προχώρησε στον προσδιορισµό µιας αναπτυξιακής στρατηγικής, κυρίως στην
κατεύθυνση αξιοποίησης των πλεονεκτηµάτων, αντιµετώπισης των αδυναµιών και
ενδεχόµενων απειλών, αλλά παράλληλα στοχεύοντας στην αξιοποίηση των
δυνητικών ευκαιριών (βραχυπρόθεσµων ή µακροπρόθεσµων).
Ειδικότερα:
• Η στρατηγική της θαλάσσιας αλιείας (Άξονας Προτεραιότητας 1), εστιάζεται στην
επίτευξη διαρκούς ισορροπίας µεταξύ των αλιευτικών πόρων και των
αντίστοιχων αλιευτικών δραστηριοτήτων, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την
οικονοµική βιωσιµότητα του κλάδου, σύµφωνα µε τις αρχές της Κοινής
Αλιευτικής Πολιτικής. Το µίγµα πολιτικής αφορά την προστασία και διατήρηση
των πόρων, την αναδιάρθρωση του αλιευτικού στόλου (δράσεις διάλυσης και
εκσυγχρονισµού σκαφών), την ενίσχυση της παράκτιας αλιείας µικρής κλίµακας,
καθώς και την κοινωνικοοικονοµική αποζηµίωση για τη διαχείριση του στόλου.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στην αναδιάρθρωση του αλιευτικού στόλου µε τον
εκσυγχρονισµό των σκαφών, αλλά και την διάλυση αυτών.
• Ο κλάδος της Υδατοκαλλιέργειας (Άξονας Προτεραιότητας 2), στοχεύει την
υλοποίηση δράσεων για την αειφόρο ανάπτυξη του, τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας των παραγόµενων προϊόντων και των επιχειρήσεων, αλλά
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•

•

•

•

παράλληλα και τη διασφάλιση της βιωσιµότητας του. Ειδικότερα υποστηρίζονται
δράσεις για παραγωγικές επενδύσεις (κατασκευή, επέκταση, εξοπλισµό και τον
εκσυγχρονισµό εγκαταστάσεων παραγωγής), υδατοπεριβαλλοντικά µέτρα, µέτρα
για την δηµόσια υγεία, αλλά και την υγεία των ζώων.
Ο κλάδος της µεταποίησης και εµπορίας αλιευτικών προϊόντων (Άξονας
Προτεραιότητας 2), στοχεύει στην ανάπτυξη βιώσιµων επιχειρήσεων, καθώς και
στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρησιακών δοµών. Στο πλαίσιο
αυτό ενισχύονται δράσεις κατασκευή νέων παραγωγικών µονάδων µεταποίησης
αλιευτικών προϊόντων και εγκατάσταση νέων γραµµών παραγωγής,
εκσυγχρονισµού των παραγωγικών µονάδων για τη βελτίωση της απόδοσης
πρώτων και βοηθητικών υλών, τη µείωση των νεκρών χρόνων, τη µείωση του
κόστους συντήρησης, την αύξηση της ποιότητας των προϊόντων, τη βελτίωση
των κοστολογίων των διατιθέµενων στην αγορά προϊόντων και την προώθηση
στον καταναλωτή νέων ελκυστικών προϊόντων. Επιπρόσθετα ιδιαίτερη βαρύτητα
προσδίδεται στην υποστήριξη των διαδικασιών logistics και των συγχρόνων
τρόπων παρακολούθησης και διακίνησης των προϊόντων των επιχειρήσεων,
αλλά και την εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισµού σε σκάφη για ελαφριάς
µορφής µεταποίηση, τυποποίηση και εµπορία, καθώς και δράσεις που
στηρίζουν την βελτίωση των περιβαλλοντικών όρων.
Αναφορικά µε την επιχειρηµατικότητα (Άξονας Προτεραιότητας 3), η στόχευση
αφορά στην βελτίωση του αναγκαίου περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των
επιχειρήσεων του τοµέα της αλιείας. Ιδιαίτερη έµφαση προσδίδεται:
- στην ανάπτυξη – ενίσχυση της συλλογικότητας των παραγωγών,
- στην προστασία και ανάπτυξη της υδρόβιας πανίδας & χλωρίδας και
βελτίωση του υδάτινου περιβάλλοντος,
- στην βελτίωση & αναδιάρθρωση τόπων εκφόρτωσης,
- στην βελτίωση της υποδοµής των αλιευτικών λιµένων,
- στην βελτίωση της ασφάλειας ελλιµενισµού & εκφόρτωσης των
αλιευτικών σκαφών,
- στην αύξηση της ποιότητας & της αξίας των αλιευτικών προϊόντων,
- στην ανάπτυξη της καινοτοµίας στον τοµέα της αλιείας,
- στην ανάπτυξη νέων αγορών για τα αλιευτικά προϊόντα,
- στην τροποποίηση των αλιευτικών σκαφών για άλλες δραστηριότητες
εκτός αλιείας.
Αναφορικά µε την ανάπτυξη των περιοχών που εξαρτώνται από την αλιεία
(Άξονας Προτεραιότητας 4), το ΕΠ στοχεύει στην εφαρµογή δράσεων στην
κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης. Ειδικότερα το ΕΠ προσδίδει βαρύτητα
στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των περιοχών, µέσω της αναδιάρθρωσης
και του αναπροσανατολισµού της παραγωγικής τους βάσης και της δηµιουργίας
νέων θέσεων απασχόλησης εκτός του αλιευτικού τοµέα. Επιπρόσθετα
επιδιώκεται η βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών µέσω της ενίσχυσης
βασικών υποδοµών και της προστασίας του φυσικού και ανθρωπογενούς
περιβάλλοντος.
Τέλος το ΕΠ Αλιείας περιλαµβάνει δυο στόχους µε οριζόντιο χαρακτήρα.
Ειδικότερα οι στόχοι αφορούν την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος,
καθώς και τη διατήρηση, ενίσχυση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού
του τοµέα, µε παράλληλη στήριξη της ισότητας των ευκαιριών. Οι ως άνω στόχοι
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υποστηρίζονται από το σύνολο των Αξόνων Προτεραιότητας του ΕΠ. Ειδικά για
το περιβάλλον το ΕΠΑΛ προωθεί την ισορροπηµένη ανάπτυξη του αλιευτικού
τοµέα, λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος και
στοχεύοντας στην αιεφορική διαχείριση των φυσικών πόρων. Στην κατεύθυνση
αυτή διασφαλίζεται η βιώσιµη ανάπτυξη του αλιευτικού τοµέα, καθώς και η
πρόσβαση στους περιβαλλοντικούς πόρους,
Αναφορικά µε την εκτίµηση της κατανοµής των διαθέσιµων πόρων ανά θεµατική
κατηγορία διαπιστώνεται ότι:
• Μειώνονται τόσο σε απόλυτα, όσο και ποσοστιαία οι πόροι για τις ∆ράσεις
στήριξης της θαλάσσιας αλιείας., αν και εξακολουθούν να καταλαµβάνουν το
µεγαλύτερο τµήµα του ΕΠ (>35%).
• Οι πόροι για τις Υδατοκαλλιέργειες παραµένουν σε απόλυτα µεγέθη ίσοι µε την
προγραµµατική περίοδο 2000 – 2006 (για τα Μέτρα που υφίστανται), αλλά
αυξάνονται ποσοστιαία σε επίπεδο ΕΠ. Προστίθενται επίσης πόροι και για την
υλοποίηση νέων Μέτρων.
• Οι πόροι για την µεταποίηση και την εµπορία αλιευτικών προϊόντων µειώνονται
τόσο απόλυτα, όσο και ποσοστιαία σε σχέση µε το ΕΠ της περιόδου 2000 –
2006.
• Για τα Μέτρα κοινού ενδιαφέροντος οι διατιθέµενοι πόροι µειώνονται σηµαντικά,
τόσο σε απόλυτα µεγέθη, όσο και ποσοστιαία.
• Η προσέγγιση για τις περιοχές που εξαρτώνται από την αλιεία αποτελεί νέο
µέτρο, καταλαµβάνει δε σηµαντικό τµήµα των διατιθέµενων πόρων. Οι πόροι
βέβαια θα µπορούσε να αποτελούσαν µεγαλύτερο τµήµα της δηµόσιας δαπάνης,
καθώς υφίσταται αυξηµένο ενδιαφέρον, ενώ και το µεγαλύτερο τµήµα της χώρας
είναι νησιωτικές και παράκτιες περιοχές.
Όσον αφορά στην εκτίµηση των κινδύνων που σχετίζονται µε την υλοποίηση
του ΕΠ Αλιείας 2007 - 2013, αυτοί µπορούν να είναι είτε κίνδυνοι που σχετίζονται
µε την καταλληλότητα επιλογής των προτεραιοτήτων και του προτεινόµενου
«µίγµατος πολιτικής», είτε κίνδυνοι που αφορούν τον προγραµµατισµό και την
υλοποίηση του Προγράµµατος. Σε γενικές γραµµές, σχετικά µε τους κινδύνους σε
στρατηγικό επίπεδο, εκτιµάται ότι δεν υπάρχει σηµαντικό πρόβληµα, δεδοµένου ότι
το επιλεγµένο µίγµα πολιτικής ελαχιστοποιεί τους κινδύνους και εξυπηρετεί κατά
βέλτιστο τρόπο τις προτεραιότητες και τους στόχους των εθνικών και κοινοτικών
πολιτικών. Εξαίρεση αποτελεί ο (στην παρούσα φάση) χαµηλός βαθµός
διασύνδεσης του ΕΠ µε προγράµµατα που θα χρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ
(ΠΕΠ και τοµεακά), µε δεδοµένο ότι την νέα προγραµµατική περίοδο οι σχετικές
δράσεις θα υλοποιηθούν ουσιαστικά υπό την επίβλεψη άλλου φορέα (ΥΠΟΙΟ). Αν
και έχει ζητηθεί η περιγραφή σχετικών δράσεων για την αλιεία ειδικά ανά ΠΕΠ, σε
αρκετές περιπτώσεις υπάρχει µια απλή αναφορά και όχι σχετική ανάλυση2.
Αντίθετα, ελλοχεύουν κίνδυνοι που σχετίζονται µε την υλοποίηση των δράσεων /
έργων, οι οποίοι µπορεί να οφείλονται σε αδυναµίες των ωφελουµένων (δηµόσιων
φορέων, αλλά κυρίως των αλιέων).
Οι παραπάνω κίνδυνοι εντοπίσθηκαν κατά την ανάλυση της υφιστάµενης
κατάστασης και µε ανταλλαγή απόψεων µε τα στελέχη της ΕΥ∆ του ΕΠΑΛ, αλλά και
τα µέλη της ΟΣΠ Αλιείας. Βασική αιτία των κινδύνων αυτών αποτελεί η σηµαντική
2

Στο πλαίσιο των ΠΕΠ προβλέπεται ο εκσυγχρονισµός αλιευτικών λιµένων.

70

υποστελέχωση και έλλειψη εξειδικευµένης εµπειρίας αρκετών εκ των δυνητικών
ωφελούµενων σε θέµατα προγραµµατισµού, ωρίµανσης και παρακολούθησης
έργων, καθώς και η προβλεπόµενη εµπλοκή νέων φορέων στο σύστηµα
διαχείρισης.
Στην κατεύθυνση αυτή η εµπειρία από την υλοποίηση αντίστοιχων προγραµµάτων
κατά τις προηγούµενες προγραµµατικές περιόδους αποτελεί οδηγό για τον
προσδιορισµό των αιτίων που δηµιουργούν αστοχίες (σε προγραµµατικό ή επίπεδο
εφαρµογής). Με βάση αυτή την εµπειρία ο προγραµµατισµός της προγραµµατικής
περιόδου 2007-2013 ενδέχεται να εµφανίσει αστοχίες λόγω κυρίως των ακόλουθων
αιτίων:
• Χρονικές καθυστερήσεις και διαφοροποίηση του κόστους κατά την υλοποίηση
των έργων ιδιωτών, λόγω αστοχιών του προγραµµατισµού των υποψήφιων
επενδυτών (υποβολή φακέλων µε ελλείψεις, αλλαγές χρονοδιαγράµµατος,
πραγµατοποίηση µη επιλέξιµων δαπανών ή αµφίβολης επιλεξιµότητας), λόγω
σχετικής καθυστέρησης αξιολόγησης των φακέλων από την Υπηρεσία (λόγω
φόρτου εργασίας, έλλειψης κατάλληλων στελεχών π.χ. οικονοµολόγων,
µηχανικών), λόγω καθυστέρησης πιστοποίησης εργασιών από τις Νοµαρχιακές
Υπηρεσίες, κ.λ.π.
• Χρονικές καθυστερήσεις κατά την υλοποίηση έργων δηµόσιου χαρακτήρα
κυρίως λόγω καθυστερήσεων κατά την ωρίµανση.
• Το υφιστάµενο σύστηµα διαχείρισης που θέσπισε η λειτουργία του
Ολοκληρωµένου
Πληροφοριακού
Συστήµατος ∆ιαχείρισης κατά
την
προγραµµατική περίοδο 2000 – 2006, δηµιουργεί αυξηµένο διοικητικό κόστος,
ενώ προκάλεσε καθυστερήσεις (τουλάχιστον τα πρώτα έτη του ΕΠ) στην έγκαιρη
παρακολούθηση των πληρωµών προκειµένου να γίνουν οι απαραίτητες
αναπροσαρµογές στην κατανοµή των πόρων του προγράµµατος και στην
παρακολούθηση των δεικτών, βασικών εργαλείων για την παρακολούθηση των
επιµέρους στόχων κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράµµατος.
Στη βάση των ανωτέρω τίθενται ως απαραίτητες προϋποθέσεις τα ακόλουθα:
 Η οριστικοποίηση του συστήµατος διαχείρισης, παρακολούθησης, αξιολόγησης
και ελέγχου του ΕΠΑΛ 2007 - 2013.
 Η άµεση ενεργοποίηση των νέων δοµών που συµµετέχουν στο σύστηµα
διαχείρισης και ελέγχου.
 Η επιτάχυνση των διαδικασιών ανάπτυξης και ενεργοποίησης του ΟΠΣΑΑ.
Επιπρόσθετα κρίνεται σκόπιµη η υλοποίηση των κάτωθι:
 Η απλούστευση των διαδικασιών παρακολούθησης.
 Η βελτίωση του καταµερισµού εργασιών ανά ∆ιεύθυνση / Τµήµα.
 Η άµεση ενεργοποίηση του ΕΠ.ΑΛ µε σχετική µέριµνα ενδιάµεσης ρύθµισης για
την υλοποίηση Μέτρων / ∆ράσεων που παρουσιάζουν σηµαντικό ενδιαφέρον
(π.χ δράσεις εκσυγχρονισµού αλιευτικών σκαφών). Με τον τρόπο αυτό
ενδεχόµενα να µειωθεί ο κίνδυνος απώλειας πόρων για τα πρώτα έτη του ΕΠ.ΑΛ
(τήρηση κανόνα Ν+2).
 Η επαρκής στελέχωση της ∆ιαχειριστικής Αρχής µε εξειδικευµένο προσωπικό.
 Η δηµιουργία Οδηγών Εφαρµογής των διαφόρων δράσεων, µε στόχο την
έγκαιρη ενηµέρωση των εµπλεκοµένων.
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 Η δυνατότητα άµεσης προσαρµογής της παραγωγής προς είδη µε καλές
προοπτικές εµπορίας και ευελιξία στην επιλογή είδους των θαλασσινών ψαριών,
εκτός αν πρόκειται για τα µεταναστευτικά είδη ψαριών (π.χ τόννος).
 Η προώθηση δηµιουργίας Π.Ο.Α.Υ. σε όλες τις προβλεπόµενες περιοχές της
χώρας. Η ίδρυση νέων και η µετεγκατάσταση υφιστάµενων µονάδων εντός των
ΠΟΑΥ θα συµβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και στην
αποφυγή συγκρούσεων µε άλλες δραστηριότητες όπως ο τουρισµός κ.λ.π.
 Η αναβάθµιση του υπάρχοντος συστήµατος παρακολούθησης και καταγραφής
στοιχείων παραγωγής και απασχόλησης.
 Η εκπόνηση µελετών (π.χ για τη φέρουσα ικανότητα περιοχών για εκτροφή
ψαριών).
 Η παροχή έγκυρης και έγκαιρης ενηµέρωσης και κατάρτισης αλιέων, εµπόρων
και εν γένει απασχολούµενων του τοµέα, µε ιδιαίτερη µέριµνα σε οµάδες όπως
για παράδειγµα αυτή των γυναικών.
7.3 ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Στην ενότητα αυτή εξετάζεται η συνάφεια της στρατηγικής και των πολιτικών του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος µε τις Εθνικές και κοινοτικές πολιτικές.
Τα ειδικά θέµατα που εξετάζονται περιλαµβάνουν συσχέτιση του ΕΠ µε:
• την ΚΑΛΠ,
• το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Αλιείας 2007-2013 (ΕΣΣΑΑΛ),
• το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ),
• το Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων (ΕΠΜ),
• τους στόχους της Λισσαβόνας και της Ε.Ε.
• τις Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές.
Για να καταστεί δυνατός ο έλεγχος της συνέπειας της στρατηγικής προς το πλαίσιο
αναγκών που υπαγορεύονται από τις εθνικές / εσωτερικές και ευρωπαϊκές ανάγκες
και προτεραιότητες, ο ΣΑ κατήρτισε ποιοτικές µήτρες συνάφειας (σύµφωνα µε τη
µεθοδολογία MEANS) για κάθε Άξονα Προτεραιότητας του ΕΠΑΛ. Από τη µελέτη και
ανάλυση των δεδοµένων των πινάκων αυτών, προέκυψε µια σειρά από αξιολογικά
συµπεράσµατα, ανά Άξονα, ως εξής:
• Αναφορικά µε τη συνάφεια µε την Κ.ΑΛ.Π το σύνολο των Αξόνων
Προτεραιότητας του ΕΠ Αλιείας 2007 – 2013, είναι απόλυτα συναφές µε τις
αρχές και τους στόχους της ΚΑΛΠ: Ουσιαστικά το ΕΠ µέσα από την ικανοποίηση
του αναπτυξιακού του οράµατος επιδιώκει (άµεσα και έµµεσα) να εφαρµόσει την
Ευρωπαϊκή στρατηγική για τον τοµέα, χωρίς βέβαια η στρατηγική του να
αποτελεί απλή εφαρµογή των αρχών της σε επίπεδο χώρας.
• Αναφορικά µε τη συνάφεια µε το Ε.Σ.Σ.Α.ΑΛ το σύνολο των Αξόνων
Προτεραιότητας του ΕΠ Αλιείας 2007 – 2013, είναι απόλυτα συναφές µε τις
αρχές και τους στόχους του Ε.Σ.Σ.Α.ΑΛ.
• Αναφορικά µε τη συνάφεια µε το ΕΣΠΑ οι Άξονες Προτεραιότητας του ΕΠ
Αλιείας παρουσιάζουν, σε γενικές γραµµές, ικανοποιητικό βαθµό συνάφειας µε
τους στόχους του ΕΣΠΑ, όλες οι πολιτικές που την αφορούν προωθούνται
τουλάχιστον από έναν Άξονα Προτεραιότητας (Α.Π). Ισχυρή συνάφεια
παρουσιάζουν οι ΑΠ µε τους Γενικούς Στόχους 1, 2, 6, 9 και 16 του ΕΣΠΑ, οι
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•

•

•

οποίοι αφορούν :1 στην «Αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων και των
εισροών Ξένων Άµεσων Επενδύσεων», 2 στην «Ανάπτυξη βιώσιµης
επιχειρηµατικής πρωτοβουλίας», 6 στην «Ενίσχυση της Έρευνας, Τεχνολογίας
και προώθηση της Καινοτοµίας σε όλους τους κλάδους ως βασικού παράγοντα
αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικονοµίας και µετάβασης στην οικονοµία της
γνώσης», 9 στην «∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» και 16 στην
«Αειφορική διαχείριση του Περιβάλλοντος», οι οποίοι υποστηρίζονται σχεδόν
από το σύνολο των διαθέσιµων πόρων του ΕΠ.ΑΛ 2007 – 2013 (85-100%).
Όσον αφορά στη συσχέτιση του ΕΠ µε το Εθνικό Πρόγραµµα
Μεταρρυθµίσεων, όλες οι πολιτικές του ΕΠΜ προωθούνται από τουλάχιστον
έναν στόχο του κάθε ΑΠ εκτός από την πολιτική που αφορά στην αποκατάσταση
της δηµοσιονοµικής ισορροπίας και την εξασφάλιση της µακροχρόνιας
βιωσιµότητας των δηµόσιων οικονοµικών, η οποία δεν παρουσιάζει συνάφεια µε
κανένα από τους στόχους των ΑΠ. Οι πολιτικές «Βελτίωση του επιχειρηµατικού
περιβάλλοντος» και «Αύξηση της απασχόλησης», οι οποίες προωθούνται
σχεδόν από όλους τους στόχους των ΑΠ σε µεγάλο ποσοστό, έχουν υψηλό
βαθµό συνάφειας µε το ΕΠΜ.
Σχετικά µε τη συµβολή της στρατηγικής του ΕΠ στους στόχους της ΣτΛ όλες
οι πολιτικές προωθούνται τουλάχιστον από έναν στόχο των ΑΠ, εκτός από τις
πολιτικές «∆ηµοσιονοµική προσαρµογή» και «Ολοκλήρωση της εσωτερικής
αγοράς», οι οποίες δεν παρουσιάζουν συνάφεια µε κανένα από τους στόχους
των ΑΠ. Το πεδίο πολιτικής που αφορά στη «Βελτίωση του επιχειρηµατικού
περιβάλλοντος» παρουσιάζει ισχυρή συνάφεια µε τους περισσότερους από τους
των ΑΠ, οµοίως δε και το πεδίο πολιτικής «Ενίσχυση του ανταγωνισµού»,
κυρίως µε τον ΑΠ2 και ΑΠ3.
Το ΕΠ εµφανίζει συνάφεια, αλλού υψηλότερη και αλλού χαµηλότερη και µε τις
τρεις ΚΣΚΓ. Τον υψηλότερο βαθµό συνάφειας εµφανίζει στις ΚΣΚΓ 1.2 για την
«Ενίσχυση των συνεργειών ανάµεσα στην προστασία του περιβάλλοντος και
στην ανάπτυξη», αλλά και στην ΚΣΓΣ 2.2 για την «∆ιευκόλυνση της καινοτοµίας
και προώθηση της επιχειρηµατικότητας».

7.4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ.

Για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του ΕΠ Αλιείας, απαιτείται η απεικόνιση
των κυριότερων παρεµβάσεων και αποτελεσµάτων του µέσω ενός συστήµατος
κατάλληλων δεικτών. Η επιλογή ενός δείκτη του ΕΠ κρίνεται από την ταυτόχρονη
ικανοποίηση κριτηρίων όπως, η καταλληλότητα, δηλ. κατά πόσο ο δείκτης είναι
αντιπροσωπευτικός για τις αντίστοιχες δράσεις που θα υλοποιεί ο Άξονας
Προτεραιότητας και µετρησιµότητα, δηλ. κατά πόσο είναι εφικτό να υπολογιστούν οι
τιµές βάσης και τιµές στόχου στο πλαίσιο της προγραµµατικής περιόδου αναφοράς,
αλλά και η αναλογικότητα (κατανοµή πόρων).
Βασική προϋπόθεση αποτελεί, βέβαια, ο σαφής ορισµός των δεικτών µε εξειδίκευση
των παραµέτρων που τους προσδιορίζουν (σαφής προσδιορισµός της
δραστηριότητας / παρέµβασης που µετρούν, του πεδίου αναφοράς των στόχων, της
µονάδας µέτρησης, ορισµός της τιµής-βάσης από αξιόπιστες και επαρκείς πηγές,
µεθοδολογία ποσοτικοποίησης µε χρήση ενδεχοµένως µέσου µοναδιαίου κόστους,
καθώς και µεθοδολογία / παραδοχές υπολογισµού), ώστε να µην υπάρχουν
ερωτηµατικά για το τι ακριβώς µετράει ο δείκτης.
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Βασικές διαπιστώσεις από το υφιστάµενο σύστηµα δεικτών και στόχων του ΕΠΑΛ
είναι οι ακόλουθες:

Σε όλους τους Άξονες Προτεραιότητας υφίστανται ποσοτικοποιηµένοι στόχοι,
µε αντίστοιχους δείκτες εκροών, αποτελέσµατος και επιπτώσεων (νέες θέσεις
απασχόλησης).

Είναι ίσως σκόπιµη η στοχοθέτηση της επίπτωσης κάθε Άξονα
Προτεραιότητας στη δηµιουργία απασχόλησης, µε δεδοµένα όµως τα
προβλήµατα αξιοπιστίας οποιασδήποτε ποσοτικοποίησης, σε σχέση µε τη
µεθοδολογία εκτίµησης αυτού του στόχου.

Σε γενικές γραµµές τηρούνται τα βασικά κριτήρια επιλογής των δεικτών
(καταλληλότητα, µετρησιµότητα, αναλογικότητα).

Οι εκτιµήσεις για την ποσοτικοποίηση των δεικτών έχουν προσεγγισθεί
ορθολογικά, µε βάση την προηγούµενη εµπειρία (Β΄ και Γ΄ ΚΠΣ), καθώς και µε
βάση τα µέσα µοναδιαία κόστη, αν και σε αυτές τις εκτιµήσεις ενυπάρχει ένα
ποσοστό σφάλµατος.
Στο πλαίσιο των ανωτέρω, στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας περιλαµβάνονται
18 δείκτες: 9 δείκτες πραγµατοποίησης / εκροών, 6 δείκτες αποτελεσµάτων, καθώς
και 3 δείκτες επιπτώσεων, στο επίπεδο δε του Προγράµµατος η επάρκεια των
δεικτών κρίνεται ικανοποιητική.
Ειδικότερα:
• Στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Μέτρα για την προσαρµογή του αλιευτικού
στόλο» περιλαµβάνονται 5 δείκτες (3 εκροών και 2 αποτελεσµάτων),
• στον Άξονα Προτεραιότητας2 : «Υδατοκαλλιέργεια, αλιεία εσωτερικών
υδάτων, µεταποίηση και εµπορία προϊόντων αλιείας & υδατ/γειας»
περιλαµβάνονται 6 δείκτες (2 εκροών, 2 αποτελέσµατος και 2 επιπτώσεων),
• στον Άξονα
Προτεραιότητας 3: «Μέτρα Κοινού Ενδιαφέροντος»
περιλαµβάνονται 2 δείκτες εκροών και 1 αποτελεσµάτων,
• στον Άξονα Προτεραιότητας 4: «Αειφόρο ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών»
καταγράφονται 3 δείκτες, ένας για κάθε κατηγορία, ενώ
• στον Άξονα Προτεραιότητας 5: «Τεχνική Βοήθεια» καταγράφεται ένας δείκτης
εκροών.
Αναφορικά µε τον τοµέα της απασχόλησης η διατήρηση 2.000 θέσεων εργασίας
χαρακτηρίζεται ως ρεαλιστικός και ικανοποιητικός στόχος (Άξονας Προτεραιότητας
1), όπως ικανοποιητική κρίνεται η δηµιουργία 796 νέων θέσεων εργασίας στο
πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2, και 290 θέσεων στο πλαίσιο του Άξονα 4
(πάντα βάσει των διατιθέµενων πόρων, αλλά και το µέγεθος κάθε κλάδου). Οι
χαρακτηρισµοί ρεαλιστικός και ικανοποιητικός αποτελούν ποιοτικές εκτιµήσεις,
οφείλονται δε στο γεγονός ότι η παρέµβαση που επιχειρείται µέσω του
Προγράµµατος είναι περιορισµένη και περιλαµβάνει δράσεις οι οποίες
συνεπάγονται απώλεια θέσεων. Αθροιστικά η διατήρηση και η δηµιουργία µόνιµων
θέσεων
απασχόλησης
(περίπου
3.300
περιλαµβανοµένων
και
των
πολλαπλασιαστικών επιπτώσεων µε συντελεστή της τάξης του 1,2) προκύπτει από
δαπάνη περίπου 69.000 ευρώ ανά θέση εργασίας, ποσό το οποίο κινείται στο
πλαίσιο της ελληνικής οικονοµίας.
Συνολικά εποµένως το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας 2007 – 2013 θα
συνεισφέρει στη δηµιουργία περίπου 1.086 θέσεων εργασίας, οι οποίες λόγω
πολλαπλασιαστικών αποτελεσµάτων µπορεί να ανέλθουν στις 1.300.
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Όσον αφορά το περιβάλλον, τόσο η µείωση της αλιευτικής προσπάθειας όσο και η
ύπαρξη σειράς συνοδευτικών µέτρων (υδατοπεριβαλλοντικά, µέτρα για τη
διασφάλιση της δηµόσιας υγείας, µέτρα για τη υγεία των ζώων, µέτρα προστασίας
και ανάπτυξης της υδρόβιας πανίδας και χλωρίδας), έχουν άµεση ή έµµεση
επίπτωση.
Η ανάπτυξη υποδοµών θα συνεισφέρει θετικά και προς την προστασία του
περιβάλλοντος και προς την αειφορία, δεδοµένου ότι θα βελτιώσει τα επίπεδα
προστασίας και ελέγχου των διακινούµενων αλιευτικών προϊόντων. Αναλυτικά οι
επιπτώσεις από την υλοποίηση του ΕΠΑΛ 2007 – 2013 περιγράφονται στην ΣΜΠΕ.
Αναφορικά µε την εφικτότητα των στόχων του προγράµµατος, ο αξιολογητής εκτιµά
ότι η ποσοτικοποίηση των δεικτών είναι ορθολογική, βασίστηκε δε σε στοιχεία
µοναδιαίου κόστους, δηλ. έγινε µε βάση το µέσο κόστος υλοποίησης επιλεγµένων
τύπων πράξεων της προηγούµενης περιόδου, σύµφωνα µε εκτιµήσεις των
αρµόδιων στελεχών των ΕΥ∆ των ΠΕΠ, καθώς και εκτιµήσεις των αξιολογητών της
προηγούµενης περιόδου (από τις σχετικές εκθέσεις αξιολόγησης), υπάρχει όµως
διαφοροποίηση στα µοναδιαία κόστη από Περιφέρεια σε Περιφέρεια, λόγω της
γεωγραφικής τους ιδιαιτερότητας.
7.5 ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ / ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Όσον αφορά στους µηχανισµούς και τις διαδικασίες εφαρµογής, η αξιολόγηση
εκτιµά καταρχήν ότι παρά το απαιτητικό πλαίσιο της νέας προγραµµατικής
περιόδου, ο εκσυγχρονισµός των µηχανισµών εφαρµογής µέχρι σήµερα, κυρίως
κατά τη διάρκεια της προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου έχει βελτιώσει
σηµαντικά την αποτελεσµατικότητα, σε σχέση τόσο µε την υλοποίηση των έργων,
όσο και µε την εν γένει διαχείριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος.
Το νέο διαχειριστικό και ελεγκτικό πλαίσιο για το ΕΠ.ΑΛ προσοµοιάζει σε µεγάλο
βαθµό µε το αντίστοιχο πλαίσιο της περιόδου 2000-2006, µε κύρια χαρακτηριστικά
του την ενίσχυση της διοικητικής αποτελεσµατικότητας, τις διευρυµένες και
αυστηρότερες ελεγκτικές και δηµοσιονοµικές διαδικασίες, την αυστηρότητα του
προγραµµατισµού, την δηµοσιονοµική αυστηρότητα και τον αυστηρότερο έλεγχο της
τήρησης της αρχής της προσθετικότητας. Παράλληλα σηµαντικό στοιχείο αποτελεί η
δηµιουργία νέων φορέων, αλλά και η ενεργοποίηση ΟΠΣ (ΟΠΣΑΑ)
προσαρµοσµένου στις ανάγκες του ΕΤΑ. Επίσης προάγεται η ενδυνάµωση της
εταιρικής σχέσης διαµέσου των σχετικών διαδικασιών σχεδιασµού και τη λειτουργία
των µηχανισµών.
Το νέο διαχειριστικό και ελεγκτικό πλαίσιο για το ΕΠ παρουσιάζει σηµαντικές
διαφορές σε σχέση µε το αντίστοιχο πλαίσιο της περιόδου 2000-2006. Ειδικότερα:
1. Το ΕΠΑΛ δεν εντάσσεται στο πλαίσιο των προγραµµάτων που
συγχρηµατοδοτούνται από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, Ταµείο
Συνοχής), µε αποτέλεσµα να περιορίζεται ο εποπτικός ρόλος της κεντρικής
διαχειριστικής αρχής (ΥΠΟΙΟ). Η ∆ιαχειριστική Αρχή συνεργάζεται όµως µε την
Εθνική Αρχή Συντονισµού Προγραµµάτων για τον συντονισµό των Ταµείων.
2. ∆εν υφίσταται συµπλήρωµα προγραµµατισµού, συνεπώς το ΕΠ.ΑΛ αποτελεί
ουσιαστικά το µοναδικό προγραµµατικό κείµενο.
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3. ∆ιαχωρίζονται σαφώς οι λειτουργίες, οι αρµοδιότητες και οι ευθύνες των
οργάνων που θα υποστηρίζουν το νέο σύστηµα, µε αποτέλεσµα την σχετική
αυτοτέλεια του ΕΠΑΛ σε σχέση µε την προγραµµατική περίοδο 2000 – 2006
(κεντρική αρχή πληρωµής, κεντρικό ΟΠΣ, κλπ).
4. Καθιερώνονται νέες ενιαίες και τυποποιηµένες διαδικασίες για τη διαχείριση, τον
έλεγχο, καθώς και τις ροές χρηµατοδοτήσεων.
5. Βασικός φορέας άσκησης της ελεγκτικής διαδικασίας είναι η Ε∆ΕΛ. Οι έλεγχοι
διενεργούνται από ελεγκτικές οµάδες που συγκροτούνται µε εντολή του
Προέδρου της. Οι ελεγκτικές οµάδες συγκροτούνται από υπαλλήλους των
∆ιευθύνσεων και µπορούν να συµµετέχουν και υπάλληλοι των λοιπών
υπηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής. Στις ελεγκτικές
οµάδες µπορούν να συµµετέχουν ιδιώτες εµπειρογνώµονες εγγεγραµµένοι στο
µητρώο εµπειρογνωµόνων, ενώ οι υπηρεσίες ελέγχουν µπορούν να ανατίθενται
και σε ελεγκτικές εταιρείες.
6. Η ∆ιαχειριστική Αρχή αναλαµβάνει πρόσθετες αρµοδιότητες, ενισχύοντας τον
ρόλο της ως βασικός φορέας υλοποίησης του ΕΠ.
7. ∆ηµιουργείται Αρχή Πιστοποίησης, µε στόχο την πιστοποίηση των καταστάσεων
δαπανών και αιτήσεων πληρωµών.
8. Παρέχεται η δυνατότητα «πρόσληψης» ενδιάµεσου φορέα / ων για την ανάληψη
τµήµατος των αρµοδιοτήτων / λειτουργιών της ΕΥ∆ ΕΠΑΛ.
9. Προβλέπεται η ανάπτυξη Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος
(ΟΠΣΑΑ), το οποίο θα αντικαταστήσει το µέχρι σήµερα ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ του
ΥΠΟΙΟ.
10. Στο πλαίσιο του ΕΠΑΛ δύναται αν αξιοποιηθούν χρηµατοδοτικά µέσα για την
ενίσχυση επιχειρήσεων, πρωτίστως ΜΜΕ και ΠΜΕ. Τα χρηµατοδοτικά µέσα
µπορείς να είναι ταµεία επιχειρηµατικού κεφαλαίου, ταµεία εγγυήσεων και ταµεία
δανειοδοτήσεων, έστω και αν παρεµβάλλονται ταµεία χαρτοφυλακίου.
Με βάση τα παραπάνω διαπιστώνεται υψηλός βαθµός κάλυψης τόσο των
αδυναµιών των προηγούµενων διατάξεων εφαρµογής όσο και των απαιτήσεων των
νέων κανονισµών.
7.6 ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

Α. Κοινοτική Προστιθέµενη Αξία
Η υλοποίηση του ΕΠΑΛ 2007-2013, συνιστά µία δέσµη παρεµβάσεων µε σηµαντική
προστιθέµενη αξία η οποία µεταφέρεται µέσω των διοικητικών και
χρηµατοοικονοµικών µηχανισµών της Ε.Ε από τα λοιπά Κράτη Μέλη προς την
Ελλάδα.
Η κοινοτική αυτή προστιθέµενη αξία αποτελεί ένα σύνολο επιµέρους αξιών που
διαµορφώνονται από τα στοιχεία που συνθέτουν την επιχειρησιακή παρέµβαση. Η
κοινοτική συµµετοχή που αφορά στη χρηµατοδότηση των διαφόρων παρεµβάσεων
του προγράµµατος, δηµιουργεί εισροή στο οικονοµικό σύστηµα του τοµέα και
αύξηση άµεσα ή έµµεσα της προστιθέµενης αξίας µετρούµενης σε χρηµατικούς
όρους. Η αύξηση της προστιθέµενης αυτής αξίας διαχέεται στους διάφορους
κλάδους της οικονοµίας και εποµένως η επίδρασή της εκτείνεται και πέραν του
τοµέα της αλιείας.
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Η συνολική εποµένως κοινοτική προστιθέµενη αξία από το πρόγραµµα είναι
ιδιαίτερα σηµαντική, περιλαµβάνει ποσοτικά και ποσοτικά στοιχεία και εκτείνεται όχι
µόνο στις περιοχές που αφορά το πρόγραµµα αλλά και στο σύνολο της χώρας
µέσω της δευτερογενούς επίδρασής του στο σύνολο των κλάδων της οικονοµίας.
Εξειδικεύοντας, το ΕΠ.ΑΛ 2007 – 2013 εκτιµάται ότι συµβάλλει σηµαντικά και
ουσιαστικά στην Κοινοτική προστιθέµενη αξία στο πλαίσιο της συνολικής
στρατηγικής της Ε.Ε. (ΚΑΛΠ, ΣτΛ) και της ειδικότερης συναφούς µε αυτό
στοχοθεσίας του ΕΤΑ. Ειδικότερα, προς την κατεύθυνση αυτή εκτιµάται ότι
συµβάλλουν:
• Η οικονοµική προστιθέµενη αξία του ΕΠ από την άποψη της προσθετικότητας,
µε την διάθεση πόρων για την Αλιεία, παρά τους περιορισµούς του γενικότερου
χρηµατοδοτικού πλαισίου στο οποίο εντάσσεται το ΕΠ (συνολικοί πόροι για την
Ελλάδα κατά την νέα προγραµµατική περίοδο), επιπρόσθετα και
συµπληρωµατικά προς τους πόρους που διατίθενται από τις παρεµβάσεις του
ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ (∆ιαρθρωτικά Ταµεία) για τον τοµέα της Αλιείας µέσω των ΕΠ
και ΠΕΠ, καθώς και από αµιγώς εθνικούς πόρους.
• Οι παρεµβάσεις του ΕΠ για την γενική ποιοτική βελτίωση του τοµέα αλιείας, την
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την προστασία του περιβάλλοντος και την
αειοφόρο ανάπτυξη υποστηρίζουν πλήρως τα σχετικά πεδία πολιτικής του ΕΤΑ
και προάγουν την ανάπτυξη, την απασχόληση αλλά και την οικονοµική και
κοινωνική συνοχή, τις ίσες ευκαιρίες για όλους και την καταπολέµηση του
κοινωνικού αποκλεισµού, σύµφωνα µε τις οριζόντιες Κοινοτικές πολιτικές και
προτεραιότητες.
• Οι παρεµβάσεις (έστω και περιορισµένες) του ΕΠ για την προώθηση της
έρευνας – τεχνολογίας και της καινοτοµίας, που δίνουν επιχειρησιακή υπόσταση
στον κοινό Ευρωπαϊκό στόχο για την µετάβαση στην οικονοµία και την κοινωνία
της γνώσης.
• Οι παρεµβάσεις που αφορούν την αειοφόρο ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών,
αποτελούν µια καινοτοµική δράση στο πλαίσιο του ΕΤΑ, συµβάλλοντας στην
υλοποίηση µιας αναπτυξιακής στρατηγικής που βασίζεται στα κριτήρια της
αειφορίας.
• Η ποιοτική και ποσοτική προστιθέµενη αξία στο γενικότερο σύστηµα εφαρµογής
των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων, συµπεριλαµβανοµένων των διαδικασιών
προώθησης της συνεργασίας και της εταιρικής σχέσης σε όλα τα επίπεδα
σχεδιασµού, υλοποίησης και διαχείρισης αναπτυξιακών παρεµβάσεων, καθώς
και των διαδικασιών πολυετούς προγραµµατισµού, παρακολούθησης,
αξιολόγησης και υγιούς οικονοµικής διαχείρισης που προκύπτουν από την ίδια
την υλοποίηση του ΕΠ, αλλά και ως σηµαντικό µέρος επιµέρους
προβλεπόµενων παρεµβάσεών του.
Β. Χωρική ∆ιάσταση ΕΠΑΛ
Αναφορικά µε την επίτευξη χωρικής συνοχής αυτή αποτελεί βασικό στόχο της
πολιτικής συνοχής της Ε.Ε και πρέπει να αποτυπώνεται στο ΕΠΑΛ. Η δυνατότητα
αξιολόγησης της χωρικής διάστασης του συγκεκριµένου ΕΠ είναι σχετικά
περιορισµένη, µε δεδοµένη την σχεδιαζόµενη οριζόντια εφαρµογή των
παρεµβάσεών του στο σύνολο της χώρας. Το ΕΠ Αλιείας 2007-13 πάντως,
αναµένεται να έχει θετική συµβολή στην µείωση των περιφερειακών και τοπικών
ανισοτήτων µέσω των δράσεων που αφορούν στην στήριξη του τοµέα της αλιείας
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και των κλάδων που εντάσσονται σε αυτή (θαλάσσια αλιεία, υδατοκαλλιέργειες,
µεταποίηση και εµπορία), αλλά και ειδικότερα την υλοποίηση ολοκληρωµένων
δράσεων για συγκεκριµένες περιοχές που εξαρτώνται από την αλιεία (ΑΠ4).
Σηµειώνεται ότι θα ήταν σκόπιµη (αν και όχι προαπαιτούµενη από τον Κανονισµό) η
αναφορά στις περιοχές που θα εφαρµοστεί ο ΑΠ4 (σχετική αναφορά περιορισµένου
χαρακτήρα επιχειρείται στην ενότητα ανάλυσης της κοινωνικοοικονοµικής
κατάστασης, µε την παρουσίαση των περιοχών που εξαρτώνται από την αλιεία,
βάσει στοιχείων απασχόλησης).
Σε ότι αφορά στην Περιφερειακή κατανοµή των πόρων, ποσοστό 64,5% της
Κοινοτικής Συµµετοχής του ΕΠ κατευθύνεται προς τις 11 Περιφέρειες Στόχου
Σύγκλισης, ενώ το υπόλοιπο 35,5% προς τις 2 Περιφέρειες εκτός Στόχου Σύγκλισης
(Νότιο Αιγαίο και Στερεά Ελλάδα). Σηµειώνεται ότι η κατανοµή των πόρων δεν
παρουσιάζεται στο ΕΠΑΛ σε επίπεδο Περιφέρειας, καθώς δεν ζητείται κάτι σχετικό.
Η κατανοµή που έχει πραγµατοποιηθεί από την ΟΣΠ, έχει βασισθεί σε στατιστικά
δεδοµένα (βασικούς δείκτες), όπως εισόδηµα από αλιεία, απασχολούµενοι στον
τοµέα, αριθµός σκαφών, αριθµός µονάδων υδατοκαλλιεργειών, κλπ, αλλά και
στοιχεία που αφορούν την υλοποίηση του ΕΠΑΛ 2000 – 2006.
Με βάση τα ανωτέρω, είναι προφανές ότι, αν και στο προγραµµατικό κείµενο του
ΕΠ οι χωρικές αναφορές είναι σχετικά περιορισµένες, αντίθετα, κατά το στάδιο της
υλοποίησης, το ΕΠ θα αποκτήσει µια πολύ σαφή και διακριτή χωρική διάσταση
πέρα από τα συνήθως αναµενόµενα, καθότι αυτή δεν θα αφορά απλά την χωρική
καταγραφή των παρεµβάσεων, αλλά θα αναδεικνύει και µια σαφή χωρική
διαφοροποίηση της στρατηγικής του ΕΠ στην πράξη, η οποία θα αµβλύνεται
(ενδεχοµένως όµως όχι πλήρως), µόνο αν στην εικόνα προστεθούν και οι
παρεµβάσεις που χρηµατοδοτούνται από αµιγώς εθνικούς πόρους. Το παρόν
πρώιµο στάδιο εξειδίκευσης του αναπτυξιακού σχεδιασµού που αποτυπώνεται στο
προγραµµατικό κείµενο του ΕΠΑΛ 2007 – 2013 δεν επιτρέπει περαιτέρω ανάλυση
αυτής της διάστασης στο πλαίσιο της ex ante αξιολόγησης, µια τέτοια ανάλυση
όµως θα καταστεί δυνατή, και µάλιστα ως ένα από τα σηµεία ιδιαίτερου
ενδιαφέροντος, κατά την ενδιάµεση αξιολόγηση του ΕΠ. Σε κάθε περίπτωση,
επισηµαίνεται ότι η απαιτούµενη χωρική διαφοροποίηση της στρατηγικής είναι
απαραίτητο να αποτελέσει από νωρίς σηµείο ιδιαίτερης προσοχής κατά το επόµενο
στάδιο εξειδίκευσης του σχεδιασµού του ΕΠ και την διαµόρφωση ενός άτυπου
Συµπληρώµατος Προγραµµατισµού, έτσι ώστε καταστεί δυνατή η έγκαιρη λήψη των
απαραίτητων αποφάσεων που θα οδηγήσουν στην απρόσκοπτη και χωρίς
καθυστερήσεις υλοποίηση του ΕΠ (στοιχείο ιδιαίτερα σηµαντικό για τις Περιφέρειες
Μεταβατικής Στήριξης µε βάση τους περιορισµούς που απορρέουν από τον κανόνα
Ν+2), αλλά και για να εξασφαλισθεί εξ αρχής ο απαιτούµενος συντονισµός των
παρεµβάσεων του ΕΠ µε αυτές που θα υποστηριχθούν από αµιγώς εθνικούς
πόρους, έτσι ώστε να επιτευχθεί η προγραµµατικά και χρονικά ισόρροπη εφαρµογή
των πολιτικών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων στο σύνολο της
Ελληνικής επικράτειας.
Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της αξιολόγησης, ο σύµβουλος προχώρησε σε σειρά
συστάσεων / επισηµάνσεων αναφορικά µε το περιεχόµενο του ΕΠΑΛ 2007 – 2013.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι ως άνω συστάσεις, καθώς και το πώς
αντιµετωπίστηκαν από την τελική έκδοση του Προγράµµατος:
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ανάλυση κοινωνικοοικονοµικής κατάστασης και προσδιορισθεισων αναγκών
Επικαιροποίηση της κοινωνικοοικονοµικής κατάστασης
µε τα πιο πρόσφατα στοιχεία (2005).

Επικαιροποιήθηκαν τα στοιχεία

Να χρησιµοποιηθούν στοιχεία ΕΕ-25 και ΕΕ-15, µε
στόχο την συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking).

∆εν κρίθηκε αναγκαία

(1)

Οµογενοποίηση του τρόπου παρουσίασης της
κοινωνικοοικονοµικής κατάστασης ανά τοµέα
(περιφερειακή κατανοµή, κοινή χρονοσειρά,
κλπ).

Τα στοιχεία παρουσιάζονται µε
οµογενοποιηµένο τρόπο στην τελική έκδοση.

∆εν παρουσιάζονται στοιχεία για την απασχόληση των
γυναικών

∆εν κρίθηκε σκόπιµη η παρουσίαση σχετικών
στοιχείων,
λόγω
χαµηλού
βαθµού
αξιοπιστίας.

Συνολική παρουσίαση κατάταξης Περιφερειών / Νοµών
µε βάση στοιχεία κοινωνικοοικονοµικής κατάστασης.

∆εν κρίθηκε σκόπιµη. Παρουσιάζεται όµως η
εξάρτηση των Νοµών της χώρας, βάσει
στοιχείων απασχόλησης.

Η ανάλυση SWOT µπορεί να ξεκινά από την
επισήµανση των απειλών και να καταλήγει σε αυτήν
των προοπτικών (ως προς το εξωτερικό περιβάλλον),
αντιστοιχίζοντας
σε
αυτές
τις
συγκεκριµένες
δυνατότητες και αδυναµίες της περιοχής (εσωτερικό
περιβάλλον).

∆εν κρίθηκε απαραίτητη.

Παρουσίαση συνολικής SWOT ανάλυσης για τον τοµέα

∆εν κρίθηκε απαραίτητη. Έχει συµπεριληφθεί
στο κείµενο της ex ante αξιολόγησης.

Χρησιµότερος ο εντοπισµός των προοπτικών του
κλάδου, ως συγκεκριµένων αναπτυξιακών αναγκών και
ακολούθως η προτεραιοποίησή τους, ώστε να είναι
ευχερέστερη η αναγνώριση του τρόπου δια του οποίου
από την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης
οδηγούµαστε
στις
επιλογές
της
στρατηγικής.
Βελτιστοποίηση του τρόπου παρουσίασης της
ιεράρχηση αναγκών (προτεραιοποίηση).

Προστέθηκε κείµενο για διαπιστωµένες
ανάγκες κλάδου, δεν κρίθηκε αναγκαία η
παρουσίαση ιεράρχησης.

Παρουσίαση των κινδύνων, βέλτιστων πρακτικών και
αδυναµιών που παρατηρήθηκαν στην προγραµµατική
περίοδο 2000-06.

Πραγµατοποιήθηκε σε περιορισµένη έκταση.
∆εν
κρίθηκε
αναγκαία
η
αναλυτική
περιγραφή.
Παρουσιάζονται
σχετικές
εκτιµήσεις στην ex ante αξιολόγηση.

∆εν παρουσιάζονται στοιχεία περιφερειακής κατανοµής
φυσικού αντικειµένου για την προγραµµατική περίοδο
2007- 2013

∆εν κρίθηκε σκόπιµη.

Συνέπεια και Συνεκτικότητα Στρατηγικής
Προσδιορισµός
αναπτυξιακού
οράµατος
στην
κατεύθυνση ικανοποίησης των αναγκών του κλάδου,
καθώς και των ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών

Η ΟΣΠ σε συνεργασία µε τον Σύµβουλο
Αξιολόγησης προχώρησε στο προσδιορισµό
σχετικού αναπτυξιακού οράµατος.

Η στοχοθεσία του ΕΠΑΛ (στρατηγικοί στόχοι) να
περιλαµβάνει και οριζόντιους στόχους.

Προστέθηκαν στόχοι µε οριζόντιο χαρακτήρα
που αφορούν την ισότητα και το περιβάλλον.

Να παρουσιαστεί η συνάφεια του ΕΠΑΛ µε τα

Καθώς
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Περιφερειακά ΕΠ.

περιεχόµενο των ΠΕΠ, η σχετική πρόταση
δεν µπορεί να ικανοποιηθεί.

Οι συνέργιες µε άλλα ΕΠ, αλλά και τις εθνικές και
κοινοτικές πολιτικές προδιαγραφούν για πληρέστερη
οργάνωση τους κατά την εξειδίκευση – εφαρµογή του.

Συνάφεια µε τις εθνικές και κοινοτικές
πολιτικές παρουσιάζονται (σε επίπεδο ΕΠΑΛ)
µόνο στον Άξονα Προτεραιότητας 4. Σχετική
προσέγγιση έχει πραγµατοποιηθεί στο
κείµενο της ex ante αξιολόγησης.

Απουσιάζουν ενδείξεις για παρεµβάσεις στις "χωρικές
απειλές και αδυναµίες" της συσσώρευσης οικονοµικών
δραστηριοτήτων στα αστικά και τουριστικά κέντρα και
του διάσπαρτου µοντέλου ανάπτυξης οικιστικών και
οικονοµικών χρήσεων.

∆εν κρίθηκε απαραίτητο, καθώς δεν ζητείται
από Κανονισµούς.

Αναµενόµενα Αποτελέσµατα και Επιπτώσεις
Οµογενοποίηση παρουσίασης οµάδας δεικτών ανά
Άξονα Προτεραιότητας

Οι
δείκτες
παρουσιάζονται
µε
οµογενοποιηµένο τρόπο στην τελική έκδοση
του ΕΠΑΛ.

Να οριστούν η περιγραφή της µέτρησης σε κάθε δείκτη
και η αναφορά της πηγής των δεδοµένων που θα
χρησιµοποιηθούν για τον υπολογισµό των τιµών τους.

∆εν κρίθηκε απαραίτητο. Ως πηγή άντλησης
των στοιχείων θα χρησιµοποιηθεί το ΟΠΣΑΑ.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ
∆ΙΟΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

81

8. ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
8.1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ»
Εισαγωγή
Τα αλιευτικά προϊόντα προερχόµενα από τις αλιευτικές δραστηριότητες του
επαγγελµατικού αλιευτικού στόλου αποτελούν φυσικούς, ανανεώσιµους και
µετακινούµενους πόρους. Η αναπαραγωγή και οι µετακινήσεις αυτών, ενώ δεν
ελέγχονται από τον άνθρωπο, εντούτοις επηρεάζονται από τις ανθρώπινες
δραστηριότητες, όπως για παράδειγµα η ρύπανση και η υπεραλίευση που
επέδρασαν αρνητικά στα υδάτινα οικοσυστήµατα και στα ιχθυαποθέµατα.
Στο πλαίσιο αυτό τα τελευταία χρόνια ο κλάδος της θαλάσσιας αλιείας αντιµετωπίζει
το πρόβληµα της µείωσης των αλιευτικών πόρων, ενώ ήδη από τις αρχές της
δεκαετίας του 1970 έχει διαφανεί η ανάγκη λήψης άµεσων και κατάλληλων µέτρων
διαχείρισης & διατήρησης αυτών για τις µελλοντικές γενιές.
Η διαπίστωση αυτή, εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχε ως αποτέλεσµα την
εφαρµογή µέτρων περιορισµού της αλιευτικής προσπάθειας στο πλαίσιο των
Πολυετών Προγραµµάτων Προσανατολισµού (ΠΠΠ) του αλιευτικού στόλου, ενώ
από 1/1/2003 θεσπίστηκαν οι κανόνες της αναθεωρηµένης Κοινής Αλιευτικής
Πολιτικής. προκειµένου να διασφαλιστεί µακροπρόθεσµα η βιωσιµότητα του τοµέα
µέσω της βιώσιµης εκµετάλλευσης των έµβιων υδρόβιων πόρων.
Ως εκ τούτου, βασικό στόχο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής αποτελεί η επίτευξη
βιώσιµης εκµετάλλευσης των έµβιων υδρόβιων πόρων στο πλαίσιο της αειφόρου
ανάπτυξης, λαµβάνοντας υπόψη (κατά ισόρροπο τρόπο) τις περιβαλλοντικές,
οικονοµικές και κοινωνικές πτυχές. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται µέσω µιας
πολυετούς προσέγγισης στη διαχείριση της αλιείας, µε την προσαρµογή –
αναδιάρθρωση του αλιευτικού στόλου προκειµένου να ευθυγραµµιστεί µε τους
διαθέσιµους προσβάσιµους πόρους.
Σε επίπεδο χώρας, η θαλάσσια αλιεία αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του τοµέα
της αλιείας τόσο από πλευράς όγκου παραγωγής αλιευτικών προϊόντων, όσο και
από πλευράς απασχόλησης µε ιδιαίτερο κοινωνικό-οικονοµικό ρόλο στις νησιωτικές
περιοχές και γενικότερα στις ευρύτερες παράκτιες, στις οποίες οι οικονοµικές
εναλλακτικές λύσεις είναι περιορισµένες.
Ο ελληνικός αλιευτικός στόλος συγκρινόµενος µε τον υπόλοιπο κοινοτικό,
παρουσιάζει ιδιαιτερότητες που σχετίζονται τόσο µε τη δοµή του, όσο και µε τα
αλιευόµενα ιχθυαποθέµατα. Συγκεκριµένα, όπως προκύπτει από τα επίσηµα
στατιστικά στοιχεία της ΕΕ (ISBN 92-79-00897-8), είναι ο πολυπληθέστερος της ΕΕ
αφού αποτελεί το 20,4% του συνολικού αριθµητικά κοινοτικού στόλου. Όµως, από
άποψη αλιευτικής ικανότητας, αποτελεί έναν από τους µικρότερους στόλους της ΕΕ
καθόσον είναι το 4,6% της χωρητικότητας και το 7,4% της ισχύος του κοινοτικού
στόλου. Το 92,06% του ελληνικού αλιευτικού στόλου αφορά σε σκάφη της µικρής
παράκτιας αλιείας µε µέση χωρητικότητα 2 GT & µέση ισχύ 19 KW. Τα σκάφη αυτά
χαρακτηρίζονται από µεγάλη παλαιότητα (µέση ηλικία 24,6 έτη) και τα
εκµεταλλεύονται αλιείς µεγάλης ηλικίας µε µη επαρκή εκπαίδευση.
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Η συλλεκτική αλιεία στη Μεσόγειο είναι πολύ-ειδική (ποικιλία αλιευτικών εργαλείων)
και πολύ-συλλεκτική (µεγάλος αριθµός αλιευόµενων ειδών), ενώ στην πλειονότητα
των περιπτώσεων ασκείται µε παραδοσιακές µεθόδους χαµηλής αποδοτικότητας
και κεφαλαιοποίησης. Η αλιευτική δραστηριότητα εντοπίζεται κυρίως στους
κλειστούς κόλπους αφού επικεντρώνεται στην αλιεία ορισµένων ειδών µεγάλης
εµπορικής αξίας και διενεργείται ως επί το πλείστον µε παράκτια εργαλεία..
Με δεδοµένη την υφιστάµενη κατάσταση των αλιευτικών πόρων, την ιδιαιτερότητα
της δοµής του στόλου, αλλά και τις προκλήσεις µιας παγκοσµιοποιηµένης
οικονοµίας, ο κλάδος της θαλάσσιας αλιείας έχει εισέλθει εδώ και πολλά χρόνια σε
µία απαραίτητη διαδικασία προσαρµογής προκειµένου να διασφαλιστεί η βιώσιµη
εκµετάλλευση των πόρων και να µπορέσει να γίνει εκ νέου ανταγωνιστικός. Στο
πλαίσιο αυτό και µέσω των αρχών της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, το Ευρωπαϊκό
Ταµείο Αλιείας καλείται να συµµετέχει στη χρηµατοδότηση ενεργειών για τις οποίες
ο κλάδος δεν έχει την δυνατότητα διάθεσης των κεφαλαίων ή την ικανότητα
αυτορρύθµισης, προκειµένου να επιτευχθούν µακροπρόθεσµα οικονοµικά και
κοινωνικά οφέλη.
1. Στρατηγικός στόχος
Ο στρατηγικός στόχος για τον τοµέα της θαλάσσιας αλιείας είναι η επίτευξη
διαρκούς ισορροπίας µεταξύ των αλιευτικών πόρων και των αντίστοιχων αλιευτικών
δραστηριοτήτων, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την οικονοµική βιωσιµότητα του
κλάδου, σύµφωνα µε τις αρχές της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής.
Οι γενικοί στόχοι του άξονα προτεραιότητας είναι οι ακόλουθοι:
• Η επίτευξη βιώσιµης ισορροπίας µεταξύ της κατάστασης των αλιευτικών πόρων
και των αλιευτικών δραστηριοτήτων µε την προσαρµογή της αλιευτικής
προσπάθειας.
• Η δηµιουργία ανταγωνιστικού και οικονοµικά βιώσιµου κλάδου, µε επενδύσεις
επί των αλιευτικών σκαφών, για να διασφαλιστεί σε ικανοποιητικό επίπεδο η
διαβίωση των απασχολούµενων στον κλάδο και η αναδιάρθρωση των
αλιευτικών επιχειρήσεων.
• Η αντιµετώπιση των ειδικών αναγκών της παράκτιας αλιείας µικρής κλίµακας.
• Η στήριξη του κοινωνικό-οικονοµικού ρόλου της θαλάσσιας αλιείας στις
παράκτιες και νησιωτικές περιοχές.
2. Ειδικοί στόχοι
Στο πλαίσιο των παραπάνω στόχων, στρατηγικού και γενικών, καθορίζονται οι
ακόλουθοι ειδικοί στόχοι:
- Προστασία και διατήρηση των αλιευτικών πόρων, µε σταδιακή µετάβαση από
µία πολιτική διαχείρισης της αλιείας βασισµένη στον έλεγχο της αλιευτικής
προσπάθειας σε µια πολιτική διαχείρισης βασισµένη στη προληπτική και
περιβαλλοντική προσέγγιση (precaution and ecosystem-based approach).
- Αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισµός του αλιευτικού στόλου µε την
αναβάθµιση της ασφάλειας, των συνθηκών εργασίας, της υγιεινής και της
ποιότητας των προϊόντων, της ενεργειακής αποδοτικότητας και της
επιλεκτικότητας.
- Ενίσχυση της παράκτιας αλιείας µικρής κλίµακας.
- Βελτίωση της ηλικιακής σύνθεσης των εργαζοµένων στη θαλάσσια αλιεία.
- Προώθηση της πολλαπλής απασχόλησης (πολυαπασχόληση).
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Ενίσχυση του εξαρτώµενου από την αλιεία πληθυσµού στις παράκτιες και
νησιωτικές περιοχές .
3. Ποσοτικοποίηση στόχων
Οι ποσοτικοποιηµένοι στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας 1 παρουσιάζονται στον
παρακάτω Πίνακα:
∆ΕΙΚΤΕΣ
Τιµή
Ενδιάµεσος
Τιµή
Βάσης
Στόχος
Στόχος
Έτους
Έτους 2010
Έτους
2005
2015
Α) ∆είκτες εκροών
Αριθ. σκαφών που διαλύονται
18.269
700
1.700
Αρίθµ.
σκαφών
που
18.269
800
1.800
εκσυγχρονίζονται
Αρ. νέων αλιέων
3
10
Β) ∆είκτες αποτελεσµάτων
Μείωση χωρητικότητας αλιευτικού
93.387
2.310
5.610
στόλου (σε GT)
537.560
23.191
56.321
Μείωση ισχύος αλιευτικού στόλου
(σε KW)
4. Στρατηγική Επίτευξης των στόχων
Στην κατεύθυνση υλοποίησης των στρατηγικών και γενικών στόχων του Άξονα 1, θα
αναληφθεί δέσµη παρεµβάσεων στα πλαίσια ενός εθνικού σχεδίου προσαρµογής
της αλιευτικής προσπάθειας, το οποίο θα αφορά κυρίως σε σχέδια παροπλισµού
που θα υλοποιηθούν µέσω του µέτρου της µόνιµης παύσης είτε θα αφορά σε σχέδια
διαχείρισης & αποκατάστασης, επειγόντων µέτρων κλπ που θα υλοποιηθούν µέσω
του µέτρου της προσωρινής παύσης. Οι παρεµβάσεις αυτές θα συµβάλλουν στην
αναδιάρθρωση του αλιευτικού στόλου, ενώ παράλληλα θα δοθεί ιδιαίτερη σηµασία
στη χρήση παραδοσιακών και επιλεκτικών αλιευτικών τεχνικών. Συγκεκριµένα :
• Θα στηριχθούν µε δηµόσια ενίσχυση ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών τα οποία θα
συµπεριλαµβάνονται σε σχέδια για την προσαρµογή της αλιευτικής
προσπάθειας, και οι οποίοι θα προβούν στη µόνιµη παύση της αλιευτικής
δραστηριότητας των σκαφών τους στα πλαίσια ενός εθνικού συστήµατος
παροπλισµού είτε µε τη διάλυση του αλ. σκάφους τους, είτε µε την αλλαγή
χρήσης του για µη αλιευτικές δραστηριότητες ή µε την πόντισή τους για τη
δηµιουργία τεχνητών υφάλων, εφόσον η ενδεχόµενη αυτή χρήση των
αποσυρόµενων σκαφών εξεταστεί κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής
αδειοδότησης των συγκεκριµένων έργων, στα πλαίσια της εθνικής νοµοθεσίας.
• Θα στηριχθούν µε δηµόσια ενίσχυση επαγγελµατίες αλιείς και ιδιοκτήτες
αλιευτικών σκαφών που θα προβούν στην προσωρινή παύση των αλιευτικών
δραστηριοτήτων των σκαφών τους, και εφόσον κριθεί αναγκαίο κατά τη διάρκεια
της προγραµµατικής περιόδου στο πλαίσιο σχεδίων διαχείρισης και
αποκατάστασης, επειγόντων µέτρων ή µη ανανέωσης αλιευτικής συµφωνίας, ή
σε περίπτωση φυσικών καταστροφών, άλλων έκτακτων συµβάντων ή ακόµα στα
πλαίσια σχεδίων διάσωσης και αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων που
αντιµετωπίζουν δυσχέρειες για την περίοδο αντικατάστασης του κινητήρα τους..
-
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Θα χρηµατοδοτηθούν ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών , ηλικίας τουλάχιστον 5
ετών, που προβαίνουν στον εξοπλισµό και εκσυγχρονισµό των σκαφών τους,
για την αναβάθµιση και των συνθηκών εργασίας, της υγιεινής και της ποιότητας
των προϊόντων, της ενεργειακής αποδοτικότητας των αλιευτικών σκαφών και της
επιλεκτικότητας των αλιευτικών εργαλείων, της αλλαγής κινητήρα υπό
προϋποθέσεις, υπό τον όρο ότι δεν αυξάνεται η αλιευτική δυνατότητα των
σκαφών για αλίευση ούτε η χωρητικότητα των χώρων αποθήκευσης των
αλιευµάτων, µε γνώµονα τη µείωση των επιπτώσεων της αλιείας επί των µη
εµπορεύσιµων ειδών, του θαλάσσιου βυθού, των ευαίσθητων οικοσυστηµάτων
και του περιβάλλοντος γενικά.
• Θα χρηµατοδοτηθούν επαγγελµατίες αλιείς ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών
παράκτιας αλιείας µικρής κλίµακας, δηλαδή σκάφη µε ολικό µήκος µικρότερο των
12 µέτρων τα οποία δε χρησιµοποιούν συρόµενα εργαλεία.
• Θα ενισχυθούν µέσω κοινωνικοοικονοµικών µέτρων ,αλιείς και ιδιοκτήτες
αλιευτικών σκαφών, οι οποίοι επηρεάζονται από τις εξελίξεις στον αλιευτικό
τοµέα. Τα µέτρα αυτά αφορούν στη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων µε
στόχο την προώθηση της πολλαπλής απασχόλησης των αλιέων
(πολυαπασχόληση), στην πρόωρη συνταξιοδότηση, στη µη ανανεώσιµη
αποζηµίωση αλιέων που εργάζονται σε σκάφη που διαλύονται, καθώς και στην
ηλικιακή ανανέωση του κλάδου µε την πριµοδότηση νέων αλιέων για αγορά
αλιευτικού σκάφους .
Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος είναι δυνατόν να χρηµατοδοτούνται
δαπάνες για τις πράξεις που περιλαµβάνουν ενισχύσεις σε µέσα χρηµατοδοτικής
τεχνικής για τις επιχειρήσεις, πρωτίστως σε µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις όπως
ορίζονται στη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, όπως ταµεία επιχειρηµατικού
κεφαλαίου, ταµεία εγγυήσεων και ταµεία δανειοδοτήσεων.
•

Μέτρα-∆ράσεις
Για την επίτευξη των στόχων του Άξονα θα αναληφθούν µέτρα και δράσεις, όπως:
Μέτρο 1.1: Μόνιµη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων
Στόχο του Μέτρου αποτελεί η µείωση της αλιευτικής ικανότητας, βάσει εθνικών
σχεδίων προσαρµογής της αλιευτικής προσπάθειας, στην κατεύθυνση
αναδιάρθρωσης του αλιευτικού στόλου και διατήρησής του σε επίπεδο αειφορικής
διαχείρισης, σύµφωνα µε τις αρχές της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής.
Τα σχέδια προσαρµογής της αλιευτικής προσπάθειας θα απαρτίζονται κυρίως από
εθνικά σχέδια παροπλισµού και θα αφορούν σε σκάφη που δραστηριοποιούνται σε
κλειστούς κόλπους που θεωρούνται ευαίσθητα για τα αποθέµατα οικοσυστήµατα
καθώς και σε σκάφη µε ολικό µήκος µικρότερο των 7µ ή / και ηλικίας µεγαλύτερης
των 15 ετών. Στα εθνικά σχέδια παροπλισµού µπορούν να συµπεριληφθούν σκάφη
µε δίκτυα παραγάδια, πεζότρατες, γρι-γρι και µηχανότρατες .
Συγκεκριµένα, θα περιλαµβάνουν εκτίµηση του αριθµού και µεγέθους των σκαφών
που θα συµµετέχουν σε κάθε σχέδιο, βιολογικά δεδοµένα για τα βασικά είδη που
αλιεύουν τα προς απόσυρση αλιευτικά σκάφη, δεδοµένα αναφορικά µε την
οικολογία και περιβαλλοντική κατάσταση των επιλεγµένων κλειστών κόλπων της
χώρας καθώς και στοιχεία από αλιευτικές µελέτες που καθορίζουν την αλιευτική
πίεση που ασκείται στα κύρια εµπορικά αποθέµατα.
Τα σχέδια προσαρµογής της αλιευτικής προσπάθειας θα θεσπιστούν µετά από την
έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος και θα παρουσιαστούν στην Επιτροπής
85

Παρακολούθησης από την οποία και θα εγκριθούν. Η υλοποίησή τους θα γίνει
µέσω ανοιχτής προκήρυξης προς ενδιαφεροµένους να ενταχθούν στο µέτρο.
Στο πλαίσιο του Μέτρου προβλέπεται η χορήγηση δηµόσιας ενίσχυσης για τη
µόνιµη παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων αλιευτικών σκαφών ηλικίας άνω των
10 ετών µε τους παρακάτω τρόπους :
- τη διάλυσή τους,
- την αλλαγή της χρήσης τους, µε τη σηµαία κράτους µέλους και εγγραφή σε
κοινοτικό νηολόγιο, για µη αλιευτικές δραστηριότητες ,
- την αλλαγή της χρήσης τους, µε σκοπό τη δηµιουργία τεχνητών υφάλων,
εφόσον η ενδεχόµενη αυτή χρήση των αποσυρόµενων σκαφών εξεταστεί
κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης των συγκεκριµένων
έργων, στα πλαίσια της εθνικής νοµοθεσίας.
Για τον υπολογισµό της χορηγούµενης οικονοµικής ενίσχυσης θα ληφθεί υπόψη η
χωρητικότητα σε GT του αλιευτικού σκάφους σε συνδυασµό µε την ηλικία
(περιγράφεται στο κεφ. 9.1).
Μετά την οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων, το σχετικό σκάφος
διαγράφεται οριστικά από το µητρώο του αλιευτικού στόλου της Κοινότητας και η
συναφής άδεια αλιείας ακυρώνεται οριστικά.
Προτεραιότητα θα δοθεί σε :
- σκάφη που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε κλειστούς κόλπους και σε
ευαίσθητα οικοσυστήµατα (σκάφη µε δίκτυα-παραγάδια, πεζότρατες, γρι-γρι
και µηχανότρατες κλπ )
- σκάφη παλαιότητας άνω των 15 ετών (σκάφη µε δίκτυα-παραγάδια,
πεζότρατες, γρι-γρι και µηχανότρατες κλπ)
- µικρά σκάφη ολικού µήκους κάτω των 7 µέτρων
Όροι & προϋποθέσεις
∆ικαιούχοι αποδέκτες της δηµόσιας ενίσχυσης είναι οι αλιείς - ήτοι πρόσωπα που
ασκούν επαγγελµατικώς την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους (σύµφωνα µε το
άρθρο 3 σηµείο β του Καν 1198/06 του Συµβουλίου), οι οποίοι πληρούν τους όρους
και προϋποθέσεις του επαγγελµατία αλιέα όπως καθορίζονται από την εθνική
νοµοθεσία, και είναι ιδιοκτήτες επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών.
Τα σκάφη τα οποία θα παύσουν την αλιευτική τους δραστηριότητα πρέπει να είναι
ενεργά, καταχωρηµένα στο κοινοτικό αλιευτικό µητρώο και να πληρούν όλες τις
προϋποθέσεις της κοινοτικής και εθνικής νοµοθεσίας που διέπει τα επαγγελµατικά
αλιευτικά σκάφη και να µην έχουν χρονική δέσµευση από προηγούµενη
χρηµατοδότηση.
Η µόνιµη απόσυρση των αλιευτικών σκαφών µε την προβλεπόµενη διάλυση θα
γίνεται κατά τρόπο που να εξασφαλίζει την ελαχιστοποίηση των ενεχόµενων
δυσµενών επιπτώσεων στο περιβάλλον, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία περί
διαχείρισης αποβλήτων .
Μέτρο 1.2: Προσωρινή παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων
Στόχο του Μέτρου αποτελεί η χορήγηση αντιστάθµισης σε αλιείς και ιδιοκτήτες
αλιευτικών σκαφών προκειµένου να παύσουν προσωρινά την αλιευτική
δραστηριότητα µε σκοπό την εφαρµογή : σχεδίων αποκατάστασης
συµπεριλαµβανοµένης και της περίπτωσης του ερυθρού τόνου (κατ’ εφαρµογή των
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διατάξεων του Καν 643/2007), επειγόντων µέτρων, µη ανανέωσης αλιευτικής
συµφωνίας, σχεδίων διαχείρισης, σχεδίων διάσωσης & αναδιάρθρωσης, καθώς και
φυσικών καταστροφών ή άλλων έκτακτων συµβάντων που προκαλούν απαγόρευση
αλιείας και δεν έχουν σχέση µε µέτρα διατήρησης των αποθεµάτων.
Σηµειώνεται ότι δεν θα χορηγηθούν αντισταθµίσεις για επαναλαµβανόµενες
εποχικές αναστολές των αλιευτικών δραστηριοτήτων, καθώς και
για
αποκατάσταση ζηµιών σε σκάφη και αλιευτικά εργαλεία που προκαλούνται από
φυσικές καταστροφές.
Η χρηµατοδοτική συνδροµή του Ευρωπαϊκού Ταµείου Αλιείας για το σύνολο της
περιόδου 2007-2013, δεν µπορεί να υπερβαίνει το υψηλότερο των εξής δύο
κατώτατων ορίων: 1 εκατ. ευρώ ή το 6% της κοινοτικής χρηµατοδοτικής συνδροµής
(εκτός της περίπτωσης των φυσικών καταστροφών βάσει της παραγρ. 2 του άρθρου
24 του Καν 1198/2006).
Οι χορηγούµενες πριµοδοτήσεις θα υπολογιστούν µε βάση την απώλεια
εισοδήµατος των αλιέων για το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα παύσης της
αλιευτικής δραστηριότητας προκειµένου να αντισταθµιστεί η προκύψασα οικονοµική
πραγµατική ζηµία .
Συγκεκριµένα, για τον προσδιορισµό του εν λόγω ποσού, θα ληφθούν υπόψη
οικονοµικά στοιχεία που αφορούν στο συνολικό εισόδηµα καθώς και στο κόστος
αλιείας των σκαφών, κατανεµηµένων σε κατηγορίες ανάλογα µε το µέγεθός τους και
το αλιευτικό τους εργαλείο. Επίσης, θα ληφθούν υπόψη οι περίοδοι αλιείας κατά
έτος που εργάζεται το κάθε εργαλείο είτε µε βάση τη νοµοθεσία είτε µε βάση τη
συνήθη αλιευτική πρακτική (όλα τα στοιχεία που θα χρησιµοποιηθούν θα
προκύψουν από σχετική µελέτη).
Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων µπορεί να εφαρµοστεί στα
πλαίσια του άρθρου 6 του Καν. (ΕΚ) 744/08 και µε τους όρους και προϋποθέσεις
που αναφέρονται σε αυτό µε την προϋπόθεση ότι:
 Η προσωρινή παύση θα έχει ξεκινήσει πριν την 31/12/2008
 Οι δικαιούχες επιχειρήσεις υποβάλλονται µέχρι 31/01/2009 σε µέτρα
αναδιάρθρωσης
Προτεραιότητα θα δοθεί σε :
σκάφη τα οποία θα εντάσσονται σε σχέδια ανάκτησης ή διαχείρισης αποθεµάτων τα
οποία µπορεί να θεσπιστούν στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής,
Όροι & προϋποθέσεις
∆ικαιούχοι αποδέκτες της δηµόσιας ενίσχυσης είναι οι αλιείς -ήτοι πρόσωπα που
ασκούν επαγγελµατικώς την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους (σύµφωνα µε το
άρθρο 3 σηµείο β του Καν 1198/06 του Συµβουλίου) οι οποίοι πληρούν τους όρους
και προϋποθέσεις του επαγγελµατία αλιέα, όπως καθορίζονται από την εθνική
νοµοθεσία.
Τα σκάφη τα οποία θα παύσουν προσωρινά την αλιευτική τους δραστηριότητα
πρέπει να είναι ενεργά, καταχωρηµένα στο κοινοτικό αλιευτικό µητρώο και να
πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της κοινοτικής και εθνικής νοµοθεσίας που διέπει
τα επαγγελµατικά αλιευτικά σκάφη.
Μέτρο 1.3: Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα των
αλιευτικών εργαλείων
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Στόχο του Μέτρου αποτελεί η αναδιάρθρωση του αλιευτικού. στόλου, µε την
στήριξη των επενδύσεων επί αλιευτικών σκαφών για να αντιµετωπιστεί η ανάγκη
προσαρµογής του στις απαιτήσεις της τεχνολογικής προόδου και της
επιλεκτικότητας των αλιευτικών εργαλείων, καθώς και τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητάς του.
Στο πλαίσιο του Μέτρου, και κατ’ εφαρµογή των Κανονισµών 2371/2002,
1198/2006, 1967/2006 & 643/2007, προβλέπεται η χορήγηση δηµόσιας ενίσχυσης
σε σκάφη ηλικίας τουλάχιστον πέντε ετών, υπό τον όρο ότι δεν θα αυξάνεται η
δυνατότητα των σκαφών να αλιεύουν ιχθείς, ούτε η χωρητικότητα των χώρων
αποθήκευσης των ιχθύων για εργασίες που αφορούν κυρίως :
• την ασφάλεια επί του σκάφους, τις συνθήκες εργασίας, την βελτίωση της
υγιεινής και της ποιότητας των προϊόντων, την ενεργειακή αποδοτικότητα και την
επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων.
• τον εξοπλισµό, περιλαµβανοµένων των βοηθητικών κινητήρων, ικανό να
βελτιώσει σηµαντικά την ενεργειακή απόδοση επί των αλιευτικών σκαφών,
περιλαµβανοµένων των σκαφών παράκτιας αλιείας µικρής κλίµακας, καθώς και
να µειώσει τις εκποµπές και να συµβάλει στην καταπολέµηση της αλλαγής του
κλίµατος σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Καν. (ΕΚ) 744/08, µε ελάχιστη ιδιωτική
συµµετοχή η οποία ανέρχεται στο 40% του επιλέξιµου κόστους:
• την αντικατάσταση των κινητήρων αλιευτικών σκαφών, υπό τις προϋποθέσεις
του άρθρου 25 του Καν. (ΕΚ) 1198/06.
• τον εξοπλισµό και εκσυγχρονισµό των αλιευτικών σκαφών για:
- τη διατήρηση επί του σκάφους των αλιευµάτων, των οποίων δεν επιτρέπεται
πλέον η απόρριψη,
- την εφαρµογή σχεδίων που καλύπτουν το σχεδιασµό ή τη δοκιµή νέων
τεχνικών µέτρων για περιορισµένη χρονική περίοδο η οποία καθορίζεται από
το Συµβούλιο ή την Επιτροπή,
- τη µείωση των επιπτώσεων της αλιείας επί των µη εµπορεύσιµων ειδών,
- τη µείωση των επιπτώσεων της αλιείας επί των οικοσυστηµάτων και του
θαλάσσιου βυθού,
- την προστασία των αλιευµάτων και των εργαλείων από τους άγριους
θηρευτές, περιλαµβανοµένων και αλλαγών στο υλικό ενός µέρους των
αλιευτικών εργαλείων, υπό τον όρο ότι δεν αυξάνει την αλιευτική προσπάθεια
ούτε υπονοµεύει την επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων και ότι
λαµβάνονται όλα τα κατάλληλα µέτρα για την αποφυγή πρόκλησης φυσικής
βλάβης στους ζωικούς εχθρούς ,
• την αντικατάσταση αλιευτικών εργαλείων µέχρι δύο φορές κατά την περίοδο
2007-2013, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 του Καν(ΕΚ) 1198/06 ήτοι:
- το σχετικό αλιευτικό σκάφος επηρεάζεται από σχέδιο προσαρµογής της
αλιευτικής προσπάθειας (άρθρο 21 στοιχείο α) σηµείο i) αλλάζει την αλιευτική
του µέθοδο και εγκαταλείπει το σχετικό τύπο αλιείας προκειµένου να στραφεί
σε άλλο τύπο αλιείας όπου η κατάσταση των πόρων καθιστά δυνατή την
αλιεία.
- Το νέο εργαλείο είναι επιλεκτικότερο και πληροί αναγνωρισµένα
περιβαλλοντικά κριτήρια και πρακτικές πέραν των υφιστάµενων ρυθµιστικών
υποχρεώσεων του κοινοτικού δικαίου.
• την πρώτη αντικατάσταση αλιευτικού εργαλείου για :
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τη διασφάλιση της συµµόρφωσης µε τις νέες τεχνικές απαιτήσεις του
κοινοτικού δικαίου περί επιλεκτικότητας. Η ενίσχυση µπορεί να χορηγείται
έως την ηµεροµηνία κατά την οποία οι απαιτήσεις αυτές καθίστανται
υποχρεωτικές ή κατ’ εξαίρεση για περιορισµένο διάστηµα µετά από αυτή την
ηµεροµηνία, το οποίο µπορεί να καθορίζεται στη σχετική κοινοτική νοµοθεσία
.
- για τη µείωση των επιπτώσεων της αλιείας επί των µη εµπορεύσιµων ειδών.
Για τον υπολογισµό του συνολικού επιλέξιµου κόστους και κατά συνέπεια της
χορηγούµενης οικονοµικής ενίσχυσης ανά αλιευτικό σκάφος, θα ληφθεί υπόψη η
χωρητικότητα του αλιευτικού σκάφους σε GT, ενώ δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις
κλίµακες του πίνακα της διάλυσης όπως καθορίζεται στο µέτρο «Οριστική Παύση
Αλιευτικών ∆ραστηριοτήτων».
Στο πλαίσιο των ανωτέρω επιλέξιµων εργασιών, προτεραιότητα θα δοθεί σε:
- Αντικατάσταση κινητήρων για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας
και την εξοικονόµηση ενέργειας καθώς και για τη βελτίωση της ασφάλειας
κατά τη ναυσιπλοΐα.
- Βελτίωση της επιλεκτικότητας των αλιευτικών εργαλείων
- Εξοπλισµό που αφορά στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας
- Εξοπλισµό που αφορά στην υγιεινή και στην ποιότητα των προϊόντων αλιείας
Οι επιλέξιµες εργασίες θα αφορούν κατά προτεραιότητα σκάφη παράκτιας αλιείας
µικρής κλίµακας και ειδικού τύπου σκάφη (σπογγαλιευτικά), καθώς και σκάφη που
στρέφονται σε άλλο τύπο αλιείας βάσει σχεδίων προσαρµογής της αλιευτικής
προσπάθειας ή επηρεάζονται από τις νέες τεχνικές απαιτήσεις περί επιλεκτικότητας
του κοινοτικού δικαίου.
Όροι & προϋποθέσεις
∆ικαιούχοι αποδέκτες της δηµόσιας ενίσχυσης είναι οι αλιείς -ήτοι πρόσωπα που
ασκούν επαγγελµατικώς την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους (σύµφωνα µε το
άρθρο 3 σηµείο β του Καν 1198/06 του Συµβουλίου) οι οποίοι πληρούν τους όρους
και προϋποθέσεις του επαγγελµατία αλιέα όπως καθορίζονται από την εθνική
νοµοθεσία, και είναι ιδιοκτήτες επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών. Προτεραιότητα
θα δοθεί στους δικαιούχους που έχουν επιµορφωθεί σε σχετικό µε την αλιεία
αντικείµενο σε πιστοποιηµένες δοµές .
Τα σκάφη τα οποία θα ενισχυθούν θα πρέπει να είναι ενεργά, καταχωρηµένα στο
κοινοτικό αλιευτικό µητρώο και να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της κοινοτικής
και εθνικής νοµοθεσίας που διέπει τα επαγγελµατικά αλιευτικά σκάφη και να µην
έχουν χρονική δέσµευση από προηγούµενη χρηµατοδότηση των ίδιων εργασιών.
∆εν χρηµατοδοτούνται αλιευτικά σκάφη που ασκούν αλιεία µε το αλιευτικό εργαλείο
«γρίπος που σύρεται από σκάφος» ή «τράτα» ή «βιντζότρατα» σύµφωνα µε την
αριθµ. 162570/12-1-2007 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ/Β/60/24-1-2007) σε εφαρµογή του
άρθρου 14 του κανονισµού 1967/2006 για τη Μεσόγειο και τα οποία µπορούν να
εργάζονται µέχρι 31-5-2010,
εκτός εάν:
i) οι εργασίες αφορούν την πρώτη αλλαγή του αλιευτικού εργαλείου και την
αντικατάστασή του µε άλλο, προκειµένου να διασφαλίσει η συµµόρφωσή του µε τις
νέες τεχνικές απαιτήσεις του κοινοτικού δικαίου περί επιλεκτικότητας ή για τη µείωση
των επιπτώσεων της αλιείας επί των µη εµπορεύσιµων ειδών.
-
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ii) οι εργασίες αφορούν αλλαγή του αλιευτικού εργαλείου µέχρι και δύο φορές κατά
την περίοδο προγραµµατισµού µε άλλο επιλεκτικότερο πέραν των υφιστάµενων
ρυθµιστικών υποχρεώσεων του κοινοτικού δικαίου ή στο πλαίσιο σχεδίων
προσαρµογής της αλιευτικής προσπάθειας εγκαταλείποντας τον σχετικό τύπο
αλιείας προκειµένου να στραφεί σε άλλο τύπο αλιείας όπου η κατάσταση των
πόρων καθιστά δυνατή την αλιεία.
Μέτρο 1.4: Παράκτια αλιεία µικρής κλίµακας
Στόχο του Μέτρου αποτελεί η βελτίωση των όρων άσκησης των αλιευτικών
δραστηριοτήτων της παράκτιας αλιείας µικρής κλίµακας, λαµβάνοντας υπόψη τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της.
Η δραστηριότητα αυτή διεξάγεται από αλιευτικά σκάφη µε ολικό µήκος µικρότερο
των 12 µέτρων, τα οποία δεν χρησιµοποιούν συρόµενα εργαλεία Ο ειδικός αυτός
τύπος αλιείας ασκείται κατά µήκος της νησιωτικής και της εκτεταµένης ηπειρωτικής
ακτογραµµής, χρησιµοποιώντας επί το πλείστον παραδοσιακές µεθόδους αλιείας,
αλλά και ποικιλία αλιευτικών εργαλείων που στοχεύουν σε συγκεκριµένα
αποθέµατα.
Στη µικρή παράκτια αλιεία απασχολείται µεγάλος αριθµός εργαζοµένων,
ενισχύοντας στις µειονεκτικές, κυρίως, περιοχές τον κοινωνικό και οικονοµικό ιστό,
ενώ παράλληλα τροφοδοτεί άµεσα τόσο τον τοπικό καταναλωτή, όσο και τον
τουρισµό τους καλοκαιρινούς µήνες, µε πρώτης ποιότητας αλιεύµατα.
Το µέτρο είναι ιδιαίτερης σηµασίας για τη χώρα, δεδοµένης της έντονης παρουσίας
των σκαφών αυτών στο αλιευτικό στόλο.
Η στήριξη της παράκτιας αλιείας µικρής κλίµακας θα αφορά κατά προτεραιότητα στη
χρηµατοδότηση των επενδύσεων επί των αλιευτικών σκαφών µε αυξηµένο κατά
20% ποσοστό δηµόσιας συµµετοχής, καθώς επίσης και τη χρηµατοδότηση
δράσεων κοινωνικοοικονοµικού χαρακτήρα.
Οι αναφερόµενες χρηµατοδοτήσεις θα εντάσσονται στο πλαίσιο των αντίστοιχων
µέτρων του Προγράµµατος, ενώ τα ποσά της χορηγούµενης δηµόσιας δαπάνης θα
υπολογίζονται σύµφωνα µε τα αντίστοιχα µέτρα χρηµατοδότησης.
Η στήριξη παράκτιας αλιείας µικρής κλίµακας θα περιλαµβάνει επίσης:
 τη βελτίωση της διαχείρισης και έλεγχο των όρων πρόσβασης σε
καθορισµένες ζώνες αλιείας,
 την οργάνωση της παραγωγής της µεταποίησης και της αλυσίδας εµπορίας
των προϊόντων της αλιείας,
 την προώθηση σε εθελοντική βάση της µείωσης της αλιευτικής προσπάθειας
για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων,
 τη χρησιµοποίηση τεχνολογικών καινοτοµιών οι οποίες δεν αυξάνουν την
αλιευτική προσπάθεια.
 Τη ανάπτυξη χώρων άµεσης εµπορίας (direct marketing) για την πώληση και
ενηµέρωση του καταναλωτή καθώς και για την ενθάρρυνση της κατανάλωσης
συναφών προϊόντων.
Όροι & προϋποθέσεις
- ∆ικαιούχοι αποδέκτες της δηµόσιας ενίσχυσης είναι οι αλιείς, ήτοι πρόσωπα
που ασκούν επαγγελµατικώς την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους
(σύµφωνα µε το άρθρο 3 σηµείο β του Καν 1198/06 του Συµβουλίου) οι
οποίοι πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις του επαγγελµατία αλιέα όπως
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-

καθορίζονται από την εθνική νοµοθεσία και είναι ιδιοκτήτες επαγγελµατικών
αλιευτικών σκαφών ολικού µήκους µικρότερου των 12 µέτρων .
Τα σκάφη µικρής παράκτιας αλιείας που θα ενισχυθούν, θα πρέπει να είναι
καταχωρηµένα στο κοινοτικό αλιευτικό µητρώο και να πληρούν όλες τις
προϋποθέσεις της κοινοτικής και εθνικής νοµοθεσίας που διέπει τα
επαγγελµατικά αλιευτικά σκάφη

Μέτρο 1.5: Κοινωνικοοικονοµικές αποζηµιώσεις για τη διαχείριση του στόλου
Στόχος του Μέτρου είναι η εφαρµογή ενός ευρέως φάσµατος δράσεων τα οποία θα
εξισορροπήσουν τις αρνητικές συνέπειες που αντιµετωπίζουν οι αλιείς λόγω των
εξελίξεων στον κλάδο και των µέτρων που προβλέπονται από την αναθεωρηµένη
Κοινή Αλιευτική Πολιτική. Παράλληλα, η ενίσχυση του ρόλου των νέων αλιέων θα
οδηγήσει στην ηλικιακή ανανέωση του κλάδου (βελτίωση ηλικιακής διάρθρωσης
αλιευτικού πληθυσµού), καθώς οι νεώτεροι πλοιοκτήτες θα µπορούν να
συνεισφέρουν θετικά, επικεντρώνοντας στις νέες προδιαγραφές ασφάλειας και
υγιεινής, τεχνολογικής ανάπτυξης και νέων επιλεκτικών τεχνικών. Προτεραιότητα
του µέτρου είναι η ενίσχυση των νέων αλιέων, ειδικότερα των δικαιούχων που
έχουν επιµορφωθεί σε σχετικό µε την αλιεία αντικείµενο σε πιστοποιηµένες δοµές,
καθώς και στους αλιείς για τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων τους,
Στο πλαίσιο του µέτρου, θα χορηγηθεί χρηµατοδότηση για :
 Τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων, µε στόχο την προώθηση της
πολλαπλής απασχόλησης των αλιέων.
 Την
πρόωρη
αποχώρηση
από
τις αλιευτικές
δραστηριότητες,
συµπεριλαµβανοµένης της πρόωρης συνταξιοδότησης.
 Τη µη ανανεώσιµη αποζηµίωση προς τους αλιείς που εργάζονται για 12
τουλάχιστον µήνες σε σκάφος που παύει µονίµως τις αλιευτικές του
δραστηριότητες.
 Την απόκτηση αλιευτικού σκάφους για πρώτη φορά (πλήρης ή µερική
κυριότητα) από αλιείς ηλικίας κάτω των 40 ετών οι οποίοι έχουν εργαστεί
τουλάχιστον επί πενταετία (ως αλιείς) ή διαθέτουν ισοδύναµη επαγγελµατική
κατάρτιση. Το αποκτώµενο αλιευτικό σκάφος πρέπει να είναι ηλικίας 5 έως
30 ετών, να έχει ολικό µήκος κάτω των 24 µέτρων και να είναι εξοπλισµένο
για αλιεία.
Οι πριµοδοτήσεις που θα χορηγηθούν προβλέπεται να υπολογισθουν ως εξής ανά
κατηγορία παρέµβασης
Πρόωρη συνταξιοδότηση: Καταβάλλεται έως τη συµπλήρωση του 65ου έτους του
δικαιούχου. Το ποσό της πρόωρης συνταξιοδότησης (ετήσιο) µπορεί να
αναπροσαρµόζεται σύµφωνα µε τον ετήσιο πληθωρισµό µετά από απόφαση της
Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας.
Το ποσό της πρόωρης συνταξιοδότησης για κάθε έτος υπολογίζεται ότι θα πρέπει
να είναι υψηλότερο κατά ένα ποσοστό ασφαλείας της τάξεως του 5 τοις εκατό από
το κατώφλι σχετικού κινδύνου οικονοµικής επισφάλειας (για µονοπρόσωπα
νοικοκυριά) σύµφωνα µε τις επίσηµες στατιστικές. Με την µέθοδο αυτή ορίζεται για
το έτος 2008 στα 7.200 € ετησίως.
Μη ανανεώσιµη αποζηµίωση: 10.000 € ανά δικαιούχο. Το ποσό της µη
ανανεώσιµης αποζηµίωσης (ετήσιο) έχει οριστεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη
παράγραφο 3β του άρθρου 12 του Καν.2792/1999
και
µπορεί να

91

αναπροσαρµόζεται µε Αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας. Το πιο πάνω ποσό χορηγείται στους αλιείς
οι οποίοι έχουν εργαστεί επί 12 µήνες τουλάχιστον σε αλιευτικό σκάφος το οποίο
έχει παύσει µονίµως τις αλιευτικές δραστηριότητες στα πλαίσια του µέτρου 1.1.
Η αποζηµίωση αυτή επιστρέφεται pro rata temporis όταν οι δικαιούχοι
επαναδραστηριοποιούνται ως αλιείς εντός χρονικού διαστήµατος µικρότερου του
έτους από την καταβολή της αποζηµίωσης.
∆ιαφοροποίηση των δραστηριοτήτων: Το ύψος της επιδότησης (∆ηµόσια
∆απάνη) µπορεί να φθάσει σε ποσοστό το 80% των επιλέξιµων δαπανών ενός
επενδυτικού σχεδίου σχετικού µε την διαφοροποίηση δραστηριοτήτων.
Στη σχετική προκήρυξη της δράσης θα καθορίζεται κάθε φορά και το µέγιστο ποσό
της επιδότησης (∆ηµόσια ∆απάνη) που θα µπορεί να χορηγείται σε κάθε σχέδιο
διαφοροποίησης
Πριµοδοτήσεις νέων αλιέων :
Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα θα συµβάλλει στις ατοµικές πριµοδοτήσεις σε αλιείς
ηλικίας κάτω των 40 ετών, οι οποίοι έχουν εργαστεί τουλάχιστον επί πέντε (5)
χρόνια ως αλιείς ή διαθέτουν ισοδύναµη επαγγελµατική κατάρτιση και οι οποίοι
αποκτούν για πρώτη φορά τη µερική ή ολική ιδιοκτησία αλιευτικού σκάφους ολικού
µήκους κάτω των 24 µέτρων, εξοπλισµένου για αλιεία στη θάλασσα και ηλικίας
µεταξύ 5 και 30 ετών.
Η πριµοδότηση δεν υπερβαίνει το 15% του κόστους απόκτησης της ιδιοκτησίας ούτε
το ποσό των 50.000€ (άρθρο 27,παρ.2&3 του καν. 1198/2006)
Η αξία του σκάφους θα υπολογίζεται σύµφωνα µε το συµβόλαιο της αγοράς του. Για
τον υπολογισµό της επιδότησης, το κόστος απόκτησης του σκάφους δεν µπορεί να
υπερβαίνει ανά κλάση χωρητικότητας σε (GT) τα µέγιστα ποσά του Πίνακα που
αφορά την απόσυρση των αλιευτικών σκαφών (Κεφάλαιο:Συνοπτική περιγραφή των
µέτρων-Μέτρο 1.1) όπως αυτά αναπροσαρµόζονται µε Αποφάσεις της Επιτροπής
Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού προγράµµατος.
Για σκάφη µεταξύ πέντε (5) και δεκαπέντε (15) ετών, σύµφωνα µε τα ποσά του
Πίνακα, ενώ για τα σκάφη µεταξύ δεκαέξι (16) και τριάντα (30) ετών, µειωµένα κατά
1,5% ανά έτος άνω των 15 ετών.
Όροι & προϋποθέσεις
 ∆ικαιούχοι αποδέκτες της δηµόσιας ενίσχυσης είναι οι αλιείς, ήτοι πρόσωπα
που ασκούν επαγγελµατικώς την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους
(σύµφωνα µε το άρθρο 3 σηµείο β του Καν 1198/06 του Συµβουλίου) οι
οποίοι πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις του επαγγελµατία αλιέα όπως
καθορίζονται από την εθνική νοµοθεσία.
 Τα σκάφη τα οποία θα αποκτηθούν από νέους αλιείς πρέπει να είναι ενεργά,
καταχωρηµένα στο κοινοτικό αλιευτικό µητρώο και να πληρούν όλες τις
προϋποθέσεις της κοινοτικής και εθνικής νοµοθεσίας που διέπει τα
επαγγελµατικά αλιευτικά σκάφη
ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

Είναι γνωστό ότι η αλιευτική διαχείριση εξαρτάται από αλιευτικά στοιχεία και την
επιστηµονική γνώση, ενώ η επιστηµονική συµβολή είναι βασική προϋπόθεση για
την αλιευτική διαχείριση σύµφωνα µε την πρόσφατη Κοινή Αλιευτική Πολιτική, έτσι
όπως αυτή διαµορφώνεται µε τον Κανονισµό 2371/2002. Η συλλογή των αλιευτικών
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στοιχείων στοχεύει στη στήριξη της αλιευτικής πολιτικής, στην αποτελεσµατικότερη
διαχείριση των αλιευτικών πόρων, στη βέλτιστη εκµετάλλευση και διατήρηση των
ιχθυοαποθεµάτων µέσω της πραγµατοποίησης αξιόπιστων επιστηµονικών
αναλύσεων, προς όφελος της αειφορίας της αλιείας, των εργαζοµένων σε αυτή και
κατ΄επέκταση του καταναλωτικού κοινού της χώρας και της Εθνικής οικονοµίας
γενικότερα.
Στα πλαίσια εφαρµογής των απαιτήσεων του Κανονισµού 1543/ΕΚ/2000 του
Συµβουλίου της ΕΕ, σταθεροποιείται σε πολυετή βάση η συστηµατική συλλογή
βασικών δεδοµένων αλιείας µε τη συµµετοχή των Κρατών – µελών. Ο κανονισµός
θεσπίζει ένα κοινοτικό πλαίσιο για τη συλλογή και τη διαχείριση των δεδοµένων που
απαιτούνται για την αξιολόγηση της κατάστασης των αλιευτικών πόρων και του
τοµέα της αλιείας. Την ευθύνη της συλλογής των δεδοµένων έχουν τα κράτη µέλη.
Για την εφαρµογή των εθνικών προγραµµάτων συλλογής και διαχείρισης αλιευτικών
δεδοµένων, που είναι αποτελεσµατικά σε κοινοτικό επίπεδο έχει προβλεφθεί
κοινοτική συµµετοχή στις δαπάνες των κρατών µελών·
Την προγραµµατική περίοδο 2007-2013 θα υπάρχει παράλληλα µε την εφαρµογή
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, ένα Εθνικό δίκτυο συλλογής αλιευτικών
βασικών δεδοµένων, που θα στοχεύει στην αποτελεσµατικότερη διαχείριση των
αλιευτικών πόρων, στη βέλτιστη εκµετάλλευση και διατήρηση των ιχθυοαποθεµάτων
κλπ.
Κατάρτιση
Η βελτίωση των επαγγελµατικών δεξιοτήτων και η κατάρτιση σε θέµατα, µεταξύ
των άλλων, ασφαλείας των σκαφών και των εργαζοµένων και υγιεινής,
απασχόλησης των γυναικών (ισότητα των δυο φύλων) κλπ, για αλιείς και ιδιοκτήτες
αλιευτικών σκαφών, θα χρηµατοδοτηθεί στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Ταµείου (ΕΚΤ) και των αντίστοιχων επιχειρησιακών προγραµµάτων.
Η επιλογή αυτή γίνεται δεδοµένης της συσσωρευµένης τεχνογνωσίας και εµπειρίας
που διαθέτουν τα αντίστοιχα επιχειρησιακά προγράµµατα του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ) σε θέµατα βελτίωσης των επαγγελµατικών δεξιοτήτων
και κατάρτισης .
Το περιεχόµενο (είδος εργαζοµένων – θέµατα κατάρτισης κλπ) των ενεργειών
κατάρτισης που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου
(ΕΚΤ), θα καθοριστεί
σε συνεργασία µε την ∆ιαχειριστική Αρχή του
Επ.Προγράµµατος Αλιείας προκειµένου να συµβάλουν στη στρατηγική ανάπτυξης
της αλιείας, ενώ η υλοποίησή τους θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στο Κοινοτικό και Εθνικό δίκαιο που εφαρµόζονται σε όλες τις
δραστηριότητες κατάρτισης του ΕΚΤ, δηλ.σε πιστοποιηµένες δοµές κλπ.
Κριτήριο διαχωρισµού µεταξύ των Ταµείων
Οι επιδοτήσεις και επενδύσεις που αναφέρονται πιο πάνω για τον Άξονα
προτεραιότητας 1 (εκτός της συλλογής των αλιευτικών δεδοµένων) θα
συγχρηµατοδοτηθούν αποκλειστικά από το Ε.Τ.Α.
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8.2. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: «Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ –ΑΛΙΕΙΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ – ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ
ΚΑΙ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ»
8.2.1 Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
Εισαγωγή
Η ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας στη χώρα µας, και ειδικότερα η θαλάσσια
ιχθυοκαλλιέργεια, στηρίχθηκε σε σηµαντικό βαθµό στις ιδανικές γεωµορφολογικές
και περιβαλλοντικές συνθήκες των Ελληνικών θαλασσών, στο εγχώριο επενδυτικό
ενδιαφέρον και στην Ευρωπαϊκή πολιτική χρηµατοδοτικών κινήτρων.
Σήµερα, η Ελλάδα κατέχει κυρίαρχη θέση µεταξύ των χωρών της ΕΕ και της
Μεσογείου σε ότι αφορά την παραγωγή θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας,
προσφέροντας προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας στους καταναλωτές. Η
επιχειρηµατική δραστηριότητα που αναπτύχθηκε γύρω από τον κλάδο οδήγησε
στην επένδυση σηµαντικών κεφαλαίων για τη δηµιουργία της απαραίτητης
υποδοµής και την ανάπτυξη και βελτίωση της τεχνολογίας και τεχνογνωσίας.
Αποτέλεσµα των επενδύσεων αυτών υπήρξε η βελτίωση των οικονοµικών µεγεθών
του κλάδου, καθιστώντας τον σήµερα ως ένα σηµαντικό τοµέα της πρωτογενούς
παραγωγής και ενισχύοντας τη θέση του στον ευρύτερο χώρο της εθνικής
οικονοµίας (το 2ο εξαγωγικό προϊόν στη κατηγορία «τρόφιµα-ποτά»).
Σε κάθε περίπτωση όµως, και λαµβάνοντας υπόψη πώς:
α. η κατανάλωση ιχθυηρών παρουσιάζει σταθερά αυξητικές τάσεις τόσο
στην εγχώρια όσο και τις διεθνείς αγορές,
β. η παραγωγή από την παραδοσιακή αλιεία µειώνεται συνεχώς και κυρίως
γ. ότι η αγορά των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραµένει έντονα
ελλειµµατική σε αλιευτικά προϊόντα
γίνεται προφανές πως υπάρχει ανάγκη περαιτέρω στήριξης και ενίσχυσης του
κλάδου, τόσο σε ότι αφορά τις δυνατότητες παραγωγής όσο και τον συνεχή
εκσυγχρονισµό των συστηµάτων εκτροφής, µε παράλληλη στήριξη των
παραδοσιακών δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας και µέριµνα για την προστασία
του περιβάλλοντος.
Αναγκαία όµως θεωρείται η ύπαρξη µηχανισµών για την αποφυγή
αντιπαραγωγικών αποτελεσµάτων, ιδίως δε του κινδύνου δηµιουργίας
πλεονασµατικής παραγωγικής ικανότητας ή ικανότητας που έχει αρνητικές
επιπτώσεις στην πολιτική διατήρησης των αλιευτικών πόρων.
Στο σύγχρονο παγκοσµιοποιηµένο και έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον της
παραγωγής και εµπορίας προϊόντων διατροφής, στο οποίο ο κλάδος
δραστηριοποιείται, η αύξηση της παραγωγής παράλληλα µε τη διαφοροποίηση
αυτής προς είδη µε καλές προοπτικές αγοράς, στη νωπή ή/και επεξεργασµένη
µορφή τους (προϊόντα προστιθέµενης αξίας), ο εκσυγχρονισµός των υφιστάµενων
µονάδων παραγωγής και η αναβάθµιση της ποιότητας των παραγοµένων
προϊόντων, καθίστανται αναγκαίες δράσεις τόσο για τις µεγάλες και τις µεσαίες όσο
και για τις πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις. Ωστόσο, προτεραιότητα χρειάζεται
να δοθεί στον εκσυγχρονισµό των πολύ µικρών και µικρών επιχειρήσεων.
Η περαιτέρω ανάπτυξη των παραγωγικών επενδύσεων στην υδατοκαλλιέργεια και η
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου θα συµβάλλει σηµαντικά στη βιώσιµη
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ανάπτυξη του οικονοµικού και κοινωνικού ιστού της χώρας, ιδιαίτερα στα νησιά και
τις αποµακρυσµένες περιοχές µε περιορισµένες εναλλακτικές δυνατότητες
ανάπτυξης. Όµως, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας θα πρέπει να
πραγµατοποιηθεί στα πλαίσια µίας αειφόρου ανάπτυξης της υδατοκαλλιέργειας και
να συνοδεύεται µε την προαγωγή µεθόδων φιλικών προς το περιβάλλον.
Κατά την περίοδο 2007 – 2013, οι επενδύσεις σχετικά µε τον τοµέα τον
υδατοκαλλιεργειών θα χρηµατοδοτούνται µόνο από το ΕΤΑ, µέχρι εξαντλήσεως των
πόρων του. Στη συνέχεια, εάν παραστεί ανάγκη, θα µπορούν να
συγχρηµατοδοτούνται και από αµιγώς Εθνικούς πόρους στο πλαίσιο των κανόνων
για τις Κρατικές βοήθειες.
Όλες οι ενέργειες, µέτρα και έργα που προβλέπονται, τόσο για τις παράκτιες
περιοχές όσο και για τα εσωτερικά νερά, θα πρέπει να συµµορφώνονται µε την
ισχύουσα νοµοθεσία της ΕΕ .
1. Στρατηγικοί και Γενικοί Στόχοι
Στρατηγικός στόχος:
 Η αειφόρος ανάπτυξη του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας, η βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας των παραγόµενων προϊόντων και των επιχειρήσεων και η
διασφάλιση της βιωσιµότητας του κλάδου (οικονοµική, περιβαλλοντική και
κοινωνική βιωσιµότητα).
Γενικοί στόχοι:
 Η αύξηση της παραγωγής και η βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων της
υδατοκαλλιέργειας, των συνθηκών εργασίας, της υγιεινής και της υγείας των
ανθρώπων ή των ζώων καθώς και του περιβάλλοντος, µέσω της ενίσχυσης των
επενδύσεων για την κατασκευή, την επέκταση, τον εξοπλισµό και τον
εκσυγχρονισµό εγκαταστάσεων παραγωγής.
 Η προστασία του περιβάλλοντος και η διατήρηση της φύσης και της γενετικής
ποικιλότητας µέσω της χρήσης παραγωγικών µεθόδων υδατοκαλλιέργειας που
συµβάλλουν προς την κατεύθυνση αυτή, µέσω της χορήγησης αντισταθµίσεων.
 Η βελτίωση της δηµόσιας υγείας και της υγείας των ζώων στο κλάδο της
υδατοκαλλιέργειας, µέσω της χορήγησης αποζηµιώσεων.
2. Ειδικοί Στόχοι
Ο στρατηγικός και οι γενικοί στόχοι στον κλάδο των υδατοκαλλιεργειών θα
επιτευχθούν µε την υλοποίηση των ακόλουθων ειδικών στόχων:
 Αύξηση της συνολικής εθνικής παραγωγής, κυρίως µε την παραγωγή ειδών µε
καλές προοπτικές εµπορίας και τη διαφοροποίηση προς νέα είδη.
 Εφαρµογή µεθόδων υδατοκαλλιέργειας οι οποίες µειώνουν ουσιαστικά τις
αρνητικές επιπτώσεις ή βελτιώνουν τις θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον σε
σύγκριση µε τις συνήθεις πρακτικές στον τοµέα της υδατοκαλλιέργειας.
 Ανάπτυξη και προώθηση της βιολογικής υδατοκαλλιέργειας κατά την έννοια του
άρθρου 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2092/91 περί του βιολογικού τρόπου
παραγωγής.
 Στήριξη παραδοσιακών δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας, οι οποίες είναι
σηµαντικές για τη διατήρηση και την ανάπτυξη τόσο του οικονοµικού και
κοινωνικού ιστού όσο και του φυσικού περιβάλλοντος.
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Εκσυγχρονισµός των µονάδων υδατοκαλλιέργειας, για τη βελτίωση της
οργάνωσης και διαχείρισης, τη βελτίωση και διασφάλιση της ποιότητας των
προϊόντων, τη διαµόρφωση του κόστους παραγωγής σε ανταγωνιστικά επίπεδα,
τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και ασφάλειας των εργαζοµένων, τη
βελτίωση της υγιεινής και της υγείας των ανθρώπων ή των ζώων.
∆ιασφάλιση των υφιστάµενων θέσεων εργασίας, δηµιουργία νέων θέσεων
απασχόλησης και εξασφάλιση της ισοτιµίας των δύο φύλων.
Στήριξη και περαιτέρω ανάπτυξη των υποβαθµισµένων και µειονεκτικών
περιοχών της χώρας.
∆ηµιουργία βιώσιµων και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων µε πολλαπλά οφέλη για
την τοπική κοινωνία, την απασχόληση και τους καταναλωτές.
Ενίσχυση των πολύ µικρών και µικρών επιχειρήσεων.
Βελτίωση της δηµόσιας υγείας και της υγείας των ζώων στο κλάδο της
υδατοκαλλιέργειας.
Ενίσχυση ίδρυσης ή µετεγκατάστασης µονάδων εντός περιοχών οργανωµένης
ανάπτυξης της υδατοκαλλιέργειας (Π.Ο.Α.Υ.).
Ενθάρρυνση ενεργειών που ικανοποιούν τις απαιτήσεις ορθής περιβαλλοντικής
πρακτικής

3. Ποσοτικοποιηµένοι στόχοι
Με την εφαρµογή και χρηµατοδότηση του Προγράµµατος αναµένεται να
αναληφθούν δράσεις (ίδρυση, επέκταση ή εκσυγχρονισµό) από 210 επιχειρήσεις.
Εκτιµάται ότι η παραγωγή από υδατοκαλλιέργειες µε την χρηµατοδότηση του
προγράµµατος θα αυξηθεί κατά 11.500 τόνους. Επίσης αναµένονται θετικές
επιπτώσεις στην απασχόληση µε τη δηµιουργία 496 νέων µονίµων θέσεων
εργασίας. Οι ποσοτικοποιηµένοι στόχοι για το 2013, καθώς και η προβλεπόµενη
κατάσταση ενδιάµεσου σταδίου το 2010, παρουσιάζονται στους ακόλουθους
πίνακες.
Ονοµασία και µονάδα
µέτρησης
Αριθµός µονάδων (ίδρυσηεπέκταση –εκσυγχρονισµός )

Ονοµασία και µονάδα
µέτρησης
Παραγωγή µονάδων
υδατοκαλλιεργειών (τόνοι)

Ονοµασία και µονάδα
µέτρησης

∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
Αριθµός
Ενδιάµεσος
µονάδων
Στόχος
Έτος 2005
2010
1030
100

Στόχος
2015
210

∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
Παραγωγή
Ενδιάµεσος
Έτος 2005
Στόχος 2010
105.511
5.600

Στόχος
2015

∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Αριθµός
Ενδιάµεσος
θέσεων
Στόχος 2010
Έτος 2005

Στόχος
2015
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11.500

Νέες µόνιµες θέσεις
απασχόλησης

5215

250

496

Σηµειώνουµε ότι σύµφωνα µε το καν.(ΕΚ)1198/2006 δίνεται προτεραιότητα στις
«πολύ µικρές», «µικρές» επιχειρήσεις και «µεσαίες» επιχειρήσεις ενώ για αυτές που
έχουν προσωπικό από 250 έως 750 άτοµα και κύκλο εργασιών µέχρι 200 εκατ €, η
επιδότηση µειώνεται στο µισό. Οι µεγαλύτερες επιχειρήσεις δεν επιδοτούνται.
4. Στρατηγική επίτευξη των στόχων
4.1. Γενικοί όροι εφαρµογής
Με στρατηγικό στόχο την αειφόρο ανάπτυξη της ελληνικής υδατοκαλλιέργειας ως
βασικής αναπτυξιακής δραστηριότητας του πρωτογενή τοµέα και την περαιτέρω
ενίσχυση της στα πλαίσια των διαµορφούµενων συνθηκών ανταγωνισµού της
παγκόσµιας αγοράς αλιευτικών προϊόντων, ο κλάδος των υδατοκαλλιεργειών
καλείται τα επόµενα χρόνια να καθορίσει νέους στόχους, να εκσυγχρονίσει τις
υφιστάµενες µονάδες, ιδίως προκειµένου να βελτιωθούν η ποιότητα των προϊόντων,
οι συνθήκες εργασίας, η υγιεινή, η υγεία των ανθρώπων ή των ζώων και να
ελαχιστοποιηθούν οι άµεσες και έµµεσες αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.
Η ανάπτυξη αυτή, προβλέπεται να συντελεσθεί, κυρίως µέσα από την προώθηση
έργων, που στοχεύουν στα παρακάτω:
 Αύξηση της παραγωγής για την κάλυψη των υφιστάµενων και µελλοντικών
αναγκών της αγοράς.
 ∆ιαφοροποίηση προς νέα είδη και παραγωγή ειδών µε θετικές προοπτικές
διάθεσης στην αγορά, που χαρακτηρίζονται από ταχεία ανάπτυξη και από
δυνατότητα δηµιουργίας νέων εµπορικών προϊόντων αυξηµένης
προστιθέµενης αξίας.
 Προτεραιότητα ενισχύσεων στις πολύ µικρές και στις µικρές επιχειρήσεις.
 Αύξηση της απασχόλησης, προαγωγή της ισότητας µεταξύ των δύο φύλων
και µείωση της ανεργίας, µε ταυτόχρονη στήριξη του εισοδήµατος και
συγκράτηση του ανθρωπινού δυναµικού στις εστίες του, ειδικά στα νησιά και
στις αποµακρυσµένες περιοχές.
 Προώθηση µεθόδων παραγωγής φιλικών προς το περιβάλλον, χρήση
συστηµάτων περιβαλλοντικής επισκόπησης και παρακολούθησης, καθώς και
κατάλληλη χωροθέτηση των µονάδων παραγωγής στα πλαίσια µιας
αειφορικής προσέγγισης για µία βιώσιµη υδατοκαλλιέργεια.
 Υιοθέτηση διαδικασιών κατά την παραγωγή και τη διακίνηση των προϊόντων
υδατοκαλλιέργειας που προάγουν την υγιεινή, την ποιότητα και τη διαφάνεια
ως προς τις διαδικασίες µέχρι την τελική διάθεση του προϊόντος στους
καταναλωτές.
 Βελτίωση της διακίνησης των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας µε την
οικονοµική ενίσχυση υποδοµών που αφορούν στο λιανικό εµπόριο, όταν
αυτό διενεργείται στον χώρο της εκµετάλλευσης και αποτελεί λειτουργικό και
αναπόσπαστο µέρος της εκµετάλλευσης υδατοκαλλιέργειας.
 Aνάπτυξης χώρων, άµεσης εµπορίας (direct marketing) για την πώληση και
ενηµέρωση του καταναλωτή καθώς και για την ενθάρρυνση της κατανάλωσης
συναφών προϊόντων
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Για την επίτευξη µίας βιώσιµης υδατοκαλλιέργειας κρίνεται αναγκαία η οργάνωση
αυτής µέσω χωροταξικού σχεδιασµού ή χαρτογράφησης συλλογικών χώρων και η
διευκρίνηση µεταξύ διαφόρων συµφερόντων (τουρισµός, βιοµηχανία, κατοικία,
περιβαλλοντικά προστατευόµενες περιοχές κ.λπ.). Οι χώροι ανάπτυξης της
υδατοκαλλιέργειας πρέπει να προσδιορίζονται εκ των προτέρων, ώστε όταν
ιδρύονται νέες επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας να αποφεύγονται ή να µειώνονται
στο ελάχιστο οι συγκρούσεις για χωρικά θέµατα. Προς την κατεύθυνση των
Περιοχών Οργανωµένης Ανάπτυξης των Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) έχουν γίνει
νοµοθετικές ρυθµίσεις και έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες. Η ανάπτυξη,
αναδιάρθρωση ή βελτίωση των περιοχών αυτών µπορεί να στηρίζεται δυνάµει του
Μέτρου 3.1. του Άξονα Προτεραιότητας 3.
Στην ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών αναµένεται να συµβάλλουν και άλλα µέτρα
κοινού ενδιαφέροντος, που προβλέπονται στον άξονα προτεραιότητας 3, και
αφορούν σε ενέργειες προώθησης και ενέργειες συλλογικών δράσεων, όπως
πιλοτικά σχέδια, βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίµων, συµβολή
στη διαφάνεια των αγορών συµπεριλαµβανοµένης της ιχνηλασιµότητας, προαγωγή
της συνεργασίας επιστηµόνων και επιχειρήσεων και δηµιουργία οργανώσεων
παραγωγών.
Τέλος, για την επίτευξη των τεθέντων στρατηγικών και ειδικών στόχων µία σειρά
από σηµαντικές ενέργειες θεωρείται πως πρέπει να αναληφθούν σε διοικητικό
επίπεδο για την ουσιαστική στήριξη του σηµαντικού αυτού τοµέα της πρωτογενούς
κυρίως παραγωγής, λαµβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη και την αυξανόµενη σηµασία
του κλάδου τόσο στο δευτερογενή (µεταποίηση, επεξεργασία) όσο και τον τριτογενή
τοµέα (εµπόριο, υπηρεσίες). Οι ενέργειες αυτές αφορούν :
 Τον εκσυγχρονισµό του Νοµοθετικού Πλαισίου Υδατοκαλλιεργειών, ιδίως µε
την :
 ∆υνατότητα άµεσης προσαρµογής της παραγωγής προς είδη µε καλές
προοπτικές εµπορίας.
 Άρση της απαγόρευσης µίσθωσης νέων θαλάσσιων εκτάσεων, ώστε να
είναι δυνατή η ίδρυση νέων µονάδων εκτροφής θαλασσινών ψαριών σε
πλωτές εγκαταστάσεις.
 Την προώθηση δηµιουργίας των Π.Ο.Α.Υ. σε όλες τις περιοχές της χώρας. Η
ίδρυση νέων και κυρίως η µετεγκατάσταση υφιστάµενων µονάδων εντός των
ζωνών υδατοκαλλιέργειας θα συµβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος,
αλλά και στην αποφυγή συγκρούσεων µε άλλες δραστηριότητες όπως ο
τουρισµός κ.λ.π.
 Την εντατικοποίηση των προβλεπόµενων από τη νοµοθεσία ελέγχων και
αναβάθµιση του υπάρχοντος συστήµατος παρακολούθησης και καταγραφής
στοιχείων παραγωγής και απασχόλησης.
 Τον αυστηρό έλεγχο της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων που
προβλέπονται από την υπάρχουσα νοµοθεσία.
 Την προώθηση της καινοτοµίας, της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης
στον κλάδο, µέσα από λειτουργικές δοµές καθοδήγησης, στήριξης,
παρακολούθησης και αξιοποίησης των αποτελεσµάτων.
 Την ενίσχυση και προώθηση της εικόνας του κλάδου και των παραγόµενων
προϊόντων αυτού στις υφιστάµενες και σε νέες αγορές.
 Την εκπόνηση µελετών, όπως αυτών που θα καθορίσουν τη φέρουσα
ικανότητα των διαφόρων θαλάσσιων περιοχών για την εκτροφή ψαριών.
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Τη συνεχή ενηµέρωση και κατάρτιση παραγωγών, εµπόρων και εν γένει
απασχολούµενων του κλάδου των υδατοκαλλιεργειών, µε ιδιαίτερη µέριµνα
σε οµάδες όπως για παράδειγµα αυτή των γυναικών, σε θέµατα όπως:
 Εναλλακτικές µορφές συστηµάτων παραγωγής (εκτατική, βιολογική /
οργανική, «ανοιχτής θαλάσσης»).
 Τις τάσεις και απαιτήσεις της αγοράς και των καταναλωτών.
 Εφαρµογή σύγχρονων τεχνολογιών.
 Εφαρµογή ασφαλών και υγιεινών συνθηκών στο χώρο εργασίας.
Προκειµένου να γίνονται κατανοητοί µε τον ίδιο τρόπο ορισµένοι όροι που
χρησιµοποιούνται ειδικά για την υδατοκαλλιέργεια, δίνεται ο ορισµός αυτών:
α. «υδατοκαλλιέργεια»: η εκτροφή ή η καλλιέργεια υδρόβιων οργανισµών µε τη
χρήση τεχνικών, που έχουν ως στόχο την αύξηση της παραγωγής των εν
λόγω οργανισµών πέραν της φυσικής ικανότητας του περιβάλλοντος. Οι
οργανισµοί παραµένουν στην κυριότητα φυσικού ή νοµικού προσώπου καθ’
όλη τη διάρκεια της φάσης εκτροφής ή καλλιέργειας, έως και τη στιγµή της
συλλογής τους.
β. «υδρόβιοι οργανισµοί»: όλα τα ζώντα στο νερό είδη ιχθύων, αµφίβιων,
καρκινοειδών, µαλακίων, άλλων ασπόνδυλων, φυτοπλαγκτού και
µακροφυκών.
γ.
«νέα είδη»: είδη για τα οποία η παραγωγή υδατοκαλλιέργειας στο κράτος
µέλος είναι χαµηλή ή ανύπαρκτη και για τα οποία υπάρχουν καλές
προοπτικές εµπορίας.
δ.
«είδη µε καλές προοπτικές εµπορίας»: είδη για τα οποία η πρόβλεψη των
µεσοπρόθεσµων τάσεων δείχνει ότι η ζήτηση στην αγορά είναι πιθανό να
υπερβεί την προσφορά.
ε.
«συνήθης πρακτική στον τοµέα της υδατοκαλλιέργειας»: δραστηριότητες
υδατοκαλλιέργειας που διεξάγονται σύµφωνα µε δεσµευτικές νοµικές
διατάξεις, ανεξαρτήτως του αν αφορούν τον υγειονοµικό, τον κτηνιατρικό ή
τον περιβαλλοντικό τοµέα.
στ. «παραδοσιακή υδατοκαλλιέργεια»: καθιερωµένες πρακτικές που συνδέονται
µε την κοινωνική και πολιτιστική κληρονοµιά µιας συγκεκριµένης περιοχής.
ζ. «βοηθητικό σκάφος υδατοκαλλιέργειας»: ένα σκάφος που χρησιµοποιείται για
την εµπορική εκµετάλλευση οργανισµών, οι οποίοι παραµένουν στην
κυριότητα φυσικού ή νοµικού προσώπου καθ’ όλη τη διάρκεια της φάσεως
εκτροφής ή καλλιέργειας. Τα αλιευτικά σκάφη, όπως ορίζονται στο άρθρο 3
στοιχείο (γ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συµβουλίου, δεν
θεωρούνται βοηθητικά σκάφη υδατοκαλλιέργειας, έστω και αν
χρησιµοποιούνται αποκλειστικά σε υδατοκαλλιέργειες.
η. «λιανικό εµπόριο στο χώρο της εκµετάλλευσης»: αποτελεί ένα χώρο που
βρίσκεται στο εσωτερικό της µονάδας, όπου η παραγωγή της
ιχθυοκαλλιέργειας (και µόνο) πωλείται απευθείας από τον ιχθυοκαλλιεργητή
στους καταναλωτές.
Οι παραγόµενοι υδρόβιοι οργανισµοί µπορούν να προορίζονται για άµεση
ανθρώπινη κατανάλωση ως τρόφιµα ή για άλλους σκοπούς, όπως ζωοτροφές για
εκτρεφόµενα ψάρια (π.χ. γαρίδα των αλυκών, Artemia), διακοσµητικά ψάρια,
υδρόβια ζώα που προορίζονται για ανασύσταση αποθεµάτων ή ζώντα δολώµατα
(θαλάσσιοι σκώληκες).
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Ενίσχυση είναι δυνατόν να χορηγείται για τις πράξεις που πραγµατοποιούνται µε
σκοπό τη διασφάλιση της συµµόρφωσης προς τα πρότυπα δυνάµει του κοινοτικού
δικαίου σχετικά µε το περιβάλλον, την ανθρώπινη υγεία ή την υγεία των ζώων, την
υγιεινή ή την καλή µεταχείριση των ζώων, έως την ηµεροµηνία κατά την οποία τα
πρότυπα καθίστανται υποχρεωτικά για τις επιχειρήσεις.
Για τις πράξεις που προβλέπονται στο παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ του
Συµβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1985, για την εκτίµηση των επιπτώσεων ορισµένων
σχεδίων δηµοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, χορηγείται ενίσχυση µόνον
εάν έχουν παρασχεθεί οι πληροφορίες που ορίζονται στο παράρτηµα IV της εν
λόγω οδηγίας. Η στήριξη που παρέχεται µπορεί να καλύπτει το κόστος των
εκτιµήσεων που προβλέπονται στην οδηγία 85/337/ΕΟΚ.
Σηµειώνουµε ότι είναι δυνατόν στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος να
χρηµατοδοτούνται δαπάνες για τις πράξεις που περιλαµβάνουν ενισχύσεις σε µέσα
χρηµατοδοτικής τεχνικής πρωτίστως για «µικρές» και «µεσαίες επιχειρήσεις», όπως
ορίζονται στη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, όπως ταµεία επιχειρηµατικού
κεφαλαίου, ταµεία εγγυήσεων και ταµεία δανειοδοτήσεων.
Η µεταβίβαση της κυριότητας µιας επιχείρησης δεν είναι επιλέξιµη για κοινοτική
ενίσχυση.
4.2 Μέτρα –∆ράσεις
Για την υλοποίηση των στόχων στον κλάδο των υδατοκαλλιεργειών θα ληφθούν τα
ακόλουθα µέτρα και δράσεις:
Μέτρο 2.1: Υδατοκαλλιέργεια
Α. ∆ράσεις για τις παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια
1. Επενδύσεις για την κατασκευή, την επέκταση, τον εξοπλισµό και τον
εκσυγχρονισµό
εγκαταστάσεων
παραγωγής
υδρόβιων
οργανισµών
εµπορεύσιµου µεγέθους καθώς και εγκαταστάσεων παραγωγής γονου , ιδίως
προκειµένου να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας, η υγιεινή, η υγεία των
ανθρώπων ή των ζώων και η ποιότητα των προϊόντων, να µειωθούν οι
αρνητικές επιπτώσεις ή να ενισχυθούν οι θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Οι
επενδύσεις πρέπει να συµβάλλουν στην επίτευξη ενός ή περισσότερων από
τους εξής στόχους:
α. διαφοροποίηση προς νέα είδη και παραγωγή ειδών µε καλές προοπτικές
εµπορίας,
β. εφαρµογή µεθόδων υδατοκαλλιέργειας οι οποίες µειώνουν ουσιαστικά τις
αρνητικές επιπτώσεις ή βελτιώνουν τις θετικές επιπτώσεις στο
περιβάλλον σε σύγκριση µε τις συνήθεις πρακτικές στον τοµέα της
υδατοκαλλιέργειας,
γ. στήριξη παραδοσιακών δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας, οι οποίες
είναι σηµαντικές για την διατήρηση και την ανάπτυξη τόσο του
οικονοµικού και κοινωνικού ιστού όσο και του περιβάλλοντος
δ. στήριξη για την αγορά εξοπλισµού για την προστασία των εγκαταστάσεων
υδατοκαλλιέργειας από αγρίους θηρευτές,
ε. βελτίωση των συνθηκών εργασίας και ασφάλειας των εργαζοµένων στον
τοµέα της υδατοκαλλιέργειας.
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2. Το πεδίο χρηµατοδότησης εκτείνεται σε «πολύ µικρές» επιχειρήσεις
(απασχολούν προσωπικό λιγότερο των 10 ατόµων και έχουν κύκλο εργασιών
µικρότερο από 2 εκατ. €), «µικρές» επιχειρήσεις (προσωπικό λιγότερο από 50
άτοµα και κύκλο εργασιών µικρότερο από 10 εκατ. €) και «µεσαίες» επιχειρήσεις
(προσωπικό λιγότερο από 250 άτοµα και κύκλο εργασιών µικρότερο από 50
εκατ. €).
Οι «πολύ µικρές» και οι «µικρές» επιχειρήσεις απολαµβάνουν προτεραιότητας
έναντι των «µεσαίων» επιχειρήσεων, ώστε να διευκολύνονται περισσότερο στο
οικονοµικό ανταγωνιστικό πεδίο, εγχώριο και διεθνές.
Χρηµατοδοτούνται επίσης, µε µειωµένα ποσοστά χρηµατοδότησης, οι
επιχειρήσεις που δεν εµπίπτουν στις πιο πάνω κατηγόριες, όµως απασχολούν
προσωπικό λιγότερο από 750 υπάλληλους ή παρουσιάζουν ετήσιο κύκλο
εργασιών µικρότερο από 200 εκατ. €.
Οι ακριβείς ορισµοί των πιο πάνω τύπων των επιχειρήσεων, καθώς και οι
προϋποθέσεις απονοµής ή κατάργησης τέτοιου χαρακτηρισµού, ορίζονται
λεπτοµερώς στη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.
Η προβλεποµένη προτεραιότητα στις «πολύ µικρές» και «µικρές» επιχειρήσεις
προκείµενου αυτές να επιτύχουν καλύτερη θέση στο ανταγωνιστικό πεδίο του
κοινοτικού και διεθνούς εµπορίου και να βελτιώσουν την πρόσβαση τους σε νέας
αγορές, παρέχεται ιδίως µε τους εξής τόπους:
• Πριµοδότηση µε αυξηµένο ποσοστό επιδότησης.
• Πριµοδότηση, κατά τη φάση της αξιολόγησης των προτάσεων, µε υψηλότερη
βαθµολογία,
• Πρόσθετη, έµµεση προτεραιότητα θα δοθεί µε απόδοση υψηλότερης
βαθµολογίας σε χαµηλού κόστους επενδύσεις κλιµακούµενη προς τα κάτω για
τις επενδύσεις µεγαλύτερου κόστους .
3. Στα αποµακρυσµένα νησιά, όπως αυτά αναφέρονται στο κεφάλαιο 1, δεν θα
εφαρµοσθούν οι περιοριστικές διατάξεις που αφορούν στο οικονοµικό µέγεθος
των επιχειρήσεων.
Μεταξύ των κριτηρίων ένταξης θα συνυπολογισθούν τα κάτωθι: η εφαρµογή
καινοτόµου τεχνολογίας, η παραγωγή προϊόντος υψηλής προστιθέµενης αξίας, η
παραγωγή επώνυµου προϊόντος µε προβολή ποιοτικών προτύπων, η παραγωγή
προϊόντων που µειώνουν τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, καθώς και το
ποσοστό προσωπικού που έχει επιµορφωθεί σε πιστοποιηµένα κέντρα.
Η οικονοµική βιωσιµότητα των επενδύσεων που συµβάλλουν στη διαφοροποίηση
προς νέα είδη και στην παραγωγή ειδών µε καλές προοπτικές εµπορίας πρέπει να
εξασφαλίζεται µε ανάλυση των προοπτικών της αγοράς για τα είδη
υδατοκαλλιέργειας, η οποία εκπονείται είτε από το κράτος µέλος είτε από τους
δικαιούχους. Όταν η ανάλυση εκπονείται από το κράτος µέλος, µπορεί να
χρηµατοδοτηθεί από την τεχνική συνδροµή. Τα αποτελέσµατα της ως άνω
ανάλυσης πρέπει να τίθενται στη διάθεση της διαχειριστικής αρχής, η οποία πρέπει
να επαληθεύει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος πλεονασµατικής παραγωγικής ικανότητας ή
ικανότητας που έχει αρνητικές επιπτώσεις στην πολιτική διατήρησης των αλιευτικών
πόρων. Για τις επενδύσεις που συµβάλλουν στη διαφοροποίηση προς νέα είδη,
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πρέπει να εξασφαλίζεται ότι οι τεχνικές εκτροφής των εν λόγω νέων ειδών είναι
καθιερωµένες και δοκιµασµένες από τεχνική άποψη.
Μέθοδοι υδατοκαλλιέργειας, οι οποίες θεωρείται ότι µειώνουν ουσιαστικά τις
αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, είναι:
(α) Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια εκτός κλειστών κόλπων.
Αναφέρεται στην άσκηση δραστηριοτήτων εκτροφής σε τοποθεσίες που είναι
εκτεθειµένες σε ισχυρό κυµατισµό. Αυτή η αυξηµένη έκθεση συνδέεται µε την
απόσταση από την ακτή ή την έλλειψη προστασίας από τοπογραφικά
χαρακτηριστικά. Όµως, λαµβάνεται υπόψη περισσότερο ο βαθµός έκθεσης,
παρά η απόσταση από την ακτή. Στην περίπτωση θαλάσσιας καλλιέργειας
µαλακίων, οι εξέδρες και οι µέθοδοι long line ανοικτής θαλάσσης ενδέχεται να
έχουν θετικές επιδράσεις στη µείωση της ρύπανσης.

(β) Υδατοκαλλιέργεια ανακυκλοφορίας νερού.
Χερσαία κλειστά ή µερικώς κλειστά συστήµατα κυκλοφορίας νερού, τα οποία
χρησιµοποιούνται στην παραγωγή υδατοκαλλιέργειας και στα οποία οι όγκοι
νερού που χρησιµοποιούνται στην εκτροφή, υποβάλλονται σε επεξεργασία
για να καταστεί δυνατή η περαιτέρω χρησιµοποίησή τους. Πρόκειται για
συστήµατα υψηλής τεχνολογίας παραγωγής υδρόβιων οργανισµών, που
εξαλείφουν τον κίνδυνο διαφυγής ψαριών και, γενικότερα, επιλύουν τα
προβλήµατα χώρου και διαθεσιµότητας ύδατος.
∆ραστηριότητες που θεωρούνται ιδίως ότι συνιστούν «παραδοσιακή
υδατοκαλλιέργεια»:
• η καλλιέργεια στρειδιών και µυδιών σε παράκτιες περιοχές, σε πασσάλους .
• η εκτατική ή ηµιεντατική εκτροφή λαβρακιού και τσιπούρας, κέφαλου και άλλων
ευρύαλων ειδών σε λιµνοθάλασσες. Η εντατική εκτροφή των ειδών αυτών σε
δικτυωτούς κλωβούς δεν θεωρείται παραδοσιακή υδατοκαλλιέργεια,
• η εκτατική εκτροφή κυπρίνου και άλλων ειδών του γλυκού νερού σε τεχνητές
λίµνες ή κανάλια
Η κατασκευή και η λειτουργία µανάδων υδατοκαλλιέργειας στο θαλάσσιο και
παράκτιο περιβάλλον θα πρέπει να πραγµατοποιείται σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία και λαµβάνοντας κατάλληλα µέτρα για την προστασία των περιοχών
εθνικού σκέλους του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Natura 2000.
Τα βοηθητικά σκάφη υδατοκαλλιέργειας µπορούν να επωφεληθούν από το παρόν
µέτρο, αλλά και από µέτρα των αξόνων προτεραιότητας 3 (δηλ. 3.1. και 3.5) και 4.
Β. ∆ράση που αφορά στα Υδατοπεριβαλλοντικά µέτρα
1.Στήριξη, µέσω της χορήγησης αντιστάθµισης, της χρήσης παραγωγικών µεθόδων
υδατοκαλλιέργειας που συµβάλλουν στην προστασία και στη βελτίωση του
περιβάλλοντος καθώς και στη διατήρηση της φύσης.
2. Σκοπός της στήριξης είναι η προαγωγή:
α. Μορφών υδατοκαλλιέργειας που συµβάλλουν στην προστασία και τη
βελτίωση του περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων, της γενετικής
ποικιλότητας και της διαχείρισης του τοπίου και των παραδοσιακών
χαρακτηριστικών των ζωνών υδατοκαλλιέργειας.
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β. Της συµµετοχής στο κοινοτικό σύστηµα οικολογικής διαχείρισης και

οικολογικού ελέγχου που δηµιουργήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 19ης
Μαρτίου 2001, για την εκούσια συµµετοχή οργανισµών σε κοινοτικό
σύστηµα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (ΕΜΑΣ).
γ. Της βιολογικής υδατοκαλλιέργειας κατά την έννοια του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 2092/91του Συµβουλίου, της 24ης Ιουνίου 1991, περί του βιολογικού
τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων
στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής. Μέχρι ο κανονισµός
αυτός
να
προβλέψει
λεπτοµερείς
κανόνες
παραγωγής,
συµπεριλαµβανοµένων των κανόνων µετατροπής, εφαρµόσιµους στη
βιολογική υδατοκαλλιέργεια, εφαρµόζονται οι εθνικοί κανόνες ή, εάν δεν
υπάρχουν, τα ιδιωτικά πρότυπα τα οποία έχουν εφαρµογή στη βιολογική
υδατοκαλλιέργεια και τα οποία είναι αποδεκτά ή αναγνωρίζονται από τα
κράτη µέλη.
δ. Της βιώσιµης υδατοκαλλιέργειας η οποία είναι σύµφωνη µε τους
περιβαλλοντικούς περιορισµούς που απορρέουν από τον ορισµό των
περιοχών του Natura 2000 σύµφωνα µε την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του
Συµβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών
οικοτόπων καθώς και της αγρίας πανίδας και χλωρίδας.
Γ. ∆ράσεις που αφορούν τη δηµόσια υγεία
Συµβολή στην αποζηµίωση σε οστρακοκαλλιεργητές για την προσωρινή αναστολή
της συλλογής εκτρεφόµενων µαλακίων. Η αποζηµίωση µπορεί να χορηγείται στην
περίπτωση που η µόλυνση των µαλακίων λόγω του πολλαπλασιασµού τοξινογόνου
πλαγκτού ή της παρουσίας βιοτοξινογόνου πλαγκτού καθιστά αναγκαία την
αναστολή της συλλογής των µαλακίων για λόγους προστασίας της δηµόσιας υγείας:
 Επί χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τεσσάρων συναπτών µηνών, ή
 Στην περίπτωση που η απώλεια που προκλήθηκε λόγω της αναστολής της
συλλογής ανέρχεται σε ποσοστό µεγαλύτερο του 35 % του ετήσιου κύκλου
εργασιών της συγκεκριµένης επιχείρησης, το οποίο υπολογίζεται µε βάση τον
µέσο κύκλο εργασιών της επιχείρησης κατά τη διάρκεια των τριών
προηγούµενων ετών.
Η ανώτατη διάρκεια για την οποία µπορεί να χορηγηθεί αποζηµίωση είναι 12 µήνες
κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραµατισµού.Η αποζηµίωση µπορεί να καλύπτει
τη απώλεια που οφείλεται στην αναστολή της συλλογής.Η απώλεια αυτή µπορεί να
προκύπτει ιδίως από:
• πραγµατικές απώλειες των εκτρεφόµενων µαλακίων
• χαµηλότερη αξία των µαλακίων στην αγορά λόγω υπερβολικού µεγέθους
• χαµηλότερες αγοραίες τιµές τη στιγµή της επανάληψης της συλλογής
• χρηµατοοικονοµικές απώλειες
∆. ∆ράσεις που αφορούν την υγεία των ζώων
Συνεισφορά στη χρηµατοδότηση του ελέγχου και της εξάλειψης νόσων στην
υδατοκαλλιέργεια υπό τους όρους της απόφασης 90/424/ΕΟΚ του Συµβουλίου της
26ης Ιουνίου 1990 σχετικά µε ορισµένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τοµέα. Η στήριξη
µπορεί να καλύπτει:
α. Όσον αφορά τις εξωτικές ασθένειες στον τοµέα υδατοκαλλιέργειας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 3 της απόφασης του 90/424/ΕΟΚ του Συµβουλίου
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της 26ης Ιουνίου 1990 τα µέτρα ελέγχου που εφαρµόζονται σύµφωνα µε το
τµήµα 3 του Κεφαλαίου V της οδηγίας 53/2006 του Συµβουλίου.
β. Όσον αφορά τις µη εξωτικές ασθένειες στον τοµέα της υδατοκαλλιέργειας,
όπως ορίζονται στο άρθρο 24 της απόφασης 90/424/ΕΟΚ του Συµβουλίου,
της 26ης Ιουνίου 1990, τα προγράµµατα εκρίζωσης που καταρτίζονται και
εγκρίνονται σύµφωνα µε το άρθρο 44 παράγραφος 2 της οδηγίας 53/2006
του Συµβουλίου.
Η ∆ιαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράµµατος θα συντονίζεται µε τις
αρµόδιες αρχές µε στόχο :
• να προσδιορίζονται οι λεπτοµερείς ρυθµίσεις για τα δηµοσιονοµικά µέσα και τους
χρηµατοδοτικούς πόρους που πρόκειται να διατεθούν στο σχέδιο έκτατης
ανάγκης για µέτρα ελέγχου (εάν το σχέδιο χρηµατοδοτείται από το ΕΤΑ)
• να υπολογίζονται
(εκτίµηση) οι χρηµατοδοτικοί πόροι που πρόκειται να
διατεθούν
στα προγράµµατα εκρίζωσης µη εξωτικών ασθενειών που
χρηµατοδοτούνται από το ΕΤΑ (εάν υπάρχουν)
8.2.2. ΑΛΙΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ
Εισαγωγή
Η αλιεία εσωτερικών υδάτων αποτελεί δραστηριότητα του τοµέα αλιείας.
Στηριζόµενη σε παραδοσιακές µεθόδους, µε σηµαντική για ορισµένες περιοχές
αλιευτική παραγωγή σε προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας, συµβάλει στη
διατήρηση µέρους της πολιτιστικής κληρονοµιάς της χώρας και στηρίζει τοπικές
οικονοµίες και κοινωνίες. Επιπλέον, παρουσιάζει ιδιαιτερότητα καθόσον σχετίζεται
µε τη διαχείριση και διατήρηση ιδιαίτερα ευαίσθητων οικοσυστηµάτων υψηλής
οικολογικής σηµασίας. Συνεπώς, η βιώσιµη ανάπτυξη της αλιείας εσωτερικών
υδάτων κρίνεται αναγκαία τόσο από οικονοµικής όσο και από κοινωνικής και
οικολογικής άποψης.
1. Στρατηγικοί και Γενικοί Στόχοι
Στρατηγικός στόχος:
 Η ανάπτυξη της αλιείας εσωτερικών υδάτων, ώστε να εξασφαλίζεται η
οικονοµική, κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιµότητα των ευαίσθητων αυτών
περιοχών.
Γενικοί στόχοι:
 Η βελτίωση της ασφάλειας, των συνθηκών εργασίας, της υγιεινής και της
ποιότητας των προϊόντων, της ανθρώπινης ή της ζωικής υγείας και του
περιβάλλοντος, µε την ενίσχυση των επενδύσεων για την κατασκευή, την
επέκταση, τον εξοπλισµό και τον εκσυγχρονισµό των εγκαταστάσεων αλιείας
εσωτερικών υδάτων.
 Η βιώσιµη ανάπτυξη της αλιείας εσωτερικών υδάτων µε ισορροπία µεταξύ του
µεγέθους του στόλου και των αντίστοιχων διαθέσιµων αλιευτικών πόρων.
2. Ειδικοί Στόχοι
Ο στρατηγικός και οι γενικοί στόχοι που αφορούν στην αλιεία εσωτερικών υδάτων
θα επιτευχθούν µε την υλοποίηση των ακόλουθων ειδικών στόχων:
 Κατασκευή, επέκταση, εξοπλισµό και εκσυγχρονισµό των εγκαταστάσεων
αλιείας εσωτερικών υδάτων, ιδίως προκειµένου να βελτιωθούν η ασφάλεια, οι
συνθήκες εργασίας, η υγιεινή και η ποιότητα των προϊόντων, η υγεία των
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ανθρώπων ή των ζώων, καθώς και να µειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις ή να
ενισχυθούν οι θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον:
 Εξοπλισµό και εκσυγχρονισµό των αλιευτικών σκαφών, µε στόχο να βελτιωθούν
η ασφάλεια επί του σκάφους, η ποιότητα και η υγιεινή των προϊόντων, οι
συνθήκες εργασίας, η ενεργειακή αποδοτικότητα και η επιλεκτικότητα.
 Περαιτέρω ανάπτυξη των υποβαθµισµένων και µειονεκτικών από πλευράς
απασχόλησης περιοχών της χώρας.
 ∆ιατήρηση της ισορροπίας µεταξύ του µεγέθους του στόλου και των αντίστοιχων
διαθέσιµων αλιευτικών πόρων.
3. Στρατηγική επίτευξης των στόχων
Η στρατηγική για την αλιεία των εσωτερικών υδάτων θα επιτευχθεί κυρίως µε τον
εκσυγχρονισµό των εγκαταστάσεων και των σκαφών.
Με αποδέκτες τους επαγγελµατίες αλιείς των εσωτερικών υδάτων, προωθούνται
δράσεις για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, την ασφάλεια και την υγεία των
ανθρώπων, συµβάλλοντας έτσι στη διατήρηση της απασχόλησης και των θέσεων
εργασίας στον τοµέα.
Συγχρόνως, προβλέπονται βελτιώσεις ως προς την υγιεινή και την ποιότητα των
παραγόµενων προϊόντων, µε σεβασµό προς το ιδιαίτερα ευαίσθητο φυσικό
περιβάλλον των περιοχών αυτών. Οι ενέργειες αυτές εκτιµάται ότι θα αποφέρουν
οφέλη στους καταναλωτές των προϊόντων, την τοπική οικονοµία και την
απασχόληση, συµβάλλοντας ταυτόχρονα και στη διατήρηση της πολιτιστικής
κληρονοµιάς των περιοχών αυτών.
Για τη διατήρηση της ισορροπίας, µεταξύ του µεγέθους του στόλου και των
αντίστοιχων διαθέσιµων αλιευτικών πόρων από τις επενδύσεις θα ληφθούν τα εξής
µέτρα από τις Νοµαρχιακές Υπηρεσίες Αλιείας που έχουν και την σχετική
αρµοδιότητα :
α) κάθε επένδυση για εκσυγχρονισµό σκαφών θα συνοδεύεται από βεβαίωση ότι
δεν διαταράσσεται η ισορροπία σύµφωνα µε τα τηρούµενα στοιχεία .
β) θα πραγµατοποιούνται αυστηροί έλεγχοι για την τήρηση της προβλεπόµενης
νοµοθεσίας, ιδιαίτερα όσον αφορά τη άνοιγµα των µατιών των διχτύων και την
απαγόρευση της αλιείας κατά την αναπαραγωγική περίοδο.
γ) τα σκάφη που θα εκσυγχρονιστούν στα πλαίσια του Προγράµµατος θα
συνεχίσουν να λειτουργούν και να αλιεύουν αποκλειστικά στα εσωτερικά νερά .
Μέτρο 2.2: Αλιεία εσωτερικών υδάτων
1. Ως αλιεία εσωτερικών υδάτων νοείται η αλιεία που ασκείται για εµπορικούς
σκοπούς από σκάφη που αλιεύουν αποκλειστικά σε εσωτερικά ύδατα. Σκάφος που
αλιεύει αποκλειστικά σε εσωτερικά ύδατα» είναι ένα σκάφος το οποίο είναι
εξοπλισµένο για την εµπορική εκµετάλλευση έµβιων πόρων των εσωτερικών
υδάτων και δεν είναι καταχωρηµένο στο Μητρώο του Αλιευτικού στόλου της
Κοινότητας (ΚΑΜ) και το οποίο δεν θα περιλαµβάνεται οποιαδήποτε στιγµή στη
διάρκεια της πενταετίας που ακολουθεί την ηµεροµηνία της απόφασης
χρηµατοδότησης της αρµόδιας εθνικής αρχής.
2. Η στήριξη για τη αλιεία εσωτερικών υδάτων µπορεί να καλύπτει επενδύσεις για
την κατασκευή, την επέκταση, τον εξοπλισµό και τον εκσυγχρονισµό
εγκαταστάσεων αλιείας εσωτερικών υδάτων, προκειµένου να βελτιωθούν η
ασφάλεια, οι συνθήκες εργασίας, η υγιεινή, η υγεία των ανθρώπων ή των ζώων και
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η ποιότητα των προϊόντων, ή για να µειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις ή να
ενισχυθούν οι θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.
Οι επενδύσεις επί σκαφών µπορούν να στηρίζονται σύµφωνα µε τα µέτρα που
προβλέπονται για τα σκάφη θαλάσσιας αλιείας. Επενδύσεις επί των σκαφών αλιείας
εσωτερικών υδάτων, που δεν χρησιµοποιούν συρόµενα εργαλεία και είναι µήκους
µικρότερου των 12 µέτρων, µπορούν να στηρίζονται µε την ίδια ένταση ενίσχυσης
που προβλέπεται για τα σκάφη παράκτιας αλιείας µικρής κλίµακας.
3. Στήριξη της µετατροπής των σκαφών που δραστηριοποιούνται στην αλιεία
εσωτερικών υδάτων προς δραστηριότητες εκτός της αλιείας. Στην περίπτωση αυτή
λαµβάνονται µέτρα ώστε να εξασφαλισθεί ότι τα σκάφη αυτά δεν
επαναδραστηριοποιούνται στην αλιεία.
4. Εάν σε κάποια κοινοτική νοµική πράξη προβλέπονται µέτρα για την ανασύσταση
ειδών σε εσωτερικά ύδατα, µπορεί να χορηγηθεί στήριξη για µέτρα που
αποσκοπούν στην προσωρινή παύση των δραστηριοτήτων εσωτερικής αλιείας των
αλιέων και των ιδιοκτητών αλιευτικών σκαφών που δραστηριοποιούνται
αποκλειστικά σε εσωτερικά ύδατα. Η µέγιστη συνολική διάρκεια της στήριξης
περιορίζεται σε δώδεκα µήνες για το σύνολο της περιόδου προγραµµατισµού για τα
οικεία σκάφη.
5. Η µεταβίβαση της κυριότητας µιας επιχείρησης δεν είναι επιλέξιµη για ενίσχυση.
6. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4, η µόνιµη ή η προσωρινή παύση
αλιευτικών δραστηριοτήτων και η ναυπήγηση σκαφών που αλιεύουν στα εσωτερικά
ύδατα δεν είναι επιλέξιµες για συνδροµή.
7. Η διαχειριστική αρχή λαµβάνει µέτρα για να εξασφαλίσει ότι τα σκάφη που
λαµβάνουν κοινοτική συνδροµή από το ΕΤΑ εξακολουθούν να αλιεύουν στα
εσωτερικά ύδατα.
Επιλέξιµες δαπάνες θεωρούνται οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται από τον
φορέα για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου και εντάσσεται στις ακόλουθες
κατηγόριες :
 Εκσυγχρονισµό αλιευτικών σκαφών.
 Κατασκευή, επέκταση, εξοπλισµό και εκσυγχρονισµό των εγκαταστάσεων
αλιείας.
Οι εγκαταστάσεις αλιείας εσωτερικών υδάτων περιλαµβάνουν επίσης αποβάθρες
και ξύλινες γέφυρες προς χρήση από σκάφη που αλιεύουν στα εσωτερικά ύδατα,
κινητές γραµµές κατάψυξης, κέντρα παράδοσης ιχθύων, κινητή υποδοµή,
επενδύσεις που συνδέονται µε την εµπορία.
Οι επενδύσεις που συνδέονται µε τη διαχείριση του περιβάλλοντος των εσωτερικών
υδάτων, µε στόχο την αύξηση των αλιευτικών δυνατοτήτων, όπως η κοπή καλαµιών
και η αποµάκρυνση ιλύος από λίµνες, δεν είναι επιλέξιµες. Ωστόσο, στήριξη για
επενδύσεις του είδους αυτού µπορεί να παρέχεται δυνάµει του µέτρου 3.2 του
άξονα προτεραιότητας 3, υπό την προϋπόθεση ότι είναι αναγκαίες για την
προστασία και την ανάπτυξη της υδρόβιας πανίδας και χλωρίδας.
8.2.3. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Εισαγωγή
Η αγορά µεταποιηµένων αλιευµάτων αναπτύσσεται συνεχώς λόγω της αυξανόµενης
ζήτησης η οποία οφείλεται στον σύγχρονο τρόπο σίτισης του πληθυσµού και στη
σηµαντική αύξηση της κατανάλωσης τους θερινούς µήνες λόγω του τουρισµού.
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Ο κλάδος της µεταποίησης και εµπορίας είναι ένας σηµαντικά αναπτυσσόµενος
κλάδος µε δυνατότητα υλοποίησης επενδύσεων τόσο για τον εκσυγχρονισµό
υφιστάµενων µονάδων αλλά και για ίδρυση νέων. Παράλληλα, σηµειώνεται ότι η
µεταποιητική βιοµηχανία αποτελείται στο µεγαλύτερο ποσοστό από πολύ µικρές και
µικρές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν µικρή (για τα κοινοτικά δεδοµένα) δυναµικότητα
παραγωγής πράγµα το οποίο τις καθιστά πιο ευάλωτες στον διεθνή ανταγωνισµό. Η
υποστηρικτική συµµετοχή του Ε.Τ.Α είναι σηµαντική προκειµένου οι επιχειρήσεις
αυτές να καταστούν βιώσιµες και ανταγωνιστικές και να µειωθεί το επιχειρηµατικό
ρίσκο.
Πρόσφατα αναδείχθηκαν ορισµένες οικονοµικοί και κοινωνικοί παράµετροι, όπως:
 Η διεύρυνση της Ε.Ε και η γεωγραφική εγγύτητα της χώρας µας προς τις
χώρες που πρόσφατα ενσωµατώθηκαν στην κοινοτική αγορά, ανοίγουν νέες
εµπορικές ευκαιρίες,
 Η αναζήτηση εκ µέρους του καταναλωτή τυποποιηµένου αλλά και
εγγυηµένου ποιοτικά προϊόντος,
 Η ανάγκη ορθών πρακτικών στη διακίνηση των αλιευτικών προϊόντων,
ιδιαίτερα αυτών των υδατοκαλλιεργειών.
∆εδοµένου ότι η ελληνική µεταποιητική βιοµηχανία αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά
από πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις, για τις οποίες πολλές φορές το
επιχειρηµατικό ρίσκο είναι απαγορευτικό, η υποστηρικτική συµµετοχή του Ε.Τ.Α για
τη βελτίωση της επιχειρηµατικής θέσης του κλάδου στο εσωτερικό και διεθνές
εµπόριο είναι σηµαντική.
Στρατηγικός και γενικός στόχος
Στρατηγικός στόχος για τον κλάδο, είναι η αειφόρος ανάπτυξη βιώσιµων
επιχειρήσεων µεταποίησης και εµπορίας αλιευτικών προϊόντων και η ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας των επιχειρησιακών δοµών, ώστε να επωφεληθεί ο κλάδος µε
τα µέγιστα µακροπρόθεσµα επιχειρηµατικά και κοινωνικά οφέλη.
Γενικός στόχος είναι η αύξηση της παραγωγή, ιδίως µε παραγωγή προϊόντων
υψηλής ποιότητας, η βελτίωση των συνθηκών εργασίας, των συνθηκών δηµόσιας
υγείας και υγιεινής και µείωση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον.
Ειδικοί στόχοι
Ο στρατηγικός και ο γενικός στόχος θα επιτευχθούν µε την υλοποίηση των πιο κάτω
ειδικών στόχων:
 Επιδίωξη της ανταγωνιστικότητας µέσα από την ανασυγκρότηση του
παραγωγικού ιστού και την αύξηση της παραγωγικότητας, στη κατεύθυνση
της παραγωγής προϊόντων που ενσωµατώνουν γνώση, τεχνολογία και
περιβαλλοντική µέριµνα.
 Παροχή νέων προϊόντων, υψηλής προστιθέµενης αξίας, στον καταναλωτή.
 Βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας ώστε να προσδίδεται η µεγαλύτερη
δυνατή αξία στα αλιεύµατα µε περιορισµό των απωλειών και απορρίψεων και
µείωση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον.
 Ανάπτυξη καινοτόµων δυνατοτήτων που προβλέπουν υψηλής ποιότητας
πρότυπα που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του κοινού για τα προϊόντα
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
 Σύγχρονη πολιτική διάθεσης των αλιευµάτων στο εµπόριο µε την ανάπτυξη
τοπικών εγκαταστάσεων µεταποίησης και εµπορία, συµπεριλαµβανοµένης
της άµεσης εµπορίας(direct marketing) εκ µέρους του παραγωγού.
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Βελτίωση των συνθηκών διακίνησης µε την ενθάρρυνση της τήρησης
κανόνων υγιεινής, ανάπτυξη σύγχρονων τεχνικών διακίνησης και πύκνωσης
του δικτύου διανοµών.
 Βελτίωση των συνθηκών επίβλεψης της εφαρµογής της Νοµοθεσίας στις
εγκαταστάσεις διακίνησης και εµπορίας αλιευτικών προϊόντων.
 Επέκταση σε νέες αγορές.
 Αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού και αύξηση των θέσεων εργασίας του
κλάδου.
 Ανάπτυξη διαδικασιών που θα συµβάλλουν σε καλύτερες συνθήκες
εργασίας.
 Βελτίωση των συνθηκών εγκαταστάσεων εµπορίας µε στόχο την παροχή
αυξηµένων δυνατοτήτων στο επιχειρηµατικό κοινό.
 Ενθάρρυνση
ενεργειών που ικανοποιούν τις απαιτήσεις ορθής
περιβαλλοντικής πρακτικής.
Ποσοτικοποιηµένοι στόχοι
Αναµένεται να αναληφθούν δράσεις από 46 επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο
πρόγραµµα, µε αποτέλεσµα να έχουµε αύξηση της παραγωγής της µεταποιητικής
βιοµηχανίας κατά 8.900 τόνους τελικών προϊόντων.
Επιπτώσεις από την εφαρµογή του προγράµµατος εκτιµάται ότι θα προκύψουν στη
διεύρυνση της απασχόλησης, µε τη δηµιουργία 300 νέων µόνιµων θέσεων
εργασίας.
∆ΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ
Ονοµασία και µονάδα µέτρησης

Τιµή
βάσης
2005

Ενδιάµεσος
στόχος 2010

Στόχος 2015

Αριθµός µονάδων (ίδρυση –επέκταση–
εκσυγχρονισµός)

310

18

46

∆ΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
Ονοµασία και µονάδα µέτρησης

Τιµή
βάσης
2005

Ενδιάµεσος
στόχος 2010

Στόχος 2015

Παραγωγή µονάδων (τόνοι)

59.300

3.900

8.900

∆ΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Ονοµασία και µονάδα µέτρησης

Τιµή
βάσης
2005

Ενδιάµεσος
στόχος 2010

Στόχος 2015

Νέες µόνιµες θέσεις απασχόλησης

1.900

130

300

Στρατηγική επίτευξης των στόχων
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Οι επιχειρήσεις του κλάδου βρίσκονται διαρκώς σε µια δυναµική δραστηριότητα
προκειµένου να επιτύχουν µεγαλύτερο µερίδιο της αγοράς. Κατά το διάστηµα
υλοποίησης του Προγράµµατος θα αναληφθούν δράσεις που θα ενισχύσουν τις
προσπάθειες των επιχειρήσεων για ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας, σύµφωνα µε
τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Λισσαβόνας.
∆εδοµένης, επίσης, της υψηλής ανταγωνιστικότητας σε παγκόσµιο επίπεδο και του
προβαδίσµατος χωρών µε χαµηλό εργατικό κόστος, η διατήρηση και ενίσχυση των
υφιστάµενων θέσεων εργασίας κρίνεται ουσιαστική για την περαιτέρω οικονοµική
ευµάρεια του τοµέα και τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας του.
Εποµένως, θα επιδιωχθεί (εντός των αρχών της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής) η
υλοποίηση των στόχων µε τις επόµενες κατευθύνσεις:
 Ίδρυση παραγωγικών µονάδων µεταποίησης αλιευτικών προϊόντων και
εγκατάσταση νέων γραµµών παραγωγής, ιδιαίτερα αυτών που θα στοχεύουν
σε προϊόντα υψηλής προστιθέµενης αξίας, τα οποία θα µπορούν να
ανταγωνιστούν τα παραγόµενα των τρίτων χωρών.
 Εκσυγχρονισµός των παραγωγικών µονάδων για τη βελτίωση της απόδοσης
πρώτων και βοηθητικών υλών, τη µείωση των νεκρών χρόνων, τη µείωση
του κόστους συντήρησης, την αύξηση της ποιότητας των προϊόντων, τη
βελτίωση των κοστολογίων των διατιθέµενων στην αγορά προϊόντων και την
προώθηση στον καταναλωτή νέων ελκυστικών προϊόντων.
 Υποστήριξη για τη βελτίωση των διαδικασιών logistics και των συγχρόνων
τρόπων παρακολούθησης και διακίνησης των προϊόντων τους, ώστε να
εξισορροπηθεί η επιβάρυνση των κοστολογίων και της οργανωτικής δοµής
των επιχειρήσεων εξαιτίας της πληθώρας παραγόµενων προϊόντων και
δικτύου διανοµών.
 Εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισµού σε σκάφη για ελαφριάς µορφής
µεταποίηση, τυποποίηση και εµπορία, ώστε να αξιοποιηθεί το συγκριτικό
πλεονέκτηµα ποιότητας του ελληνικού αλιευτικού στόλου που αλιεύει και
εκφορτώνει την παραγωγή εντός 24-48 ωρών κατά µέσο όρο.
 Παρουσίαση επώνυµου προϊόντος στην αγορά µε ταυτότητα και προβολή
των ποιοτικών προτύπων των µεταποιητικών µονάδων ή εγκαταστάσεων,
συµπεριλαµβανοµένης της ιχνηλασιµότητας, ώστε ο καταναλωτής να έχει
πλήρη και σαφή εικόνα για το ποιόν του προϊόντος που αγοράζει.
 Aνάπτυξη χώρων άµεσης εµπορίας ( direct marketing) για την πώληση και
ενηµέρωση του καταναλωτή καθώς και για την ενθάρρυνση της κατανάλωσης
συναφών προϊόντων.
 Ενθάρρυνση ενεργειών που ικανοποιούν ή και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις
ορθής περιβαλλοντικής πρακτικής, υποστηρίζοντας έµπρακτα τις κοινοτικές
προτεραιότητες της βιώσιµης ανάπτυξης, όπως ορίσθηκαν στο Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο του Γκέτεµποργκ.
 Ίδρυση εγκαταστάσεων εµπορίας για τη βελτίωση του συστήµατος
διακίνησης των αλιευτικών προϊόντων.
 Επέκταση και εκσυγχρονισµός µονάδων συσκευασίας αλιευτικών προϊόντων,
ιδιαίτερα των προϊόντων της υδατοκαλλιέργειας, προκειµένου το σύνολο της
παραγωγής να διακινείται µέσω εγκεκριµένων εγκαταστάσεων σύµφωνα µε
τις απαιτήσεις των Κανονισµών (ΕΚ) 853/2004 και (ΕΚ) 854/2004, µε έµφαση
αυτών που αφορούν θέµατα ποιότητας και υγιεινής.
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Επέκταση και εκσυγχρονισµός κέντρων αποστολής ή εξυγίανσης οστράκων,
προκειµένου το σύνολο της παραγωγής να διακινείται µέσω εγκεκριµένων
εγκαταστάσεων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των Κανονισµών (ΕΚ) 853/2004
και (ΕΚ) 854/2004.
 Εκσυγχρονισµός εγκαταστάσεων εµπορίας για τη βελτίωση των συνθηκών
διακίνησης και υποστήριξη της χονδρικής πώλησης, σύµφωνα µε σύγχρονες
µεθόδους και έγκριτες διαδικασίες υγιεινής.
Οι επενδύσεις στον τοµέα µεταποίησης και εµπορίας θα υλοποιηθούν από φυσικά ή
νοµικά πρόσωπα, µε πεδίο εφαρµογής όλη την Ελλάδα, ύστερα από κατάθεση
αναλυτικής τεχνικό-οικονοµικής µελέτης. Η επιλογή θα στηριχθεί στην αξιολόγηση
της πρότασης και της αξιοπιστίας του υποψήφιου φορέα υλοποίησης.
Επιλέξιµες περιοχές για ενίσχυση είναι το σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Οι
περιοχές για τις οποίες η δηµόσια οικονοµική παρέµβαση είναι αναγκαία είναι τόσο
οι περιοχές του Στόχου Σύγκλισης, όσο και οι περιοχές Περιφερειακής
Ανταγωνιστικότητας και Απασχόλησης της χώρας, προκειµένου και οι δύο
κατηγορίες, στο µέτρο που τους αναλογεί, να επιτύχουν τους βασικούς και ειδικούς
στόχους που τίθενται.
Η προθεσµία για την υλοποίηση των στόχων και των προτεραιοτήτων εκτείνεται σε
όλη τη διάρκεια ισχύος του Προγράµµατος, ώστε οι επιχειρηµατίες να έχουν τη
χρονική δυνατότητα να προγραµµατίσουν τις δράσεις τους, να εκτιµήσουν τις
συνθήκες της αγοράς και να επιλέξουν τον πλέον κατάλληλο γι αυτούς χρόνο για
την ανάπτυξη των εργασιών τους.
Η εναρµόνιση των δράσεων µε τις ορθές περιβαλλοντικές πρακτικές και την τήρηση
των αρχών του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Γκέτεµποργκ αποτελούν
προαπαιτούµενο και εποµένως όλες οι χρηµατοδοτούµενες ενέργειες θα έχουν
έγκριση περιβαλλοντικών όρων, όπου απαιτείται.
Η κατασκευή και η λειτουργία µανάδων µεταποίησης στο παράκτιο περιβάλλον θα
πρέπει να πραγµατοποιείται σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και λαµβάνοντας
κατάλληλα µέτρα για την προστασία των περιοχών εθνικού σκέλους του
Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Natura 2000.
Η στελέχωση των επιχειρήσεων µε έµψυχο δυναµικό τροφοδοτείται –όσον αφορά
τις επιστηµονικές ειδικότητες– από πτυχιούχους και µεταπτυχιακούς επιστήµονες
ΑΕΙ και ΤΕΙ και πλαισιώνεται από εργατοτεχνικό δυναµικό χαµηλότερης ειδίκευσης.
Ως εκ τούτου, η ισόρροπη συµµετοχή των γυναικών στην απασχόληση του κλάδου
της µεταποίησης δεν εµποδίζεται, αντίθετα παρέχονται ίσες ή και περισσότερες
ευκαιρίες για απασχόληση.
Η οικονοµική ενίσχυση θα στηρίζει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων
µεταποίησης και εµπορίας αλιευτικών προϊόντων, ωστόσο επενδύσεις που αφορούν
προϊόντα µη προοριζόµενα για ανθρώπινη κατανάλωση, δεν ενισχύονται. Όµως,
κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, ενισχύονται α) επενδύσεις που µειώνουν την
περιβαλλοντική επιβάρυνση µε την επεξεργασία, τη µεταποίηση και την εµπορία
απορριµµάτων προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και β) επενδύσεις για την
αποµάκρυνση διοξίνης ή άλλων επιβλαβών για τη δηµόσια υγεία ουσιών από τα
ιχθυάλευρα ή τα ιχθυέλαια, ακόµα και αν τα τελικά προϊόντα προορίζονται για µη
ανθρώπινη κατανάλωση.
Το πεδίο χρηµατοδότησης εκτείνεται σε «πολύ µικρές» επιχειρήσεις (απασχολούν
προσωπικό λιγότερο των 10 ατόµων και έχουν κύκλο εργασιών µικρότερο από 2
εκατ. €), «µικρές» επιχειρήσεις (προσωπικό λιγότερο από 50 άτοµα και κύκλο

110

εργασιών µικρότερο από 10 εκατ. €) και «µεσαίες» επιχειρήσεις (προσωπικό
λιγότερο από 250 άτοµα και κύκλο εργασιών µικρότερο από 50 εκατ. €).
Οι «πολύ µικρές» και οι «µικρές» επιχειρήσεις απολαµβάνουν προτεραιότητας
έναντι των «µεσαίων» επιχειρήσεων, ώστε να διευκολύνονται περισσότερο στο
οικονοµικό ανταγωνιστικό πεδίο, εγχώριο και διεθνές. Ως σηµείο προτεραιότητας για
την κατάταξη των επιχειρήσεων προς χρηµατοδότηση θα χρησιµοποιηθεί το
µέγεθος των επιχειρήσεων.
Χρηµατοδοτούνται επίσης, µε µειωµένα ποσοστά χρηµατοδότησης, οι επιχειρήσεις
που δεν εµπίπτουν στις πιο πάνω κατηγορίες, όµως απασχολούν προσωπικό
λιγότερο από 750 υπαλλήλους ή παρουσιάζουν ετήσιο κύκλο εργασιών µικρότερο
από 200 εκατ. €.
Για την αντιµετώπιση των δυσχερειών που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις και οι
τοπικές κοινωνίες των αποµακρυσµένων ελληνικών νησιών, όσον αφορά την
ανταγωνιστικότητα, την επικοινωνία και την απασχόληση και να µην επιβαρύνονται
από το υπερβολικό κόστος που συνεπάγεται ο αποκεντρωµένος χαρακτήρας τους,
δεν θα εφαρµοσθούν σε αυτές οι περιοριστικές διατάξεις που αφορούν το
οικονοµικό µέγεθος των επιχειρήσεων.
Οι ακριβείς ορισµοί των πιο πάνω τύπων των επιχειρήσεων, καθώς και οι
προϋποθέσεις απονοµής ή κατάργησης τέτοιου χαρακτηρισµού, ορίζονται
λεπτοµερώς στη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.
Η προβλεπόµενη προτεραιότητα στις «πολύ µικρές» και «µικρές» επιχειρήσεις
προκειµένου αυτές να επιτύχουν καλύτερη θέση στο ανταγωνιστικό πεδίο του
κοινοτικού και διεθνούς εµπορίου και να βελτιώσουν την πρόσβασή τους σε νέες
αγορές, παρέχεται ιδίως µε τους εξής ιδίως τρόπους:
 Κατά τη φάση της αξιολόγησης των προτάσεων θα πριµοδοτηθούν µε
υψηλότερη βαθµολογία οι πολύ µικρές και οι µικρές επιχειρήσεις ώστε να
αποκτήσουν ικανό προβάδισµα προτεραιότητας, ενώ αντίθετα οι µεσαίες θα
υστερήσουν στη βαθµολόγηση.
 Πρόσθετη, έµµεση προτεραιότητα θα δοθεί µε απόδοση υψηλότερης
βαθµολογίας σε χαµηλού κόστους επενδύσεις, κλιµακούµενη προς τα κάτω
για τις επενδύσεις µεγαλύτερου κόστους.
 Πριµοδότηση µε αυξηµένο ποσοστό επιδότησης.
Στα αποµακρυσµένα νησιά, όπως αυτά αναφέρονται στο κεφάλαιο 1, δεν θα
εφαρµοσθούν οι περιοριστικές διατάξεις που αφορούν στο οικονοµικό µέγεθος των
επιχειρήσεων.
Μεταξύ των κριτηρίων ένταξης θα συνυπολογισθεί ο παράγοντας καινοτόµου
προϊόντος, προϊόντος υψηλής προστιθέµενης αξίας, επώνυµου προϊόντος µε
προβολή ποιοτικών προτύπων, καθώς και προϊόντων που µειώνουν τις αρνητικές
επιπτώσεις στο περιβάλλον.
Σηµειώνουµε ότι είναι δυνατόν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος να
χρηµατοδοτούνται δαπάνες για τις πράξεις που περιλαµβάνουν ενισχύσεις σε µέσα
χρηµατοδοτικής τεχνικής για τις επιχειρήσεις, πρωτίστως σε µικρές και µεσαίες
επιχειρήσεις όπως ορίζονται στη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής , όπως
ταµεία επιχειρηµατικού κεφαλαίου, ταµεία εγγυήσεων και ταµεία δανειοδοτήσεων.
Κατάρτιση
Η βελτίωση των επαγγελµατικών δεξιοτήτων και η κατάρτιση σε θέµατα µεταξύ
των άλλων:
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υδατοκαλλιέργειας και αλιείας εσωτερικών υδάτων, απασχόλησης γυναικών
(ισότητα των δυο φύλων)κλπ, των απασχολουµένων στο κλάδο της
υδατοκαλλιέργειας,
• ποιότητας και υγιεινής των παραγοµένων προϊόντων, απάσχόλησης των
γυναικών (θέµατα ισότητας των φύλων) κλπ, των απασχολουµένων στο κλάδο
της µεταποίησης και εµπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας,
θα χρηµατοδοτηθεί στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ) και
των αντίστοιχων επιχειρησιακών προγραµµάτων.
Η επιλογή αυτή γίνεται δεδοµένης της συσσωρευµένης τεχνογνωσίας και εµπειρίας
που διαθέτουν τα αντίστοιχα επιχειρησιακά προγράµµατα του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ) σε θέµατα βελτίωσης των επαγγελµατικών δεξιοτήτων
και κατάρτισης .
Το περιεχόµενο (είδος εργαζοµένων – θέµατα κατάρτισης κλπ) των ενεργειών
κατάρτισης που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου
(ΕΚΤ), θα καθοριστεί
σε συνεργασία µε την ∆ιαχειριστική Αρχή του
Επ.Προγράµµατος Αλιείας προκειµένου να συµβάλουν στη στρατηγική ανάπτυξης
της αλιείας, ενώ η υλοποίησή τους θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στο Κοινοτικό και Εθνικό δίκαιο που εφαρµόζονται σε όλες τις
δραστηριότητες κατάρτισης του ΕΚΤ, δηλ.σε πιστοποιηµένες δοµές κλπ.
•

Κριτήριο διαχωρισµού µεταξύ των Ταµείων
Οι επιδοτήσεις και επενδύσεις που αναφέρονται στον Άξονα Προτεραιότητας 2 και
τα µέτρα – δράσεις του, θα συγχρηµατοδοτηθούν αποκλειστικά από το Ε.Τ.Α. και
µέχρι εξάντλησης των πόρων του.
8.3 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»
Εισαγωγή
Το ευρύτερο περιβάλλον, εντός του οποίου κινείται η δραστηριότητα του τοµέα της
αλιείας, χαρακτηρίζεται ακόµα από περιορισµένη οργάνωση, παρά τις διορθωτικές
παρεµβάσεις που έγιναν.
Ο έντονος νησιωτικός χαρακτήρας της χώρας, «βάζει την σφραγίδα» του τόσο στην
συλλογική οργάνωση του κλάδου, µη ευνοώντας την και απαιτώντας συνεχή
προσπάθεια για βελτίωση, όσο και στην σταθερή ανάγκη για δηµιουργία και
εκσυγχρονισµό υποδοµών, αλιευτικών λιµένων και ιχθυοσκαλών.
Ειδικά για τις υποδοµές, οι νέες κανονιστικές υποχρεώσεις της χώρας, στο πλαίσιο
του αρ. 22 του Καν. 1967/2006 για τα µέτρα διαχείρισης στην Μεσόγειο θάλασσα,
που αφορούν τους καθορισµένους λιµένες πρώτων εκφορτώσεων, επιβάλλουν
παροχή στήριξης για αναδιάρθρωση και βελτίωση των συνθηκών στους τόπους
εκφόρτωσης.
Παράλληλα η προστασία και ανάπτυξη των υδάτινων πόρων των παράκτιων
περιοχών είναι ένα συνεχές ζητούµενο, δεδοµένων των πιέσεων που δέχονται τα
παράκτια οικοσυστήµατα από τις δραστηριότητες της παράκτιας ζώνης και υπό το
πρίσµα του νέου Κανονισµού 1967/2006 για τα µέτρα διαχείρισης στην Μεσόγειο
θάλασσα.
Ήδη υπάρχουν στην χώρα µας 4 τεχνητοί ύφαλοι εκτάσεως 23 km2, οι οποίοι έχουν
δηµιουργηθεί µε χρηµατοδότηση των προηγούµενων προγραµµατικών περιόδων
στις περιοχές του Βιστωνικού κόλπου, της νήσου Καλύµνου (µε Π.∆. αριθµ. 228/23112

10-2006-ΦΕΚ/Α/229/24-10-2006 έχει απαγορευθεί η αλιεία), του κόλπου Ιερισσού
Ν. Χαλκιδικής και της παράκτιας ζώνης Ιονίου Πελάγους, Ν. Πρέβεζας.
Όσο για τον ανταγωνιστικό προσανατολισµό του κλάδου, αυτός επιβάλλει την
ανάγκη διεύρυνσης των αγορών µέσω καλύτερης προώθησης των προϊόντων στην
αγορά και επένδυση σε Έρευνα και η Καινοτοµία, αντικείµενα τα οποία αποτελούν
τον προποµπό των εξελίξεων της αγοράς.
1. Στρατηγικός και γενικός στόχος
Η βελτίωση του αναγκαίου περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων του
τοµέα της αλιείας.
Γενικός στόχος: η στήριξη µέτρων κοινού ενδιαφέροντος, τα οποία συµβάλλουν
στην επίτευξη των στόχων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και των µέτρων
διαχείρισης στην Μεσόγειο θάλασσα (Καν. 1967/2006).
2. Ειδικοί στόχοι
Ο στρατηγικός και ο γενικός στόχος του Άξονα, επιτυγχάνονται µε την επίτευξη των
ακόλουθων ειδικών στόχων:
- ανάπτυξη – ενίσχυση των συλλογικών δράσεων του τοµέα της αλιείας
που αποσκοπούν στην επίτευξη προστιθέµενης αξίας πέραν και άνω
εκείνης που επιτυγχάνεται µε το άθροισµα των µεµονωµένων
επενδύσεων
- προστασία και ανάπτυξη της υδρόβιας πανίδας & χλωρίδας και βελτίωση
του υδάτινου περιβάλλοντος
- βελτίωση & αναδιάρθρωση τόπων εκφόρτωσης, που καθορίζονται στο
πλαίσιο του αρ. 22 του Καν. 1967/2006 για τα µέτρα διαχείρισης στην
Μεσόγειο θάλασσα
- βελτίωση της υποδοµής των αλιευτικών λιµένων και βελτίωση των
παρεχόµενων υπηρεσιών στους επαγγελµατίες αλιείς και τα
επαγγελµατικά αλιευτικά σκάφη
- βελτίωση της ασφάλειας ελλιµενισµού & εκφόρτωσης των αλιευτικών
σκαφών
- αύξηση της ποιότητας & της αξίας των αλιευτικών προϊόντων
- ανάπτυξη της καινοτοµίας στον τοµέα της αλιείας και η απόκτηση &
διάδοση τεχνικών γνώσεων
- ανάπτυξη νέων αγορών για τα αλιευτικά προϊόντα και εκστρατείες
προώθησης
- τροποποίηση των αλιευτικών σκαφών για άλλες δραστηριότητες εκτός
αλιείας
3. Ποσοτικοποιηµένοι στόχοι
Οι ποσοτικοποιηµένοι στόχοι εκροών και αποτελεσµάτων του Άξονα
Προτεραιότητας 3 παρουσιάζονται στον Πίνακα που ακολουθεί.
∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
Ονοµασία δείκτη
Τιµή
Ενδιάµεσ Στόχος
βάσης
ος Στόχος
2015
2006
2010
54*
10
Αριθµός λιµένων, τόποι εκφόρτωσης &
30
καταφύγια, στους οποίους θα
βελτιωθούν οι εγκαταστάσεις
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Αριθµός περιοχών όπου έχουν
τοποθετηθεί Τεχνητοί Ύφαλοι, για την
προστασία &ανάπτυξη της υδρόβιας
πανίδας & χλωρίδας
*ΕΠΑΛ 2000-2006
∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ονοµασία δείκτη

4

1

Τιµή βάσης
2006
23

3

Στόχος
2015
39

∆ηµιουργούµενες νέες εκτάσεις για την προστασία
& ανάπτυξη της υδρόβιας πανίδας & χλωρίδας (σε
τετραγωνικά χιλιόµετρα)
4. Στρατηγική επίτευξης των στόχων
Για την επίτευξη των τεθέντων στόχων θα ενισχυθούν µέτρα κοινού ενδιαφέροντος
µε πεδίο ευρύτερο των µέτρων, που κανονικά αναλαµβάνονται και υλοποιούνται
από ιδιωτικούς φορείς και επιχειρήσεις. Τα µέτρα αυτά συµβάλλουν στην επίτευξη
των στόχων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής & των µέτρων διαχείρισης στην
Μεσόγειο θάλασσα (Καν. 1967/2006) και υλοποιούνται µε την ενεργό συµµετοχή
των ιδίων των επιχειρήσεων ή οργανώσεων και φορέων, που ενεργούν εξ ονόµατος
των παραγωγών ή άλλων οργανώσεων ή φορέων αναγνωρισµένων από το
κράτος.
Η προσπάθεια για βελτίωση της συλλογικής οργάνωσης του τοµέα της αλιείας θα
πρέπει να είναι µία συνεχής και εντεινόµενη προσπάθεια, προκειµένου να
αντιµετωπιστούν ζητήµατα καλύτερης διαχείρισης & διατήρησης των αλιευτικών
αποθεµάτων & των ζωνών υδατοκαλλιέργειας καθώς και να λυθούν προβλήµατα
που επηρεάζουν τους εργαζόµενους στον τοµέα της αλιείας σε θέµατα ασφάλειας
& υγιεινής όσο και στην ποιότητα των διακινουµένων αλιευτικών προϊόντων της
συλλεκτικής αλιείας & της υδατοκαλλιέργειας.
Παράλληλα, για την βελτίωση του υδάτινου περιβάλλοντος, την προστασία και την
βελτίωση της υδρόβιας πανίδας & χλωρίδας και την προστασία των
ιχθυοαποθεµάτων, θα αναληφθούν µέτρα και δράσεις τα οποία θα υλοποιηθούν
από δηµόσιους ή ηµιδηµόσιους οργανισµούς και φορείς, αναγνωρισµένες
επαγγελµατικές οργανώσεις ή άλλους φορείς που θα οριστούν από την
∆ιαχειριστική Αρχή.
Η βελτίωση των υποδοµών σε αλιευτικούς λιµένες, καταφύγια και τόπους
εκφόρτωσης, θα έχει σαν στόχο τη βελτίωση των παρεχοµένων υπηρεσιών σε
αλιείς & τα αλιευτικά σκάφη τους, σε υδατοκαλλιεργητές που τα χρησιµοποιούν
καθώς επίσης και την κάλυψη των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το αρ. 22
του Καν. 1967/2006 για τα µέτρα διαχείρισης στην Μεσόγειο θάλασσα. Η βελτίωση
αυτή µπορεί να αφορά εκτός από τον εκσυγχρονισµό των υφισταµένων
εγκαταστάσεων και την κατασκευή νέων όπως την κατασκευή µικρών αλιευτικών
καταφυγίων, την κατασκευή χώρων εκφόρτωσης, αποθήκευσης και δηµοπράτησης
και γενικά όλων των εγκαταστάσεων που απαιτούνται για την ασφαλή εκφόρτωση αποθήκευση -διακίνηση – εµπορία κλπ των παραγοµένων αλιευτικών προϊόντων.
Όσο για τον ανταγωνιστικό προσανατολισµό του κλάδου, αυτός επιβάλλει την
πιστοποίηση της ποιότητας, και την ανάληψη µέτρων και δράσεων που θα αφορούν
την ανάπτυξη νέων αγορών & τη διεύρυνση των υπαρχουσών καθώς και την
προώθηση των προϊόντων στην αγορά µέσω ειδικών εκστρατειών προώθησης. Τα
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µέτρα και οι δράσεις αυτές δεν µπορούν να στοχεύουν σε εµπορικές ταυτότητες ή
να παραπέµπουν σε συγκεκριµένες χώρες ή γεωγραφικές περιοχές.
Εξαίρεση αποτελούν προϊόντα που αναγνωρίζονται µε βάση τον κανονισµό (ΕΟΚ)
αριθ. 510/2006 του Συµβουλίου για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και
των ονοµασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίµων.
Για την Έρευνα και τη Καινοτοµία θα αναληφθούν µέτρα και δράσεις µε την µορφή
πιλοτικών σχεδίων συµπεριλαµβανοµένων των σχεδίων για την χρήση αλιευτικών
τεχνικών.
Τα σχέδια αυτά αποσκοπούν στην απόκτηση και στην διάδοση νέων τεχνικών
γνώσεων και µπορούν να υλοποιηθούν από µια επιχείρηση, µια ανεγνωρισµένη
επαγγελµατική οργάνωση ή οποιονδήποτε άλλο αρµόδιο φορέα, ο οποίος ορίζεται
για τον σκοπό αυτό από την ∆ιαχειριστική Αρχή σε συνεργασία µε επιστηµονικό ή
τεχνικό φορέα.
Τα µέτρα κοινού ενδιαφέροντος είναι τα εξής:
- Οι Συλλογικές δράσεις
- Η προστασία και ανάπτυξη της υδρόβιας πανίδας και χλωρίδας
- Οι αλιευτικοί λιµένες, τόποι εκφόρτωσης και καταφύγια
- Η ανάπτυξη νέων αγορών και εκστρατείες προώθησης
- Τα πιλοτικά σχέδια
- Η Τροποποίηση αλιευτικών σκαφών για άλλες δραστηριότητες εκτός
αλιείας
Τα µέτρα είναι κοινού ενδιαφέροντος όταν συνεισφέρουν στο συµφέρον µιας οµάδας
δικαιούχων ή του ευρύτερου κοινού. Όλα τα έσοδα που παράγονται πρέπει να
επνεπενδύονται στην πράξη
Αναλυτικά τα µέτρα και οι δράσεις που θα αναληφθούν είναι τα εξής.
5. Μέτρα –∆ράσεις
Για την επίτευξη των στόχων του Άξονα θα αναληφθούν µέτρα και δράσεις, όπως:
Μέτρο 3.1: Συλλογικές δράσεις (Μέτρα κοινού ενδιαφέροντος),
Το µέτρο των συλλογικών δράσεων έχει σαν στόχους κυρίως:

την καλύτερη διαχείριση ή διατήρηση των αλιευτικών πόρων
(συµπεριλαµβανοµένων σχεδίων για την προστασία των προστατευόµενων
θαλάσσσιων ειδών, ιδίως σε περιοχές Natura-θαλάσσια πάρκα κλπ)

την προαγωγή επιλεκτικών αλιευτικών µεθόδων ή εργαλείων και την µείωση
των παρεµπιπτόντων αλιευµάτων,

την αφαίρεση απολεσθέντων αλιευτικών εργαλείων από το θαλάσσιο βυθό
προκειµένου να καταπολεµηθεί η άδηλη αλιεία,

την βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της ασφάλειας,

την συµβολή στην διαφάνεια των αγορών προϊόντων αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας, περιλαµβανοµένης της ιχνηλασιµότητας,

την βελτίωση της ποιότητας & της ασφάλειας των τροφίµων,
περιλαµβανοµένων επενδύσεων σε εργαστήρια ελέγχου ποιότητας &
υγιεινής αλιευµάτων,
 βελτίωση των συνθηκών επίβλεψης της εφαρµογής της Νοµοθεσίας στις
εγκαταστάσεις διακίνησης και εµπορίας αλιευτικών προϊόντων.
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την ανάπτυξη, την αναδιάρθρωση ή την βελτίωση ζωνών υδατοκαλλιέργειας,
τις επενδύσεις σε εξοπλισµό και υποδοµή παραγωγής, µεταποίησης ή
εµπορίας, περιλαµβανοµένων του εξοπλισµού και των εγκαταστάσεων
επεξεργασίας απορριµµάτων, την προαγωγή της εταιρικής σχέσης µεταξύ
επιστηµόνων και επιχειρήσεων στον αλιευτικό κλάδο,

την δικτύωση και την ανταλλαγή εµπειριών και βέλτιστων πρακτικών µεταξύ
οργανώσεων που προάγουν την ισότητα ευκαιριών µεταξύ ανδρών και
γυναικών και άλλων ενδιαφεροµένων,

την συµβολή στους στόχους που καθορίζονται για την παράκτια αλιεία
µικρής κλίµακας στον Άξονα προτεραιότητας 1,

την βελτίωση της διαχείρισης και του ελέγχου των συνθηκών πρόσβασης
στις περιοχές αλιείας, ιδίως µέσω της εκπόνησης τοπικών διαχειριστικών
σχεδίων που εγκρίνονται από τις εθνικές αρµόδιες αρχές,

την δηµιουργία οργανώσεων παραγωγών που αναγνωρίζονται δυνάµει του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συµβουλίου για την κοινή οργάνωση
των αγορών προϊόντων αλιείας & υδατοκαλλιέργειας, την αναδιάρθρωση
τους και την υλοποίηση προγραµµάτων τους για τη βελτίωση της ποιότητας,

τη διενέργεια ενεργειακών ελέγχων για οµάδες σκαφών. Το µέγιστο ποσό
της δηµόσιας συνεισφοράς είναι 100%, σύµφωνα µε το άρθρο 9 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 744/2008

συµβουλές εµπειρογνωµόνων σχετικά µε την ανάπτυξη σχεδίων
αναδιάρθρωσης
ή
εκσυγχρονισµού,
περιλαµβανοµένων
των
προγραµµάτων προσαρµογής των στόλων που αναφέρονται στο άρθρο 12
του Καν. (ΕΚ) 744/08. Το µέγιστο ποσό της δηµόσιας συνεισφοράς είναι
100%, σύµφωνα µε το άρθρο 9 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 744/2008

την διεξαγωγή µελετών σκοπιµότητας για την προαγωγή εταιρικών σχέσεων
µε Τρίτες Χώρες στον αλιευτικό τοµέα.
Η στήριξη δεν καλύπτει τις δαπάνες που σχετίζονται µε την πειραµατική αλιεία.
Ο όρος «πειραµατική αλιεία» σηµαίνει την χρήση διαφόρων τύπων εξοπλισµού
αναζήτησης ιχθύων και αλιευτικών εργαλείων, για να εξακριβωθεί ποια είδη ιχθύων
υπάρχουν σε µια περιοχή και σε ποιες ποσότητες, ώστε να γνωστοποιηθεί ως ένα
βαθµό το µέγεθος των αποθεµάτων στην περιοχή αυτή και η οικονοµική
βιωσιµότητα εµπορικής τους εκµετάλλευσης αντιστοίχως.
Ειδικότερα:
Οι δράσεις υλοποιούνται µε την ενεργή συµµετοχή των ίδιων των επιχειρήσεων ή
οργανώσεων που ενεργούν εξ ονόµατος των παραγωγών ή άλλων οργανώσεων. Οι
οργανώσεις αυτές µπορούν να είναι δηµόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς, όπως ΜΚΟ,
επιστηµονικές ή εµπορικές οργανώσεις κ.λ.π. και ορίζονται από την ∆ιαχειριστική
Αρχή όταν οι δράσεις λόγω της φύσεώς τους µπορούν να υλοποιηθούν πιο
αποτελεσµατικά από τις οργανώσεις αυτές.
Α) Για την ανάπτυξη, αναδιάρθρωση ή την βελτίωση ζωνών
υδατοκαλλιέργειας, στήριξη χορηγείται για χωροταξικό σχεδιασµό και
χαρτογράφηση των περιοχών που προορίζονται για την υδατοκαλλιέργεια (ΠΟΑΥ).
Επίσης, στήριξη χορηγείται στους φορείς διαχείρισης Περιοχών Οργανωµένης
Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ - Νόµος 2742 / 1999 & αριθ. Η.Π.17239 /
30.8.2002 Υπουργική Απόφαση), προκειµένου να υλοποιούν ενέργειες συλλογικού
χαρακτήρα ιδίως για την προµήθεια συλλογικού εξοπλισµού -για παρακολούθηση
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των ποιοτικών χαρακτηριστικών του νερού στις ΠΟΑΥ - και για αντιµετώπιση
περιστατικών έκτακτης ρύπανσης, διενέργεια σχετικών µελετών κλπ.
Β) Για τη δράση της ενίσχυσης για την δηµιουργία οργανώσεων παραγωγών
η στήριξη χορηγείται για :
- την δηµιουργία οργανώσεων παραγωγών µε σκοπό την διευκόλυνση της
σύστασης και διοικητικής λειτουργίας των οργανώσεων παραγωγών που
αναγνωρίζονται βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 µετά την 1η
Ιανουαρίου 2007,
- την εφαρµογή των σχεδίων των οργανώσεων παραγωγών που έχουν
λάβει την ειδική αναγνώριση που αναφέρεται στο άρθρο 12 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 104/2000, προκειµένου να διευκολυνθεί η
εφαρµογή των σχεδίων βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων,
- την αναδιάρθρωση οργανώσεων παραγωγών µε σκοπό την αύξηση της
αποδοτικότητάς τους σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της αγοράς.
Η στήριξη που αναφέρεται ανωτέρω παρέχεται για τρία χρόνια από την ηµεροµηνία
αναγνώρισης ή την ηµεροµηνία της απόφασης για την αναδιάρθρωση της
οργάνωσης παραγωγών και βαίνει φθίνουσα κατά την διάρκεια της τριετίας που
ακολουθεί την ηµεροµηνία.
Η αναδιάρθρωση των οργανώσεων παραγωγών καλύπτει περιπτώσεις, στις οποίες
µια οργάνωση παραγωγών υφίσταται σηµαντικές µεταβολές, όπως στα µέλη, στα
προϊόντα που καλύπτει, στον όγκο παραγωγής κ.λ.π. αλλά οι µεταβολές αυτές δεν
οδηγούν στη δηµιουργία νέας οργάνωσης παραγωγών και στην αναγνώρισή της
βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συµβουλίου.
Γ) Στο πλαίσιο την εφαρµογής του κανονισµού 1967/2006 για τα µέτρα
διαχείρισης στη Μεσόγειο, χορηγείται ενίσχυση ιδίως για: (i) την συλλογή
επιστηµονικών πληροφοριών προκειµένου να χαρτογραφηθούν οι βιότοποι που θα
προστατευθούν σύµφωνα µε το άρθρο 4 του κανονισµού, (ii) την συλλογή
επιστηµονικών πληροφοριών για την επιστηµονική ταυτοποίηση και χαρτογράφηση
των περιοχών (Εθνικές προστατευόµενες περιοχές) οι οποίες θα προστατευθούν
στα πλαίσια του άρθρου 7 του κανονισµού και (iii) την επιστηµονική
παρακολούθηση των σχεδίων διαχείρισης σύµφωνα µε τα άρθρα 18 και 19 του
κανονισµού.
∆) Η στήριξη για µέτρα που αποσκοπούν στη βελτίωση της διαχείρισης και του
ελέγχου των συνθηκών πρόσβασης στις περιοχές αλιείας (βλ. 12 στόχος
συλλογικών δράσεων) καλύπτει την εκπόνηση τοπικών διαχειριστικών σχεδίων
(υπηρεσίες συµβούλου, συνεδριάσεις κ.λ.π.), µελέτες και άλλες ενέργειες που
βελτιώνουν τη διαχείριση και τον έλεγχο των συνθηκών πρόσβασης µε την
επιφύλαξη ότι η πραγµατική διαχείριση και ο έλεγχος των συνθηκών πρόσβασης
(π.χ. προσωρινή ή οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων, επενδύσεις επί
αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα) στηρίζεται µόνο βάσει του άξονα
προτεραιότητας 1.
Ε) Στο πλαίσιο της βελτίωσης της ποιότητας & της ασφάλειας των τροφίµων,
χορηγείται ενίσχυση και για επενδύσεις σε εργαστήρια ελέγχου ποιότητας & υγιεινής
αλιευµάτων, συµπεριλαµβανόµενων ίδρυσης, εξοπλισµού και εκσυγχρονισµού τους.
ΣΤ) Θα προωθηθεί η εκπόνηση µελετών σχετικών µε τον τοµέα της αλιείας
περιβαλλοντικών ή άλλων µελετών που διευκολύνουν την επίτευξη των
περιβαλλοντικών στόχων του ΕΠΑΛ, όπως διαχειριστικές µελέτες µε σκοπό την
εκτίµηση της φέρουσας ικανότητας των οικοσυστηµάτων των διαφόρων περιοχών
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για την εκτροφή ιχθύων, ιδιαίτερα όσον αφορά σε περιοχές εθνικού σκέλους του
Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Natura 2000, ούτως ώστε να ενισχυθεί η αποτελεσµατικότητα
των µέτρων διαχείρισης του αλιευτικού στόλου και η ορθολογική ανάπτυξη των
υδατοκαλλιεργειών µε παράλληλη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος.
Ζ) Στήριξη χορηγείται για ανάπτυξη χώρων άµεσης εµπορίας (direct marketing) για
την πώληση και για ενηµέρωση του καταναλωτή καθώς και για ενθάρρυνση
κατανάλωσης συναφών προϊόντων.
Το ποσοστό της ∆ηµόσιας ενίσχυσης θα καθοριστεί από την ∆ιαχειριστική Αρχή µε
την προκήρυξη του µέτρου βάσει των εξής κριτηρίων:
− Συλλογικό συµφέρον έναντι του ατοµικού συµφέροντος
− Συλλογικό συµφέρον έναντι συµφέροντος µεµονωµένων δικαιούχων
− ∆ηµόσια πρόσβαση στα αποτελέσµατα της πράξης έναντι ιδιωτικής
κυριότητας και ελέγχου
− Χρηµατοδοτική συµµετοχή συλλογικών φορέων και ερευνητικών
ιδρυµάτων

Μέτρο 3.2: Προστασία και ανάπτυξη της υδρόβιας πανίδας & χλωρίδας
Συµβάλλοντας στην βελτίωση του υδάτινου περιβάλλοντος, το µέτρο της
προστασίας και ανάπτυξης της υδρόβιας πανίδας & χλωρίδας έχει δράσεις που
περιλαµβάνουν:
- Την κατασκευή ή τοποθέτηση στατικών ή κινητών εγκαταστάσεων για την
προστασία και την ανάπτυξη της υδρόβιας πανίδας και χλωρίδας, ή
- Την αποκατάσταση εσωτερικών υδάτων, περιλαµβανοµένων των τόπων
ωοτοκίας και των οδών µετανάστευσης για τα µεταναστευτικά είδη, ή
- Την προστασία και τη βελτίωση του περιβάλλοντος στο πλαίσιο του
Natura 2000, εφόσον αφορούν άµεσα τις αλιευτικές δραστηριότητες, πλήν
λειτουργικών δαπανών.
Οι δράσεις που αναφέρονται πιο πάνω θα υλοποιηθούν από δηµόσιους ή
ηµιδηµόσιους φορείς, αναγνωρισµένες οργανώσεις ή άλλους φορείς που θα
οριστούν για το σκοπό αυτό από τη ∆ιαχειριστική αρχή.
Η στήριξη δεν καλύπτει διατάξεις συγκέντρωσης ιχθύων. Ως διατάξεις
συγκέντρωσης ιχθύων ορίζονται ανθρώπινες κατασκευές, αγκυροβοληµένες ή
επιπλέουσες, τοποθετηµένες στην ανοικτή θάλασσα, µε πρώτιστη λειτουργία τη
συγκέντρωση πελαγικών ιχθύων, διευκολύνοντας έτσι και επαυξάνοντας την
αλίευσή τους.
Ο άµεσος εµπλουτισµός του αποθέµατος δεν είναι επιλέξιµος για ενίσχυση, εκτός
εάν προβλέπεται ρητά ως µέτρο διατήρησης σε κοινοτική νοµική πράξη.
Ως «άµεσος εµπλουτισµός» νοείται η δραστηριότητα ελευθέρωσης στο περιβάλλον
ζώντων ιχθύων, ανεξαρτήτως του αν τα ζώα παράγονται σε µονάδες παραγωγής
γόνου ή έχουν προηγουµένως αλιευθεί αλλού.
Η οικονοµική στήριξη µπορεί να καλύπτει την αγορά (δαπάνες κτήσης) των
υδρόβιων οργανισµών που θα απελευθερωθούν στο περιβάλλον (ή τις δαπάνες
παραγωγής τους) και το κόστος µεταφοράς τους στο σηµείο ελευθέρωσης. ∆εν
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καλύπτονται οι δαπάνες υποδοµής, κτιρίων (όπως µιας µονάδας παραγωγής γόνου)
και εξοπλισµού.
Ειδικότερα για την στήριξη που προβλέπεται για την κατασκευή ή τοποθέτηση
στατικών ή κινητών εγκαταστάσεων για την προστασία και την ανάπτυξη της
υδρόβιας πανίδας και χλωρίδας, αφορά µέτρα για την κατασκευή και τοποθέτηση
ανθεκτικών και σταθερών αντικειµένων κατάλληλων για την δηµιουργία τεχνητών
υφάλων ή άλλων εγκαταστάσεων.
Οι προτάσεις πόντισης τεχνητών υφάλων για την ενίσχυση της θαλάσσιας
βιοποικιλότητας, θα πρέπει να διασφαλίζουν την καταλληλότητα του τρόπου και του
τόπου εγκατάστασής τους καθώς και την επαρκή επιστηµονική παρακολούθηση της
αποτελεσµατικότητάς τους.

Η στήριξη µπορεί να καλύπτει ιδίως:
εργασίες προπαρασκευής της τοποθέτησης (εδαφολογική έρευνα,
βυθοµέτρηση, βυθοκόρηση, υποβρύχια επιθεώρηση / εργασία, µελέτες),
αγορά / κατασκευή των εξαρτηµάτων του υφάλου (τεχνητοί όγκοι / ογκόλιθοι,
βράχοι),
καθαρισµός σκαφών που θα βυθιστούν ως µέρος του τεχνητού υφάλου,
µεταφορά, συµπεριλαµβανοµένης της ενοικίασης χρησιµοποιούµενου
εξοπλισµού (σκαφών),
συναρµολόγηση και τοποθέτηση, πόντιση,
εξοπλισµός σηµατοδότησης και προστασίας (συµπεριλαµβανοµένου
εξοπλισµού για θαλάσσια καταφύγια) και
επιστηµονική παρακολούθηση των έργων.
Η στήριξη µπορεί να καλύπτει την επιστηµονική παρακολούθηση των υφάλων που
κατασκευάστηκαν στο πλαίσιο του ΕΠΑΛ 2000-2006 µέχρι την συµπλήρωση
πενταετίας .
Το κόστος κτήσης σκάφους που θα ποντισθεί και θα χρησιµοποιείται ως τεχνητός
ύφαλος δεν είναι επιλέξιµο. Στην περίπτωση σκάφους που αλλάζει χρήση µε σκοπό
τη δηµιουργία τεχνητού υφάλου, η δηµόσια ενίσχυση για την οριστική παύση των
αλιευτικών δραστηριοτήτων καταβάλλεται στον ιδιοκτήτη του αντίστοιχου αλιευτικού
σκάφους. Η χρήση αποσυρµένων αλιευτικών σκαφών σε πόντιση τεχνητών υφάλων
προϋποθέτει την διαδικασία περιβαλλοντικής αδειδότησης των συγκεκριµένων
έργων
Το ποσοστό της ∆ηµόσιας ενίσχυσης σε κάθε πράξη θα καθοριστεί από την
∆ιαχειριστική Αρχή µε την προκήρυξη του µέτρου βάσει των εξής κριτηρίων:
− Συλλογικό συµφέρον έναντι του ατοµικού συµφέροντος
− Συλλογικό συµφέρον έναντι συµφέροντος µεµονωµένων δικαιούχων
− ∆ηµόσια πρόσβαση στα αποτελέσµατα της πράξης έναντι ιδιωτικής
κυριότητας και ελέγχου
− Χρηµατοδοτική συµµετοχή συλλογικών φορέων και ερευνητικών
ιδρυµάτων.
Μέτρο 3.3: Αλιευτικοί λιµένες, τόποι εκφόρτωσης και καταφύγια
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Με στόχο την βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται στους αλιείς και τους
υδατοκαλλιεργητές, το µέτρο για τους Αλιευτικούς λιµένες, καταφύγια και τόπους
εκφόρτωσης, έχει δράσεις που περιλαµβάνουν:

την βελτίωση των όρων εκφόρτωσης στα καθορισµένα λιµάνια σύµφωνα µε
το αρ. 22 του Καν. 1967/2006 για τα µέτρα διαχείρισης στην Μεσόγειο
θάλασσα,

την βελτίωση των συνθηκών εκφόρτωσης, µεταποίησης, υγιεινής,
αποθήκευσης
και
δηµοπράτησης
των
προϊόντων
αλιείας
&
υδατοκαλλιέργειας,
 την βελτίωση των συνθηκών επίβλεψης της εφαρµογής της Νοµοθεσίας
στις εγκαταστάσεις διακίνησης και εµπορίας αλιευτικών προϊόντων.

την προµήθεια καυσίµων, πάγου, νερού και ηλεκτρικής ενέργειας,

τη συντήρηση αλιευτικών σκαφών και την επισκευή του εξοπλισµού,

την κατασκευή, τον εκσυγχρονισµό και την επέκταση αποβάθρων µε στόχο
τη βελτίωση της ασφάλειας κατά την εκφόρτωση ή τη φόρτωση,

την µηχανογραφική διαχείριση αλιευτικών δραστηριοτήτων,

την βελτίωση της ασφάλειας και των συνθηκών εργασίας,

την αποθήκευση και την επεξεργασία απορριµµάτων και µέτρα για τη
µείωση των απορρίψεων

επενδύσεις που σχετίζονται µε την ασφάλεια και αφορούν την κατασκευή ή
τον εκσυγχρονισµό µικρών αλιευτικών καταφυγίων.
Η βελτίωση των υποδοµών σε αλιευτικούς λιµένες, τόπους εκφόρτωσης και
καταφύγια θα έχει σαν στόχο τη βελτίωση των παρεχοµένων υπηρεσιών σε αλιείς
και τα αλιευτικά σκάφη τους καθώς και σε υδατοκαλλιεργητές που τις
χρησιµοποιούν. Η βελτίωση αυτή µπορεί να αφορά κυρίως:
− την δηµιουργία ή και βελτίωση των υποδοµών µε σκοπό την υποστήριξη
των αλιευτικών σκαφών
− την δηµιουργία ή και βελτίωση των υποδοµών µε σκοπό την βελτίωση
των συνθηκών ασφάλειας των εργαζοµένων αλιέων
− την δηµιουργία ή και βελτίωση των υποδοµών µε σκοπό την βελτίωση
των συνθηκών ασφάλειας & υγιεινής κατά την φόρτωση, εκφόρτωση και
διακίνηση των αλιευτικών προϊόντων
− την κατασκευή & επέκταση – εκσυγχρονισµό των ιχθυοσκαλών της χώρας
− την κατασκευή & επέκταση – εκσυγχρονισµό χώρων εκφόρτωσης
− την βελτίωση των συνθηκών συντήρησης, αποθήκευσης & επεξεργασίας
των προϊόντων αλιείας & υδατοκαλλιέργειας στα αλιευτικά λιµάνια και
καταφύγια
Ειδικά για τα αλιευτικά λιµάνια και καταφύγια η βελτίωση θα αφορά τον
εκσυγχρονισµό των υφισταµένων υποδοµών και την κατασκευή µικρών αλιευτικών
καταφυγίων. Ως µικρά αλιευτικά καταφύγια θεωρούνται αυτά που έχουν κατά
κανόνα την δυνατότητα να ελλιµενίσουν µέχρι 50 αλιευτικά σκάφη και το κόστος
τους δεν ξεπερνά το 1.500.000 Ευρώ. Σηµειώνουµε ότι κατά προτεραιότητα
επιλέγονται αποµακρυσµένα κατά βάση νησιά όπως αυτά ορίζονται στο
υποκεφάλαιο 1.2 «αποµακρυσµένα ελληνικά νησιά» του κεφαλαίου 1 «γεωγραφική
επιλεξιµότητα»,
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Στις προτάσεις για έργα κατασκευής, εκσυγχρονισµού και επέκτασης αλιευτικών
λιµένων, τόπων εκφόρτωσης και αλιευτικών καταφυγίων, που θα υλοποιηθούν κατά
την εφαρµογή του Προγράµµατος, θα πρέπει να προβλέπεται µεταξύ των άλλων
και η εκπόνηση περιβαλλοντικών και άλλων αναγκαίων µελετών καθώς και η
διασφάλιση λήψης κατάλληλων προληπτικών ή και επανορθωτικών µέτρων για την
προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Οι προτάσεις θα
πρέπει επίσης να προβλέπουν την αρµονική τους ένταξη στο περιβάλλον σύµφωνα
µε την ισχύουσα νοµοθεσία και τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.
Παράλληλα θα πρέπει να προβλέπονται εγκαταστάσεις συλλογής και διάθεσης
υγρών και στερεών αποβλήτων, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία περί
διαχείρισης αποβλήτων.
Το ποσοστό της ∆ηµόσιας ενίσχυσης σε κάθε πράξη, θα καθοριστεί από τη
∆ιαχειριστική Αρχή µε την προκήρυξη του µέτρου βάσει των εξής κριτηρίων:
− Συλλογικό συµφέρον έναντι του ατοµικού συµφέροντος
− Συλλογικό συµφέρον έναντι συµφέροντος µεµονωµένων δικαιούχων
− ∆ηµόσια πρόσβαση στα αποτελέσµατα της πράξης έναντι ιδιωτικής
κυριότητας και ελέγχου
− Χρηµατοδοτική συµµετοχή συλλογικών φορέων και ερευνητικών
ιδρυµάτων
Μέτρο 3.4: Ανάπτυξη νέων αγορών & εκστρατείες προώθησης
Με στόχο την αύξηση της ποιότητας και της αξίας των προϊόντων καθώς και την
επέκταση των αγορών προϊόντων αλιείας & υδατοκαλλιέργειας, το µέτρο για την
ανάπτυξη νέων αγορών & εκστρατείες προώθησης έχει δράσεις που
περιλαµβάνουν ιδίως :

την διεξαγωγή εθνικών ή διακρατικών εκστρατειών προώθησης προϊόντων
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας,

εκστρατείες για τη βελτίωση της εικόνας των προϊόντων αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας και του αλιευτικού κλάδου και διεξαγωγή ερευνών της
αγοράς,

την διάθεση στην αγορά πλεοναζόντων ειδών ή ειδών που επιδέχονται
περαιτέρω εκµετάλλευση,

την εφαρµογή πολιτικής ποιότητας για τα προϊόντα αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας,

την πιστοποίηση ποιότητας, περιλαµβανοµένων της δηµιουργίας σηµάτων
και της πιστοποίησης προϊόντων που αλιεύονται ή εκτρέφονται µε
φιλοπεριβαλλοντικές µεθόδους παραγωγής,

την προώθηση προϊόντων που παράγονται µε τη χρήση µεθόδων που
προκαλούν µικρές επιπτώσεις στο περιβάλλον,

την προώθηση προϊόντων που αναγνωρίζονται δυνάµει του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 510/2006,

την διεξαγωγή ερευνών της αγοράς
Για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τοµέα στα πλαίσια του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος θα αναληφθούν δράσεις που θα αφορούν, την ανάπτυξη νέων
αγορών και την διεύρυνση των υπαρχουσών καθώς και την προώθηση των
προϊόντων στην αγορά µέσω ειδικών εκστρατειών προώθησης εθνικής και διεθνούς
εµβέλειας. Ταυτόχρονα, θα επιδιωχθεί συνεργασία και συντονισµός ενεργειών µε
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τους αρµόδιους φορείς άλλων χωρών της Ε.Ε για τον σχεδιασµό και υλοποίηση
κοινής εκστρατείας προώθησης των προϊόντων της Μεσογειακής Ιχθυοκαλλιέργειας
(πανευρωπαϊκής πλατφόρµας προώθησης των προϊόντων Μεσογειακής
Ιχθυοκαλλιέργειας).
Τα µέτρα και οι δράσεις αυτές δεν µπορούν να στοχεύουν σε εµπορικές ταυτότητες
ή να παραπέµπουν σε συγκεκριµένες χώρες ή γεωγραφικές περιοχές. Εξαίρεση
αποτελούν προϊόντα που αναγνωρίζονται µε βάση τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ.
510/2006 του Συµβουλίου για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των
ονοµασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίµων.
Ειδικότερα, η στήριξη που παρέχεται για µέτρα προώθησης, όπως η διεξαγωγή
εθνικών ή διακρατικών εκστρατειών προώθησης προϊόντων αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας, εκστρατείες για την βελτίωση της εικόνας των προϊόντων αλιείας
και υδατοκαλλιέργειας και του αλιευτικού κλάδου, προώθηση προϊόντων που
παράγονται µε τη χρήση µεθόδων που προκαλούν µικρές επιπτώσεις στο
περιβάλλον, την προώθηση προϊόντων που αναγνωρίζονται δυνάµει του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 510/2006, µπορεί να καλύπτει ιδίως:

τις δαπάνες των διαφηµιστικών πρακτορείων και άλλων επιχειρήσεων
παροχής υπηρεσιών που αφορούν την προετοιµασία και την υλοποίηση
των εκστρατειών προώθησης.

τις αγορές ή ενοικιάσεις διαφηµιστικού χώρου και τη δηµιουργία
διαφηµιστικών συνθηµάτων ή σηµάτων για τη διάρκεια των εκστρατειών
προώθησης.

τις δαπάνες έκδοσης του υλικού και εξωτερικού προσωπικού που
απαιτούνται για τις εκστρατείες.

την οργάνωση και συµµετοχή σε εµπορικές εκθέσεις και επιδείξεις.
Όσον αφορά τα προϊόντα που έχουν αναγνωριστεί βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
510/2006, µπορεί να χορηγείται στήριξη για την προώθησή τους µόνο από την
ηµεροµηνία κατά την οποία η ονοµασία έχει καταχωρηθεί στο µητρώο, όπως
προβλέπεται στο άρθρο 7 του εν λόγω κανονισµού.
Το ποσοστό της ∆ηµόσιας ενίσχυσης σε κάθε πράξη, θα καθοριστεί από τη
∆ιαχειριστική Αρχή µε την προκήρυξη του µέτρου βάσει των εξής κριτηρίων:
− Συλλογικό συµφέρον έναντι του ατοµικού συµφέροντος
− Συλλογικό συµφέρον έναντι συµφέροντος µεµονωµένων δικαιούχων
− ∆ηµόσια πρόσβαση στα αποτελέσµατα της πράξης έναντι ιδιωτικής
κυριότητας και ελέγχου .
− Χρηµατοδοτική συµµετοχή συλλογικών φορέων και ερευνητικών
ιδρυµάτων.
Μέτρο 3.5: Πιλοτικά Σχέδια
Με στόχο την απόκτηση και διάδοση νέων τεχνικών γνώσεων στον τοµέα της
αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών, το µέτρο για τα Πιλοτικά σχέδια έχει δράσεις, οι
οποίες µπορούν:

να δοκιµάζουν, υπό σχεδόν πραγµατικές συνθήκες του κλάδου παραγωγής,
την τεχνική ή οικονοµική βιωσιµότητα µιας καινοτόµου τεχνολογίας µε στόχο
την απόκτηση και την διάδοση τεχνικών ή οικονοµικών γνώσεων για τη
δοκιµαζόµενη τεχνολογία
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να καθιστούν δυνατή την διενέργεια δοκιµών σχεδίων διαχείρισης και
σχεδίων κατανοµής της αλιευτικής προσπάθειας, περιλαµβανοµένων,
εφόσον απαιτείται, του καθορισµού ζωνών απαγόρευσης της αλιείας
προκειµένου να αξιολογηθούν οι βιολογικές και οι οικονοµικές συνέπειες
του, και του πειραµατικού εµπλουτισµού των αποθεµάτων

να αναπτύσσουν και να δοκιµάζουν µεθόδους για τη βελτίωση της
επιλεκτικότητας των εργαλείων, τη µείωση των παρεµπιπτόντων
αλιευµάτων, των απορρίψεων ή των επιπτώσεων στο περιβάλλον, ιδίως δε
στο θαλάσσιο βυθό

να δοκιµάζουν εναλλακτικούς τύπους τεχνικών διαχείρισης της αλιείας

να δοκιµάζουν τεχνικές βελτιώσεις µε στόχο τη µείωση της κατανάλωσης
ενέργειας σκαφών, κινητήρων, εξοπλισµού ή αλιευτικών εργαλείων, καθώς
και τη µείωση των εκποµπών και την καταπολέµηση της αλλαγής του
κλίµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 10 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 744/2008

να προωθούν καινοτοµία, έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη στον κλάδο της
υδατοκαλλιέργειας, µε γνώµονα την ανάπτυξη φιλικότερων προς το
περιβάλλον τεχνολογιών και πρακτικών,
Τα σχέδια αυτά αποσκοπούν στη απόκτηση και στη διάδοση νέων τεχνικών
γνώσεων. Τα σχέδια αυτά µπορούν υλοποιηθούν από µια επιχείρηση (µε τον όρο
«επιχείρηση», εννοείται ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που ασχολείται µε
εµπορικές εργασίες) ή µια ανεγνωρισµένη επαγγελµατική οργάνωση ή
οποιονδήποτε άλλο αρµόδιο φορέα, ο οποίος ορίζεται για τον σκοπό αυτό από την
∆ιαχειριστική Αρχή, σε συνεργασία µε επιστηµονικό ή τεχνικό φορέα.
Τα πιλοτικά σχέδια θα πρέπει να συνοδεύονται από επαρκή επιστηµονική
παρακολούθηση για την αποκόµιση σηµαντικών αποτελεσµάτων. Τα αποτελέσµατα
των πιλοτικών σχεδίων που χρηµατοδοτούνται, πρέπει να υποβάλλονται στην
∆ιαχειριστική Αρχή µε τεχνικές εκθέσεις οι οποίες θα δηµοσιοποιούνται.
Ειδικότερα:
• Τα πιλοτικά σχέδια λαµβάνουν στήριξη µόνον όταν συνάδουν µε τους
κανόνες και τις αρχές της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής.
• Τα πιλοτικά σχέδια που λαµβάνουν στήριξη πρέπει να είναι αληθινά
καινοτόµα και µικρές τεχνικές βελτιώσεις γνωστών τεχνολογιών δεν
αρκούν για να δοθεί στήριξη.
• Στήριξη δεν χορηγείται για πιλοτικά σχέδια πειραµατικής αλιείας.
Ο όρος «πειραµατική αλιεία» σηµαίνει την χρήση διαφόρων τύπων εξοπλισµού
αναζήτησης ιχθύων και αλιευτικών εργαλείων, για να εξακριβωθεί ποια είδη ιχθύων
υπάρχουν σε µια περιοχή και σε ποιες ποσότητες, ώστε να γνωστοποιηθεί ως ένα
βαθµό το µέγεθος των αποθεµάτων στην περιοχή αυτή και η οικονοµική
βιωσιµότητα εµπορικής τους εκµετάλλευσης αντιστοίχως. Η µοναδική περίπτωση
όπου σχέδια πειραµατικής αλιείας είναι επιλέξιµα για στήριξη είναι να εστιάζονται
στη δοκιµή επιλεκτικότερων αλιευτικών τεχνικών ή / και εργαλείων, για να κριθούν οι
επιπτώσεις τους στα ιχθυαποθέµατα ή / και στο θαλάσσιο περιβάλλον.
• Τα πιλοτικά σχέδια δεν έχουν άµεσο εµπορικό χαρακτήρα. Τυχόν κέρδη
παραγόµενα στη διάρκεια της υλοποίησης ενός πιλοτικού σχεδίου
αφαιρούνται από την δηµόσια ενίσχυση που χορηγείται στο σχέδιο.
• Τα πιλοτικά σχέδια πρέπει να έχουν ορισµένο κόστος και διάρκεια,
ανάλογα µε τον πειραµατικό χαρακτήρα τους και εάν το συνολικό κόστος
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ενός πιλοτικού σχεδίου υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ απαιτείται
αξιολόγηση από ανεξάρτητο επιστηµονικό οργανισµό, προκειµένου να
αξιολογηθεί και να εγκριθεί.
Το ποσοστό της ∆ηµόσιας ενίσχυσης σε κάθε πράξη, θα καθοριστεί από τη
∆ιαχειριστική Αρχή µε την προκήρυξη του µέτρου βάσει των εξής κριτηρίων:
− Συλλογικό συµφέρον έναντι του ατοµικού συµφέροντος
− Συλλογικό συµφέρον έναντι συµφέροντος µεµονωµένων δικαιούχων
− ∆ηµόσια πρόσβαση στα αποτελέσµατα της πράξης έναντι ιδιωτικής
κυριότητας και ελέγχου
− Χρηµατοδοτική συµµετοχή συλλογικών φορέων και ερευνητικών
ιδρυµάτων

Μέτρο 3.6: Τροποποίηση αλιευτικών σκαφών για άλλες δραστηριότητες
∆ίδεται στήριξη προκειµένου να µετατραπούν αλιευτικά σκάφη και να
χρησιµοποιηθούν για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς στον αλιευτικό κλάδο
ή για άλλες δραστηριότητες πλην της αλιείας ( για τη διαφύλαξη ιστορικής
κληρονοµιάς ή ελεγκτικές δραστηριότητες κ.λ.π.).
Η στήριξη µπορεί να χορηγείται για την µετατροπή του αλιευτικού σκάφους µετά την
αλλαγή της χρήσης του, µόνον αν το εν λόγω σκάφος έχει διαγραφεί οριστικά από
το µητρώο του αλιευτικού στόλου και εάν η συναφής άδεια αλιείας έχει ακυρωθεί
οριστικά
Οι πράξεις περιορίζονται στους δηµόσιους ή ηµιδηµόσιους φορείς.
Η στήριξη καταβάλλεται στον δηµόσιο ή ηµιδηµόσιο φορέα που αναλαµβάνει την
υλοποίηση της πράξης και καλύπτει τις δαπάνες για την τροποποίηση αλιευτικού
σκάφους, ώστε να καταστεί κατάλληλο για τη νέα χρήση του εκτός αλιείας µετά την
αλλαγή της χρήσης του.
Σε περίπτωση που το σχετικό σκάφος έχει αλλάξει χρήση προηγουµένως στο
πλαίσιο του µέτρου 1.1 «Μόνιµη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων», η στήριξη
που προβλέπεται στο µέτρο 1.1 καταβάλλεται στον αρχικό ιδιοκτήτη του σκάφους
και όχι στον δηµόσιο φορέα.
6. Συντονισµός των µέτρων του Άξονα 3 µε σχετικά µέτρα των άλλων Αξόνων
– άλλα στοιχεία υλοποίησης
Στήριξη βάσει του άξονα προτεραιότητας 3 µπορεί να παρέχεται σε ορισµένες
περιπτώσεις για µέτρα / δράσεις παρεµφερή µε τα προβλεπόµενα στους άξονες
προτεραιότητας 1 και 2. Το είδος των µέτρων / δράσεων στις περιπτώσεις αυτές
µπορεί να είναι παρεµφερές, αλλά το πεδίο παρέµβασης διαφέρει, δηλ. τα µέτρα
αυτά είναι κοινού ενδιαφέροντος.
Με την επιφύλαξη των ειδικών όρων που προβλέπονται στον άξονα προτεραιότητας
3 και τα µέτρα / δράσεις του, οι πράξεις που είναι επιλέξιµες βάσει του άξονα
προτεραιότητας 3 µπορούν επίσης να υλοποιούνται από ιδιωτικές επιχειρήσεις.
Κατάρτιση
Η βελτίωση των επαγγελµατικών δεξιοτήτων και η κατάρτιση σε θέµατα µεταξύ
των άλλων, ασφάλειας στην εργασία, ποιότητας και υγιεινής των παραγοµένων
προϊόντων των απασχολουµένων στο τοµέα της αλιείας, θέµατα που αφορούν την
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απασχόληση των γυναικών (ισότητα των δύο φύλων) κλπ, θα χρηµατοδοτηθεί στα
πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ) και των αντίστοιχων
επιχειρησιακών προγραµµάτων
Η επιλογή αυτή γίνεται δεδοµένης της συσσωρευµένης τεχνογνωσίας και εµπειρίας
που διαθέτουν τα αντίστοιχα επιχειρησιακά προγράµµατα του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ) σε θέµατα βελτίωσης των επαγγελµατικών δεξιοτήτων
και κατάρτισης .
Το περιεχόµενο (είδος εργαζοµένων – θέµατα κατάρτισης κλπ) των ενεργειών
κατάρτισης που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου
(ΕΚΤ), θα καθοριστεί
σε συνεργασία µε την ∆ιαχειριστική Αρχή του
Επ.Προγράµµατος Αλιείας προκειµένου να συµβάλουν στη στρατηγική ανάπτυξης
της αλιείας, ενώ η υλοποίησή τους θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στο Κοινοτικό και Εθνικό δίκαιο που εφαρµόζονται σε όλες τις
δραστηριότητες κατάρτισης του ΕΚΤ, δηλ.σε πιστοποιηµένες δοµές κλπ.
Κριτήριο διαχωρισµού µεταξύ των Ταµείων
Οι επιδοτήσεις και επενδύσεις που αναφέρονται στον Άξονα προτεραιότητας 3 τα
µέτρα-δράσεις του, θα συγχρηµατοδοτηθούν και µέχρι εξάντλησης των πόρων από
το Ε.Τ.Α.
Ειδικά για τα αλιευτικά λιµάνια και καταφύγια η βελτίωση θα αφορά τον
εκσυγχρονισµό των υφισταµένων υποδοµών και την κατασκευή µικρών αλιευτικών
καταφυγίων. Ως µικρά αλιευτικά καταφύγια θεωρούνται αυτά που έχουν κατά
κανόνα την δυνατότητα να ελλιµενίσουν µέχρι 50 αλιευτικά σκάφη και το κόστος
τους δεν ξεπερνά το 1.500.000 Ευρώ. Σηµειώνουµε ότι κατά προτεραιότητα
επιλέγονται αποµακρυσµένα κατά βάση νησιά όπως αυτά ορίζονται στο
υποκεφάλαιο 1.2 «αποµακρυσµένα ελληνικά νησιά» του κεφαλαίου 1 «γεωγραφική
επιλεξιµότητα».
8.4 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ»
Εισαγωγή
Η αλιευτική δραστηριότητα συγκεντρώνεται σε µεγάλο βαθµό στις νησιωτικές και
παράκτιες περιοχές της χώρας. Η ανάπτυξη της Αλιείας διαχρονικά έχει ως
αποτέλεσµα την εµφάνιση φαινοµένων εξάρτησης ορισµένων περιοχών της χώρας
από την αλιευτική δραστηριότητα, περιοχές οι οποίες χαρακτηρίζονται αφενός από
σηµαντικά δηµογραφικά και κοινωνικοοικονοµικά προβλήµατα και αφετέρου από τις
ελλείψεις που παρατηρούνται σε βασικές υποδοµές. Από την άλλη, τα φυσικά
πλεονεκτήµατά τους, σε συνδυασµό µε ελκυστικότητά τους ως τουριστικοί
προορισµοί αποτελούν ένα θετικό πλαίσιο που µπορεί να αξιοποιηθεί προκειµένου
να αντιστραφούν οι αρνητικές εξελίξεις και να επιτευχθεί η αειφόρο ανάπτυξη των
περιοχών αυτών. Κατά συνέπεια απαιτείται η ενίσχυσή τους για τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής σε αυτές, στο πλαίσιο µιας συνολικής στρατηγικής, τα βασικά
χαρακτηριστικά της οποίας είναι:

Εφαρµογή µίας ολοκληρωµένης πολιτικής για την ενίσχυση της κοινωνικής
και οικονοµικής ευηµερίας των περιοχών παρέµβασης και η αξιοποίηση των
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, τη διατήρηση και ανάπτυξη των
θέσεων απασχόλησης, µέσω της στήριξης για τη διαφοροποίηση ή την
οικονοµική και κοινωνική αναδιάρθρωση των περιοχών που αντιµετωπίζουν
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κοινωνικοοικονοµικές δυσκολίες, λόγω αλλαγών στον κλάδο της αλιείας και
την προαγωγή της ποιότητας του παράκτιου περιβάλλοντος.

Η πολιτική για την ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών θα αποτελέσει µέρος
µιας ολοκληρωµένης προσέγγισης µε σαφή γεωγραφική αναφορά και
προσαρµοσµένης στις τοπικής συνθήκες και θα βασίζεται στην
αλληλεπίδραση µεταξύ παραγόντων , τοµέων και πράξεων στις περιοχές
εφαρµογής.

Η στρατηγική που υιοθετείται θα είναι όσον το δυνατόν περισσότερο
αποκεντρωµένη, θα ευνοεί τη συµµετοχή των τοπικών παραγόντων, θα
στηρίζεται σε προσέγγιση από τα κάτω προς τα άνω και θα διασφαλίζει τη
σηµαντική συµµετοχή των παραγόντων του ιδιωτικού τοµέα.

Η ακολουθούµενη στρατηγική θα αποδεικνύει τη βιωσιµότητά της και θα
είναι συµπλήρωµατική µε τις άλλες παρεµβάσεις που εφαρµόζονται στις
περιοχές εφαρµογής.
Σηµαντικό στοιχείο της στρατηγικής για τη βιώσιµη ανάπτυξη των αλιευτικών
περιοχών αποτελεί η ενθάρρυνση της διαπεριφερειακής και διακρατικής
συνεργασίας µεταξύ οµάδων σε αλιευτικές περιοχές, κυρίως µέσω της δικτύωσης
και της διάδοσης βέλτιστων πρακτικών.
2. Στρατηγικός Στόχος και Γενικοί Στόχοι
α) Στρατηγικός στόχος του Άξονα Προτεραιότητας είναι «η ενίσχυση της αειφόρου
ανάπτυξης των επιλεγµένων αλιευτικών περιοχών που θα στηρίζεται στη
δηµιουργία ενός προτύπου πολυαπασχόλησης και διασύνδεσης των τοµέων
παραγωγής µεταξύ τους σε αυτές»
β) Γενικοί στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας είναι:

Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των αλιευτικών περιοχών, µέσω της
αναδιάρθρωσης και του αναπροσανατολισµού της παραγωγικής τους
βάσης και της δηµιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης εκτός του
αλιευτικού τοµέα.

Η βελτίωση της ελκυστικότητας των αλιευτικών περιοχών µέσω της
ενίσχυσης βασικών υποδοµών και της προστασίας του φυσικού και
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
3. Ειδικοί Στόχοι
Ο στρατηγικός και οι γενικοί στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας επιτυγχάνονται µε
την επίτευξη των ακόλουθων ειδικών στόχων :

Αύξηση της προστιθέµενης αξίας των αλιευτικών προϊόντων.

Προώθηση του οικοτουρισµού µε στόχο την αναδιάρθρωση και τον
αναπροσανατολισµό των οικονοµικών δραστηριοτήτων σε αλιευτικές
περιοχές.

∆ιατήρηση και δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.

Προαγωγή της ποιότητας του παρακτίου περιβάλλοντος των αλιευτικών
περιοχών

Προστασία και αναβάθµιση της φυσικής και αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς
στις αλιευτικές περιοχές.

Ενίσχυση βασικών στοιχείων τεχνικής υποδοµής και υπηρεσιών για τη
βελτίωση της ελκυστικότητάς των αλιευτικών περιοχών.
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∆ιάδοση
βέλτιστων
πρακτικών
µέσω
της
προαγωγής
της
διαπεριφερειακής και διακρατικής συνεργασίας µεταξύ των παραγόντων
των αλιευτικών περιοχών.
4. Ποσοτικοποιηµένοι στόχων
Στο Άξονα Προτεραιότητας θα ενταχθούν 9 περιοχές παρέµβασης. Το
αποτέλεσµα των παρεµβάσεων που θα συγχρηµατοδοτηθούν αφορά σε
ωφελούµενο πληθυσµό 220.000 κατοίκων αλιευτικών περιοχών.
Η υλοποίηση των παρεµβάσεων θα επιφέρει τη δηµιουργία ή διατήρηση 290
θέσεων απασχόλησης (ισοδύναµα πλήρους απασχόλησης).
∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΗ

Ενδιάµεσος
Στόχος 2010
9

Αριθµός Περιοχών που θα ενταχθούν

∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΗ
Ωφελούµενος Πληθυσµός (αριθµός κατοίκων)
∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΗ
Νέες µόνιµες θέσεις απασχόλησης

Στόχος 2015
9

Στόχος 2015
220,000
Στόχος 2015
290

5. Συνάφεια µε Εθνικές και Κοινοτικές Πολιτικές
Οι στόχοι και οι δράσεις του Άξονα Προτεραιότητας παρουσιάζουν συνάφεια και
συµβάλλουν στις Εθνικές και Κοινοτικές Πολιτικές όπως αποτυπώνονται στα
σχετικά κείµενα.
Ειδικότερα, η επιλογή της στρατηγικής, των στόχων και των δράσεων βρίσκονται σε
άµεση συνάφεια µε τις χωρικές προτεραιότητες του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου
Αναφοράς 2007-2013 (ΕΣΠΑ):
- για την ανάπτυξη των περιοχών που συνδέονται µε την Αλιεία (χωρική
προτεραιότητα 4.3.4)
- για τη στρατηγική που αφορά στην ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών της
χώρας (χωρική προτεραιότητα 4.3.3), δεδοµένου ότι στα νησιά της χώρας
εντοπίζεται σηµαντικός αριθµός περιοχών εξαρτωµένων από την Αλιεία.
- Για τη περιβαλλοντική διάσταση η οποία ενσωµατώνεται στη στοχοθεσία του
Άξονα Προτεραιότητας µέσω των στόχων για την προστασία του περιβάλλοντος
και τη διατήρηση της ελκυστικότητας του.
Οι Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές της Κοινότητας για τη συνοχή
ενσωµατώνονται στο σχεδιασµό του Άξονα Προτεραιότητας µέσω:
- της ενίσχυσης των συνεργιών µεταξύ περιβαλλοντικής προστασίας και
ανάπτυξης (πρώτη κατευθυντήρια γραµµή),
- της προαγωγής και βελτίωσης των επαγγελµατικών δεξιοτήτων, της
ενθάρρυνσης της συµµετοχής των γυναικών και της δυνατότητας προσαρµογής
των εργαζόµενων στο πλαίσιο των αναγκών µιας ολοκληρωµένης τοπικής
στρατηγικής αειφόρου ανάπτυξης (τρίτη κατευθυντήρια γραµµή).
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6. Επιλογή Οµάδων Τοπικής ∆ράσης και Περιοχών Παρέµβασης
Η Οµάδα Τοπικής ∆ράσης Αλιείας (ΟΤ∆-ΑΛΙΕΙΑΣ) αντιπροσωπεύει δηµόσιους και
ιδιωτικούς εταίρους από τους διάφορους τοπικούς συναφείς κοινωνικοοικονοµικούς
τοµείς και σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, διαθέτει διοικητική και
οικονοµική ικανότητα για να διαχειρίζεται την συνδροµή και εξασφαλίζει ότι οι
πράξεις θα ολοκληρωθούν µε επιτυχία. H οµάδα βασίζεται, εφόσον είναι δυνατό, σε
υπάρχουσες έµπειρες οργανώσεις, στην εφαρµογή ολοκληρωµένων παρεµβάσεων
.
6.1 Συγκρότηση ΟΤ∆-ΑΛΙΕΙΑΣ
Τα µέτρα για τη συνδροµή της αειφόρου ανάπτυξης των αλιευτικών περιοχών
υλοποιούνται σε συγκεκριµένες περιοχές παρέµβασης από Οµάδες Τοπικής
∆ράσης για τις Αλιευτικές Περιοχές (ΟΤ∆-ΑΛΙΕΙΑΣ).
Η ΟΤ∆-ΑΛΙΕΙΑΣ συγκροτείται µε τρόπο που να της επιτρέπει να καταρτίζει και να
εφαρµόζει µια αναπτυξιακή στρατηγική σε µια συγκεκριµένη αλιευτική περιοχή. Η
καταλληλότητα και η αποτελεσµατικότητα της εταιρικής σχέσης αξιολογούνται βάσει
της σύνθεσής της, καθώς και της διαφάνειας και της σαφήνειας όσον αφορά την
κατανοµή καθηκόντων και αρµοδιοτήτων. Η ΟΤ∆-ΑΛΙΕΙΑΣ θα πρέπει να παρέχει
εγγυήσεις όσον αφορά την ικανότητα των εταίρων να εκτελούν τα καθήκοντα που
τους ανατίθενται, καθώς και την αποτελεσµατικότητα και την ικανότητα λήψης
αποφάσεων.
Η εταιρική σχέση περιλαµβάνει, ακόµη και στο επίπεδο λήψης αποφάσεων,
εκπροσώπους του αλιευτικού τοµέα και άλλων συναφών τοπικών
κοινωνικοοικονοµικών τοµέων. Η διοικητική ικανότητα της «ΟΤ∆-ΑΛΙΕΙΑΣ»
κρίνεται επαρκής όταν:
α) είτε η ΟΤ∆-ΑΛΙΕΙΑΣ επιλέγει ένα από τους εταίρους της ως διοικητικό υπεύθυνο,
ο οποίος θα εγγυάται την εύρυθµη λειτουργία της εταιρικής σχέσης ή
β) η ΟΤ∆-ΑΛΙΕΙΑΣ συγκροτείται σε µια κοινή δοµή µε νοµική µορφή, το καταστατικό
της οποίας διασφαλίζει την εύρυθµη λειτουργία της εταιρικής σχέσης.
Η οικονοµική ικανότητα της «ΟΤ∆-ΑΛΙΕΙΑΣ» αξιολογείται και κρίνεται επαρκής
στη περίπτωση που αναλαµβάνει τη διαχείριση δηµοσίων κονδυλίων i), µε βάση
την ικανότητα του διοικητικού υπευθύνου να διαχειρίζεται τα κονδύλια ή ii), µε βάση
την ικανότητα της κοινής δοµής να διαχειρίζεται τα κονδύλια.
6.2 Επιλογή ΟΤ∆-ΑΛΙΕΙΑΣ και περιοχής παρέµβασης
Τα τοπικά Προγράµµατα και οι αντίστοιχες Οµάδες Τοπικής ∆ράσης, επιλέγονται
µετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ( µετά από διαγωνιστική
διαδικασία) την οποία απευθύνει η Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος της Αλιείας, η οποία έχει και την ευθύνη της αξιολόγησης των
Τοπικών Προγραµµάτων που θα υποβληθούν. Η επιλογή των Τοπικών
Προγραµµάτων θα γίνει σε ανταγωνιστική βάση και θα στηριχθεί στην αξιολόγηση
της υποβαλλόµενης πρότασης από την επιτροπή αξιολόγησης που θα έχει οριστεί
για τον σκοπό αυτό και της αξιοπιστίας του υποψήφιου φορέα υλοποίησης
(υποψήφιας Ο.Τ.∆. - ΑΛΙΕΙΑΣ).
Ειδικότερα, για την αξιολόγηση των σχεδίων τοπικών προγραµµάτων θα
χρησιµοποιηθούν ( στη σχετική προκήρυξη θα υπάρχει µεγαλύτερη ανάλυση):
- ελάχιστα κριτήρια ένταξης

128

και οµάδες κριτηρίων αξιολόγησης µε συγκεκριµένη βαρύτητα, όπως αυτή θα
εξειδικεύεται κατά τη δηµοσίευση της πρόσκλησης.
6.2.1 Ως ελάχιστα κριτήρια ένταξης καθορίζονται τα ακόλουθα:
Α) κριτήρια που αφορούν την περιοχή

Η προτεινόµενη περιοχή παρέµβασης θα πρέπει να εκπληρώνει κατ’
ελάχιστον τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
- Μία αλιευτική περιοχή η οποία επιλέγεται για την παροχή βοήθειας
είναι περιορισµένης έκτασης και κατά κανόνα µικρότερη από µία
περιοχή του επιπέδου NUTS III (Νοµός).
- Η περιοχή θα πρέπει να είναι συνεκτική από γεωγραφική, οικονοµική
και κοινωνική άποψη (µπορεί να αποτελέσει περιοχή παρέµβασης ένα
σύνολο µικρών περιοχών µε όµοια ή παραπλήσια χαρακτηριστικά).

Η ύπαρξη συνοχής και επαρκούς κρίσιµης µάζας στην περιοχή παρέµβασης
από την άποψη του ανθρώπινου δυναµικού και των χρηµατοοικονοµικών
πόρων και ειδικότερα. Ο πληθυσµός της περιοχής παρέµβασης θα πρέπει
να είναι τουλάχιστον 10000 κάτοικοι (στοιχεία τελευταίας απογραφής της
Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας -ΕΣΥΕ, οι λεπτοµέρειες θα καθοριστούν στη
προκήρυξη) έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αναγκαία κρίσιµη µάζα των
αναγκαίων πόρων για την επίτευξη της επιλεγείσας στρατηγικής. Κατ
εξαίρεση και σε αιτιολογηµένες περιπτώσεις, µπορούν να γίνουν αποδεκτές
προτάσεις για περιοχές κάτω των 10.000 κατοίκων. Οι αλιευτικές περιοχές
δεν χρειάζεται κατ’ ανάγκη να συµπίπτουν µε µια εθνική διοικητική περιοχή
ή µε περιοχές που έχουν καθοριστεί για λόγους επιλεξιµότητας για τους
στόχους των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων.

Στις παράκτιες ζώνες των ηπειρωτικών περιοχών και των µεγάλων νησιών,
η ζώνη αυτή δεν µπορεί να υπερβαίνει κατά κανόνα τα 10 χιλιόµετρα από
την ακτή ή τα 5 χιλιόµετρα από το όριο λιµνοθάλασσας ( η µέτρηση γίνεται
σε ευθεία γραµµή σε κάτοψη της µηκοτοµής, οι σχετικές λεπτοµέρειες θα
καθοριστούν στη προκήρυξη ).
Β) κριτήρια που αφορούν την ΟΤ∆-ΑΛΙΕΙΑΣ

Η εγκατάσταση της Ο.Τ.∆.-ΑΛΙΕΑΣ στην περιοχή παρέµβασης ή στην
ευρύτερη περιοχή της, εφόσον εξασφαλίζεται ευχερής καθηµερινή
πρόσβαση (εξαίρεση τα µικρά νησιά) προς και από την περιοχή
παρέµβασης,

Ο σαφής καθορισµός του επιπέδου λήψης αποφάσεων και η πρόβλεψη για
συµµετοχή σε αυτό ιδιωτικών συλλογικών φορέων.
Γ) κριτήρια ως προς το περιεχόµενο του Τοπικού προγράµµατος

Το τοπικό πρόγραµµα θα πρέπει να είναι προϊόν ευρείας διαβούλευσης µε
τους τοπικούς κοινωνικούς εταίρους .

Οι στόχοι και το περιεχόµενο του τοπικού προγράµµατος θα πρέπει να
βρίσκονται σε συνάφεια τους γενικούς και ειδικούς στόχους του Άξονα
προτεραιότητας, καθώς και το περιεχόµενο του Μέτρου που
περιλαµβάνονται σε αυτόν
∆) κριτήρια που αφορούν την πληρότητα του φακέλου

Το τοπικό πρόγραµµα θα πρέπει να συνταχθεί µε βάση τυποποιηµένο
πρότυπο σύµφωνα µε την προκήρυξη
6.2.2 Οµάδες κριτηρίων αξιολόγησης
-
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Με την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα ελάχιστα κριτήρια ένταξης, σε δεύτερο
στάδιο, εξετάζονται οµάδες κριτηρίων αξιολόγησης οι οποίες αφορούν στα
ακόλουθα:

Περιοχή παρέµβασης. Προτεραιότητα δίνεται σε περιοχές:
- α) µε µικρές αλιευτικές κοινότητες, ή
- β) περιοχές φθίνουσας αλιευτικής δραστηριότητας, ή
- γ) µε χαµηλή πυκνότητα πληθυσµού.
Οι περιοχές αυτές µπορούν να εντοπίζονται : i) Στα νησιά της χώρας
ιδιαίτερα τα µικρά όπου η αλιευτική περιοχή µπορεί να περιλαµβάνει
περισσότερα του ενός µικρών νησιών (ή τµήµατα ενός ή περισσοτέρων
νησιών) και ii) Στις παράκτιες ζώνες των µεγάλων νησιών (ή τµήµατα ενός
ή περισσοτέρων νησιών) και των ηπειρωτικών περιοχών (µε την
προϋπόθεση της παραγράφου 2.1) iii) τις παραλίµνιες και παραποτάµιες
περιοχές.

Καθορισµός µιας σαφούς και ολοκληρωµένης αναπτυξιακής στρατηγικής για
την περιοχή, η οποία θα αντανακλά τα βασικά της αναπτυξιακά
χαρακτηριστικά, θα αντιµετωπίζει τις αδυναµίες της και θα αξιοποιεί τα
συγκριτικά της πλεονεκτήµατα στο πλαίσιο της στρατηγικής, των στόχων και
της επιλεξιµότητας του Άξονα Προτεραιότητας.

Συµπληρωµατικότητα, συνάφεια και συσχετισµό µε άλλα εφαρµοζόµενα
προγράµµατα και πολιτικές στη συγκεκριµένη περιοχή.

Εταιρική σχέση και την οργανωτική δοµή της ΟΤ∆-ΑΛΙΕΙΑΣ, µε βάση τα
κριτήρια που αναφέρονται ανωτέρω

Χρηµατοδοτικό πλάνο.

Χρονοδιαγράµµατα
6.3 Ένταξη των ΟΤ∆-ΑΛΙΕΙΑΣ στα Συστήµατα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου
Οι ΟΤ∆-ΑΛΙΕΙΑΣ υπό την έννοια του άρθρου 3 του Κανονισµού 1198/2006
αποτελούν «Ενδιάµεσους Φορείς ∆ιαχείρισης», οι οποίοι λειτουργούν υπό την
ευθύνη της ∆ιαχειριστικής Αρχής του Ε.Π., σε σχέση µε δικαιούχους που εκτελούν
πράξεις.
Οι ΟΤ∆-ΑΛΙΕΙΑΣ επιλέγονται µετά από διαγωνιστική διαδικασία και τα σχετικά
καθήκοντα τους ανατίθενται µε σύναψη σύµβασης ανάθεσης. Κάθε ΟΤ∆-ΑΛΙΕΙΑΣ
πρέπει να παρέχει εγγυήσεις για τη φερεγγυότητά του, την ικανότητα διαχείρισης
στο σχετικό αντικείµενο, καθώς επίσης και για την επάρκειά του όσον αφορά τη
διοικητική και την οικονοµική διαχείριση. Για τα σχέδια που χρηµατοδοτούνται από
το ΕΤΑ, η ΟΤ∆-ΑΛΙΕΙΑΣ θα πρέπει να έχει ένα χωριστό λογιστικό σύστηµα, εφόσον
διαχειρίζεται πιστώσεις και από άλλα Εθνικά ή Κοινοτικά Ταµεία .
Με τη σύναψη σύµβασης οι ΟΤ∆-ΑΛΙΕΙΑΣ αναλαµβάνουν την άσκηση µέρους των
αρµοδιοτήτων της διαχειριστικής αρχής επιχειρησιακού προγράµµατος σε ό,τι
αφορά τα µέτρα του Άξονα 4. Στην ως άνω σύµβαση καθορίζονται:
ο φορέας ο οποίος αναλαµβάνει το ρόλο ΟΤ∆-ΑΛΙΕΙΑΣ
(α)
(β)
οι δράσεις που αναλαµβάνονται στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράµµατος
χρονοδιάγραµµα υλοποίησής τους και ο αντίστοιχος προϋπολογισµός
(γ)
οι δράσεις του Τοπικού Προγράµµατος στις οποίες συµµετέχει η ίδια η ΟΤ∆ΑΛΙΕΙΑΣ (συνεργασία µεταξύ των οµάδων κλπ)
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οι αρµοδιότητες διαχείρισης που ανατίθενται µε την αναγκαία εξειδίκευση
ανάλογα µε το είδος των δράσεων
(δ)
οι υποχρεώσεις της ΟΤ∆-ΑΛΙΕΙΑΣ και της ∆ιαχειριστικής Αρχής
(ε)
το αρµόδιο για την ένταξη των πράξεων όργανο.
Με την ίδια σύµβαση ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε την άσκηση
των αρµοδιοτήτων που αναλαµβάνει η ΟΤ∆-ΑΛΙΕΙΑΣ ανάλογα µε τον τύπο και το
είδος των δράσεων, η οποία εξειδικεύεται εφόσον απαιτείται µε αποφάσεις του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
Η διαχειριστική αρχή του επιχειρησιακού προγράµµατος συντονίζει και εποπτεύει
την άσκηση των αρµοδιοτήτων των ΟΤ∆-ΑΛΙΕΙΑΣ και έχει την τελική ευθύνη έναντι
της Επιτροπής.
Οι αρµοδιότητες της ∆ιαχειριστικής Αρχής που δύνανται να αναληφθούν από τις
ΟΤ∆-ΑΛΙΕΙΑΣ ως ενδιάµεσου φορέα στο πλαίσιο του Άξονα 4, περιλαµβάνουν
ενδεικτικά :
1. τη διασφάλιση της επιλογής των προς χρηµατοδότηση πράξεων/ δικαιούχων
σύµφωνα µε τα κριτήρια που εφαρµόζονται στα µέτρα του άξονα 4 καθώς και της
συµµόρφωσής τους µε τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες, καθ’
όλη την περίοδο υλοποίησής τους. Στο πλαίσιο αυτό η ΟΤ∆-ΑΛΙΕΙΑΣ:

Μεριµνά για την παροχή
στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτοµερείς
πληροφορίες σχετικά µε :
- τους όρους επιλεξιµότητας τους οποίους πρέπει να πληρούν
προκειµένου να ενταχθούν για χρηµατοδότηση στο τοπικό πρόγραµµα
- τις διαδικασίες για την εξέταση των αιτήσεων χρηµατοδότησης και των
σχετικών χρονικών περιόδων,
- τα κριτήρια για την ένταξη των προς χρηµατοδότηση πράξεων,
- τους αρµόδιους, οι οποίοι µπορούν να παρέχουν πληροφορίες σχετικά
µε το τοπικό πρόγραµµα,
- τη δηµοσιοποίηση καταλόγου στον οποίο παρατίθενται ο τίτλος των
πράξεων, οι δικαιούχοι και το ποσό της δηµόσιας χρηµατοδότησης
που χορηγείται,

Εφαρµόζει διαδικασίες αξιολόγησης των πράξεων / δικαιούχων προκειµένου
αυτές να ενταχθούν, µε βάση τα κριτήρια ένταξης που εγκρίνονται από την
Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ για τα µέτρα του άξονα.

Εκδίδει την απόφαση ένταξης στο τοπικό πρόγραµµα και ενηµερώνει τον
∆ικαιούχο γραπτώς για όλες τις υποχρεώσεις που αναλαµβάνει.
2. Την επαλήθευση και πιστοποίηση της παράδοσης των συγχρηµατοδοτούµενων
προϊόντων και υπηρεσιών και της πραγµατικής πραγµατοποίησης των δαπανών
που δηλώνουν οι δικαιούχοι καθώς και της συµµόρφωσής τους προς τους
κοινοτικούς και τους εθνικούς κανόνες. Στο πλαίσιο αυτό :

∆ιενεργεί επαληθεύσεις, οι οποίες καλύπτουν τις ενδεικνυόµενες διοικητικές,
οικονοµικές, τεχνικές και φυσικές πτυχές των υλοποιούµενων πράξεων.
Αντικείµενο των επαληθεύσεων είναι να βεβαιωθεί ότι:
- η δηλωθείσα δαπάνη είναι πραγµατική και ακριβής
- τα προϊόντα και οι υπηρεσίες έχουν παραδοθεί σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην απόφαση ένταξης,
(γ)
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η πράξη και η δαπάνη είναι σύµφωνες µε το κοινοτικό και εθνικό
δίκαιο
- τηρήθηκαν οι κατάλληλες διαδικασίες για την αποφυγή διπλής
χρηµατοδότησης της δαπάνης από άλλα κοινοτικά ή εθνικά
χρηµατοδοτικά µέσα ή από άλλη προγραµµατική περίοδο.

∆ιασφαλίζει τη συλλογή, τήρηση, καταχώρησης και αποθήκευση, στο
ΟΠΣAΑ λογιστικών εγγραφών για κάθε πράξη στο πλαίσιο του Άξονα 4,
καθώς και δεδοµένων υλοποίησης που απαιτούνται για τη
χρηµατοοικονοµική διαχείριση, την παρακολούθηση, τις επαληθεύσεις και
πιστοποιήσεις και γενικά όλων των εγγράφων και στοιχείων που
απαιτούνται για τη διασφάλιση επαρκούς διαδροµής ελέγχου.

∆ιασφαλίζει τη συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις ενηµέρωσης και
δηµοσιότητας του προγράµµατος και ενηµέρωσης του πληθυσµού και την
τήρηση των κανόνων διαφάνειας.
Στην περίπτωση που η ΟΤ∆-ΑΛΙΕΙΑΣ είναι και δικαιούχος πράξεων των οποίων η
διαχείριση της έχει ανατεθεί στο πλαίσιο Ολοκληρωµένης Στρατηγικής Τοπικής
Ανάπτυξης, οι ρυθµίσεις για τις διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις θα πρέπει να
διασφαλίζουν επαρκή διάκριση αρµοδιοτήτων στο εσωτερικό του.
Η ΟΤ∆-ΑΛΙΕΙΑΣ υποχρεούται να παρέχει τα απαιτούµενα στοιχεία και πληροφορίες,
βάσει τυποποιηµένων αναφορών, προκειµένου να διασφαλίζεται η επαρκής
ενηµέρωση της ∆ιαχειριστικής Αρχής σχετικά µε την πρόοδο υλοποίησης των
δράσεων στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράµµατος .
-

7. Μέτρα- ∆ράσεις
Η υλοποίηση των παρεµβάσεων στις επιλεγµένες περιοχές παρέµβασης εντάσσεται
στο ακόλουθο µέτρο και δράσεις :
Μέτρο 4.1: Ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών
∆ράση 1 : Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών
περιοχών.
Στο πλαίσιο του Μέτρου θα υλοποιηθούν πράξεις ενισχύσεων οι οποίες κυρίως
συµβάλλουν στην επίτευξη του πρώτου γενικού στόχου του άξονα που αφορά στην
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των αλιευτικών περιοχών µέσω της
αναδιάρθρωσης και του αναπροσανατολισµού της παραγωγικής τους βάσης και τη
δηµιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης εκτός των αλιευτικού τοµέα.
Οι παρεµβάσεις του Μέτρου αποσκοπούν κυρίως στην:
 Στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των αλιευτικών περιοχών.
 Αύξηση της προστιθέµενης αξίας των αλιευτικών προϊόντων
 Προώθηση του οικοτουρισµού µε στόχο την αναδιάρθρωση και τον
αναπροσανατολισµό των οικονοµικών δραστηριοτήτων σε αλιευτικές περιοχές.
• ∆ιατήρηση και δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης
Ενδεικτικές κατηγορίες παρεµβάσεων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του
Μέτρου είναι:
o Επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται από εργαζόµενους του αλιευτικού τοµέα,
είτε πρόσωπα που ασκούν επάγγελµα που συνδέεται µε τον τοµέα αυτό µε
στόχο τη διαφοροποίηση των οικονοµικών δραστηριοτήτων τους.
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o Επενδυτικά σχέδια για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των αλιευτικών
περιοχών.
o Επενδύσεις εκσυγχρονισµού ή ίδρυσης νέων πολύ µικρών επιχειρήσεων
σύµφωνα µε την Οδηγία 2003/361/ΕΚ σε επιλεγµένους τοµείς.
o Λοιπές επενδύσεις στον τοµέα της αλιείας
∆ράση 2 : ∆ηµόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών
περιοχών.
Στο πλαίσιο του Μέτρου θα συγχρηµατοδοτηθούν πράξεις οι οποίες συµβάλλον
στην επίτευξη του δεύτερου γενικού στόχου του άξονα που αφορά στη βελτίωση της
ελκυστικότητας των αλιευτικών περιοχών µέσω της ενίσχυσης βασικών υποδοµών
και της προστασίας του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Ειδικότερα, οι
παρεµβάσεις του Μέτρου αποσκοπούν:
 Στην ενίσχυση βασικών στοιχείων τεχνικής υποδοµής και υπηρεσιών για τη
βελτίωση της ελκυστικότητάς των αλιευτικών περιοχών.
 Στην προαγωγή της ποιότητας του παρακτίου περιβάλλοντος των αλιευτικών
περιοχών
 Στην προστασία και αναβάθµιση της φυσικής και αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς
στις αλιευτικές περιοχές.
 Στη διάδοση βέλτιστων πρακτικών µέσω της προαγωγής της διαπεριφερειακής
και διακρατικής συνεργασίας µεταξύ των παραγόντων των αλιευτικών περιοχών.
 Στην οργάνωση και αποτελεσµατική λειτουργία των ΟΤ∆-ΑΛΙΕΙΑΣ για την
ολοκλήρωση των τοπικών προγραµµάτων στις περιοχές παρέµβασης.
 Στη διατήρηση και δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης
Ενδεικτικές κατηγορίες παρεµβάσεων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του
Μέτρου είναι:
 Υποδοµές για την ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας
 Υποδοµές και υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε αλιευτικές
περιοχές
 Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών
 Εκσυγχρονισµοί και εξοπλισµοί λιµένων αλιείας και αλιευτικών καταφυγίων
 Οργάνωση και λειτουργία των Οµάδων Τοπικής ∆ράσης ΑΛΙΕΙΑΣ.
 ∆ιατοπική – διακρατική συνεργασία µεταξύ παράκτιων περιοχών µέσω της
δικτύωσης και διάδοσης βέλτιστων πρακτικών
Η πλειονότητα των παρεµβάσεων που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο του Άξονα
Προτεραιότητας 4 καθοδηγούνται από τον ιδιωτικό τοµέα.
Οι
παρεµβάσεις
του
Άξονα
Προτεραιότητας
θα
βρίσκονται
σε
συµπληρωµατικότητα µε µέτρα και δράσεις που θα υλοποιηθούν στις περιοχές
παρέµβασης µε συγχρηµατοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και το ΕΤΠΑ.
8. Κριτήρια χωρικού διαχωρισµού µε δράσεις που θα υλοποιηθούν στο
πλαίσιο του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013
Εκτός από τον παρόντα Άξονα Προτεραιότητας, παρεµβάσεις οι οποίες αφορούν
στην οικονοµική διαφοροποίηση των αγροτικών περιοχών και των περιοχών που
εξαρτώνται από την αλιεία θα υλοποιηθούν και µέσω του Προγράµµατος Αγροτικής
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Ανάπτυξης 2007-2013 και ειδικότερα µέσω των Αξόνων Προτεραιότητας 3 και 4 του
Προγράµµατος αυτού.
Οι παρεµβάσεις αυτές θα είναι συµπληρωµατικές προς τις παρεµβάσεις του Άξονα
Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑΛ, ενώ για την υλοποίησή τους θα χρησιµοποιηθούν τα
ακόλουθα κριτήρια διαχωρισµού των δράσεων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο
των δύο Προγραµµάτων.
8.1 Άξονας Προτεραιότητας 4 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 20072013 «Προσέγγιση LEADER»
Οι περιοχές οι οποίες θα ενταχθούν στον Άξονα Προτεραιότητας 4 του ΠΑΑ θα
διαφοροποιούνται γεωγραφικά από τις περιοχές οι οποίες θα ενισχυθούν στο
πλαίσιο του Άξονα 4 του ΕΠΑΛ «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών»,
δηλαδή εάν µία περιοχή εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 4 του ΠΑΑ δεν θα
µπορεί να ενταχθεί παράλληλα και στον παρόντα Άξονα.
8.2 Άξονας Προτεραιότητας 3 «Ποιότητα Ζωής στις Αγροτικές Περιοχές και
∆ιαφοροποίηση της Αγροτικής Οικονοµίας»
Η χρηµατοδότηση πράξεων σε περιοχές οι οποίες θα ενταχθούν στον Άξονα
Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑΛ ακολουθούν τα παρακάτω κριτήρια διαχωρισµού:

Προκειµένου για δηµόσια έργα ο Άξονας Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑΛ
χρηµατοδοτεί αποκλειστικά τα έργα τα οποία αναφέρονται ονοµαστικά και
κατά προτεραιότητα, στα τοπικά αναπτυξιακά προγράµµατα που θα
υποβληθούν από τις Οµάδες Τοπικής ∆ράσης Αλιείας για την ένταξή τους
στον Άξονα Προτεραιότητας.

Τα ιδιωτικά έργα που θα υλοποιηθούν στις περιοχές αυτές
χρηµατοδοτούνται κατά προτεραιότητα από τον Άξονα 4 του ΕΠΑΛ και
µέχρι την εξάντληση του προϋπολογισµού που αναλογεί από το Μέτρο 4.1
για κάθε περιοχή παρέµβασης.
Κατάρτιση
Το τοπικό αναπτυξιακό πρόγραµµα µπορεί να περιλαµβάνει µέτρα όπως η
προαγωγή και η βελτίωση των επαγγελµατικών δεξιοτήτων, η προσαρµοστικότητα
των εργαζοµένων και η πρόσβαση στην απασχόληση, ιδίως υπέρ των γυναικών
(θέµατα ισότητας των φύλων κλπ), υπό τον όρον ότι τα µέτρα αυτά αποτελούν
αναπόσπαστο µέρος της στρατηγικής αειφόρου ανάπτυξης και συνδέονται άµεσα µε
τις παρεµβάσεις που εντάσσονται στο αναπτυξιακό πρόγραµµα. Στο βαθµό που τα
τοπικά αναπτυξιακά προγράµµατα περιλάβουν τέτοια µέτρα αυτά θα
συγχρηµατοδοτηθούν από το ΕΚΤ και τα αντίστοιχα επιχειρησιακά προγράµµατα.
Κριτήριο διαχωρισµού µεταξύ των Ταµείων
Κριτήριο διαχωρισµού είναι ο τρόπος προσέγγιση της ανάπτυξη των επιλεγµένων
αλιευτικών περιοχών, µέσω µιας συνολικής τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής. Η
συνολική τοπική στρατηγική για την ανάπτυξη των επιλεγµένων αλιευτικών
περιοχών θα συγχρηµατοδοτηθεί από το Ε.Τ.Α.
8.5 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 : «Τεχνική Βοήθεια»
Στρατηγικός Στόχος
Ο Στρατηγικός στόχος του Άξονα Προτεραιότητας είναι η επίτευξη των τεθέντων
στόχων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007- 2013 .
Γενικοί στόχοι
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Η επίτευξη του µέγιστου βαθµού υλοποίησης και επιχειρησιακής
εκµετάλλευσης του Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013.
• H αποτελεσµατική χρήση της Κοινοτικής και Εθνικής Βοήθειας.
Ειδικοί στόχοι
Ειδικοί στόχοι της Τεχνικής βοήθειας είναι :
- Η άµεση έναρξη και εφαρµογή του Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013,
- Η άµεση ενηµέρωση όλων των εµπλεκόµενων φορέων, των δικαιούχων και
του για τις αναπτυξιακές δυνατότητες του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
- Η καλύτερη δυνατή προετοιµασία και ωριµότητα των µέτρων, δράσεων, και
πράξεων που πρόκειται να ενταχθούν στο Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013
Μέτρα –∆ράσεις
Για την επίτευξη των στόχων του Άξονα θα αναληφθούν µέτρα και δράσεις που
έχουν σχέση µε την προπαρασκευή, τη διαχείριση, την παρακολούθηση, την
αξιολόγηση, τη δηµοσιότητα, τους λογιστικούς και λοιπούς ελέγχους του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος, καθώς και τη δικτύωση και ειδικότερα :
(α) Τις αξιολογήσεις (ενδιάµεσες, εκ των υστέρων αξιολογήσεις, κλπ), την
βελτίωση των µεθόδων αξιολόγησης και την ανταλλαγή πληροφοριών
σχετικά µε τις πρακτικές που χρησιµοποιούνται στον τοµέα αυτόν.
(β) Την προετοιµασία, επιλογή, αξιολόγηση, παρακολούθηση των
παρεµβάσεων και των πράξεων που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα.
(γ) Μέτρα και δράσεις που έχουν ως στόχο τους εταίρους, τους δικαιούχους
(ωφελούµενους) συνδροµής του Ταµείου, περιλαµβανοµένων των
µέτρων ενηµέρωσης,
(δ) Μέτρα για τη διάδοση πληροφοριών, τη δικτύωση, την ευαισθητοποίηση,
την προαγωγή της συνεργασίας και την ανταλλαγή εµπειριών σε
ολόκληρη την Κοινότητα,
(ε) Την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη διασύνδεση µηχανογραφηµένων
συστηµάτων διαχείρισης, παρακολούθησης, επιθεώρησης, αξιολόγησης
και ελέγχων,
(στ) Τη συγκρότηση διακρατικών και κοινοτικών δικτύων παραγόντων στον
τοµέα της αειφόρου ανάπτυξης αλιευτικών περιοχών µε στόχο την
ενθάρρυνση της ανταλλαγής εµπειριών και βέλτιστων πρακτικών, την
τόνωση και την εφαρµογή διαπεριφερειακής και διακρατικής συνεργασίας
καθώς και τη διάδοση πληροφοριών.
(ζ) Μέτρα ειδικότερα για την ενηµέρωση των δυνητικών δικαιούχων, των
οργανώσεων του αλιευτικού τοµέα , των επαγγελµατικών οργανώσεων
, των οικονοµικών και κοινωνικών εταίρων, των φορέων που ασχολούνται
µε την προώθηση της ισότητας των φύλων και τις αρµόδιες µη
κυβερνητικές οργανώσεις, περιλαµβανοµένων των περιβαλλοντικών
οργανώσεων και των οργανώσεων, σχετικά µε τις δυνατότητες που
προσφέρει το πρόγραµµα και µε τους κανόνες και τις µεθόδους που
διέπουν την πρόσβαση στη χρηµατοδότηση, καθώς και για την
ενηµέρωση των δικαιούχων σχετικά µε το ύψος της κοινοτικής
συνεισφοράς,
•
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Τη δηµοσιοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας (Ε.Π.ΑΛ.)
2007-2013 και ευαισθητοποίηση των δικαιούχων.
(ι) Την προετοιµασία ένταξης ενεργειών – πράξεων στο Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013
µε µελέτες κ.λ.π.
(ια) Την ορθότερη εφαρµογή, διαχείριση, έλεγχο του Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013.
(ιβ) Την ταχύτερη διεκπεραίωση των δικαιολογητικών και των πληρωµών
στους δικαιούχους.
(ιγ) Την προετοιµασία και την αποτελεσµατική λειτουργία της Επιτροπής
Παρακολούθησης και των υποεπιτροπών -οµάδων που τυχόν
συστήνονται.
(ιδ) Μελέτες-εµπειρογνωµοσύνες, συµπεριλαµβανοµένων µελετών γενικής
φύσεως που αφορούν την λειτουργία του Ευρωπαϊκού Ταµείου Αλιείας
και των παρεµβάσεών του ,
(ιε) Tην αποτελεσµατική χρήση της ∆ηµόσιας ∆απάνης (Κοινοτικής και
Εθνικής βοήθειας).
(ιστ) Την βελτίωση των δοιηκητικών ικανοτήτων
των υπηρεσιών που
ασχολούνται µε την υλοποίηση κλπ, του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
Ποσοτικοποιηµένοι στόχοι
∆είκτες Πραγµατοποίησης
Τιµή
Ενδιάµεσος
Στόχος 2015
Βάσης
Στόχος 2010
Αριθµός ενεργειών
180*
40
120
* Ο αριθµός ενεργειών που θα εκτελεστούν στο Ε.Π.ΑΛ. 2000-06.
Ο Άξονας Θα περιλαµβάνει ένα κύριο µέτρο, το µέτρο 5.1.
Κριτήριο διαχωρισµού µεταξύ των Ταµείων
Οι δράσεις και ενέργειες που αναφέρονται στον Άξονα προτεραιότητας 5, θα
συγχρηµατοδοτηθούν αποκλειστικά
από το Ε.Τ.Α. µε στατηγικό στόχο την
επίτευξη των επιµέρους στόχων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 20072013.
8.6. Συµπληρωµατικότητα – Κριτήρια διαχωρισµού µεταξύ των Ταµείων
(θ)

Συµπληρωµατικότητα των παρεµβάσεων µε αυτές που χρηµατοδοτούνται από
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης(ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό
Ταµείο Αλιείας (ΕΤΑ) - Κριτήρια ∆ιαχωρισµού των Παρεµβάσεων των Ταµείων µε
το ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ.
“Το κείµενο που ακολουθεί είναι κοινό για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα του
ΕΣΠΑ, το Πρόγραµµα Αγροτική Ανάπτυξη και το Επιχειρησιακό πρόγραµµα Αλιεία
και οριοθετεί τις παρεµβάσεις µεταξύ των Ταµείων (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΤΣ), του ΕΓΤΑΑ και
του ΕΤΑ”.
1. Γενικά
Ο κύριος όγκος των παρεµβάσεων που αφορούν στη βελτίωση της
προσπελασιµότητας των αγροτικών περιοχών και τις παρεµβάσεις σε υποδοµές
περιβάλλοντος, θα καλυφθεί από το Ταµείο Συνοχής (ΤΣ) και το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), η ενίσχυση µεγάλης κλίµακας επενδυτικών
σχεδίων, η προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς, η αναβάθµιση του συστήµατος
υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, η προώθηση της ψηφιακής σύγκλισης, καθώς και η
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βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος θα
καλυφθούν από το ΕΤΠΑ, ενώ η αναβάθµιση της δηµόσιας διοίκησης, η βελτίωση
του εκπαιδευτικού συστήµατος και οι παρεµβάσεις στους ανθρώπινους πόρους, θα
καλυφθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ).
Η θέσπιση κριτηρίων διαχωρισµού µεταξύ των οµοειδών κατηγοριών πράξεων που
δύνανται να χρηµατοδοτηθούν από τα διαφορετικά Ταµεία δεν διαπνέεται από
«διαχειριστική» λογική, αλλά αντανακλά τις προτεραιότητες των επιµέρους
πολιτικών (περιφερειακή πολιτική, πολιτική αγροτικής ανάπτυξης, αλιευτική
πολιτική) το σύνολο των οποίων βεβαίως επηρεάζεται από τη διάσταση του χώρου.
Η µεγάλη έκταση των αγροτικών περιοχών, το µήκος της ακτογραµµής και το
πλήθος των νησιών καθιστούν απαγορευτική την υιοθέτηση ως µόνου κριτηρίου
διαχωρισµού των πράξεων των Ταµείων το «χωρικό – γεωγραφικό» κριτήριο, διότι
είναι δεδοµένο ότι οι πόροι του ΕΓΤΑΑ και του ΕΤΑ δεν επαρκούν για να καλύψουν
ικανοποιητικά τις ανάγκες στις δυο γενικές οµάδες παρεµβάσεων, µέσω των οποίων
θα εξυπηρετηθούν ο στόχος της διαφοροποίησης της οικονοµίας των αγροτικών
περιοχών και των περιοχών που εξαρτώνται από την αλιεία και ο στόχος της
βελτίωσης της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές.
Οι δύο γενικές οµάδες παρεµβάσεων αφορούν:
• Στις παρεµβάσεις στο παραγωγικό περιβάλλον
• Στα έργα υποδοµών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των
αγροτικών περιοχών και των περιοχών που εξαρτώνται από την αλιεία.
Αναγκαιότητα θέσπισης κριτηρίων εντοπίζεται, επίσης στους ακόλουθους τοµείς
παρεµβάσεων:
• ∆ράσεις κατάρτισης – Ανθρώπινο δυναµικό
• Παρεµβάσεις στον τοµέα του Περιβάλλοντος.
• Παρεµβάσεις µε βάση την προσέγγιση LEADER που χρηµατοδοτούνται από
το ΕΓΤΑΑ
• Παρεµβάσεις για την ανάπτυξη επιλεγµένων αλιευτικών περιοχών µέσω µιας
τοπικής στρατηγικής, που χρηµατοδοτούνται από το ΕΤΑ.
Με βάση την παραπάνω προσέγγιση, τα κριτήρια διαχωρισµού των πράξεων που
παρουσιάζονται στη συνέχεια, αποτελούν ένα συγκερασµό χωρικών –
γεωγραφικών, οικονοµικών και διοικητικών κριτηρίων.
Για τις παρεµβάσεις που θα υλοποιηθούν στις περιοχές εφαρµογής του Άξονα
Προτεραιότητας 4 Leader του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007 2013, µε νοµική βάση τα άρθρα 61 - 64 του Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συµβουλίου,
της 20/9/2005, «για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)» κριτήριο διαχωρισµού των
παρεµβάσεων αποτελεί αυτή καθ’ εαυτή η προσέγγιση Leader.
Επίσης, για τις παρεµβάσεις µε στόχο την ανάπτυξη επιλεγµένων αλιευτικών
περιοχών στο πλαίσιο εφαρµογής του άξονα Προτεραιότητας 4 του Ε.Π Αλιείας
(ΕΠΑΛ) 2007 -2013, µε νοµική βάση τα άρθρα 43 - 45 του Καν.(ΕΚ) 1198/2006 του
Συµβουλίου, της 27/7/2006, για το «Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας», κριτήριο
διαχωρισµού των παρεµβάσεων αποτελεί αυτή καθ’ εαυτή η επιλεχθείσα τοπική
στρατηγική για την κάθε αλιευτική περιοχή.
Επενδύσεις για τον εκσυγχρονισµό των γεωργικών εκµεταλλεύσεων(κατεύθυνσης
φυτικής και ζωικής παραγωγής)και δασοκοµικών εκµεταλλεύσεων(άξονας 1 ΠΑΑ)
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στο
πλαίσιο
συγχρηµατοδοτούµενων
αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ.

προγραµµάτων,χρηµατοδοτούνται

Επενδύσεις για την αύξηση της προστιθέµενης αξίας των γεωργικών,κτηνοτροφικών
και δασοκοµικών προϊόντων (άξονας 1 ΠΑΑ), δράσεις επιχειρηµατικότητας και
γενικά όλες οι δράσεις οι οποίες αφορούν στην πρώτη µεταποίηση ή/και εµπορία
προϊόντων (δεν αφορά επενδύσεις στο λιανικό εµπόριο) που καλύπτονται από το
Παράρτηµα Ι της Συνθήκης, καθώς και δασικών προϊόντων, χρηµατοδοτούνται κατά
αποκλειστικότητα από το ΕΓΤΑΑ. Σύµφωνα µε τον Καν. 1698/2005, η στήριξη από
το ΕΓΤΑΑ περιορίζεται στις πολύ µικρές, τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, κατά
την έννοια της Σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής3 καθώς και για τις
επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο
εργασιών µικρότερο των 200 εκ. €.
Στην περίπτωση της δασοκοµίας η στήριξη παρέχεται από το ΕΓΤΑΑ στις πολύ
µικρές επιχειρήσεις, σύµφωνα µε τον Καν. 1698/2005.
Οι επενδύσεις στον τοµέα της υδατοκαλλιέργειας, της αλιείας εσωτερικών υδάτων
και της θαλάσσιας αλιείας, χρηµατοδοτούνται από το ΕΤΑ µέχρι εξαντλήσεων των
πόρων του ΕΠΑΛ.
Οι επενδύσεις στην πρώτη µεταποίηση και εµπορία ιχθύων, οστράκων κ.λ.π.
χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από το ΕΤΑ, µέχρι εξαντλήσεως των πόρων του
ΕΠΑΛ.
Η στήριξη στην υδατοκαλλιέργεια και στη µεταποίηση των προϊόντων αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας, από το ΕΤΑ, περιορίζεται στις επιχειρήσεις, όπως αυτές
προβλέπονται στον Καν. 1198/20054.
Υδρεύσεις, αποχετεύσεις και βιολογικοί καθαρισµοί χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά
από το ΕΤΠΑ.Τα κριτήρια διαχωρισµού, που παρουσιάζονται στη συνέχεια και τα
οποία εκφράζονται σε χρηµατοοικονοµικούς όρους, αφορούν στο συνολικό
προϋπολογισµό της παρέµβασης (δηµόσια δαπάνη και ιδιωτική συµµετοχή).
2.
Ειδικά Κριτήρια ∆ιαχωρισµού
Έργα υποδοµών που χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ
2.1
και ΕΤΑ
Παρεµβάσεις σε υποδοµές υλοποιούνται στο σύνολο των αγροτικών περιοχών
εφαρµογής του άξονα προτεραιότητας 3 του Προγράµµατος Αγροτική Ανάπτυξη
(ΠΑΑ) 2007 -2013 σε ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα έως 3000 κατοίκους και στις περιοχές
εφαρµογής του ΕΠΑΛ, ως ακολούθως:
2.1.1 Υποδοµές για την ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας και τη
διατήρηση και αναβάθµιση της πολιτιστικής κληρονοµιάς (άξονας 3 ΠΑΑ)
3

Οι πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις ορίζονται µε βάση τον αριθµό των απασχολουµένων ατόµων και τον κύκλο
εργασιών τους ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού τους. Ειδικότερα:
 Ως πολύ µικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζόµενους και της
οποίας ο κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. Ευρώ.
 Ως µικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζόµενους και ο κύκλος
εργασιών της ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. Ευρώ.
 Ως µεσαία επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζόµενους και της οποίας ο
κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. Ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ.
Ευρώ.
4
Οι ενισχύσεις επενδύσεων από το ΕΤΑ περιορίζονται σύµφωνα µε τον Καν. 1198/2006 σε πολύ µικρές, µικρές
και µεσαίες επιχειρήσεις (οµοίως, σύµφωνα µε τη Σύσταση 2003/361/ΕΚ, της Επιτροπής) καθώς και σε
επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή των οποίων ο κύκλος εργασιών είναι
µικρότερος από 200 εκ. Ευρώ.
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Τοπικά κέντρα τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία-περίπτερα ενηµέρωσης
και πληροφόρησης), σήµανση αξιοθέατων, µνηµείων, κ.λ.π., ποδηλατικές
διαδροµές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου, προβολή και προώθηση των
συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών.
• Υποδοµές για τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση της πολιτιστικής
κληρονοµιάς, όπως τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά της αγροτικής υπαίθρου
(µνηµεία, γεφύρια, µύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια, βρύσες κ.λ.π.) και το τοπίο της
υπαίθρου (όπως αναβαθµίδες κ.λ.π.).
Τα ανωτέρω αφορούν σε παρεµβάσεις τοπικής κλίµακας και δεν επιτρέπονται
παρεµβάσεις σε µνηµεία αρµοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισµού.
Ως ανώτατο ύψος συνολικού προϋπολογισµού των παρεµβάσεων αυτών είναι τα
300.000€ .
Ίδιες κατηγορίες παρέµβασης, συνολικού προϋπολογισµού υψηλότερου αυτού του
ορίου, θα συγχρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ.
•

2.1.2 Υποδοµές και Υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις
αγροτικές περιοχές (άξονας 3 ΠΑΑ)
Α) Παρεµβάσεις σε κτίρια για τη µετατροπή τους σε µουσεία – συλλογές εκθετήρια που σχετίζονται µε την λαογραφική / αγροτική πολιτιστική
κληρονοµιά, κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας,
βιβλιοθήκες, ωδεία, χώροι άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων
(θέατρο, κινηµατογράφος).
Ως ανώτατο ύψος συνολικού προϋπολογισµού των παρεµβάσεων αυτών είναι τα
300.000 €. Ίδιες κατηγορίες παρέµβασης, συνολικού προϋπολογισµού υψηλότερου
αυτού του ορίου, θα συγχρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ.
Β) Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και
διατήρησης της τοπικής κληρονοµιάς – στήριξη πολιτιστικών φορέων
για µικρής κλίµακας υποδοµή, προµήθεια εξοπλισµού, µουσικών
οργάνων, στολών κλπ.
Ως ανώτατο ύψος συνολικού προϋπολογισµού των παρεµβάσεων αυτών, είναι τα
300.000 €. Ίδιες κατηγορίες παρέµβασης, προϋπολογισµού υψηλότερου αυτού του
ορίου, θα συγχρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ.
Οι παρεµβάσεις των σηµείων Α, Β, ανωτέρω δεν σχετίζονται µε επιχειρηµατική
δραστηριότητα.
2.1.3
Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών (άξονας 3 ΠΑΑ).
Για την ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών, θα χρηµατοδοτηθούν δράσεις για τη
συνολική αναβάθµιση χωριών (∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα έως 3.000 κατοίκων κατά
βάση ορεινών και µειονεκτικών στο πλαίσιο εφαρµογής του άξονα 3 του ΠΑΑ) σε
εφαρµογή συνολικής µελέτης αναβάθµισης5 του οικισµού. Οι επιλέξιµες κατηγορίες
δαπανών αφορούν τα παρακάτω:

5

Ως προς αυτό το µέτρο απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σύνταξη µελέτης συνολικής θεώρησης αισθητικής και
λειτουργικής αναβάθµισης και ανάδειξης συνολικά του οικισµού ή σύνταξη σχεδίου αναβάθµισης αυτού. Αυτή η
κατηγορία παρέµβασης δεν εφαρµόζεται σε εγκαταλελειµµένους οικισµούς. Το περιεχόµενο της µελέτης θα
προσδιορισθεί σε συνεργασία µε το ΥΠΕΧΩ∆Ε. Κατά προτεραιότητα εντάσσονται περιοχές που έχουν ήδη
ολοκληρωθεί τα βασικά δίκτυα (ύδρευσης, αποχέτευσης)
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βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων (διαµόρφωση υπαίθριων
χώρων, πλακοστρώσεις, πεζοδροµήσεις, φωτισµός κ.λ.π.)
• αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση
• αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτισµάτων µε ιδιαίτερα στοιχεία αισθητικής
και ιστορικής αξίας
Το µέτρο αφορά κυρίως σε δηµόσια έργα και συνολικά για τις ανωτέρω
παρεµβάσεις ο συνολικός προϋπολογισµός θα ανέρχεται έως 1.000.000 € .
∆ράσεις για την ανακαίνιση και ανάπτυξη χαρακτηρισµένων «παραδοσιακών
οικισµών» θα συγχρηµατοδοτηθούν αποκλειστικά από το ΕΤΠΑ.
•

2.1.4 Υποδοµές πρόσβασης
Μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις συνολικού προϋπολογισµού
µέχρι 500.000 €, χρηµατοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ.
2.1.5 Αλιευτικά καταφύγια (Άξονας 3 ΕΠΑΛ)
Το ΕΤΑ θα χρηµατοδοτεί:
(α) Την κατασκευή µόνο µικρών αλιευτικών καταφυγίων (µέχρι 50 θέσεις
ελλιµενισµού και προϋπολογισµού µέχρι 1,5Μ€ στα αποµακρυσµένα Ελληνικά
Νησιά, όπως αυτά αναφέρονται στο κεφάλαιο 1 του Ε.Π Αλιείας 2007 –2013.
(β) Τον εκσυγχρονισµό και εξοπλισµό των υφιστάµενων αλιευτικών καταφυγίων.
2.1.6 Υποδοµές Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Το σύνολο των παρεµβάσεων που άπτονται υποδοµών, ανάπτυξης και εφαρµογών
ΤΠΕ για την εξυπηρέτηση του πολίτη, χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά και µόνο από
το ΕΤΠΑ.
2.1.7 Λοιπά έργα υποδοµών
Τα λοιπά έργα υποδοµών, στις αγροτικές και αλιευτικές περιοχές, χρηµατοδοτούνται
από το ΕΤΠΑ.
3.
Ανθρώπινο δυναµικό
3.1. Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013
Η διαφοροποίηση µεταξύ ΕΓΤΑΑ και ΕΚΤ, για δράσεις επαγγελµατικής κατάρτισης,
εξειδικεύεται, ως ακολούθως:
ΕΓΤΑΑ

ΕΚΤ

Το ταµείο θα καλύπτει αποκλειστικά κατάρτιση
που θα αφορά στη θεµατολογία και στους
δικαιούχους των παρακάτω µέτρων του Αξονα
2 του ΠΑΑ 2007-2013.

Το ταµείο θα καλύπτει αποκλειστικά κατάρτιση που θα αφορά
στη θεµατολογία και στους δικαιούχους των παρακάτω µέτρων
του άξονα 1 καθώς και των µέτρων των αξόνων 3 και 4 του
ΠΑΑ 2007-2013

211

Ενισχύσεις για φυσικά µειονεκτήµατα
στους γεωργούς ορεινών περιοχών

112

Εγκατάσταση Νέων Γεωργών

212

Ενισχύσεις στους γεωργούς
περιοχών µε µειονεκτήµατα, εκτός
των ορεινών περιοχών.

121

Εκσυγχρονισµός γεωργικών εκµεταλλεύσεων

213

Natura 2000

123

Αύξηση προστιθέµενης αξίας στα γεωργικά και
δασοκοµικά προϊόντα

214

Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις

Κατάρτιση στο πλαίσιο εφαρµογής των αξόνων 3 και 4 του
ΠΑΑ (Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και
διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας – Προσέγγιση
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Leader), όπως αυτοί καθορίζονται στον Καν. 1698/05.
215

Ενισχύσεις για την καλή διαβίωση
των ζώων

216

Στήριξη για µη παραγωγικές
επενδύσεις (γεωργία)

221

Πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών

222

Πρώτη εγκατάσταση
γεωργοδασοκοµικών συστηµάτων σε
γεωργική γή

223

Πρώτη δάσωση µη γεωργικών γαιών

225

∆ασοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις

226

Αποκατάσταση του δασοκοµικού
δυναµικού και εισαγωγή δράσεων
πρόληψης.

227

Στήριξη για µη παραγωγικές
επενδύσεις (δάση)

Η διαφοροποίηση µεταξύ ΕΓΤΑΑ και ΕΚΤ, για δράσεις ενηµέρωσης–
πληροφόρησης-εκπαίδευσης, εξειδικεύεται, ως ακολούθως:
Όσον αφορά δράσεις ενηµέρωσης-εκπαίδευσης, οι οποίες αφορούν όλες τις
στρατηγικές, πολιτικές και κατευθύνσεις για την Αγροτική Ανάπτυξη στη νέα
προγραµµατική περίοδο, υλοποιούνται κυρίως στο πλαίσιο χρηµατοδότησης του
ΕΓΤΑΑ , µέσω του ΠΑΑ.
Ειδικότερα:
 Οι δράσεις ενηµέρωσης για θέµατα αγροτικής ανάπτυξης, τα οποία αφορούν
Περιβαλλοντικά ζητήµατα (Κοινοτική Στρατηγική Βιοποικιλότητας, ∆ίκτυο
Natura 2000, Πλαίσιο για τα νερά, Θεµατική στρατηγική για την προστασία
του εδάφους, Κοινοτικό πρόγραµµα για την κλιµατική αλλαγή, Θεµατική
στρατηγική για τη µόλυνση του αέρα, Θεµατική στρατηγική για την αειφόρο
χρήση των φυτοφαρµάκων), στρατηγική για τα δάση, καινοτοµία στις
στρατηγικές για την αγροτική ανάπτυξη, βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία,
βιοενέργεια, θα συγχρηµατοδοτηθούν από το ΕΓΤΑΑ.
 Oι δράσεις ενηµέρωσης-εκπαίδευσης για θέµατα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης
Επιχειρήσεων στις αγροτικές περιοχές καθώς και για Τεχνολογίες
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για γεωργική και αγροτική ανάπτυξη,
θα συγχρηµατοδοτηθούν από το ΕΚΤ.
3.2. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας (ΕΠΑΛ) 2007-2013
∆εν περιλαµβάνονται δράσεις κατάρτισης στο ΕΠ Αλιείας 2007 – 2013 και οι
σχετικές δράσεις θα υλοποιηθούν µε συγχρηµατοδότηση του ΕΚΤ.
4.

Περιβάλλον

4.1

Κριτήρια διαχωρισµού ανά περιβαλλοντικό τοµέα

Οι ειδικότερες περιβαλλοντικές δράσεις οµαδοποιήθηκαν ανά περιβαλλοντικό τοµέα
(φύση, έδαφος, ατµοσφαιρικό περιβάλλον, ακουστικό περιβάλλον, κλιµατική
αλλαγή, πολιτική προστασία, µηχανισµοί-εργαλεία-θεσµοί, υδατικό περιβάλλον,
χωροταξία-πολεοδοµία).
Για τα πεδία που µπορούν να χρηµατοδοτηθούν από περισσότερα του ενός Ταµείου
και για τα οποία υπάρχει αναγκαιότητα προσδιορισµού κριτηρίων διαχωρισµού και
διασφάλισης συµπληρωµατικότητας εφαρµόζονται τα ακόλουθα κριτήρια, τα οποία
παρατίθενται ανά τοµέα:
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Τοµέας «Φύση»
 Η εφαρµογή µέτρων προστασίας των δασικών οικοσυστηµάτων και
γενικότερα τα θέµατα παρεµβάσεων σε περιοχές ∆ικτύου Natura 2000
αποτελεί από τα σηµαντικότερα πεδία εφαρµογής κριτηρίων διαχωρισµού,
ιδιαίτερα µεταξύ των προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και
του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (βλ. ανάλυση στον πίνακα 2 που
ακολουθεί).
 Μεταχείριση και παρακολούθηση γενετικά τροποποιηµένων προϊόντων και
οργανισµών που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή. Οι δράσεις που θα
χρηµατοδοτηθούν από κάθε Ε.Π. εξειδικεύονται στις αντίστοιχες περιγραφές
των προγραµµατικών κειµένων. Γενικό κριτήριο διαχωρισµού αποτελεί το
Παράρτηµα Ι της Συνθήκης, όπου σχετικές δράσεις είναι επιλέξιµες µόνο στο
πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ.
 Πυρκαγιές: Το ΠΑΑ θα καλύψει τον τοµέα των δασικών πυρκαγιών και
ειδικότερα
θα
χρηµατοδοτήσει
δράσεις
αντίστοιχες
αυτών
που
χρηµατοδοτήθηκαν από τα ΠΕΠ, µέσω του ΕΓΤΠΕ-Π κατά τη Γ’
προγραµµατική περίοδο, όπως έργα πρόληψης και προστασίας των δασικών
οικοσυστηµάτων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές. (Ο
εξοπλισµός δασοπυρόσβεσης χρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ (βλ. και πίνακα
1).
Τοµέας «Ατµοσφαιρικό περιβάλλον»
 Ενίσχυση ασφάλειας προστατευόµενων περιοχών από φυσικούς ή
άλλους κινδύνους (Μεταφορά, χρήση ή αποθήκευση ουσιών – πυρκαγιές).
Το ΕΓΤΑΑ συγχρηµατοδοτεί δράσεις για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, ως
ανωτέρω.
Τοµέας «Kλιµατική Aλλαγή»
 Προώθηση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ): Το ΕΓΤΑΑ (µέσω ΠΑΑ),
θα
συγχρηµατοδοτήσει
αποκλειστικά
µικρής
κλίµακας
(συνολικού
προϋπολογισµού έως 300.000 €) επενδυτικά σχέδια προώθησης ΑΠΕ που
αφορούν σε δικαιούχους γεωργούς και για ίδια κατανάλωση, στο πλαίσιο του
Άξονα 3, του ΠΑΑ.
Επενδύσεις στο σύνολο της χώρας που αφορούν σε µονάδες παραγωγής ΑΠΕ για
την πώληση ενέργειας στην αγορά, ανεξαρτήτως προϋπολογισµού, θα
συγχρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ.
Οι επενδύσεις σε επίπεδο γεωργικής εκµετάλλευσης για την προώθηση των
ενεργειακών καλλιεργειών θα χρηµατοδοτηθούν από το ΕΓΤΑΑ (από τον ‘Άξονα
Προτεραιότητας 1 του ΠΑΑ 2007 – 2013).
 Ενίσχυση τεχνολογιών και προϊόντων για την προστασία της στοιβάδας
του όζοντος
Οι παρεµβάσεις του ΠΑΑ στο συγκεκριµένο τοµέα αφορούν αποκλειστικά σε
επενδύσεις στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις (ζωικής και φυτικής παραγωγής) καθώς
και των επιχειρήσεων σχετιζοµένων µε την πρώτη µεταποίηση των προϊόντων του
Παραρτήµατος Ι της Συνθήκης.
Παρεµβάσεις για την προστασία της στοιβάδας του όζοντος περιλαµβάνονται στο
ΠΑΑ, µέσω της παροχής στρεµµατικών ενισχύσεων, στο πλαίσιο εφαρµογής
γεωργοπεριβαλλοντικών µέτρων.
Τοµέας «Μηχανισµοί, Εργαλεία, Θεσµοί»
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Αποτελεί αποκλειστική αρµοδιότητα του ΕΤΠΑ
Τοµέας «Χωροταξία – Πολεοδοµία»
Οι παρεµβάσεις χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από το ΕΤΠΑ. Όσον αφορά
παρεµβάσεις σχετικές µε την οριοθέτηση, καταγραφή και αποτύπωση δασών και
δασικών εκτάσεων, δύναται η χρηµατοδότηση να γίνει από το ΕΓΤΑΑ µε βάση τα
σηµαντικότερα πεδία δυνητικών επικαλύψεων που εντοπίσθηκαν, διαµορφώθηκε ο
Πίνακας 1, που ακολουθεί, στον οποίο εξειδικεύονται οι δράσεις του τοµέα
περιβάλλοντος που θα χρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ, το Ταµείο Συνοχής και το
ΕΓΤΑΑ.
Πίνακας 1:

ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΠΑ, Τ.Σ. ΚΑΙ
ΕΓΤΑΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΤΠΑ

ΤΑΜΕΙΟ
ΣΥΝΟΧΗΣ

Αντιπληµµυρικά έργα

♦

♦

Αντιπληµµυρικά έργα, στο πλαίσιο παρεµβάσεων ορεινής υδρονοµίας σε
δάση

ΕΓΤΑΑ

♦

Αρδευτικά δίκτυα6

♦

∆ίκτυα ύδρευσης

♦

♦

Ταµιευτήρες, Λιµνοδεξαµενές, Φράγµατα για άρδευση

♦

Ταµιευτήρες, Λιµνοδεξαµενές, Φράγµατα για ύδρευση

♦

♦

Ταµιευτήρες, Λιµνοδεξαµενές, Φράγµατα στα νησιά ή αγροτικές περιοχές
υπό όρους (µικτής χρήσης, ύδρευση- άρδευση)

♦
♦

Βιοποικιλότητα, παρεµβάσεις σε περιοχές Nαtura 20007
Βιοποικιλότητα, παρεµβάσεις σε περιοχές Υψηλής Αισθητικής αξίας,
µέσω γεωργοπεριβαλλοντικών και δασοπεριβαλλοντικών µέτρων, στο
πλαίσιο εφαρµογής του Καν. 1698/2005
Έρευνα και τεχνολογία σε θέµατα περιβάλλοντος

♦

♦

∆άση, πρόληψη πυρκαγιών, αναδασώσεις

♦

Μονοπάτια, ποδηλατικές διαδροµές, σήµανση, παρατηρητήρια, θέσεις
θέας (αγροτικές περιοχές)

♦

Μονοπάτια, ποδηλατικές διαδροµές, σήµανση, παρατηρητήρια, θέσεις
θέας (περιοχές Natura 2000)

♦

Ύδρευση / αντικατάσταση δικτύων κλπ.

♦

Βιολογικοί καθαρισµοί

♦

♦

∆ιαχείριση απορριµµάτων

♦

♦

Απειλούµενοι φυτικοί και ζωικοί πόροι (είδη και φυλές)

♦

Άγρια πανίδα και χλωρίδα

♦

Προστασία άγριας πανίδας και χλωρίδας µέσω εφαρµογής
γεωργοπεριβαλλοντικών µέτρων στο πλαίσιο εφαρµογής του Καν.
1698/2005
Έργα υποδοµής σε περιοχές ΝΑΤURA 8

♦

♦

Μηχανισµοί πιστοποίησης και σήµανσης (προϊόντα του παραρτήµατος 1
της συνθήκης)

♦

Μηχανισµοί πιστοποίησης και σήµανσης (λοιπά προϊόντα)

♦

Μηχανισµοί παρακολούθησης της ποιότητας του περιβάλλοντος

♦

Βιοκαύσιµα µικρής κλίµακας - µονάδες παραγωγής για ίδια χρήση
Βιοκαύσιµα (µεγάλες µονάδες παραγωγής)

♦

♦
♦

Αξιοποίηση βιοµάζας γεωργοκτηνοτροφικής και δασικής προέλευσης
Εξοπλισµός δασοπυρόσβεσης

♦
♦

6

∆εν υπάρχουν µικτά δίκτυα
Κατηγοριοποίηση των Παρεµβάσεων σύµφωνα µε τον τεχνικό Οδηγό για τη χρηµατοδότηση του ∆ικτύου
Natura 2000 (2006)
8
Έργα υποδοµών, σε περιοχές Natura 2000 ακολουθούν την κατηγοριοποίηση ανά Ταµείο, όπως
αποτυπώνονται στους πίνακες 1 και 2.
7
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Κριτήρια διαχωρισµού για παρεµβάσεις στις περιοχές του δικτύου
Natura 2000
Το ∆ίκτυο Natura 2000 καλύπτει διαφορετικούς τύπους εκτάσεων και εδαφών της
χώρας, στους οποίους περιλαµβάνονται γεωργικές εκτάσεις, δάση, άλλες χερσαίες
εκτάσεις (όπως αλπικές, θαµνώδεις, εγκαταλελειµµένες γεωργικές εκτάσεις κλπ),
εσωτερικά ύδατα, υγρότοποι, παράκτιες ζώνες και θαλάσσιες ζώνες. Ως εκ τούτου,
καθίσταται προφανές ότι οι σχετικές δραστηριότητες εµπίπτουν στο πεδίο
παρέµβασης τόσο των προγραµµάτων του ΕΤΠΑ όσο και των προγραµµάτων που
χρηµατοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑ και χρήζουν διαχωρισµού.
∆εδοµένου ότι το µεγαλύτερο µέρος της Κοινοτικής συγχρηµατοδότησης του
∆ικτύου Natura 2000 παρέχεται µέσω των υφιστάµενων Κοινοτικών πόρων που
προορίζονται για την ενίσχυση της αγροτικής, περιφερειακής και θαλάσσιας
ανάπτυξης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε έναν Τεχνικό Οδηγό για την
καταγραφή των χρηµατοδοτικών δυνατοτήτων για το ∆ίκτυο Natura 2000 (Τεχνικός
Οδηγός για τη Χρηµατοδότηση του δικτύου Natura 2000, (Ε.Ε). 2006). Ο
συγκεκριµένος Τεχνικός Οδηγός αποτέλεσε χρήσιµο εργαλείο για τον προσδιορισµό
της συµπληρωµατικότητας και των συνεργιών που αναπτύσσονται µεταξύ των
διαφορετικών χρηµατοδοτικών µέσων καθώς και την αποφυγή πιθανών
επικαλύψεων και επαναλήψεων, σε ότι αφορά τη χρηµατοδότηση επιµέρους
δραστηριοτήτων, που αναπτύσσονται στις περιοχές του δικτύου και
χρηµατοδοτούνται από διαφορετικά µέσα.
Ως βασικές αρχές για το διαχωρισµό των δραστηριοτήτων σηµειώνονται οι
εξής:
 Οι δραστηριότητες που αφορούν στο καθεστώς προστασίας των περιοχών
(φορείς διαχείρισης, µελέτες, επιχειρησιακά σχέδια κλπ) καθώς και στην
υλοποίηση πιλοτικών έργων, θα χρηµατοδοτηθούν από τα προγράµµατα του
ΕΤΠΑ.
 Οι δράσεις που αφορούν στην εφαρµογή γεωργικών και δασικών πρακτικών
µέσω της παροχής στρεµµατικών ενισχύσεων, συγχρηµατοδοτούνται από το
ΕΓΤΑΑ.
 ∆ράσεις προστασίας και µελέτης συγκεκριµένων ειδών θα χρηµατοδοτηθούν
από το ΕΤΠΑ.
 ∆ράσεις προστασίας ειδών, µέσω της εφαρµογής γεωργοπεριβαλλοντικών και
δασοπεριβαλλοντικών µέτρων, συγχρηµατοδοτείται αποκλειστικά από το
ΕΓΤΑΑ, ενώ
 Υποδοµές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης, την ενθάρρυνση της
επισκεψιµότητας, δράσεις για την αποκατάσταση οικοτόπων ή ειδών θα
συγχρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ.
Ο διαχωρισµός των δραστηριοτήτων στις περιοχές του δικτύου Natura 2000
αποτυπώνεται στον Πίνακα 2, που ακολουθεί:
4.2

Πίνακας 2:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ / ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΝΑΤURΑ 2000

∆ιαχείριση της διαδικασίας επιλογής

+

Επιστηµονικές Μελέτες/ Κατάλογοι Απογραφής για τον προσδιορισµό και
την κήρυξη περιοχών

+

Προετοιµασία αρχικού Ενηµερωτικού & ∆ιαφηµιστικού Υλικού

+
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Πιλοτικά Έργα

+

Προετοιµασία Σχεδίων & Στρατηγικών ∆ιαχείρισης

+

Σύσταση Φορέων ∆ιαχείρισης ή άλλων οργανωτικών σχηµάτων διαχείρισης

+

∆ιαβούλευση και ∆ικτύωση-∆ηµόσιες Συσκέψεις, ∆ικτύωση, Σύνδεσµοι µε
Γαιοκτήµονες

+

Εκπόνηση και Αναθεώρηση Σχεδίων & Στρατηγικών ∆ιαχείρισης

+

Τρέχουσες ∆απάνες Φορέων ∆ιαχείρισης ή άλλων οργανωτικών σχηµάτων
διαχείρισης

+

Συντήρηση Εγκαταστάσεων για το Κοινό - Πρόσβαση και Χρήση Περιοχών

+

Τρέχουσες ∆απάνες Προσωπικού

+
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΝΑΤURΑ 2000

ΕΤΠΑ

ΕΓΤΑΑ Παρατηρήσεις

∆ιαχείριση Προστασίας - Οικότοποι
Ενισχύσεις για Φυσικά Μειονεκτήµατα στους γεωργούς ορεινών περιοχών

+

Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών µε µειονεκτήµατα, εκτός ορεινών

+

Ενισχύσεις Natura 2000 και ενισχύσεις που συνδέονται µε την Οδηγία
2000/60

+

Αγροπεριβαλλοντικές ενισχύσεις

+

Στήριξη για µη παραγωγικές επενδύσεις (γεωργικές εκτάσεις)

+

Πρώτη ∆άσωση Γεωργικών Γαιών

+

Πρώτη εγκατάσταση αγροδασοκοµικών συστηµάτων σε γεωργική γη

+

Πρώτη δάσωση µη γεωργικών γαιών

+

Ενισχύσεις Natura (δάση)

+

∆ασοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις

+

Αποκατάσταση δασοκοµικού δυναµικού & δράσεις πρόληψης

+

Στήριξη για µη παραγωγικές επενδύσεις (δάση)

+

∆ιατήρηση και αναβάθµιση της αγροτικής κληρονοµιάς

+

∆ιαχείριση Προστασίας - Είδη

+

∆ιαχείριση Προστασίας – Είδη, µέσω γεωργοπεριβαλλοντικών και
δασοπεριβαλλοντικών µέτρων

+

∆ιαχείρισηπροστασίας-Εισβάλλονταίδη

+

ΥλοποίησηΣχεδίων και Συµβάσεων ∆ιαχείρισης

+

Παροχή Υπηρεσιών & απώλεια εσόδων από αγροτικές δραστηριότητες

+

Παρακολούθηση και επισκόπηση

+

∆ιαχείριση Κινδύνων

+

(Συνεχιζόµενη )Επιτήρηση Περιοχών

+

Παροχή Ενηµερωτικού & ∆ιαφηµιστικού Υλικού Εθνικής & Περιφερειακής
εµβέλειας

+

Παροχή Ενηµερωτικού 7 ∆ιαφηµιστικού Υλικού Τοπικής Εµβέλειας
Επιµόρφωση & Εκπαίδευση στις περιοχές Natura από τους Φορείς
∆ιαχείρισης

+
+

Εγκαταστάσεις για την ενθάρρυνση της χρήσης επισκεπτών & την εκτίµηση
+
περιοχών Natura 2000
Αγορά γαιών, περιλαµβανόµενης της αποζηµίωσης για δικαιώµατα
ανάπτυξης

+

Υποδοµή που απαιτείται για την αποκατάσταση οικοτόπων ή ειδών

+

Υποδοµή που απαιτείται για την αποκατάσταση οικοτόπων ή ειδών µέσω
γεωργοπεριβαλλοντικών & δασοπεριβαλλοντικών µέτρων
Υποδοµή για ∆ηµόσια πρόσβαση

+
+

Υποδοµή για ∆ηµόσια Πρόσβαση(αγροτική οδοποιία)

+
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Στο πλαίσιο της νέας προγραµµατικής περιόδου, δηµιουργείται Ειδική Υπηρεσία για
το συντονισµό των δράσεων στον τοµέα του Περιβάλλοντος. Ο ρόλος και οι
αρµοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας περιγράφονται αναλυτικά στο ΕΣΠΑ. Η
σύσταση της Eιδικής Yπηρεσίας αναµένεται ότι όχι µόνο θα διασφαλίσει την
αποφυγή επικαλύψεων, αλλά θα συµβάλλει στην µέγιστη συνέργεια και
συµπληρωµατικότατα των πράξεων στον τοµέα του Περιβάλλοντος, ανεξάρτητα
πηγής (Ταµείου) χρηµατοδότησης.
4.3

Περιβάλλον στο πλαίσιο της αλιείας

Στο βαθµό που η αειφόρος διαχείριση των περιοχών που εξαρτώνται από την αλιεία
και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν βασικούς στρατηγικούς στόχους της
Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και του ΕΣΣΑΑΛ για την ∆’ προγραµµατική περίοδο,
σχεδόν το σύνολο των δράσεων που προβλέπονται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού
προγράµµατος αποτελούν δράσεις για το περιβάλλον.
Ειδικότερα, οι δράσεις προς την κατεύθυνση του περιβάλλοντος που θα
χρηµατοδοτηθούν αποκλειστικά από το ΕΠΑΛ, είναι αυτές που προβλέπονται
από τον Κανονισµό του ΕΤΑ και περιλαµβάνουν:

Μεθόδους υδατοκαλλιέργειας που µειώνουν τον αρνητικό αντίκτυπο ή
ενισχύουν το θετικό αντίχτυπο στο περιβάλλον, σε σχέση µε τη συνήθη πρακτική
στον τοµέα της υδατοκαλλιέργειας.

Στήριξη παραδοσιακών µεθόδων υδατοκαλλιέργειας για τη διατήρηση και
ανάπτυξη του οικονοµικού και κοινωνικού πλέγµατος και του περιβάλλοντος.

Μορφές υδατοκαλλιέργειας για τη βελτίωση του περιβάλλοντος, των φυσικών
πόρων και της γενετικής ποικιλίας καθώς και την διαχείριση των
χαρακτηριστικών τοπίου και των παραδοσιακών χαρακτηριστικών των ζωνών
υδατοκαλλιέργειας.

Βιώσιµη υδατοκαλλιέργεια συµβατή µε συγκεκριµένους περιβαλλοντικούς
περιορισµούς, που προκύπτουν από το χαρακτηρισµό των περιοχών Natura
2000, σύµφωνα µε την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ.

Βιώσιµη συµβολή στην καλύτερη διαχείριση ή προστασία των αλιευτικών
πόρων.

∆ράσεις που αφορούν άµεσα στις αλιευτικές δραστηριότητες για την
προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος στο πλαίσιο του ∆ικτύου Natura,
εκτός λειτουργικών εξόδων.

Προστασία του περιβάλλοντος σε µικρές αλιευτικές περιοχές για τη
διατήρηση της ελκυστικότητάς τους, ανάπλαση µικρών παράκτιων κωµοπόλεων
και χωριών και προστασία και βελτίωση της φυσικής και αρχιτεκτονικής
κληρονοµιάς.

Για την ανάπτυξη, αναδιάρθρωση ή την βελτίωση ζωνών υδατοκαλλιέργειας,
στους
φορείς
διαχείρισης
Περιοχών
Οργανωµένης
Ανάπτυξης
Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ), (Νόµος 2742/1999 & αριθ Η.Π.17239 / 30.8.2002
Υπουργική Απόφαση), χορηγείται στήριξη προκειµένου να υλοποιούν ενέργειες
συλλογικού χαρακτήρα, ιδίως για την προµήθεια συλλογικού εξοπλισµού για
παρακολούθηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του νερού στις ΠΟΑΥ και για
αντιµετώπιση περιστατικών έκτακτης ρύπανσης, διενέργεια σχετικών µελετών
κλπ.
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5.

Στο πλαίσιο την εφαρµογής του Κανονισµού 1967/2006, για τα µέτρα
διαχείρισης στη Μεσόγειο, χορηγείται ενίσχυση, ιδίως για:
(i)
τη συλλογή επιστηµονικών πληροφοριών προκειµένου να
χαρτογραφηθούν οι βιοτόποι που θα προστατευθούν (Posidonia
oceanica) σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Κανονισµού,
(ii)
τη συλλογή επιστηµονικών πληροφοριών για την επιστηµονική
ταυτοποίηση
και
χαρτογράφηση
των
περιοχών
(Εθνικές
προστατευόµενες περιοχές), οι οποίες θα προστατευθούν στο πλαίσιο
του άρθρου 7 του Κανονισµού, και
(iii)
την επιστηµονική παρακολούθηση των σχεδίων διαχείρισης, σύµφωνα
µε τα άρθρα 18 και 19 του Κανονισµού.
Παρεµβάσεις στο Παραγωγικό περιβάλλον

Οι παρεµβάσεις στο Παραγωγικό Περιβάλλον, στο πλαίσιο εφαρµογής του άξονα 3
του ΠΑΑ, που αφορά στη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας και στη
βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές, συνδέονται µε µέτρα τα
οποία περιλαµβάνουν :
- διαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες
- στήριξη για τη δηµιουργία και ανάπτυξη πολύ µικρών επιχειρήσεων (όπως
αυτές ορίζονται στη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής)
- ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων.
Τα κριτήρια διαχωρισµού, οι όροι και οι προϋποθέσεις, για παρεµβάσεις από
γεωργούς και µη γεωργούς, στις περιοχές εφαρµογής του Άξονα 3 του ΠΑΑ,
ορίζονται στα παρακάτω σηµεία.
5.1 ∆ιαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες - Επενδύσεις από
γεωργούς
Οι γεωργοί, όπως η ιδιότητα αυτή προσδιορίζεται από το εκάστοτε Εθνικό θεσµικό
πλαίσιο, οι ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ και τα µέλη των νοικοκυριών τους, µπορούν να
χρηµατοδοτηθούν µόνο από το ΕΓΤΑΑ (σύµφωνα µε τον Καν. 1698/2005) για τη
δηµιουργία, τον εκσυγχρονισµό και την επέκταση πολύ µικρών επιχειρήσεων, κατά
την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.
Ενδεικτικές δράσεις είναι οι εξής:
• Μικρής δυναµικότητας υποδοµές διανυκτέρευσης, έως 40 κλίνες
• Χώροι εστίασης και αναψυχής
• Επισκέψιµα αγροκτήµατα
• Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισµού της
υπαίθρου (π.χ. εναλλακτικές µορφές τουρισµού, ειδικές µορφές τουρισµού,
χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας κλπ.).
• Οικοτεχνία, χειροτεχνία, παραγωγή ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικές
µονάδες
• Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών
• Επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής µετά την α΄ µεταποίηση
• Βελτίωση επιχειρήσεων προς την κατεύθυνση προστασίας του
περιβάλλοντος, εκτός των όσων προβλέπονται από τη νοµοθεσία (π.χ.
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φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιοµάζας µε σκοπό την ίδια κατανάλωση ΑΠΕ,
γεωθερµίας κλπ.).
Θα συγχρηµατοδοτηθούν επίσης ενέργειες για την εγκατάσταση συστηµάτων
διασφάλισης ποιότητας και απόκτηση ποιοτικών σηµάτων.
Όσον αφορά τις επενδύσεις από γεωργούς στον τουρισµό, αυτές χρηµατοδοτούνται
αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ, µέχρι ύψους συνολικού προϋπολογισµού 600.000
ευρώ. Μεγαλύτερου συνολικού προϋπολογισµού επενδύσεις στον τοµέα του
τουρισµού, θα συγχρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ.
Επίσης, οι παρεµβάσεις από γεωργούς στη µεταποίηση και τις υπηρεσίες
χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ, µέχρι ύψους συνολικού
προϋπολογισµού 300.000 ευρώ. Μεγαλύτερου συνολικού προϋπολογισµού
επενδύσεις στους τοµείς της µεταποίησης και των υπηρεσιών, θα
συγχρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ.
5.2 ∆ιαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας / Επενδύσεις από µη γεωργούς
Βασικές αρχές που θα διέπουν τα κριτήρια διαχωρισµού για επενδύσεις από µη
γεωργούς, όπως ορίσθηκαν ανωτέρω, στους τοµείς της µεταποίησης, εµπορίας,
υπηρεσιών και τουρισµού είναι οι παρακάτω:
 Γεωγραφικό κριτήριο. Για τις περιοχές εφαρµογής των Ολοκληρωµένων
Προγραµµάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ), που θα είναι ορεινές
και µειονεκτικές, κατά την έννοια του Καν.1698/05 και που θα
προσδιοριστούν µετά την συνεξέταση µιας σειράς παραµέτρων, η
χρηµατοδότηση αντίστοιχων επενδύσεων θα γίνει από το ΕΓΤΑΑ. Η
χρηµατοδότηση από το ΕΓΤΑΑ δεν θα αφορά σε ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα άνω
των 3.000 κατοίκων.
 Ύψος Προϋπολογισµού. Στις παραπάνω περιοχές, οι παρεµβάσεις στη
µεταποίηση και τις υπηρεσίες από το ΕΓΤΑΑ δεν θα υπερβαίνουν τις 300.000
€ (συνολικός προϋπολογισµός). Οι επενδύσεις στον τουρισµό για ίδρυση και
εκσυγχρονισµό µε αύξηση δυναµικότητας (µε προσθήκη καθ’ ύψος και κατ’
επέκταση) χρηµατοδοτούνται, για τις ίδιες περιοχές, αποκλειστικά από το
ΕΓΤΑΑ και µέχρι ύψους συνολικού προϋπολογισµού 600.000€.
 Κλαδικό κριτήριο. Η εξειδίκευση του κριτηρίου αυτού, στους κλάδους της
µεταποίησης, εµπορίου και υπηρεσιών, παρουσιάζεται στον παρακάτω
πίνακα 3, ο οποίος αφορά στους κλάδους/παρεµβάσεις που θα
συγχρηµατοδοτηθούν αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ. .
Πίνακας 3:
Κλάδοι που θα συγχρηµατοδοτηθούν αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ
Κωδικός
ΣΤΑΚΟ∆9

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΛΑ∆ΟΥ

153.3

Παραγωγή ζαχαρωδών προϊόντων από φρούτα και λαχανικά

158.1

Αρτοποιία, παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής

158.2

Παραγωγή φρυγανιών, µπισκότων, παραγωγή διατηρούµενων ειδών ζαχαροπλαστικής

158.4

Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών

158.5

Παραγωγή µακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόµοιων αλευρωδών προϊόντων

158.6

Επεξεργασία τσαγιού και καφέ

158.9

Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής µ.α.κ.

159.1

Παραγωγή αποσταγµένων αλκοολούχων ποτών

9

Στατιστική Ταξινόµηση των Κλάδων Οικονοµικής ∆ραστηριότητας, Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της
Ελλάδας.
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172

Υφαντήρια

175.1

Ταπητουργία

182.1

Κατασκευή ενδυµάτων εργασίας

192.0

Κατασκευή ειδών ταξιδίου, τσαντών και παρόµοιων ειδών, ειδών σελοποιίας και
σαγµατοποιίας

201.0

Πριόνισµα, πλάνισµα και εµποτισµός ξύλου

203.0

Κατασκευή ξυλουργικών προϊόντων για την οικοδοµική

205.2

Κατασκευή ειδών από φελλό και ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτική

212.1

Κατασκευή κυµατοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και ειδών συσκευασίας από χαρτί και
χαρτόνι.

241.4

Παραγωγή άλλων οργανικών βασικών χηµικών ουσιών (παραγωγή ξυλάνθρακα)

245.1

Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισµού και στίλβωσης

246.3

Παραγωγή αιθέριων ελαίων

261.3

Κατασκευή κοίλου γυαλιού

262.1

Κατασκευή κεραµικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραµικών διακοσµητικών ειδών

262.5

Κατασκευή άλλων κεραµικών προϊόντων

286.1

Κατασκευή ειδών µαχαιροποιίας

286.2

Κατασκευή εργαλείων

293.9

Κατασκευή άλλων γεωργικών και δασοκοµικών µηχανηµάτων

361.1

Κατασκευή καρεκλών και καθισµάτων

361.2

Κατασκευή άλλων επίπλων για γραφεία και καταστήµατα

361.3

Κατασκευή άλλων επίπλων κουζίνας

361.4

Κατασκευή άλλων επίπλων

362.9

Κατασκευή κοσµηµάτων και συναφών ειδών

363.0

Κατασκευή µουσικών οργάνων

521.2

Παντοπωλεία

522.5

Λιανικό εµπόριο οινοπνευµατωδών και λοιπών ποτών

525.5

Λιανικό εµπόριο αναµνηστικών ειδών και ειδών λαϊκής τέχνης

528.1

Επισκευή υποδηµάτων κάθε είδους και άλλων δερµάτινων ειδών

923.1

Καλλιτεχνική και λογοτεχνική δηµιουργία και ερµηνεία

923.2

Εκµετάλλευση αιθουσών θεαµάτων και συναφείς δραστηριότητες

923.3

Υπαίθριες ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και πάρκα αναψυχής

930.1

Πλύσιµο και στεγνό καθάρισµα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων

930.2

∆ραστηριότητες κοµµωτηρίων, κουρείων

930.4

∆ραστηριότητες σχετικές µε τη φυσική ευεξία

6.

Κριτήρια διαχωρισµού δράσεων, που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο
του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) και του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007-2013 (ΕΠΑΛ).

Παρεµβάσεις, οι οποίες στοχεύουν στην οικονοµική διαφοροποίηση των αγροτικών
περιοχών και των αλιευτικών περιοχών θα υλοποιηθούν µέσω του Προγράµµατος
Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 και ειδικότερα µέσω των Αξόνων Προτεραιότητας
3 και 4 αλλά και µέσω του Ε.Π Αλιεία 2007-2013, Άξονας Προτεραιότητας 4:
«Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών».
Για την αποφυγή επικαλύψεων αλλά και την διασφάλιση της συµπληρωµατικότητας
µεταξύ των Ταµείων θα χρησιµοποιηθούν τα ακόλουθα κριτήρια διαχωρισµού των
δράσεων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των δύο Προγραµµάτων.
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Άξονας Προτεραιότητας 4 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013
«Προσέγγιση LEADER» και Άξονας Προτεραιότητας 4: «Αειφόρος Ανάπτυξη
Αλιευτικών Περιοχών» του Ε.Π. Αλιεία 2007 – 2013
Οι δύο Άξονες Προτεραιότητας υλοποιούνται µέσω Τοπικών Στρατηγικών
Ανάπτυξης που υποβάλλονται από Οµάδες Τοπικής ∆ράσης, στη βάση της εκ των
κάτω προς τα άνω προσέγγισης (bottom up).
Οι περιοχές, οι οποίες θα ενταχθούν στον Άξονα Προτεραιότητας 4 του ΠΑΑ και
στον Άξονα Προτεραιότητα 4 του ΕΠΑΛ, θα διαφοροποιούνται γεωγραφικά.
Άξονας Προτεραιότητας 3 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013
«Ποιότητα Ζωής στις Αγροτικές Περιοχές και ∆ιαφοροποίηση της Αγροτικής
Οικονοµίας» και Άξονας Προτεραιότητας 4: «Aειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών
Περιοχών» του Ε.Π Αλιεία 2007 – 2013.
Παρεµβάσεις του Άξονα Προτεραιότητας 3 του ΠΑΑ είναι δυνατόν να υλοποιούνται
σε περιοχές, οι οποίες εντάσσονται παράλληλα και στον Άξονα Προτεραιότητας 4
του ΕΠΑΛ. Στις περιπτώσεις αυτές η χρηµατοδότηση πράξεων ακολουθεί τα
παρακάτω κριτήρια διαχωρισµού:
• Προκειµένου για δηµόσια έργα, ο Άξονας Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑΛ
χρηµατοδοτεί αποκλειστικά και µόνο τα έργα, τα οποία αναφέρονται
ονοµαστικά και κατά προτεραιότητα στα Τοπικά Προγράµµατα που θα
υποβληθούν από τις Οµάδες Τοπικής ∆ράσης Αλιευτικών Περιοχών, για την
ένταξή τους στον Άξονα Προτεραιότητας. Λοιπά δηµόσια έργα στις ίδιες
περιοχές είναι δυνατόν να χρηµατοδοτηθούν από τον Άξονα Προτεραιότητας
3 του ΠΑΑ «Ποιότητα Ζωής στις Αγροτικές Περιοχές και ∆ιαφοροποίηση της
Αγροτικής Οικονοµίας»
• Οι ιδιωτικές επενδύσεις στις περιοχές αυτές χρηµατοδοτούνται κατά
προτεραιότητα από τον Άξονα Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑΛ και µέχρι την
εξάντληση του προϋπολογισµού του για κάθε περιοχή περέµβασης .
•
7.

Οριζόντια ∆ιάταξη

Ο όρος εφαρµογής των κριτηρίων µέχρι την εξάντληση του διαθέσιµου
προϋπολογισµού (µε βάση την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής
προτάσεων στο πλαίσιο των σχετικών προκηρύξεων) ισχύει για όλα τα
κριτήρια που παρατίθενται στο παρόν κεφάλαιο του προγράµµατος. Στην
περίπτωση εξάντλησης του προϋπολογισµού, η αρµόδια ∆ιαχειριστική Αρχή
ενηµερώνει σχετικά το µηχανισµό συντονισµού, ο οποίος µε τη σειρά του
µεριµνά για τη σχετική κατά περίπτωση άρση των κριτηρίων.
Τέλος, λαµβάνοντας υπόψη ότι η υλοποίηση των προγραµµάτων είναι µια
δυναµική διαδικασία, η οποία καλύπτει χρονική περίοδο τουλάχιστον 7 ετών,
τα κριτήρια διαχωρισµού µπορούν να συµπληρωθούν ή/και να
αναθεωρηθούν, όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο.
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8.6 Μέτρα ΕΠΑΛ 2007-2013 ανά Άξονα Προτεραιότητας
Άξονας 2
Άξονας 3

Άξονας 1
Μέτρα για την προσαρµογή του
αλιευτικού στόλου

Υδατοκαλλιέργεια,
αλιεία εσωτ. υδάτων,
µεταποίηση και εµπορία
προϊόντων αλιείας & υδατ/γειας

Μέτρα κοινού
ενδιαφέροντος

Άξονας 4

Άξονας 5

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών
περιοχών

Τεχνική Βοήθεια

Μέτρο 1.1

Μέτρο 2.1

Μέτρο 3.1

Μέτρο 4.1

Μέτρο 5.1

Οριστική παύση δραστηριοτήτων

Υδατοκαλλιέργεια

Συλλογικές δράσεις

Ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών

Τεχνική Βοήθεια

Μέτρο 1.2
Προσωρινή παύση αλιευτικών
δραστηριοτήτων

Μέτρο 2.2
Αλιεία εσωτερικών υδάτων

Μέτρο 3.2
Μέτρα προστασίας και
ανάπτυξης της υδρόβιας
πανίδας και χλωρίδας

Μέτρο 1.3
Μέτρο 2.3
Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών Επενδύσεις στον τοµέα της
και επιλεκτικότητα των αλιευτικών µεταποίησης και εµπορίας
εργαλείων
Μέτρο 1.4

Μέτρο 3.3
Aλιευτικοί λιµένες, τόποι
εκφόρτωσης και καταφύγια
Μέτρο 3.4

Παράκτια αλιεία µικρής κλίµακας

Ανάπτυξη νέων αγορών και
εκστρατείες προώθησης

Μέτρο 1.5
Κοινωνικοοικονοµικές
αποζηµιώσεις για την διαχείριση
του στόλου

Μέτρο 3.5
Πιλοτικά σχέδια

Μέτρο 3.6
Τροποποίηση αλιευτικών
σκαφών για άλλες
δραστηριότητες
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ
∆ΙΟΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
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9. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
9.1 ΚΥΡΙΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 : «Μέτρα για την
προσαρµογή του αλιευτικού στόλου»
Μέτρο 1.1. Μόνιµη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων
Χρηµατοδοτική βαρύτητα: Η βαρύτητα του µέτρου στη ∆ηµόσια ∆απάνη
του άξονα προτεραιότητας 1 θα κυµανθεί µεταξύ 50-70 %.
Φορείς υπεύθυνοι για τη διαχείριση και την εφαρµογή του µέτρου: Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων / Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού
Προγράµµατος ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ή ενδιάµεσος φορέας υπό την ευθύνη της
Υπηρεσία ∆ιαχείρισης (άρθρο 3,παρ ιστ, του καν. 1198/2006)
Στρατηγικός στόχος:
Η διατήρηση των αλιευτικών πόρων
Γενικός στόχος:
Η επίτευξη βιώσιµης ισορροπίας µεταξύ της κατάστασης των αλιευτικών
πόρων και των αλιευτικών δραστηριοτήτων µε την προσαρµογή της αλιευτικής
προσπάθειας
Ειδικός στόχος:
Μείωση της αλιευτικής ικανότητας του στόλου βάσει σχεδίων προσαρµογής
της αλιευτικής προσπάθειας, προκειµένου να διατηρηθεί ο στόλος σε επίπεδο
αειφορικής διαχείρισης της αλιείας σύµφωνα µε τις αρχές της Κοινής
Αλιευτικής Πολιτικής
Τα σχέδια προσαρµογής της αλιευτικής προσπάθειας θα απαρτίζονται κυρίως
από εθνικά σχέδια παροπλισµού και θα αφορούν σε σκάφη που
δραστηριοποιούνται σε κλειστούς κόλπους που θεωρούνται ευαίσθητα για τα
αποθέµατα οικοσυστήµατα καθώς και σε σκάφη µε ολικό µήκος µικρότερο
των 7µ ή / και ηλικίας µεγαλύτερης των 15 ετών. Στα εθνικά σχέδια
παροπλισµού µπορούν να συµπεριληφθούν σκάφη µε δίχτυα παραγάδια
,πεζότρατες,γρι-γρι και µηχανότρατες.
Συγκεκριµένα, θα περιλαµβάνουν εκτίµηση του αριθµού και µεγέθους των
σκαφών που θα συµµετέχουν σε κάθε σχέδιο, βιολογικά δεδοµένα για τα
βασικά είδη που αλιεύουν τα προς απόσυρση αλ. σκάφη, δεδοµένα
αναφορικά µε την οικολογία και περιβαλλοντική κατάσταση των επιλεγµένων
κλειστών κόλπων της χώρας καθώς και στοιχεία από αλιευτικές µελέτες που
καθορίζουν την αλιευτική πίεση που ασκείται στα κύρια εµπορικά αποθέµατα.
Τα σχέδια προσαρµογής της αλιευτικής προσπάθειας θα θεσπιστούν
µετά την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος και θα
παρουσιαστούν στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος, από την οποία και θα εγκριθούν. Κατόπιν θα ξεκινήσει η
υλοποίησή τους µέσω ανοιχτής προκήρυξης.
Περιγραφή του Μέτρου:
Στα πλαίσια του Μέτρου προβλέπεται η παροχή δηµόσιας ενίσχυσης για τη
µόνιµη παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων των αλιευτικών σκαφών
ηλικίας 10 ετών και άνω µε :

τη διάλυσή τους
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την αλλαγή της χρήσης τους, µε τη σηµαία κράτους µέλους και
εγγραφή σε κοινοτικό νηολόγιο, για µη αλιευτικές δραστηριότητες

την αλλαγή της χρήσης τους µε σκοπό τη δηµιουργία τεχνητών
υφάλων , εφόσον η ενδεχόµενη αυτή χρήση των αποσυρόµενων
σκαφών εξεταστεί κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης
των συγκεκριµένων έργων, στα πλαίσια της εθνικής νοµοθεσίας. .
Μετά την οριστική παύση δραστηριοτήτων, το σχετικό σκάφος διαγράφεται
οριστικά από το µητρώο του αλιευτικού στόλου της Κοινότητας και η συναφής
άδεια αλιείας ακυρώνεται οριστικά.
Προτεραιότητα θα δοθεί σε :
- σκάφη που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε κλειστούς κόλπους και
σε ευαίσθητα οικοσυστήµατα(σκάφη µε δίκτυα-παραγάδια, πεζότρατες,
γρι-γρι και µηχανότρατες κλπ)
- σκάφη παλαιότητας άνω των 15 ετών (σκάφη µε δίκτυα-παραγάδια,
πεζότρατες, γρι-γρι και µηχανότρατες κλπ)
- µικρά σκάφη ολικού µήκους κάτω των 7 µέτρων
Όροι & προϋποθέσεις
- ∆ικαιούχοι αποδέκτες της δηµόσιας ενίσχυσης είναι οι αλιείς -ήτοι
πρόσωπα που ασκούν επαγγελµατικώς την αλιεία επί ενεργού
αλιευτικού σκάφους (σύµφωνα µε το άρθρο 3 σηµείο β του Καν
1198/06 του Συµβουλίου) οι οποίοι πληρούν τους όρους και
προϋποθέσεις του επαγγελµατία αλιέα όπως καθορίζονται από την
εθνική νοµοθεσία, και είναι ιδιοκτήτες επαγγελµατικών αλιευτικών
σκαφών.
- Τα σκάφη τα οποία θα παύσουν την αλιευτική τους δραστηριότητα
πρέπει να είναι ενεργά, καταχωρηµένα στο κοινοτικό αλιευτικό µητρώο
και να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της κοινοτικής και εθνικής
νοµοθεσίας που διέπει τα επαγγελµατικά αλιευτικά σκάφη και να µην
έχουν χρονική δέσµευση από προηγούµενη χρηµατοδότηση.
- Η µόνιµη απόσυρση των αλιευτικών σκαφών µε την προβλεπόµενη
διάλυση θα γίνεται κατά τρόπο που να εξασφαλίζει την ελαχιστοποίηση
των ενεχόµενων δυσµενών επιπτώσεων στο περιβάλλον, σύµφωνα µε
την κείµενη νοµοθεσία περί διαχείρισης αποβλήτων
Οι ενισχύσεις οριστικής παύσης των δραστηριοτήτων που καταβάλλονται
στην περίπτωση διάλυσης αλιευτικού σκάφους θα υπολογίζονται βάσει της
χωρητικότητας του ενεργού σκάφους και δεν θα µπορούν να υπερβαίνουν τα
εξής ποσά:
1) Σκάφη 10-29 ετών: οι κλίµακες του παρακάτω πίνακα µειωµένες κατά
1,5% ανά έτος άνω των 15 ετών
2) Σκάφη >29 ετών: οι κλίµακες του παρακάτω πίνακα µειωµένες κατά
22,5%.
Κατηγορία του σκάφους ανά Μέγιστη
ενίσχυση
κλάση χωρητικότητας
οριστικής
παύσης
σε Ευρώ
0<10
11000/GT + 2000
10<25
5000/GT + 62000
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25<100
4200/GT + 82000
100<300
2700/GT + 232000
300<500
2000/GT + 382000
500 και άνω
1200/GT + 882000
Τα µέγιστα ποσά του ανωτέρω Πίνακα δύνανται να αναπροσαρµόζονται µε
Αποφάσεις της Επιτροπής παρακολούθησης του Επιχειρησιακού
προγράµµατος.
Οι ενισχύσεις οριστικής παύσης των δραστηριοτήτων που καταβάλλονται
στην περίπτωση αλλαγής χρήσης αλιευτικού σκάφους για µη αλιευτικές
δραστηριότητες θα είναι τα ποσά της διάλυσης µειωµένα κατά 70%. Στην
περίπτωση αλλαγής χρήσης αλιευτικών σκαφών για µη κερδοσκοπικές
δραστηριότητες (π.χ. µουσειακή έκθεση, έρευνα κλπ) οι ενισχύσεις θα είναι το
120% αυτών που προβλέπονται για τη διάλυση. µε αποφάσεις της
Επιτροπής
Παρακολούθησης
τα
ποσοστά
αυτά
δύνανται
να
αναπροσαρµόζονται .
Η µόνιµη απόσυρση των αλιευτικών σκαφών µε την προβλεπόµενη διάλυση,
θα γίνεται κατά τρόπο που να εξασφαλίζει την ελαχιστοποίηση των
ενδεχόµενων δυσµενών επιπτώσεων στο περιβάλλον, σύµφωνα µε την
κείµενη νοµοθεσία περί διαχείρισης αποβλήτων.
Οι ενισχύσεις οριστικής παύσης των δραστηριοτήτων που καταβάλλονται
στην περίπτωση αλλαγής χρήσης αλιευτικού σκάφους µε σκοπό τη
δηµιουργία τεχνητών υφάλων θα είναι οι ίδιες µε αυτές που προβλέπονται για
τη διάλυση.
Με αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης τα ποσοστά αυτά δύνανται
να αναπροσαρµόζονται .
Σε περίπτωση απώλειας του σκάφους µεταξύ της ηµεροµηνίας της απόφασης
χορήγησης της πριµοδότησης και της πραγµατικής ηµεροµηνίας της οριστικής
παύσης δραστηριοτήτων, διενεργείται δηµοσιονοµική διόρθωση για το ποσό
της αποζηµίωσης που καταβλήθηκε από την ασφάλεια.
Μέτρο 1.3: «Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητας
των αλιευτικών εργαλείων»
Χρηµατοδοτική βαρύτητα: Η βαρύτητα του µέτρου στη ∆.∆. του άξονα
προτεραιότητας 1 θα κυµανθεί µεταξύ 15-30 %.
Φορείς υπεύθυνοι για τη διαχείριση και την εφαρµογή του µέτρου: Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίµων / Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΑΛΙΕΙΑΣ
2007-2013 ή ενδιάµεσος φορέας υπό την ευθύνη της Υπηρεσία ∆ιαχείρισης
(άρθρο 3,παρ ιστ, του καν. 1198/2006)
Στρατηγικός Στόχος:
Η διασφάλιση της οικονοµικής βιωσιµότητας του κλάδου
Γενικός στόχος:
Η δηµιουργία ανταγωνιστικού και οικονοµικά βιώσιµου κλάδου, µε επενδύσεις
επί των αλιευτικών σκαφών , για να διασφαλιστεί σε ικανοποιητικό επίπεδο η
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διαβίωση των απασχολούµενων στον κλάδο και η αναδιάρθρωση των
αλιευτικών επιχειρήσεων.
Ειδικός στόχος:
Αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισµός του αλιευτικού στόλου µε την αναβάθµιση
της ασφάλειας, των συνθηκών εργασίας, της υγιεινής και της ποιότητας των
προϊόντων, της ενεργειακής αποδοτικότητας και της επιλεκτικότητας.
Περιγραφή του µέτρου:
Στο πλαίσιο του Μέτρου, προβλέπεται η χορήγηση δηµόσιας ενίσχυσης σε
σκάφη ηλικίας τουλάχιστον πέντε ετών, υπό τον όρο ότι δεν θα αυξάνεται η
δυνατότητα των σκαφών να αλιεύουν ιχθείς, ούτε η χωρητικότητα των χώρων
αποθήκευσης των ιχθύων για εργασίες που αφορούν κυρίως :
• την ασφάλεια επί του σκάφους, τις συνθήκες εργασίας, την βελτίωση
της υγιεινής και της ποιότητας των προϊόντων, την ενεργειακή
αποδοτικότητα και την επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων.
• τον εξοπλισµό, περιλαµβανοµένων των βοηθητικών κινητήρων, ικανό
να βελτιώσει σηµαντικά την ενεργειακή απόδοση επί των αλιευτικών
σκαφών, περιλαµβανοµένων των σκαφών παράκτιας αλιείας µικρής
κλίµακας, καθώς και να µειώσει τις εκποµπές και να συµβάλει στην
καταπολέµηση της αλλαγής του κλίµατος σύµφωνα µε το άρθρο 7 του
Καν. (ΕΚ) 744/08. Η ελάχιστη ιδιωτική συµµετοχή ανέρχεται στο 40%
του επιλέξιµου κόστους.
• την αντικατάσταση των κινητήρων αλιευτικών σκαφών, υπό τις
προϋποθέσεις του άρθρου 25 του Καν(ΕΚ) 1198/2006.
• τον εξοπλισµό και εκσυγχρονισµό των αλιευτικών σκαφών για:
- τη διατήρηση επί του σκάφους των αλιευµάτων, των οποίων δεν
επιτρέπεται πλέον η απόρριψη,
- την εφαρµογή σχεδίων που καλύπτουν το σχεδιασµό ή τη δοκιµή νέων
τεχνικών µέτρων για περιορισµένη χρονική περίοδο περίοδο η οποία
καθορίζεται από το Συµβούλιο ή την Επιτροπή.
- τη µείωση των επιπτώσεων της αλιείας επί των µη εµπορεύσιµων
ειδών.
- τη µείωση των επιπτώσεων της αλιείας επί των οικοσυστηµάτων και
του θαλάσσιου βυθού.
- την προστασία των αλιευµάτων και των εργαλείων από τους άγριους
θηρευτές, περιλαµβανοµένου µέσω αλλαγών στο υλικό ενός µέρους
των αλιευτικών εργαλείων, υπό τον όρο ότι δεν αυξάνει την αλιευτική
προσπάθεια ούτε υπονοµεύει την επιλεκτικότητα των αλιευτικών
εργαλείων και ότι λαµβάνονται όλα τα κατάλληλα µέτρα για την
αποφυγή πρόκλησης φυσικής βλάβης στους ζωικούς εχθρούς ,
• την αντικατάσταση αλιευτικών εργαλείων µέχρι δύο φορές κατά την
περίοδο 2007-2013, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 του Καν(ΕΚ)
1198/06 ήτοι:
- το σχετικό αλιευτικό σκάφος επηρεάζεται από σχέδιο προσαρµογής της
αλιευτικής προσπάθειας (άρθρο 21 στοιχείο α) σηµείο i ) αλλάζει την
αλιευτική του µέθοδο και εγκαταλείπει το σχετικό τύπο αλιείας
προκειµένου να στραφεί σε άλλο τύπο αλιείας όπου η κατάσταση των
πόρων καθιστά δυνατή την αλιεία.
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Το νέο εργαλείο είναι επιλεκτικότερο και πληροί αναγνωρισµένα
περιβαλλοντικά κριτήρια και πρακτικές πέραν των υφιστάµενων
ρυθµιστικών υποχρεώσεων του κοινοτικού δικαίου.
• την πρώτη αντικατάσταση αλιευτικού εργαλείου για :
- τη διασφάλιση της συµµόρφωσης µε τις νέες τεχνικές απαιτήσεις του
κοινοτικού δικαίου περί επιλεκτικότητας. Η ενίσχυση µπορεί να
χορηγείται έως την ηµεροµηνία κατά την οποία οι απαιτήσεις αυτές
καθίστανται υποχρεωτικές ή κατ’ εξαίρεση για περιορισµένο διάστηµα
µετά από αυτή την ηµεροµηνία, το οποίο µπορεί να καθορίζεται στη
σχετική κοινοτική νοµοθεσία .
- τη µείωση των επιπτώσεων της αλιείας επί των µη εµπορεύσιµων ειδών.
-

Στα πλαίσια των ανωτέρω επιλέξιµων εργασιών, προτεραιότητα θα δοθεί σε:
- Αντικατάσταση κινητήρων για τη βελτίωση της ενεργειακής
αποδοτικότητας και την εξοικονόµηση ενέργειας καθώς και τη βελτίωση
της ασφάλειας κατά τη ναυσιπλοΐα
- Βελτίωση της επιλεκτικότητας των αλιευτικών εργαλείων
- Εξοπλισµό που αφορά στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας
- Εξοπλισµό που αφορά στην υγιεινή και στην ποιότητα των προϊόντων
αλιείας
Οι επιλέξιµες εργασίες θα αφορούν κατά προτεραιότητα σκάφη παράκτιας
αλιείας µικρής κλίµακας και ειδικού τύπου σκάφη (σπογγαλιευτικά), καθώς και
σκάφη που στρέφονται σε άλλο τύπο αλιείας βάσει σχεδίων προσαρµογής της
αλιευτικής προσπάθειας ή επηρεάζονται από τις νέες τεχνικές απαιτήσεις περί
επιλεκτικότητας του κοινοτικού δικαίου.
Όροι & προϋποθέσεις

∆ικαιούχοι αποδέκτες της δηµόσιας ενίσχυσης είναι οι αλιείς -ήτοι
πρόσωπα που ασκούν επαγγελµατικώς την αλιεία επί ενεργού
αλιευτικού σκάφους σύµφωνα µε το άρθρο 3 σηµείο β του Καν 1198/06
του Συµβουλίου) οι οποίοι πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις του
επαγγελµατία αλιέα όπως καθορίζονται από την εθνική νοµοθεσία, και
είναι ιδιοκτήτες επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών. Προτεραιότητα θα
δοθεί στους δικαιούχους που έχουν επιµορφωθεί σε σχετικό µε την
αλιεία αντικείµενο σε πιστοποιηµένες δοµές.

Τα σκάφη τα οποία θα ενισχυθούν θα πρέπει να είναι ενεργά ,
καταχωρηµένα στο κοινοτικό αλιευτικό µητρώο και να πληρούν όλες τις
προϋποθέσεις της κοινοτικής και εθνικής νοµοθεσίας που διέπει τα
επαγγελµατικά αλιευτικά σκάφη και να µην έχουν χρονική δέσµευση από
προηγούµενη χρηµατοδότηση των ίδιων εργασιών.

∆εν χρηµατοδοτούνται αλιευτικά σκάφη που ασκούν αλιεία µε το
αλιευτικό εργαλείο «γρίπος που σύρεται από σκάφος» ή «τράτα» ή
«βιντζότρατα» σύµφωνα µε την αριθµ. 162570/12-1-2007 Υπ. Απόφαση
(ΦΕΚ/Β/60/24-1-2007) σε εφαρµογή του άρθρου 14 του κανονισµού
1967/2006 για τη Μεσόγειο και τα οποία µπορούν να εργάζονται µέχρι
31-5-2010,
εκτός εάν:
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i) οι εργασίες αφορούν την πρώτη αλλαγή του αλιευτικού
εργαλείου και την αντικατάστασή του µε άλλο, προκειµένου να
διασφαλίσει τη συµµόρφωσή του µε τις νέες τεχνικές απαιτήσεις
του κοινοτικού δικαίου περί επιλεκτικότητας ή για τη µείωση των
επιπτώσεων της αλιείας επί των µη εµπορεύσιµων ειδών.
ii) οι εργασίες αφορούν αλλαγή του αλιευτικού εργαλείου µέχρι
και δύο φορές κατά την περίοδο προγραµµατισµού µε άλλο
επιλεκτικότερο
πέραν
των
υφιστάµενων
ρυθµιστικών
υποχρεώσεων του κοινοτικού δικαίου ή στο πλαίσιο σχεδίων
προσαρµογής της αλιευτικής προσπάθειας εγκαταλείποντας τον
σχετικό τύπο αλιείας προκειµένου να στραφεί σε άλλο τύπο
αλιείας όπου η κατάσταση των πόρων καθιστά δυνατή την αλιεία

Η αντικατάσταση του κινητήρα αλιευτικών σκαφών χρηµατοδοτείται
υπό τον όρο ότι :
α) για τα σκάφη ολικού µήκους µικρότερου των 12 µέτρων τα οποία δεν
χρησιµοποιούν συρόµενα εργαλεία, ο νέος κινητήρας έχει την ίδια ή
µικρότερη ισχύ µε τον παλαιό.
β) για τα σκάφη ολικού µήκους το πολύ µέχρι 24 µέτρων, ο νέος
κινητήρας είναι ισχύος τουλάχιστον 20% µικρότερης από τον παλιό.
γ) για τις µηχανότρατες ολικού µήκους άνω των 24 µέτρων, ο νέος
κινητήρας είναι ισχύος τουλάχιστον 20% µικρότερης από τον παλιό, το
σκάφος υπόκειται σε σχέδιο διάσωσης και αναδιάρθρωσης και
προβλέπονται αλλαγές για χρήση αλιευτικής µεθόδου που απαιτεί
µικρότερη κατανάλωση καυσίµων

Η αντικατάσταση του κινητήρα µε µείωση της ισχύος κατά 20%,
µπορεί να επιτευχθεί και από οµάδα σκαφών υπό τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:
- όλα τα σκάφη που ανήκουν στην ίδια οµάδα προσδιορίζονται
ατοµικά
- όλα τα σκάφη που ανήκουν στην ίδια οµάδα δραστηριοποιούνται
στις ίδιες περιοχές διαχείρισης
- όλα τα σκάφη που ανήκουν στην ίδια οµάδα χρησιµοποιούν τα ίδια
κύρια αλιευτικά εργαλεία, όπως απαριθµούνται στο προσάρτηµα ΙΙΙ
(Τµήµα Γ) του Καν. (ΕΚ) 1639/2001 της Επιτροπής και
- τα σκάφη που ανήκουν στην οµάδα δεν υπερβαίνουν συνολικά σε
αριθµό τα πενήντα.
Συγκεκριµένα, η αντικατάσταση κινητήρα µε µείωση ισχύος κατά 20%,
θα εφαρµοστεί ως εξής :
- Καταγραφή των αλιευτικών σκαφών ολικού µήκους 12 έως 24 µέτρων
που δραστηριοποιούνται στις ελληνικές περιοχές διαχείρισης όπως
αυτές καθορίζονται από το GFCM και τον Καν 1543/2000 (δηλ. Αιγαίο
& Ιόνιο). Τα κύρια αλιευτικά εργαλεία των σκαφών αυτών – βάσει του
Καν 1639/2001 – είναι τα παράκτια εργαλεία (δίχτυα – παραγάδια), η
µηχανότρατα και το γριγρί. Η καταγραφή θα βασίζεται στο τελευταίο εν
ισχύ ΚΑΜ και στην ετήσια έκθεση του προγράµµατος συλλογής αλ.
δεδοµένων του προηγούµενου έτους.
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Ανοιχτή προκήρυξη/ πρόσκληση στους ιδιοκτήτες αλ. σκαφών της
κατηγορίας αυτής προκειµένου να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους
για αντικατάσταση κινητήρα µε µείωση ισχύος, δηλώνοντας την
υφιστάµενη ισχύ και τη νέα µειωµένη ισχύ. Οµαδοποίηση των αιτήσεων
αυτών ανά περιοχή διαχείρισης και ανά κύριο αλιευτικό εργαλείο, µε
περιοριστικό όρο τον αριθµό 50, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η κατά
20% µείωση της ισχύος ανά οµάδα. Οι αιτήσεις αυτές θα συνοδεύονται
απαραίτητα από βεβαίωση ναυπηγού ότι η µειωµένη ισχύς του νέου
κινητήρα δεν θα επηρεάσει την ασφάλεια των εργαζοµένων και την
αξιοπλοϊα του σκάφους.
Οι µηχανότρατες ολικού µήκους άνω των 24 µέτρων που υπόκεινται σε
σχέδιο διάσωσης, θα πρέπει επιπλέον των ανωτέρω να πληρούν και τις εξής
προϋποθέσεις :
- να τελούν σε διαδικασία υπαγωγής στην ισχύουσα εθνική νοµοθεσία
περί πτώχευσης & ανασυγκρότησης επιχειρήσεων
- να εξασφαλίζεται ότι η νέα αλιευτική µέθοδος θα οδηγεί σε µικρότερη
κατανάλωση καυσίµων.
Οι έξοδοι αλιευτικής ικανότητας από τον στόλο µε δηµόσια ενίσχυση
δεν προσµετρώνται στην κατά 20% µείωση της ισχύος που µπορεί να
επιτευχθεί από οµάδα σκαφών.
-

Η συνολική επιλέξιµη δαπάνη ανά αλιευτικό σκάφος επί της οποίας θα
υπολογιστεί το ποσό της οικονοµικής ενίσχυσης , δεν µπορεί να υπερβαίνει
τις κλίµακες του πίνακα της διάλυσης (όπως καθορίζεται στο µέτρο 1.1). Σε
ό,τι αφορά τις επενδύσεις σε σκάφη της παράκτιας αλιείας µικρής κλίµακας, το
ποσοστό της δηµόσιας συµµετοχής µπορεί να αυξηθεί κατά 20 ποσοστιαίες
µονάδες.
9.2 ΚΥΡΙΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: Υδατοκαλλιέργεια,
αλιεία εσωτερικών υδάτων, µεταποίηση & εµπορία προϊόντων αλιείας
και υδατοκαλλιέργειας
Μέτρο 2.1. Υδατοκαλλιέργεια
Χρηµατοδοτική Βαρύτητα : Το µέτρο αποτελεί το 30% έως 70% της
∆ηµόσιας ∆απάνης του Άξονα 2.
Φορείς υπεύθυνοι για την διαχείριση και την εφαρµογή του µέτρου: Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων / Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού
Προγράµµατος ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ή ενδιάµεσος φορέας υπό την ευθύνη της
Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης (άρθρο 3,παρ ιστ, του καν. 1198/2006)
1. Στρατηγικοί και Γενικοί Στόχοι
Στρατηγικός στόχος:
Η αειφόρος ανάπτυξη του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας, η βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας των παραγόµενων προϊόντων και των επιχειρήσεων και η
διασφάλιση της βιωσιµότητας του κλάδου (οικονοµική, περιβαλλοντική και
κοινωνική βιωσιµότητα).
Γενικοί στόχοι:
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Η αύξηση της παραγωγής και η βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων της
υδατοκαλλιέργειας, των συνθηκών εργασίας, της υγιεινής και της υγείας των
ανθρώπων ή των ζώων καθώς και του περιβάλλοντος, µέσω της ενίσχυσης
των επενδύσεων για την κατασκευή, την επέκταση, τον εξοπλισµό και τον
εκσυγχρονισµό εγκαταστάσεων παραγωγής.
2. Ειδικοί Στόχοι
Ο στρατηγικός και οι γενικοί στόχοι στον κλάδο των υδατοκαλλιεργειών θα
επιτευχθούν µε την υλοποίηση των ακόλουθων ειδικών στόχων:

Αύξηση της συνολικής εθνικής παραγωγής, κυρίως µε την παραγωγή
ειδών µε καλές προοπτικές εµπορίας και τη διαφοροποίηση προς νέα
είδη.

Εφαρµογή µεθόδων υδατοκαλλιέργειας οι οποίες µειώνουν ουσιαστικά
τις αρνητικές επιπτώσεις ή βελτιώνουν τις θετικές επιπτώσεις στο
περιβάλλον σε σύγκριση µε τις συνήθεις πρακτικές στον τοµέα της
υδατοκαλλιέργειας.

Ανάπτυξη και προώθηση της βιολογικής υδατοκαλλιέργειας.

Στήριξη παραδοσιακών δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας, οι οποίες
είναι σηµαντικές για τη διατήρηση και την ανάπτυξη τόσο του
οικονοµικού και κοινωνικού ιστού όσο και του φυσικού περιβάλλοντος.

Εκσυγχρονισµός των µονάδων υδατοκαλλιέργειας, για τη βελτίωση της
οργάνωσης και διαχείρισης, τη βελτίωση και διασφάλιση της ποιότητας
των προϊόντων, τη διαµόρφωση του κόστους παραγωγής σε
ανταγωνιστικά επίπεδα, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και
ασφάλειας των εργαζοµένων, τη βελτίωση της υγιεινής και της υγείας
των ανθρώπων ή των ζώων.

∆ιασφάλιση των υφιστάµενων θέσεων εργασίας, δηµιουργία νέων
θέσεων απασχόλησης και εξασφάλιση της ισοτιµίας των δύο φύλων.

∆ηµιουργία βιώσιµων και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων µε πολλαπλά
οφέλη για την τοπική κοινωνία, την απασχόληση και τους καταναλωτές.

Ενίσχυση των πολύ µικρών και µικρών επιχειρήσεων.

Ενίσχυση ίδρυσης ή µετεγκατάστασης µονάδων εντός περιοχών
οργανωµένης ανάπτυξης της υδατοκαλλιέργειας (Π.Ο.Α.Υ.).

Στήριξη, µέσω της χορήγησης αντιστάθµισης, της χρήσης παραγωγικών
µεθόδων υδατοκαλλιέργειας που συµβάλλουν στην προστασία και στη
βελτίωση του περιβάλλοντος καθώς και στη διατήρηση της φύσης

Συµβολή στην αποζηµίωση σε οστρακοκαλλιεργητές για την προσωρινή
αναστολή της συλλογής εκτρεφόµενων µαλακίων.

Συνεισφορά στη χρηµατοδότηση του ελέγχου και της εξάλειψης νόσων
στην υδατοκαλλιέργεια υπό τους όρους της απόφασης 90/424/ΕΟΚ του
Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 1990 σχετικά µε ορισµένες δαπάνες στον
κτηνιατρικό τοµέα

Aνάπτυξης χώρων άµεσης εµπορίας (direct marketing) για την πώληση
και ενηµέρωση του καταναλωτή καθώς και για την ενθάρρυνση της
κατανάλωσης συναφών προϊόντων.
∆ράση 1. Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας λόγω κατασκευής νέων
µονάδων η οποία θα προέρχεται από πράξεις που αφορούν:
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Στην ίδρυση νέων µονάδων, ειδών εµπορικής αξίας εδώδιµων και
µη,
- Στην αύξηση της δυναµικότητας υφιστάµενων µονάδων στην ίδια
έκταση.
Η αύξηση της παραγωγής θα προέρχεται αφενός από τη δηµιουργία νέων
µονάδων παραγωγής και από την αύξηση της δυναµικότητας µέσω της
ολοκλήρωσης της απόδοσης των υφιστάµενων.
Συγκεκριµένα, ως «νέα είδη» µπορεί να θεωρηθούν όλα τα είδη υδρόβιων
οργανισµών εκτός από τσιπούρα (Sparus aurata), λαβράκι (Dicentrarchus
labrax), µύδια (Mytilus galloprovincialis), πέστροφα (Οncohrynchus mykiss)
και κυπρίνο (Cyprinus carpio), εφόσον πληρούν ορισµένες προϋποθέσεις,
όπως:
- Ύπαρξη τεχνογνωσίας σχετικά µε την εντατική εκτροφή.
- Κατάλληλες βιολογικές παραµέτρους σε ελεγχόµενες συνθήκες
(ταχεία ανάπτυξη, ικανοποιητικά ποσοστά επιβίωσης, κ.λ.π.).
- Σίτιση µε τροφές που καλύπτουν τις διατροφικές απαιτήσεις ανά
στάδιο εκτροφής και που εξασφαλίζουν την υγιεινή και την υγεία
των ζώων ή των ανθρώπων.
- ∆υνατότητα αναπαραγωγής σε ελεγχόµενες συνθήκες και
ικανοποιητική παραγωγή νεαρών ατόµων ή σε αντίθετη περίπτωση
να υπάρχει η δυνατότητα αλίευσης νεαρών ατόµων εφόσον δεν
υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις στην πολιτική διατήρησης των
αλιευτικών πόρων.
- Κόστος παραγωγής που να εξασφαλίζει την οικονοµική
βιωσιµότητα των παραγωγικών επενδύσεων.
Τα «είδη µε καλές προοπτικές εµπορίας» θα καθορίζονται ανά διετία από
την αρµόδια για την πολιτική υπηρεσία (∆ιεύθυνση Υδατοκαλλιεργειών &
Εσωτερικών Υδάτων) κατόπιν αξιολόγησης των απαιτούµενων στοιχείων
(παραγωγής, οικονοµικής βιωσιµότητας, κόστους παραγωγής, τιµών
πώλησης στην αγορά, κερδοφορίας, καταναλωτικής ζήτησης, ή κατόπιν
ανάθεσης διεξαγωγής έρευνας αγοράς, ή συνεργασίας µε συλλογικούς φορείς
κ.λ.π.) ανά είδος. Για την πρώτη τριετία από την έναρξη του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος Αλιείας δεν θα υπάρξει η δηµιουργία πλεονασµατικών
ικανοτήτων από υδατοκαλλιέργειες για κανένα είδος, συµπεριλαµβανοµένων
και της τσιπούρας και λαβρακιού.

Επιπλέον, αναµένεται και η δηµιουργία µονάδων, οι οποίες θα αφορούν
σε παραγωγικές επενδύσεις ειδών εµπορικής αξίας, εκτός των προς
κατανάλωση υδρόβιων οργανισµών όπως διακοσµητικά είδη ιχθύων,
φύκια, σπόγγοι κ.λ.π., καθώς και βατράχων. Ορισµένα από τα είδη αυτά
προσδιορίζονται µε άλλους τρόπους πέραν της γνωστής µονάδας Kg ή
τόνοι (κύτταρα/ml ή lt, ξηρή βιοµάζα, άτοµα, κ.λ.π.). Είναι δυνατή η
στήριξη της απευθείας πώληση - direct marketing στις µονάδες
υδατοκαλλιέργειας όταν η δραστηριότητα αυτή αποτελεί τµήµα της
επιχείρησης.
∆ράση 2. Μεταβολή της παραγωγής λόγω της επέκτασης ή του
εκσυγχρονισµού υφισταµένων µονάδων
Η δράση αυτή περιλαµβάνει πράξεις όπως:
-
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Επέκταση της δυναµικότητας υφιστάµενων µονάδων σε νέα
έκταση .

Επέκταση της δυναµικότητας υφιστάµενων µονάδων σε νέες
εγκαταστάσεις στην ιδία έκταση .

Εκσυγχρονισµό υφιστάµενων µονάδων υδατοκαλλιέργειας ιδίως
µε την εφαρµογή σύγχρονης τεχνολογίας και εξοπλισµών, την
αναπροσαρµογή των διαχειριστικών µεθόδων και πρωτοκόλλων
παραγωγής, την αναβάθµιση της εταιρικής οργάνωσης µε ανασχεδιασµό
της οργανωτικής και διοικητικής τους δοµής µε στόχο:
- Τη βελτίωση και διασφάλιση της ποιότητας των παραγόµενων
προϊόντων.
- Τη διατήρηση του κόστους παραγωγής σε ανταγωνιστικά επίπεδα.
- Τη µείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον σε σύγκριση µε τις
συνήθεις πρακτικές.
- Τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και ασφάλειας των
εργαζοµένων στον τοµέα.
- Τη βελτίωση της υγιεινής, της υγείας των ανθρώπων ή των ζώων.

Μετεγκατάσταση των υφιστάµενων µονάδων πάχυνσης σε πλωτές
εγκαταστάσεις σε νέες θέσεις (κυρίως έξω από κλειστούς κόλπους,
«ανοιχτή θάλασσα» κ.λ.π.), προκειµένου να επιτευχθεί η βελτίωση των
όρων παραγωγής, η προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και να
αποφευχθούν ενδεχόµενες συγκρούσεις µε άλλες παρακείµενες
δραστηριότητες.

Στον εκσυγχρονισµό υφιστάµενων δοµών των ιχθυοτροφικών
εκµεταλλεύσεων
εσωτερικών
υδάτων
(λιµνοθάλασσες),
όπου
χρησιµοποιούνται παραδοσιακοί µέθοδοι υδατοκαλλιέργειας.

Στήριξη για την αγορά εξοπλισµού για την προστασία των
εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέργειας από αγρίους θηρευτές.

Στήριξη της απευθείας πώληση - direct marketing στις
µονάδες
υδατοκαλλιέργειας όταν η δραστηριότητα αυτή αποτελεί τµήµα της
επιχείρησης.

Εφαρµογή καινοτόµων τεχνολογιών.

Χρησιµοποίηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας.

Χρησιµοποίηση σύγχρονων µεθόδων και εξοπλισµών για τη συλλογή και
επεξεργασία δεδοµένων που συµβάλλουν στην παρακολούθηση και τον
έλεγχο της παραγωγής και των περιβαλλοντικών παραµέτρων.

Εγκατάσταση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας, ασφάλειας τροφίµων,
περιβαλλοντικής διαχείρισης, υγείας και ασφάλειας εργαζοµένων,
κοινωνικής µέριµνας κλπ (ISO, HΑCCP, EMAS, OHSAS, CSR).
Προϋπόθεση για την χρηµατοδότηση επενδυτικών προγραµµάτων, µεταξύ
άλλων, είναι η ύπαρξη όλων των αδειών που προβλέπονται από την
ισχύουσα Εθνική Νοµοθεσία και ιδιαιτέρως αυτές που αφορούν:

Τους περιβαλλοντικούς όρους κατασκευής και λειτουργίας των µονάδων
(Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και η σχετική Απόφαση έγκρισης
των περιβαλλοντικών όρων).
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Τους υγειονοµικούς όρους λειτουργίας των µονάδων και ειδικότερα
αυτών που αναφέρονται στην επεξεργασία των υγρών απόβλητων
καθώς και στον καθορισµό του φυσικού αποδεκτή των επεξεργασµένων
απόβλητων (Μελέτη Επεξεργασίας Υγρών Απόβλητων και η σχετική
Απόφαση υγειονοµικής αρχής έγκρισης της σχετικής µελέτης καθώς και
Απόφαση καθορισµού φυσικού αποδεκτή των επεξεργασµένων
απόβλητων).

Την ποιότητα των νερών που χρησιµοποιούνται για την εκτροφή.

Τη χρήση γλυκού νερού (άδεια χρήσης νερού και εκτέλεση έργων).
∆ράση 3. Αύξηση της ποσότητας γόνου που παράχθηκε σε
ιχθυογεννητικούς σταθµούς η οποία θα προέρχεται από πράξεις που
αφορούν:

Στην ίδρυση νέων σταθµών παραγωγής γόνου ειδών εµπορικής αξίας
εδώδιµων και µη.

Στην αύξηση της δυναµικότητας υφιστάµενων σταθµών στην ίδια
έκταση.

Στην επέκταση της δυναµικότητας υφιστάµενων σταθµών σε νέα έκταση.

Στην επέκταση της δυναµικότητας υφιστάµενων σταθµών στην ίδια
έκταση.
Η αύξηση της παραγωγής θα προέρχεται αφενός από τη δηµιουργία νέων
σταθµών και από την αύξηση της δυναµικότητας µέσω της ολοκλήρωσης της
απόδοσης των υφιστάµενων καθώς και από την επέκταση του χώρου και των
εγκαταστάσεων αυτών.
Επιπλέον, αναµένεται και η δηµιουργία σταθµών, οι οποίοι θα αφορούν σε
παραγωγικές επενδύσεις ειδών εµπορικής αξίας, εκτός των προς
κατανάλωση υδρόβιων οργανισµών, όπως διακοσµητικά είδη ιχθύων, φύκια,
σπόγγοι κ.λ.π., καθώς και βατράχων. Ορισµένα από τα είδη αυτά
προσδιορίζονται µε άλλους τρόπους πέραν της γνωστής µονάδας Kg ή τόνων
(κύτταρα/ml ή lt, ξηρή βιοµάζα, άτοµα, κ.λ.π.).
Επιλεξιµότητα των δαπανών
Για την υλοποίηση
επενδυτικών σχεδίων ίδρυσης, επέκτασης,
εκσυγχρονισµού και µετεγκατάστασης µονάδων υδατοκαλλιεργειών,
συµπεριλαµβανόµενων και των ιχθυογεννητικών σταθµών, θεωρούνται ως
επιλέξιµες δαπάνες ιδίως οι εξής:

Αγορά οικοπέδου, ανάλογη για την ίδρυση ιχθυογεννητικού σταθµού ή
χερσαίας µονάδας πάχυνσης, µέχρι 10% του συνολικού επιλέξιµου
κόστους της επένδυσης.

Κατασκευή, επέκταση ή εκσυγχρονισµός κύριων ή βοηθητικών κτιριακών
εγκαταστάσεων.

Ειδικές εγκαταστάσεις και εξοπλισµός για επιχειρήσεις στα
αποµακρυσµένα νησιά.

Αγορά, µεταφορά και τοποθέτηση νέων εγκαταστάσεων και εξοπλισµού.

Αγορά µέσων (οχηµάτων και σκαφών υδατοκαλλιέργειας) για:
- Την υγιεινή µεταφορά ζωντανών και νωπών ειδών µε σκοπό την
εκτροφή ή την εµπορία.
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Τη µεταφορά αναγκαίων εφοδίων τόσο στις χερσαίες όσο και στις
πλωτές εγκαταστάσεις εκτροφής.
- Την ασφαλή και ταχεία µεταφορά του προσωπικού που απαιτείται
λόγω θέσης της µονάδας, επί παραδείγµατι σε αποµακρυσµένες
περιοχές ή λόγω έλλειψης αλλού τρόπου πρόσβασης.

∆ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου µέχρι το 5% του συνολικού
επιλέξιµου κόστους της επένδυσης.

Μελέτη εφαρµογής και πιστοποίησης συστηµάτων διαχείρισης της
ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης, εφαρµογής συστήµατος
αυτοέλεγχου, καθώς και µελέτη σήµανσης και πιστοποίησης των
προϊόντων.

Υλικές επενδύσεις που σχετίζονται µε την εφαρµογή του EMAS.

Εξοπλισµός για την προστασία των εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέργειας
από αγρίους θηρευτές.

Εγκαταστάσεις και εξοπλισµός για το λιανικό εµπόριο εντός των
µονάδων υδατοκαλλιέργειας όταν η δραστηριότητα αυτή αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα της επιχείρησης.

Τεχνικά έξοδα και απρόβλεπτα που δεν ξεπερνούν σε ποσοστό το 10 %
των επιλέξιµων δαπανών.
∆εν είναι επιλέξιµες ιδίως οι δαπάνες που αφορούν:

Αγορά, κατασκευή ή διευθέτηση χωρών και εξοπλισµών που δεν είναι
απαραίτητοι για παραγωγικούς σκοπούς.

Εργασίες επισκευής και συντήρησης υπαρχόντων εξοπλισµών και
εγκαταστάσεων.

Εργασίες πράσινου και διακόσµησης.

Αγορά µεταχειρισµένων υλικών, µηχανηµάτων και εξοπλισµών.

Φόρος προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ) για οποιαδήποτε κατηγόρια δαπάνης
που µπορεί να ανακτηθεί µε οποιανδήποτε τρόπο, ακόµη και αν δεν
ανακτάται από τον δικαιούχο.

Φόροι, τέλη ή επιβαρύνσεις.

Λειτουργικά έξοδα.

Τεχνικά έξοδα και απρόβλεπτα µεγαλύτερα του 10% του συνολικού
επιλέξιµου κόστους της επένδυσης.

Περιβαλλοντική µελέτη, επαλήθευση και δαπάνες συµβούλων για την
κατάρτιση συστήµατος EMAS.

Η µεταβίβαση της κυριότητας µίας επιχείρησης.
∆ηµόσια ενίσχυση
Οι δράσεις 1,2 και 3 εφαρµόζονται σε όλη την ελληνική επικράτεια και για όλη
τη διάρκεια ισχύος του σε περιοχές: α) Στόχου Σύγκλισης (Στόχος 1) και β) σε
περιοχές Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας και Απασχόλησης (Στόχος 2).
Πέραν της διάκρισης αυτής, το χρηµατοδοτικό σχήµα των επενδύσεων
καθορίζεται και από το οικονοµικό µέγεθος των επιχειρήσεων («πολύ µικρές»,
«µικρές», «µεσαίες») αλλά και από γεωγραφικές εξαιρέσεις («αποµακρυσµένα
ελληνικά νησιά»).
Για διευκόλυνση, παρατίθεται στον επόµενο πίνακα η κατάταξη των
επιχειρήσεων και οι δικαιούµενες παροχές, βάσει των οικονοµικών τους
µεγεθών. Οι ακριβείς ορισµοί των πιο πάνω τύπων των επιχειρήσεων, καθώς
-
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και οι προϋποθέσεις απονοµής ή κατάργησης τέτοιου χαρακτηρισµού,
ορίζονται λεπτοµερώς στη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.
Χρηµατοδότηση επιχειρήσεων από Ε.Τ.Α
Προτεραι
ότητα
Α΄

Β΄

Τύπος
επιχείρησης
«Πολύ µικρές»
«Μικρές»

Προσωπικό

Συσχέτιση

< 10
< 50

ΚΑΙ
ΚΑΙ

Κύκλος
εργασιών
< 2 εκ. €
< 10 εκ. €

«Μεσαίες»

< 250

ΚΑΙ

< 50 εκ. € ή
<43 εκ. €(*)

«Άλλες»

< 750

Ή

< 200 εκ. €

Ποσοστό
∆.∆

Πλήρες

Μειωµένο

(*)Σύνολο ετήσιου ισολογισµού.
Σηµείωση: Στα αποµακρυσµένα νησιά παρέχεται πλήρες ποσοστό ∆ηµόσιας
∆απάνης, τηρούµενης της προτεραιότητας.
Η προβλεπόµενη βάσει του Καν. (ΕΚ) 1198/2006 προτεραιότητα στις «πολύ
µικρές» και «µικρές» επιχειρήσεις, παρέχεται ιδίως µε τους εξής τρόπους:

Κατά τη φάση της αξιολόγησης των προτάσεων θα πριµοδοτηθούν
µε υψηλότερη βαθµολογία οι πολύ µικρές και οι µικρές επιχειρήσεις
ώστε να αποκτήσουν ικανό προβάδισµα προτεραιότητας,

Πρόσθετη, έµµεση προτεραιότητα θα δοθεί µε απόδοση
υψηλότερης βαθµολογίας σε χαµηλού κόστους επενδύσεις,
κλιµακούµενη προς τα κάτω για τις επενδύσεις µεγαλύτερου
κόστους.

Πριµοδότηση µε αυξηµένο ποσοστό επιδότησης.
Μεταξύ των κριτηρίων βαθµολόγησης θα συνυπολογισθούν τα κάτωθι: η
εφαρµογή καινοτόµου τεχνολογίας, διαδικασιών που µειώνουν τις αρνητικές
επιπτώσεις στο περιβάλλον, καθώς και το ποσοστό προσωπικού που έχει
επιµορφωθεί σε πιστοποιηµένα κέντρα.
Άλλες δράσεις που θα αναληφθούν στα πλαίσια του ίδιου µέτρου είναι:
∆ράση 4. Υδατοπεριβαλλοντικά µέτρα
1.Στήριξη, µέσω της χορήγησης αντιστάθµισης, της χρήσης παραγωγικών
µεθόδων υδατοκαλλιέργειας που συµβάλλουν στην προστασία και στη
βελτίωση του περιβάλλοντος καθώς και στη διατήρηση της φύσης.
2.Οι δικαιούχοι αποζηµίωσης πρέπει να αναλαµβάνουν τη δέσµευση, επί
πέντε τουλάχιστον έτη, να τηρούν υδατοπεριβαλλοντικές απαιτήσεις, πέραν
της απλής εφαρµογής της συνήθους ορθής πρακτικής στον τοµέα
υδατοκαλλιέργειας. ∆ηλαδή πρέπει να εφαρµόζουν υδατοκαλλιεργητικές
πρακτικές πέραν των προβλεπόµενων από τη νοµοθεσία όρων, σε θέµατα
υγιεινής, κτηνιατρικής ή θέµατα που αφορούν το περιβάλλον και να τηρούν
πρωτόκολλα παραγωγής που να προλαµβάνουν τη σπατάλη πόρων και τη
µη αναπόφευκτη ρύπανση. Για τη στήριξη που προβλέπεται στην παράγραφο
2 στοιχείο (α), τα περιβαλλοντικά οφέλη των δεσµεύσεων αυτών πρέπει να
αποδεικνύονται από εκ των προτέρων εκτίµηση που διενεργείται από
αρµόδιους φορείς που ορίζονται από το κράτος µέλος. Η στήριξη που
προβλέπεται στην παράγραφο 2 στοιχείο (β) του άρθρου 30 του καν.(ΕΚ)
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1198/2006, αφορά µόνο στις δαπάνες συµµετοχής στο EMAS που είναι
προγενέστερες από την έγκριση του συστήµατος για µία µεµονωµένη
επιχείρηση. Η στήριξη που προβλέπεται στην παράγραφο 2 στοιχείο (δ)
αφορά µόνο ειδικούς περιορισµούς ή απαιτήσεις για τις περιοχές NATURA
2000, που επιβάλλονται από τα σχετικά εθνικά µέτρα για την εφαρµογή της
οδηγίας 79/409/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 2 Απριλίου 1979 για τη διατήρηση
των άγριων πτηνών και της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης
Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας
πανίδας και χλωρίδας.
3.
Οι αποζηµιώσεις θα υπολογίζονται βάσει ενός ή περισσότερων από τα
εξής κριτήρια:
α.
Σηµειωθέν διαφυγόν κέρδος.
β.
Πρόσθετο κόστος, το οποίο είναι δυνατόν να προκύπτει από την
εφαρµογή υδατοπεριβαλλοντικών µεθόδων.
γ.
Ανάγκη παροχής οικονοµικής στήριξης για την εκτέλεση του έργου.
δ.
Συγκεκριµένα µειονεκτήµατα ή επενδυτικό κόστος για µονάδες που
βρίσκονται εντός των περιοχών Natura 2000 ή κοντά σε αυτές.
Κατ’ αποκοπήν αποζηµίωση χορηγείται:
4.
α.
Στο πλαίσιο της παραγράφου 2, στοιχείο (α), βάσει ανώτατου ποσού
ανά εκτάριο της έκτασης της επιχείρησης για την οποία ισχύουν οι
υδατοπεριβαλλοντικές δεσµεύσεις.
β.
Στο πλαίσιο της παραγράφου 2, στοιχείο (γ), για δύο το πολύ έτη κατά
την περίοδο µετατροπής της επιχείρησης σε βιολογική παραγωγή.
γ.
Στο πλαίσιο της παραγράφου 2, στοιχείο (δ), για δύο το πολύ έτη µετά
την ηµεροµηνία της απόφασης µε την οποία ορίζεται η περιοχή Natura
2000 και µόνον για µονάδες υδατοκαλλιέργειας που υπήρχαν πριν από
την απόφαση αυτήν. Η απόφαση για τον ορισµό της περιοχής Natura
2000 µπορεί να έχει εκδοθεί ακόµη και πριν από την έναρξη της
περιόδου προγραµµατισµού (δηλ. την 1η Ιανουαρίου 2007).
Οι δικαιούχοι πρέπει να ελέγχονται ως προς τη συµµόρφωση τους στις
υδατοπεριβαλλοντικές δεσµεύσεις το αργότερο τρία χρόνια από την έγκριση
της πράξης και κατά το πέρας της υλοποίησης της πράξης.
Στήριξη για υδατοπεριβαλλοντικά µέτρα µπορεί να χορηγείται µόνο για τη
χρήση µεθόδων παραγωγής υδατοκαλλιέργειας στις εκµεταλλεύσεις
υδατοκαλλιέργειας και δεν προορίζεται για τη βελτίωση του περιβάλλοντος
εκτός των εκµεταλλεύσεων αυτών.
Μια επιχείρηση µπορεί να υποβάλει αίτηση για περισσότερες µορφές
στήριξης που προβλέπονται στη παράγραφο 2.
«Κατ’ αποκοπήν αποζηµίωση» σηµαίνει ότι η αποζηµίωση υπολογίζεται
µία και µόνη φορά κατά την έναρξη της πράξης για ολόκληρη την περίοδο
υλοποίησης της πράξης. Ωστόσο, η αποζηµίωση µπορεί να καταβάλλεται
εφάπαξ ή σε δόσεις, ιδίως στην περίπτωση αναλήψεων υποχρεώσεων που
καλύπτουν περισσότερα έτη. Ο ρυθµός καταβολής των δόσεων αποφασίζεται
από τη διαχειριστική αρχή.
Ως «περιβαλλοντική απαίτηση, πέραν της απλής εφαρµογής της
συνήθους ορθής πρακτικής στον τοµέα υδατοκαλλιέργειας» νοείται η
χρήση µεθόδων υδατοκαλλιέργειας που έχουν θετική επίδραση στο
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περιβάλλον, πέραν της εφαρµογής της συνήθους ορθής πρακτικής στον
τοµέα υδατοκαλλιέργειας. Τέτοιες µέθοδοι υδατοκαλλιέργειας είναι οι µέθοδοι
υδατοκαλλιέργειας που µειώνουν τη ρύπανση, η οποία είναι εξωγενής ως
προς τα συστήµατα υδατοκαλλιέργειας ή/και προσφέρουν καταφύγιο και
τροφή για τα προστατευόµενα είδη πτηνών ή/και συµβάλλουν στη διατήρηση
του τοπίου και των παραδοσιακών χαρακτηριστικών των αγροτικών
περιοχών. Η απλή µείωση ή ο απλός έλεγχος µιας αρνητικής περιβαλλοντικής
επίπτωσης θεωρείται συνήθης ορθή πρακτική στον τοµέα υδατοκαλλιέργειας.
Ο όρος «µορφές υδατοκαλλιέργειας που συµβάλλουν στην προστασία
και τη βελτίωση του περιβάλλοντος» αναφέρεται ιδίως σε ορισµένες
εκτατικές ή ηµιεντατικές µεθόδους παραγωγής, όπως:
τα συστήµατα εκτροφής πολλαπλών ειδών που εφαρµόζονται σε
παράκτιες λιµνοθάλασσες. Αυτές οι πρακτικές υδατοκαλλιέργειας
µπορούν να αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του παράκτιου
οικοσυστήµατος υφάλµυρων υδάτων, αφαιρώντας θρεπτικά στοιχεία
και περιορίζοντας την πρωτογενή παραγωγή σε βιώσιµο επίπεδο,
αποτρέποντας έτσι το ενδεχόµενο να καταστούν οι λιµνοθάλασσες
φυσικά ευτροφικές και να καταρρεύσουν. Επίσης, εκτελούνται εργασίες
(εκσκαφή τάφρων κ.λπ.) µε στόχο τη διατήρηση ικανοποιητικής ροής
υδάτων στη λιµνοθάλασσα και την αποτροπή της πλήρωσής της µε
λάσπη. Συστήµατα ιχθυοκαλλιέργειας του είδους αυτού είναι συµβατά
µε τη διατήρηση των υγροτόπων σε ευνοϊκή κατάσταση διατήρησης,
συµπεριλαµβανοµένης της ανάπαυσης και κατασκευής φωλεών των
υδρόβιων πτηνών.
το ίδιο ισχύει για τα χερσαία συστήµατα τεχνητών λιµνών και καναλιών,
τα οποία επιπλέον µπορεί να έχουν ανασχετικό ρόλο µεταξύ των
υψηλών εισροών θρεπτικών στοιχείων από τις απορροές των
γεωργικών εκτάσεων και των ποτάµιων συστηµάτων υποδοχής. Έτσι,
η εκτατική καλλιέργεια κυπρίνου και άλλων ειδών του γλυκού νερού
µπορεί να διαδραµατίσει σηµαντικό οικολογικό ρόλο στις περιοχές
όπου κυριαρχεί η γεωργική παραγωγή.
Στα εκτατικά και ηµιεντατικά συστήµατα, η αποδοτικότητα της εργασίας και η
παραγωγικότητα είναι χαµηλές σε σύγκριση µε το επίπεδο της εντατικής
ιχθυοκαλλιέργειας, λόγω της περιορισµένης ταχύτητας των φυσικών κύκλων
παραγωγής.
Οι αποζηµιώσεις που προβλέπονται στη παράγραφο 2 στοιχείο (α) πρέπει να
υπολογίζονται λαµβάνοντας υπόψη οικονοµικά κριτήρια βασιζόµενα στο µέσο
εισόδηµα των τοπικών εκµεταλλεύσεων υδατοκαλλιέργειας. Οι αποζηµιώσεις
µπορούν να καλύπτουν, ιδίως, τις ιδιαίτερα υψηλές ή συχνές δαπάνες
συντήρησης των κατασκευών εκτροφής, τις απώλειες που οφείλονται στην
άγρα από προστατευόµενα άγρια είδη, την απουσία εσόδων λόγω της
χαµηλής πυκνότητας εκτροφής κ.λπ. Στις λιµνοθάλασσες ή µεγάλες τεχνητές
λίµνες στις οποίες συνήθως γίνεται εκτατική εκτροφή διατίθενται
αποζηµιώσεις για απώλειες που οφείλονται στην άγρα από προστατευόµενα
άγρια είδη, καθώς αυτές δεν µπορούν να αποφευχθούν µε δίκτυα ή άλλο
εξοπλισµό, ο οποίος είναι ειδικός για το σκοπό αυτό και είναι επιλέξιµος
δυνάµει του Μέτρου 2.1. Η απώλεια εισοδήµατος που οφείλεται στην άγρα
από προστατευόµενα άγρια είδη µπορεί να αποζηµιώνεται µόνο δυνάµει της
παραγράφου 2 στοιχείο (α) ή στοιχείο (δ).
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Η στήριξη που παρέχεται για συµµετοχή σε σύστηµα EMAS µπορεί να
καλύπτει τις δαπάνες συµβούλων για την αρχική κατάρτιση του συστήµατος,
την περιβαλλοντική µελέτη από ανεξάρτητο σύµβουλο, την επαλήθευση από
ανεξάρτητο ειδικό και τα τέλη καταχώρισης. Υλικές επενδύσεις που
σχετίζονται µε την εφαρµογή του EMAS µπορεί να στηρίζονται δυνάµει του
µέτρου 2.1.
Σύµφωνα µε τη παράγραφο 5 στοιχείο (β) µπορεί να χορηγείται µεταβατική
στήριξη για τη µετατροπή από τη συµβατική στη βιολογική παραγωγή. Η
στήριξη αυτή µπορεί να χορηγείται µέχρις ότου επιτευχθεί η µετατροπή προς
τη βιολογική υδατοκαλλιέργεια, και σε κάθε περίπτωση για διάστηµα που δεν
υπερβαίνει τα δύο έτη. Εάν η περίοδος µετατροπής διαρκεί λιγότερο από δύο
έτη, χορηγείται αποζηµίωση µόνο για τη διάρκεια της περιόδου µετατροπής.
Εάν η περίοδος µετατροπής υπερβαίνει τα δύο έτη, η στήριξη µπορεί να
χορηγηθεί ανά πάσα στιγµή στη διάρκεια της περιόδου µετατροπής, αλλά δεν
µπορεί να διαρκέσει περισσότερο από δύο έτη. Η αποζηµίωση για την
εφαρµογή βιολογικής υδατοκαλλιέργειας µπορεί να καλύπτει ιδίως τη µείωση
του όγκου της παραγωγής λόγω της χαµηλότερης πυκνότητας εκτροφής και
των χαµηλότερων πωλήσεων που ενδέχεται να πραγµατοποιηθούν στη
διάρκεια της περιόδου µετατροπής, τις αυξηµένες δαπάνες παραγωγής (π.χ.
βιολογικές ζωοτροφές, περιβαλλοντική παρακολούθηση) και τα έξοδα
επιθεώρησης και πιστοποίησης.
Η λογική της παραγράφου 2 στοιχείο (δ) είναι να αποζηµιώνονται όσοι
υδατοκαλλιεργητές είναι υποχρεωµένοι να προβούν σε πρόσθετες επενδύσεις
(ή οι οποίοι αντιµετωπίζουν απώλειες εσόδων) λόγω της δηµιουργίας µιας
περιοχής Natura 2000 και της υποβολής στην επιχείρηση υδατοκαλλιέργειας
ειδικών περιβαλλοντικών περιορισµών ή απαιτήσεων είτε µέσω της εθνικής
νοµοθεσίας είτε µέσω νοµικά δεσµευτικών συµβάσεων ή σχεδίων διαχείρισης
του τόπου.
Η στήριξη που προβλέπεται στη παράγραφο 2 στοιχείο (δ) µπορεί να
καλύπτει αποζηµιώσεις ιδίως για τις ακόλουθες δαπάνες:
- τροποποίηση ή µετατόπιση κατασκευών, συµπεριλαµβανοµένης
της βλάστησης,
- υποχρεωτική αγορά νέου εξοπλισµού,
- απώλεια εισοδήµατος λόγω της µειωµένης πυκνότητας εκτροφής
ή άλλων περιορισµών σε ουσιαστικές οικονοµικές δραστηριότητες
(π.χ. χρονικός ή/και χωρικός περιορισµός στις αλλαγές της
στάθµης των υδάτων,·περιορισµός της αποµάκρυνσης δένδρων /
θάµνων, χρονικός περιορισµός ουσιαστικής κοπής),
- οικονοµικές ζηµίες λόγω παρατεταµένης αποστράγγισης ή
πληµµύρων,
- αγορά εξοπλισµού για την προστασία από άγριους θηρευτές ή
απώλειες εισοδήµατος λόγω της άγρας από άγρια είδη,
- κατάρτιση και εκπαίδευση για τους υπαλλήλους.
∆ράση 5. Μέτρα για τη δηµόσια υγεία
Συµβολή στην αποζηµίωση σε οστρακοκαλλιεργητές για την προσωρινή
αναστολή της συλλογής εκτρεφόµενων µαλακίων.
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Η ανώτατη διάρκεια για την οποία µπορεί να χορηγείται αποζηµίωση είναι
δώδεκα µήνες κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραµµατισµού και µπορεί
να καλύπτει την απώλεια που οφείλεται στην αναστολή της συλλογής. Η
απώλεια αυτή µπορεί να προκύπτει ιδίως από:
• πραγµατικές απώλειες των εκτρεφόµενων ζώων, σε περίπτωση άκρως
µακροχρόνιων διακοπών λειτουργίας,
• χαµηλότερη αξία των µαλακίων στην αγορά λόγω υπερβολικού
µεγέθους (τα στρείδια και τα µύδια µπορεί να καταστούν υπερµεγέθη
για την αγορά νωπών προϊόντων και στην περίπτωση αυτή
αναγκαστικά πωλούνται σε χαµηλότερες τιµές στη µεταποιητική
βιοµηχανία),
• χαµηλότερες αγοραίες τιµές τη στιγµή της επανάληψης της συλλογής
(τα µύδια και ιδίως τα στρείδια έχουν περιόδους κορύφωσης της
κατανάλωσης, κατά τις οποίες οι τιµές είναι υψηλότερες· αυτές οι
περίοδοι κορύφωσης συχνά αντιπροσωπεύουν το µεγαλύτερο µέρος
του ετήσιου εισοδήµατος της επιχείρησης),
• χρηµατοοικονοµικές απώλειες (οι επιχειρήσεις ενδέχεται να έχουν
δαπάνες λειτουργίας ακόµη και όταν έχει διακοπεί η συλλογή).
Στην περίπτωση µίας και µόνης αναστολής που διαρκεί για διάστηµα
µεγαλύτερο των 12 µηνών, ή σε περίπτωση επανειληµµένων αναστολών που
επιβάλλονται στην ίδια επιχείρηση και διαρκούν άνω των τεσσάρων µηνών η
καθεµία και συµποσούνται σε διάστηµα άνω των δώδεκα µηνών, η
αποζηµίωση υπολογίζεται για το σύνολο της περιόδου, αλλά καταβάλλεται
µόνο για το κλάσµα που αντιστοιχεί το πολύ σε 12 µήνες αναστολής.
∆ράση 6. Μέτρα για την υγεία των ζώων
Συνεισφορά στη χρηµατοδότηση του ελέγχου και της εξάλειψης νόσων στην
υδατοκαλλιέργεια υπό τους όρους της απόφασης 90/424/ΕΟΚ του
Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 1990 σχετικά µε ορισµένες δαπάνες στον
κτηνιατρικό τοµέα. Η στήριξη µπορεί να καλύπτει:
α.
Όσον αφορά τις εξωτικές ασθένειες στον τοµέα υδατοκαλλιέργειας,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 3 της απόφασης του 90/424/ΕΟΚ του
Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 1990 τα µέτρα ελέγχου που
εφαρµόζονται σύµφωνα µε το τµήµα 3 του Κεφαλαίου V της οδηγίας
53/2006 του Συµβουλίου.
β.
Όσον αφορά τις µη εξωτικές ασθένειες στον τοµέα της
υδατοκαλλιέργειας, όπως ορίζονται στο άρθρο 24 της απόφασης
90/424/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, τα προγράµµατα
εκρίζωσης που καταρτίζονται και εγκρίνονται σύµφωνα µε το άρθρο 44
παράγραφος 2 της οδηγίας 53/2006 του Συµβουλίου.
Η διαχειριστική αρχή του επιχειρησιακού προγράµµατος αποφασίζει εάν θα
συνεισφέρει στη χρηµατοδότηση των µέτρων ελέγχου που περιγράφονται
στην παράγραφο 1 στοιχείο (α) ή ενός προγράµµατος εκρίζωσης που
περιγράφεται στην παράγραφο 1 στοιχείο (β) του καν.(ΕΚ) 498/2007 και
εγκρίνει τις λεπτοµερείς ρυθµίσεις για τη χρηµατοδοτική συµµετοχή της πριν
από την υποβολή των µέτρων ή του προγράµµατος, αντιστοίχως, βάσει των
διατάξεων της απόφασης 90/424/ΕΟΚ.
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Εάν η Επιτροπή δεν εγκρίνει, σύµφωνα µε το άρθρο 24 της απόφασης
90/424/ΕΟΚ, τα µέτρα ελέγχου ή το πρόγραµµα εκρίζωσης που αναφέρονται
στην παράγραφο 1, η συνεισφορά για την οποία έχει ανάληψη υποχρεώσεων
επιστρέφεται
αµέσως
στον
προϋπολογισµό
του
επιχειρησιακού
προγράµµατος.
Εάν η αξία των επιλέξιµων δαπανών της ενέργειας που έχει εγκριθεί από την
Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 24 της απόφασης 90/424/ΕΟΚ είναι
µικρότερη από το ποσό για το οποίο έχει γίνει ανάληψη υποχρεώσεων από τη
διαχειριστική αρχή, η διαφορά που αποδεσµεύεται µε τον τρόπο αυτό µπορεί
να χρησιµοποιηθεί εκ νέου για το επιχειρησιακό πρόγραµµα.
Η στήριξη δεν καλύπτει δραστηριότητες επιτήρησης που αποσκοπούν στην
απόδειξη της απαλλαγής από µία ασθένεια µε στόχο την αναγνώριση
καθεστώτος επίσηµης απαλλαγής από ασθένεια ούτε πάγιες δαπάνες, όπως
οι δαπάνες των επίσηµων κτηνιατρικών υπηρεσιών.
Κατά την κατάρτιση των µέτρων για την υγεία των ζώων, πρέπει να
λαµβάνονται υπόψη τα εξής:
* Μέτρα ελέγχου των εξωτικών ασθενειών (παράγραφος 1 στοιχείο (α).
Για να εξασφαλιστεί ο έλεγχος των εξωτικών ασθενειών, καταρτίζεται (άρθρο
47 της οδηγίας 2006/88/ΕΚ) σχέδιο έκτακτης ανάγκης, όπου προσδιορίζονται
τα εθνικά µέτρα που απαιτούνται για τη διατήρηση υψηλού επιπέδου
ευαισθητοποίησης και ετοιµότητας για την αντιµετώπιση των ασθενειών.
Λεπτοµέρειες σχετικά µε το περιεχόµενο του σχεδίου έκτακτης ανάγκης
περιλαµβάνονται στο άρθρο 47 και στο παράρτηµα VII της οδηγίας
2006/88/ΕΚ. Το σχέδιο πρέπει να περιέχει διατάξεις που να εξασφαλίζουν
πρόσβαση σε κονδύλια έκτακτης ανάγκης, δηµοσιονοµικά µέσα και
χρηµατοδοτικούς πόρους που να καλύπτουν όλες τις πτυχές της
καταπολέµησης εξωτικών ασθενειών. ∆εν είναι υποχρεωτικό οι εν λόγω
χρηµατοδοτικοί πόροι να προέρχονται από το ΕΤΑ. Το σχέδιο έκτακτης
ανάγκης υποβάλλεται στην Επιτροπή προς έγκριση,σύµφωνα µε τη
διαδικασία του άρθρου 62 παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/88/ΕΚ. Σύµφωνα
µε το άρθρο 54 της οδηγίας 2006/88/ΕΚ, κάθε κράτος µέλος ορίζει τις
αρµόδιες αρχές του για τους σκοπούς της οδηγίας, οι οποίες είναι υπεύθυνες
για την κατάρτιση και υποβολή του σχεδίου έκτακτης ανάγκης. Το σχέδιο
έκτακτης ανάγκης εφαρµόζεται στην περίπτωση εκδήλωσης εστίας των
εξωτικών ασθενειών που απαριθµούνται στο άρθρο 3 της απόφασης
90/424/ΕΟΚ του Συµβουλίου·όταν συγχρηµατοδοτείται από το ΕΤΑ,
εφαρµόζονται οι διαδικασίες του άρθρου 3 παράγραφοι 3, 4 και 5 της
απόφασης 90/424/ΕΟΚ του Συµβουλίου.
* Προγράµµατα εκρίζωσης των µη εξωτικών ασθενειών (παράγραφος 1
στοιχείο (β).
Για να εξαλειφθεί µια ασθένεια που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα της
απόφασης 90/424/ΕΟΚ του Συµβουλίου, καταρτίζεται (σύµφωνα µε το άρθρο
44 παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/88/ΕΚ) πρόγραµµα εκρίζωσης µιας ή
περισσοτέρων από τις ασθένειες αυτές. Το πρόγραµµα υποβάλλεται στην
Επιτροπή για έγκριση, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 62
παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/88/ΕΚ. ∆εν υπάρχει υποχρέωση υποβολής
προγραµµάτων εκρίζωσης ούτε υποχρέωση χρηµατοδότησής τους από το
ΕΤΑ. Η εφαρµογή κάθε προγράµµατος εκρίζωσης που συγχρηµατοδοτείται
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από το ΕΤΑ θα γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 24 της απόφασης 90/424/ΕΟΚ
του Συµβουλίου.
Το ΕΤΑ είναι η µόνη δυνατή πηγή κοινοτικής χρηµατοδότησης για µέτρα
ελέγχου εξωτικών ασθενειών και για προγράµµατα εκρίζωσης µη εξωτικών
ασθενειών.
Η διαχειριστική αρχή του επιχειρησιακού προγράµµατος του ΕΤΑ πρέπει να
συντονίζεται µε τις ορισθείσες αρµόδιες αρχές µε στόχο:
α.
να προσδιορίζονται οι λεπτοµερείς ρυθµίσεις για τα
δηµοσιονοµικά µέσα και τους χρηµατοδοτικούς πόρους που πρόκειται
να διατεθούν στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης για µέτρα ελέγχου, εάν το
σχέδιο συγχρηµατοδοτείται από το ΕΤΑ·
β.
να υπολογίζονται κατ’ εκτίµηση οι χρηµατοδοτικοί πόροι που
πρόκειται να διατεθούν στα προγράµµατα εκρίζωσης µη εξωτικών
ασθενειών που χρηµατοδοτούνται από το ΕΤΑ, εάν υπάρχουν. Τα
προγράµµατα αυτά θα υποβάλλονται στο µέλλον στην Επιτροπή προς
έγκριση, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 62 παράγραφος 2 της
οδηγίας 2006/88/ΕΚ. Η ανάληψη υποχρεώσεων για τη χρηµατοδοτική
συµµετοχή του ΕΤΑ σε κάθε πρόγραµµα εκρίζωσης που
χρηµατοδοτείται από το ΕΤΑ θα γίνεται πριν από την υποβολή του
στην Επιτροπή.
Επιλέξιµες δαπάνες
Οι επιλέξιµες δαπάνες για τα µέτρα ελέγχου εξωτικών ασθενειών
(παράγραφος 1 στοιχείο (α)) αναφέρονται στο άρθρο 3 της απόφασης
90/424/ΕΟΚ και αναλύονται λεπτοµερέστερα στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
349/2005.
Οι επιλέξιµες δαπάνες για ένα πρόγραµµα εκρίζωσης µη εξωτικών ασθενειών
(παράγραφος 1 στοιχείο (β)) καθορίζονται στην απόφαση της Επιτροπής για
την έγκριση του προγράµµατος. Ενδεικτικός κατάλογος των επιλέξιµων
δαπανών περιλαµβάνεται στον πίνακα 8 της απόφασης 2004/450/ΕΚ της
Επιτροπής.
·
Τα µέτρα ελέγχου εξωτικών ασθενειών που δεν απαριθµούνται
στο άρθρο 3 της απόφασης 90/424/ΕΟΚ του Συµβουλίου δεν είναι
επιλέξιµα για το ΕΤΑ ή οποιοδήποτε άλλο κοινοτικό χρηµατοδοτικό
µέσο.
·
Τα µέτρα εκρίζωσης ασθενειών υδρόβιων ζώων που δεν
απαριθµούνται στο παράρτηµα της απόφασης 90/424/ΕΟΚ του
Συµβουλίου δεν είναι επιλέξιµα για το ΕΤΑ ή οποιοδήποτε άλλο
κοινοτικό χρηµατοδοτικό µέσο. Στις ασθένειες αυτές εφαρµόζονται οι
διατάξεις του άρθρου 43 της οδηγίας 2006/88/ΕΚ.
ΜΕΤΡΟ 2.3 «Μεταποίηση και Εµπορία»
Χρηµατοδοτική Βαρύτητα : Η βαρύτητα του Μέτρου στη ∆ηµόσια ∆απάνη
του Άξονα Προτεραιότητας 2 θα κυµανθεί µεταξύ 30% και 60%.
Φορείς υπεύθυνοι για την διαχείριση και την εφαρµογή του µέτρου: Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων / Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού
Προγράµµατος ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ή ενδιάµεσος φορέας υπό την ευθύνη της
Υπηρεσία ∆ιαχείρισης (άρθρο 3,παρ ιστ, του καν. 1198/2006)
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Στρατηγικός στόχος
Η αειφόρος ανάπτυξη βιώσιµων επιχειρήσεων της µεταποίησης και εµπορίας
αλιευτικών προϊόντων και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των
επιχειρησιακών δοµών.
Γενικός στόχος
Γενικός στόχος είναι η αύξηση της παραγωγής, ιδίως µε παραγωγή
προϊόντων υψηλής ποιότητας, η βελτίωση των συνθηκών εργασίας, των
συνθηκών δηµόσιας υγείας και υγιεινής και η µείωση των αρνητικών
επιπτώσεων στο περιβάλλον.
Ειδικοί στόχοι
 Επιδίωξη της ανταγωνιστικότητας µέσα από την ανασυγκρότηση του
παραγωγικού ιστού και την αύξηση της παραγωγικότητας, στη
κατεύθυνση της παραγωγής προϊόντων που ενσωµατώνουν γνώση,
τεχνολογία και περιβαλλοντική µέριµνα.
 Παροχή νέων προϊόντων, υψηλής προστιθέµενης αξίας, στον
καταναλωτή.
 Βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας ώστε να προσδίδεται η
µεγαλύτερη δυνατή αξία στα αλιεύµατα µε περιορισµό των απωλειών
και απορρίψεων και µείωση των αρνητικών επιπτώσεων στο
περιβάλλον.
 Ανάπτυξη καινοτόµων δυνατοτήτων που προβλέπουν υψηλής
ποιότητας πρότυπα που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του κοινού
για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
 Σύγχρονη πολιτική διάθεσης των αλιευµάτων στο εµπόριο µε την
ανάπτυξη τοπικών εγκαταστάσεων µεταποίησης και εµπορία,
συµπεριλαµβανοµένης της άµεσης εµπορίας(direct marketing) εκ
µέρους του παραγωγού.
 Βελτίωση των συνθηκών διακίνησης µε την ενθάρρυνση της τήρησης
κανόνων υγιεινής, ανάπτυξη σύγχρονων τεχνικών διακίνησης και
πύκνωσης του δικτύου διανοµών.
 την βελτίωση
των συνθηκών επίβλεψης της εφαρµογής της
Νοµοθεσίας στις εγκαταστάσεις διακίνησης και εµπορίας αλιευτικών
προϊόντων.
 Επέκταση σε νέες αγορές.
 Αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού και αύξηση των θέσεων
εργασίας του κλάδου.
 Ανάπτυξη διαδικασιών που θα συµβάλλουν σε καλύτερες συνθήκες
εργασίας.
 Βελτίωση των συνθηκών εγκαταστάσεων εµπορίας µε στόχο την
παροχή αυξηµένων δυνατοτήτων στο επιχειρηµατικό κοινό.
∆ράσεις
Θεωρώντας ότι είναι επιτακτική ανάγκη για τον κλάδο να αναπτύσσεται και να
ενδυναµώνετε ανταγωνιστικά εντός αναπτυξιακών, ορθολογικών και
περιβαλλοντικά φιλικών δράσεων, είναι κρίσιµο σηµείο η διαρκής ανάπτυξη
και ο εκσυγχρονισµός. Οι ∆ράσεις που θα αναληφθούν για την επίτευξη των
στόχων του Προγράµµατος περιγράφονται ως εξής:
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∆ράση 1.
Βελτίωση της επιχειρηµατικής θέσης των παραγωγικών
µονάδων µεταποίησης
Με τον εκσυγχρονισµό, επέκταση ή ίδρυση µεταποιητικών µονάδων και
εγκαταστάσεων θα επιδιωχθεί η βελτίωση της θέσης του κλάδου στο διεθνές
εµπόριο και στην εσωτερική αγορά µε την απορρόφηση πρώτης ύλης
αλιευµάτων και αξιοποίησής τους µέσω της µεταποιητικής διαδικασίας ώστε
να απευθύνονται σε ευρύ καταναλωτικό κοινό µε αύξηση της προστιθέµενης
αξίας του τελικού προϊόντος και δηµιουργία θέσεων απασχόλησης.
∆ράση 2.
Βελτίωση της επιχειρηµατικής θέσης των εγκαταστάσεων
εµπορίας
Με την ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισµό εγκαταστάσεων εµπορίας θα
επιδιωχθεί η διακίνηση αλιευτικών προϊόντων υπό όρους αποδεκτούς ως
προς την υγιεινή, ιδιαίτερα για προϊόντα υδατοκαλλιεργειών και οστράκων.
Θα υποστηριχθεί η βελτίωση των συνθηκών εµπορίας, προκειµένου να
επιτευχθεί ο καλύτερος εφοδιασµός της αγοράς µε καλύτερες συνθήκες
διακίνησης.
Στα πλαίσια των πιο πάνω ∆ράσεων θα αναληφθούν ενέργειες σχετικές µε τα
εξής:
 Η ίδρυση και
µετεγκατάσταση, επιχειρήσεων µεταποίησης
στοχεύοντας ιδίως σε παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας και
προστιθέµενης αξίας, βελτίωση των συνθηκών εργασίας, διασφάλιση
της υγιεινής και του περιβάλλοντος, παραγωγή ή εµπορία νέων
προϊόντων, εφαρµογή νέων τεχνολογιών, ανάπτυξη καινοτόµων
µεθόδων παραγωγής.
 Επέκταση,
εξοπλισµός και ο εκσυγχρονισµός επιχειρήσεων
µεταποίησης επιδιώκοντας ιδίως τη βελτίωση των εγκαταστάσεων, του
εξοπλισµού, των αποθηκευτικών χώρων πρώτης ύλης και τελικού
προϊόντος, το σύστηµα διακίνησης µε σύγχρονο απογραφικό έλεγχο
και µηχανογραφική υποστήριξη για την ιχνηλασιµότητα του προϊόντος
µέχρι τον τελευταίο καταναλωτή.
 Επεξεργασία υπολειµµάτων αλιευτικών προϊόντων και προϊόντων
υδατοκαλλιέργειας, καθώς και η αποµάκρυνση από τα ιχθυάλευρα ή τα
ιχθυέλαια διοξίνης ή άλλων επιβλαβών ουσιών για την ανθρώπινη
υγεία.
 Ελαφριάς µορφής µεταποίηση, τυποποίηση και εµπορία από αλιευτικά
σκάφη µε την εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισµού και εφαρµογή
πρακτικής σύµφωνα µε τους κοινοτικούς κανονισµούς, αξιοποιώντας τα
στοιχεία φρεσκάδας των αλιευµάτων και εισάγοντας στο κύκλωµα
εµπορίας προϊόντα επεξεργασµένα και µε ταυτότητα.
 ∆ηµιουργία, εξοπλισµός και ο εκσυγχρονισµός εγκαταστάσεων
εµπορίας προϊόντων προερχόµενων κυρίως από τοπικές εκφορτώσεις
και υδατοκαλλιέργεια (συσκευαστήρια, κέντρα αποστολής ή εξυγίανσης
οστράκων, ψυκτικοί ή αποθηκευτικοί χώροι) για τη βελτίωση της
ποιότητας, της υγιεινής και της εµπορικής παρουσίασης του προϊόντος.
 Εφαρµογή καινοτόµων διαδικασιών, ανάπτυξη νέων προϊόντων και
τρόπων συσκευασίας και η αξιοποίηση παραδοσιακών συνταγών.
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Aνάπτυξης χώρων άµεσης εµπορίας (direct marketing) για την
πώληση και ενηµέρωση του καταναλωτή καθώς και για την
ενθάρρυνση της κατανάλωσης συναφών προϊόντων.

Επιλεξιµότητα των ενεργειών
Για την υλοποίηση των πράξεων και δράσεων του µέτρου, θεωρούνται ως
επιλέξιµες ιδίως οι δαπάνες που αφορούν:
 Αγορά οικοπέδου µέχρι 10% της συνολικής επιλέξιµης δαπάνης.
 ΄Ίδρυση, επέκταση ή εκσυγχρονισµός βιοµηχανοστασίων, κτιριακών,
ειδικών ή βοηθητικών εγκαταστάσεων.
 Κατασκευή ή εκσυγχρονισµός αποθηκευτικών ή ψυκτικών χώρων
 Αγορά, εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων,
εξοπλισµού και µέσων µεταφοράς.
 Ειδικές εγκαταστάσεις και εξοπλισµοί απαραίτητοι για τις επιχειρήσεις
στα «αποµακρυσµένα ελληνικά νησιά».
 Εργαστηριακός εξοπλισµός
 Εξοπλισµός γραφείων και χώρων προσωπικού
 ∆απάνες για µελέτες και αµοιβές συµβούλων
 Προµήθεια λογισµικού και λογισµικού αναβάθµισης.
 Εγκατάσταση βιολογικού καθαρισµού
 Μελέτη, εφαρµογή και πιστοποίηση συστηµάτων διασφάλισης
ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης, συστηµάτων αυτοελέγχου και
σήµανσης-πιστοποίησης προϊόντων σύµφωνα µε εθνικά ή διεθνή
Σήµατα Ποιότητας.
 ∆απάνες διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου
 ΦΠΑ κατά το µέρος που αυτός δεν δύναται να ανακτηθεί.
∆εν είναι επιλέξιµες οι δαπάνες που αφορούν:
 Παραγωγή προϊόντων µη προοριζόµενα για ανθρώπινη κατανάλωση
µε την εξαίρεση των επενδύσεων που επεξεργάζονται, µεταποιούν ή
εµπορεύονται απορρίµµατα αλιευτικών προϊόντων και των επενδύσεων
για την αποµάκρυνση διοξίνης ή άλλων επιβλαβών ουσιών από τα
ιχθυάλευρα ή τα ιχθυέλαια.
 Αγορά ή εγκατάσταση µεταχειρισµένου υλικού ή εξοπλισµού.
 Χρηµατοοικονοµικά
έξοδα
(χρεωστικοί
τόκοι,
προµήθειες
χρηµατοπιστωτικών
συναλλαγών,
έξοδα
συναλλάγµατος,
συναλλαγµατικές διαφορές)
 Πρόστιµα, χρηµατοοικονοµικές ποινές και δαπάνες δικαστικών
διαδικασιών.
 Συµβολαιογραφικά έξοδα, φόροι κλπ.
 Το λιανικό εµπόριο.
∆ηµόσια ενίσχυση του Μέτρου
Το µέτρο εφαρµόζεται σε όλη την ελληνική επικράτεια και για όλη τη διάρκεια
ισχύος του σε περιοχές: α) Στόχου Σύγκλισης (Στόχος 1) και β)σε περιοχές
Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας και Απασχόλησης (Στόχος 2)
Πέραν της διάκρισης αυτής, το χρηµατοδοτικό σχήµα των επενδύσεων
καθορίζεται και από το οικονοµικό µέγεθος των επιχειρήσεων (πολύ µικρές,
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µικρές, µεσαίες) αλλά και από γεωγραφικές εξαιρέσεις (αποµακρυσµένα
ελληνικά νησιά).
Για διευκόλυνση, παρατίθεται στον επόµενο πίνακα η κατάταξη των
επιχειρήσεων και οι δικαιούµενες παροχές, βάσει των οικονοµικών τους
µεγεθών. Οι ακριβείς ορισµοί των πιο πάνω τύπων των επιχειρήσεων, καθώς
και οι προϋποθέσεις απονοµής ή κατάργησης τέτοιου χαρακτηρισµού,
ορίζονται λεπτοµερώς στη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.
Χρηµατοδότηση επιχειρήσεων από Ε.Τ.Α
Προτεραι
ότητα
Α’
Β’

Προσω
Τύπος
επιχείρησης
πικό
Πολύ µικρές < 10
Μικρές
< 50
Μεσαίες

< 250

Συσχέτιση
ΚΑΙ
ΚΑΙ
ΚΑΙ

Κύκλος
εργασιών
< 2 εκ. €
< 10 εκ. €
< 50 εκ. €
ή < 43 € (*)
< 200 εκ. €

Ποσο
στό ∆.∆
Πλήρες

Άλλες
< 750
Ή
Μειωµένο
(*)Σύνολο ετησίου ισολογισµού.
Σηµείωση: Στα αποµακρυσµένα νησιά παρέχεται πλήρες ποσοστό ∆ηµόσιας
∆απάνης, τηρούµενης της προτεραιότητας.
Η προβλεπόµενη βάσει του Καν. (ΕΚ) 1198/2006 προτεραιότητα στις
«πολύ µικρές» και «µικρές» επιχειρήσεις, παρέχεται ιδίως µε τους εξής
τρόπους:
 Κατά τη φάση της αξιολόγησης των προτάσεων θα πριµοδοτηθούν µε
υψηλότερη βαθµολογία οι πολύ µικρές και οι µικρές επιχειρήσεις ώστε
να αποκτήσουν ικανό προβάδισµα προτεραιότητας,
 Πρόσθετη, έµµεση προτεραιότητα θα δοθεί µε απόδοση υψηλότερης
βαθµολογίας σε χαµηλού κόστους επενδύσεις, κλιµακούµενη προς τα
κάτω για τις επενδύσεις µεγαλύτερου κόστους.
 Πριµοδότηση µε αυξηµένο ποσοστό επιδότησης.
Μεταξύ των κριτηρίων ένταξης θα συνυπολογισθούν τα κάτωθι: η εφαρµογή
καινοτόµου τεχνολογίας, η παραγωγή προϊόντος υψηλής προστιθέµενης
αξίας, η παραγωγή επώνυµου προϊόντος µε προβολή ποιοτικών προτύπων, η
παραγωγή προϊόντων που µειώνουν τις αρνητικές επιπτώσεις στο
περιβάλλον, καθώς και το ποσοστό προσωπικού που έχει επιµορφωθεί σε
πιστοποιηµένα κέντρα.
9.3
ΚΥΡΙΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Μέτρα κοινού
ενδιαφέροντος»
ΜΕΤΡΟ 3.3 : «Αλιευτικοί λιµένες, τόποι εκφόρτωσης & καταφύγια»
Χρηµατοδοτική Βαρύτητα: Το µέτρο αποτελεί το 40% - 75% της ∆ηµόσιας
∆απάνης του Άξονα 3.
Φορείς υπεύθυνοι για την διαχείριση και την εφαρµογή του µέτρου: Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων / Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού
Προγράµµατος ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ή ενδιάµεσος φορέας υπό την ευθύνη της
Υπηρεσία ∆ιαχείρισης (άρθρο 3, παρ. ΙΣΤ, του Καν. 1198/2006)
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Στόχοι του µέτρου:
 Η βελτίωση της ποιότητας του εφοδιασµού της αγοράς.
 Η βελτίωση των συνθηκών εκφόρτωσης, υγιεινής, συντήρησης και
διακίνησης των αλιευµάτων
 Η βελτίωση της ασφάλειας των αλιέων και των συνθηκών ελλιµενισµού
των αλιευτικών σκαφών & εκφόρτωσης των αλιευτικών σκαφών
 H βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών στους επαγγελµατίες αλιείς,
τα επαγγελµατικά αλιευτικά σκάφη και τους υδατοκαλλιεργητές.
Περιγραφή του Μέτρου:
Η στήριξη του Μέτρου 3.3 αφορά µόνον θαλάσσιους λιµένες, τόπους
εκφόρτωσης και καταφύγια. Οι λιµενικές εγκαταστάσεις, τόποι εκφόρτωσης
και καταφύγια εσωτερικών υδάτων είναι επιλέξιµα δυνάµει του Μέτρου 2.2
«Αλιεία εσωτερικών υδάτων»
Το µέτρο για τους Αλιευτικούς λιµένες, τόπους εκφόρτωσης και καταφύγια έχει
δράσεις που κυρίως περιλαµβάνουν:
 τις εγκαταστάσεις των λιµένων πρώτων εκφορτώσεων που
καθορίζονται στο πλαίσιο του αρ. 22 του Καν. 1967/2006 για τα µέτρα
διαχείρισης στην Μεσόγειο θάλασσα.
 την βελτίωση των συνθηκών εκφόρτωσης, µεταποίησης, υγιεινής,
αποθήκευσης και δηµοπράτησης των προϊόντων αλιείας &
υδατοκαλλιέργειας στους λιµένες και τόπους εκφόρτωσης,
 την βελτίωση
των συνθηκών επίβλεψης της εφαρµογής της
Νοµοθεσίας στις εγκαταστάσεις διακίνησης και εµπορίας αλιευτικών
προϊόντων.
 την προµήθεια καυσίµων, πάγου, νερού και ηλεκτρικής ενέργειας,
 την συντήρηση αλιευτικών σκαφών και την επισκευή του εξοπλισµού,
 την κατασκευή, τον εκσυγχρονισµό και την επέκταση αποβαθρών µε
στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας κατά την εκφόρτωση ή τη φόρτωση,
 την µηχανογραφική διαχείριση αλιευτικών δραστηριοτήτων,
 την βελτίωση της ασφάλειας και των συνθηκών εργασίας,
 την αποθήκευση και την επεξεργασία απορριµµάτων και µέτρα για τη
µείωση των απορρίψεων
 επενδύσεις που σχετίζονται µε την ασφάλεια και αφορούν την
κατασκευή ή τον εκσυγχρονισµό µικρών αλιευτικών καταφυγίων.
Η βελτίωση των υποδοµών σε αλιευτικούς λιµένες, τόπους εκφόρτωσης &
καταφύγια θα έχει σαν στόχο την βελτίωση των παρεχοµένων υπηρεσιών σε
αλιείς και τα αλιευτικά σκάφη τους καθώς και σε υδατοκαλλιεργητές που τις
χρησιµοποιούν. Η βελτίωση αυτή µπορεί να αφορά κυρίως:
−
την δηµιουργία ή και βελτίωση των υποδοµών µε σκοπό την
υποστήριξη των αλιευτικών σκαφών
−
την δηµιουργία ή και βελτίωση των υποδοµών µε σκοπό την
βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας των εργαζοµένων αλιέων
−
την δηµιουργία ή και βελτίωση των υποδοµών µε σκοπό τη
βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας κατά την φόρτωση, εκφόρτωση και
διακίνηση των αλιευτικών προϊόντων
−
την κατασκευή και επέκταση–εκσυγχρονισµό των ιχθυοσκαλών της
χώρας
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την κατασκευή και επέκταση – εκσυγχρονισµό χώρων εκφόρτωσης
στους καθορισµένους λιµένες (άρθρο 21, Καν.(ΕΚ)1967/2006)
−
την βελτίωση των συνθηκών συντήρησης, αποθήκευσης &
επεξεργασίας των προϊόντων αλιείας & υδατοκαλλιέργειας στα
αλιευτικά λιµάνια και καταφύγια
Ειδικά για τα αλιευτικά λιµάνια και καταφύγια η βελτίωση θα αφορά τον
εκσυγχρονισµό των υφισταµένων υποδοµών και την κατασκευή µικρών
αλιευτικών καταφυγίων . Η κατασκευή νέων αλιευτικών λιµένων εξαιρείται από
την παροχή στήριξης. Ως µικρά αλιευτικά καταφύγια θεωρούνται αυτά που
έχουν κατά κανόνα την δυνατότητα να ελλιµενίσουν µέχρι 50 αλιευτικά σκάφη
και το κόστος τους δεν ξεπερνά το 1.500.000 Ευρώ. Σηµειώνουµε ότι κατά
προτεραιότητα επιλέγονται αποµακρυσµένα κατά βάση νησιά όπως αυτά
ορίζονται στο υποκεφάλαιο 1.2 «αποµακρυσµένα ελληνικά νησιά» του
κεφαλαίου 1 «γεωγραφική επιλεξιµότητα»,
Στις προτάσεις για έργα κατασκευής, εκσυγχρονισµού και επέκτασης
αλιευτικών λιµένων, τόπων εκφόρτωσης και αλιευτικών καταφυγίων, που θα
υλοποιηθούν κατά την εφαρµογή του Προγράµµατος, θα πρέπει να
προβλέπεται µεταξύ των άλλων και η εκπόνηση περιβαλλοντικών και άλλων
αναγκαίων µελετών καθώς και η διασφάλιση λήψης κατάλληλων προληπτικών
ή και επανορθωτικών µέτρων για την προστασία του φυσικού και
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Οι προτάσεις θα πρέπει επίσης να
προβλέπουν την αρµονική τους ένταξη στο περιβάλλον σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία και τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.
Παράλληλα θα πρέπει να προβλέπονται εγκαταστάσεις συλλογής και
διάθεσης υγρών και στερεών αποβλήτων, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία
περί διαχείρισης αποβλήτων
Ειδικότερα σε περίπτωση παροχής στήριξης σε επενδύσεις για την
αναδιάρθρωση τόπων εκφόρτωσης και για τη βελτίωση των συνθηκών υπό
τις οποίες τα αλιεύµατα εκφορτώνονται από παράκτιους αλιείς στους
υφιστάµενους τόπους εκφόρτωσης, προϋποτίθεται η εξασφάλιση της
συµµόρφωσης στους σχετικούς υγειονοµικούς κανόνες και η εφαρµογή των
µέτρων ελέγχου στους εν λόγω τόπους εκφόρτωσης, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στο Κοινοτικό και Εθνικό δίκαιο.
−

Το ποσοστό της ∆ηµόσιας ενίσχυσης σε κάθε πράξη, θα καθοριστεί από την
∆ιαχειριστική Αρχή µε την προκήρυξη του µέτρου βάσει των εξής κριτηρίων:
−
Συλλογικό συµφέρον έναντι του ατοµικού συµφέροντος
−
Συλλογικό συµφέρον έναντι συµφέροντος µεµονωµένων δικαιούχων
−
∆ηµόσια πρόσβαση στα αποτελέσµατα της πράξης έναντι ιδιωτικής
κυριότητας και ελέγχου
−
Χρηµατοδοτική συµµετοχή συλλογικών φορέων και ερευνητικών
ιδρυµάτων
Το ποσοστό της ∆ηµόσιας ενίσχυσης για τις πράξεις που θα ενταχθούν στο
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα µπορεί να κυµανθεί:
− για τις περιφέρειες που καλύπτονται από το στόχο σύγκλισης και τα
αποµακρυσµένα ελληνικά νησιά το 100% ή 80% (Οµάδα 1 &
Οµάδα 3 του Παραρτήµατος ΙΙ του Καν. (ΕΚ)1198/2006)
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− Για τις περιφέρειες που δεν καλύπτονται από το στόχο σύγκλισης
το 100% ή 60% (Οµάδα 1 & Οµάδα 3 του Παραρτήµατος ΙΙ του Καν.
(ΕΚ)1198/2006)
Κριτήρια προτεραιότητας
Τα κριτήρια προτεραιότητας του µέτρου είναι:
•
Ο συλλογικός χαρακτήρας των πράξεων
•
Υλοποίηση πράξεων που στοχεύουν στην εφαρµογή του αρ. 22 του
Καν. 1967/2006 για τα µέτρα διαχείρισης στην Μεσόγειο θάλασσα
•
Η υλοποίηση πράξεων σε νησιωτικές περιοχές
•
Η υλοποίηση πράξεων σε παράκτιες παραµεθόριες περιοχές
•
Οι πράξεις που βελτιώνουν τους όρους υγιεινής, την ποιότητα των
προϊόντων
•
Οι πράξεις που βελτιώνουν την προστασία του περιβάλλοντος
9.4 ΚΥΡΙΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 : «Αειφόρος
Ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών»
ΜΕΤΡΟ 4.1 : «Ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών»
Χρηµατοδοτική Βαρύτητα : Η ∆ηµόσια ∆απάνη του µέτρου είναι σε
ποσοστό 100% της ∆ηµόσιας ∆απάνης του Άξονα Προτεραιότητας.
Φορείς υπεύθυνοι για την διαχείριση και την εφαρµογή του µέτρου: Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης &Τροφίµων / Υπ. ∆ιαχείρισης & Οµάδες Τοπικής
∆ράσης Αλιείας – Ο.Τ.∆.- Αλιείας (Αρθρο45, Καν (Ε.Κ)1198/2006).
α) Στρατηγικός στόχος του µέτρου είναι, η ενίσχυση της αειφόρου
ανάπτυξης των επιλεγµένων αλιευτικών περιοχών που θα στηρίζεται στη
δηµιουργία ενός προτύπου πολυαπασχόλησης και διασύνδεσης των τοµέων
παραγωγής µεταξύ τους σε αυτές.
β) Γενικοί στόχοι του µέτρου είναι:
- Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των αλιευτικών περιοχών, µέσω της
αναδιάρθρωσης και του αναπροσανατολισµού της παραγωγικής τους
βάσης και της δηµιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης εκτός του
αλιευτικού τοµέα.
- Η βελτίωση της ελκυστικότητας των αλιευτικών περιοχών µέσω της
ενίσχυσης βασικών υποδοµών και της προστασίας του φυσικού και
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
3. Ειδικοί Στόχοι
Ο στρατηγικός και οι γενικοί στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας επιτυγχάνονται
µε την επίτευξη των ακόλουθων ειδικών στόχων :

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των αλιευτικών περιοχών.

Αύξηση της προστιθέµενης αξίας των αλιευτικών προϊόντων.

Προώθηση του οικοτουρισµού µε στόχο την αναδιάρθρωση και τον
αναπροσανατολισµό των οικονοµικών δραστηριοτήτων σε αλιευτικές
περιοχές.

∆ιατήρηση και δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.
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Στην ενίσχυση βασικών στοιχείων τεχνικής υποδοµής και υπηρεσιών για
τη βελτίωση της ελκυστικότητάς των αλιευτικών περιοχών.
Στην προαγωγή της ποιότητας του παρακτίου περιβάλλοντος των
αλιευτικών περιοχών
Στην προστασία και αναβάθµιση της φυσικής και αρχιτεκτονικής
κληρονοµιάς στις αλιευτικές περιοχές.
Στη διάδοση βέλτιστων πρακτικών µέσω της προαγωγής της
διαπεριφερειακής και διακρατικής συνεργασίας µεταξύ των παραγόντων
των αλιευτικών περιοχών.
Στην οργάνωση και αποτελεσµατική λειτουργία των ΟΤ∆-ΑΛΙΕΙΑΣ για την
ολοκλήρωση των τοπικών προγραµµάτων στις περιοχές παρέµβασης.
Στη διατήρηση και δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης

Α. Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών
περιοχών
∆ράσεις :
Ενδεικτικές κατηγορίες δράσεων οι οποίες θα χρηµατοδοτηθούν το πλαίσιο
του Μέτρου είναι οι ακόλουθες:
1. Επενδύσεις διαφοροποίησης προς µη αλιευτικές δραστηριότητες,
από εργαζόµενους του αλιευτικού τοµέα, είτε πρόσωπα που ασκούν
επάγγελµα που συνδέεται µε τον τοµέα αυτό.
Θα χρηµατοδοτηθούν δράσεις ίδρυσης και εκσυγχρονισµού πολύ µικρών
επιχειρήσεων (κατά την έννοια του 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής) από
εργαζόµενους του αλιευτικού τοµέα, είτε πρόσωπα που ασκούν επάγγελµα
που συνδέεται µε τον τοµέα αυτό (άρθρο 44, παρ. 4). Ενδεικτικές δράσεις
είναι οι εξής:
• Επιχειρήσεις που συνδέονται µε την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που
έχουν σχέση µε την αλιεία και το θαλάσσιο περιβάλλον ως άθληµα ή
ψυχαγωγία (π.χ. καταδύσεις για φωτογράφηση ή για παρατήρηση, κλπ)
• Λοιπές Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του
οικοτουρισµού, του αλιευτικού τουρισµού, του θαλάσσιου και
καταδυτικού τουρισµού και γενικότερα του τουρισµού της υπαίθρου (π.χ
εναλλακτικές µορφές τουρισµού,
χώροι αθλοπαιδιών, χώροι
γευσιγνωσίας κλπ.).
• Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (π.χ. εγκατάσταση επαγγελµατιών
όπως: υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής αλιευτικών σκαφών,
µηχανών και εξοπλισµού αλιείας, επισκευή ειδών ατοµικής και οικιακής
χρήσης, υπηρεσίες τροφοδοσίας, υπηρεσίες φωτογραφικών τεχνών,
παιδότοποι, παιδικοί – βρεφονηπιακοί σταθµοί, κουρεία, κοµµωτήρια,
κ.λ.π.)
• ∆ηµιουργία και εκσυγχρονισµός µικρής δυναµικότητας υποδοµών
διανυκτέρευσης (οι λειτουργικές µορφές και τάξεις θα προσδιοριστούν
σε συνεργασία µε το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης).
• Χώροι εστίασης και αναψυχής
• Μετατροπή-εκσυγχρονισµός αλιευτικών σκαφών για µη αλιευτική
δραστηριότητα.
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Βιοτεχνικές µονάδες αλιευτικών προϊόντων
Οικοτεχνία, χειροτεχνία, παραγωγή ειδών παραδοσιακής τέχνης,
βιοτεχνικές µονάδες.
• Επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής µετά την α΄ µεταποίηση
• Βελτίωση επιχειρήσεων προς την κατεύθυνση προστασίας του
περιβάλλοντος, εκτός των όσων προβλέπονται από τη νοµοθεσία (π.χ.
φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιοµάζας, γεωθερµίας κλπ.).
Στο πλαίσιο των δράσεων του µέτρου δύνανται να χρηµατοδοτούνται
ενέργειες για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών πληροφόρησης και
ενηµέρωσης (ΤΠΕ) καθώς και την εγκατάσταση συστηµάτων διασφάλισης
ποιότητας και απόκτηση ποιοτικών σηµάτων, όπως επίσης και δράσεις
δικτύωσης συµπληρωµατικών ή οµοειδών επιχειρήσεων.
Προκειµένου για καταλύµατα η δυναµικότητα των µονάδων δεν µπορεί να
υπερβαίνει τις 40 κλίνες.
Το συνολικό ύψος του προϋπολογισµού των επενδυτικών σχεδίων που είναι
επιλέξιµο προς χρηµατοδότηση στο πλαίσιο του µέτρου δεν µπορεί να
υπερβαίνει τις 700.000 € προκειµένου για καταλύµατα και τις 500.000 €
προκειµένου για λοιπές επενδύσεις.
2. Επενδύσεις από µη Αλιείς κλπ
Οι επενδύσεις από µη αλιείς στις περιοχές εφαρµογής του Άξονα
Προτεραιότητας αφορούν:
Επενδύσεις για νέες ιδρύσεις ή εκσυγχρονισµούς πολύ µικρών επιχειρήσεων
σύµφωνα µε τη σύσταση της οδηγίας 2003/361/ΕΚ στους κάτωθι τοµείς:
• Επιχειρήσεις που συνδέονται µε την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που
έχουν σχέση µε και το θαλάσσιο περιβάλλον ως άθληµα ή ψυχαγωγία
(π.χ. καταδύσεις για φωτογράφηση ή για παρατήρηση, κλπ)
• Λοιπές Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του
οικοτουρισµού, του αλιευτικού τουρισµού, του θαλάσσιου και
καταδυτικού τουρισµού και γενικότερα του τουρισµού της υπαίθρου (π.χ
εναλλακτικές µορφές τουρισµού,
χώροι αθλοπαιδιών, χώροι
γευσιγνωσίας κλπ.).
• Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (π.χ. εγκατάσταση επαγγελµατιών
όπως: υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής αλιευτικών σκαφών,
µηχανών και εξοπλισµού αλιείας, επισκευή ειδών ατοµικής και οικιακής
χρήσης, υπηρεσίες τροφοδοσίας, υπηρεσίες φωτογραφικών τεχνών,
παιδότοποι, παιδικοί – βρεφονηπιακοί σταθµοί, κουρεία, κοµµωτήρια,
κ.λ.π.)
• ∆ηµιουργία και εκσυγχρονισµός µικρής δυναµικότητας υποδοµών
διανυκτέρευσης (οι λειτουργικές µορφές και τάξεις θα προσδιοριστούν
σε συνεργασία µε το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης).
• Χώροι εστίασης και αναψυχής
• Βιοτεχνικές µονάδες αλιευτικών προϊόντων
• Οικοτεχνία, χειροτεχνία, παραγωγή ειδών παραδοσιακής τέχνης,
βιοτεχνικές µονάδες.
• Επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής µετά την α΄ µεταποίηση
•
•
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Βελτίωση επιχειρήσεων προς την κατεύθυνση προστασίας του
περιβάλλοντος, εκτός των όσων προβλέπονται από τη νοµοθεσία (π.χ.
φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιοµάζας, γεωθερµίας κλπ.).
Η δυναµικότητα των καταλυµάτων δεν θα υπερβαίνει τις 40 κλίνες. Οι
επενδύσεις αυτές δεν θα υπερβαίνουν τις 700.000 € για τα καταλύµατα και τις
500.000€ για τις λοιπές επιχειρήσεις.
3. Επενδύσεις τοµέα αλιείας :
Επιπλέον, στο πλαίσιο του Μέτρου είναι δυνατή η ενίσχυση δράσεων που
προβλέπονται στο Τίτλο IV «Άξονες Προτεραιότητας» του Κανονισµού (ΕΚ)
1198/ 2006 για το Ε.Τ.Α και ειδικότερα:

Κεφάλαιο Ι «Μέτρα για την προσαρµογή του κοινοτικού αλιευτικού
στόλου») εκτός των µέτρων που προβλέπονται στα Άρθρα 23 και
24, για τις συγκεκριµένες περιοχές.

Κεφάλαιο ΙΙ «Υδατοκαλλιέργεια, Αλιεία Εσωτερικών Υδάτων,
Μεταποίηση
και
Εµπορία
Προϊόντων
Αλιείας
και
Υδατοκαλλιέργειας»

και Κεφάλαιο ΙΙΙ «Μέτρα Κοινού Ενδιαφέροντος».
Όταν παρέχεται στήριξη για πράξεις που αντιστοιχούν στα µέτρα αυτά,
ισχύουν οι σχετικοί όροι και κλίµακες κατανοµής ανά πράξη που
προβλέπονται στα Κεφάλαια Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και στο Παράρτηµα Ι του κανονισµού
(ΕΚ)1198/2006.
Β. ∆ηµόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών
περιοχών.
∆ράσεις:
Ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων που θα χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο του
Μέτρου είναι οι ακόλουθες:
1. Υποδοµές για την ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας

Υποδοµές µε στόχο την τουριστική αξιοποίηση των παράκτιων
περιοχών, όπως είναι η δηµιουργία θαλάσσιων πάρκων, η δηµιουργία
παρατηρητηρίων, η διευκόλυνση της διεξαγωγής δραστηριοτήτων
κατάδυσης και παρατήρησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος κλπ.

Τοπικά κέντρα τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία τουριστικών
πληροφοριών, τουριστικά περίπτερα, προβολή και προώθηση των
συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών κλπ).

Υποδοµές µικρής κλίµακας για την ανάδειξη περιοχών φυσικού κάλλους,
αξιοθέατων και µνηµείων της φύσης ή του πολιτισµού (σήµανση
αξιοθέατων, µνηµείων, θέσεις θέας κλπ). ∆εν επιτρέπονται παρεµβάσεις
σε µνηµεία αρµοδιότητας Υπουργείου Πολιτισµού.
Το µέγιστο κόστος ανά έργο δεν θα υπερβαίνει τις 300.000 Ευρώ.
2. Υποδοµές και Υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις
αλιευτικές περιοχές
Α) Παρεµβάσεις σε υφιστάµενα κτίρια για τη µετατροπή τους σε µουσεία που
σχετίζονται µε τη αλιευτική / λαογραφική πολιτιστική κληρονοµιά, κέντρα
φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, βιβλιοθήκες, ωδεία, χώροι άσκησης
πολιτιστικών δραστηριοτήτων (θέατρο κινηµατογράφος). Το µέγιστο κόστος
ανά έργο δεν θα υπερβαίνει τις 300.000 Ευρώ.
•
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Β) Μικρής κλίµακας υποδοµές και ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και
εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονοµιάς – στήριξη
πολιτιστικών φορέων για µικρής κλίµακας υποδοµή, προµήθεια εξοπλισµού,
µουσικών οργάνων, στολών κλπ Το µέγιστο κόστος ανά έργο δεν θα
υπερβαίνει τις 300.000 Ευρώ ενώ οι παρεµβάσεις δεν σχετίζονται µε
επιχειρηµατική δραστηριότητα
3. Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών
Για την ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών είναι δυνατόν να χρηµατοδοτηθούν
δράσεις για τη συνολική αναβάθµιση νησιωτικών ή παράκτιων χωριών
(οικισµοί έως 3.000 κάτοικοι) σε εφαρµογή συνολικής µελέτης αναβάθµισης
και όχι σηµειακές παρεµβάσεις και ειδικότερα τα ακόλουθα :
 Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων (διαµόρφωση υπαίθριων
χώρων, πλακοστρώσεις, πεζοδροµήσεις, καλντερίµια, φωτισµός κ.λ.π.)
 Αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση
 Αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτισµάτων µε ιδιαίτερα στοιχεία
αισθητικής και ιστορικής αξίας
Το µέγιστο κόστος παρέµβασης ανά οικισµό δεν θα υπερβαίνει το 1.000.000
Ευρώ.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σύνταξη µελέτης συνολικής θεώρησης
αισθητικής και λειτουργικής αναβάθµισης και ανάδειξης συνολικά του οικισµού
ή σύνταξη σχεδίου αναβάθµισης αυτού. Το περιεχόµενο της µελέτης θα
προσδιοριστεί σε συνεργασία µε το ΥΠΕΧΩ∆Ε. Κατά προτεραιότητα
εντάσσονται περιοχές που έχουν ήδη ολοκληρώσει τα βασικά δίκτυα
(ύδρευσης αποχέτευσης). ∆εν χρηµατοδοτούνται εγκαταλελειµµένοι οικισµοί.
4. Εξοπλισµοί λιµένων αλιείας και αλιευτικών καταφυγίων
Το µέτρο 4.1 χρηµατοδοτεί τους εκσυγχρονισµούς και εξοπλισµούς
υπαρχόντων αλιευτικών καταφυγίων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο µέτρο 3.3
του Άξονα προτεραιότητας 3, δεν χρηµατοδοτεί την κατασκευή νέων
αλιευτικών καταφυγίων εκτός από την κατασκευή µικρών αλιευτικών
καταφυγίων (µέχρι 50 θέσεις ελλιµενισµού και 1.5000.000 Ευρώ). Οι
απαραίτητες για τον τοµέα της Αλιείας Υποδοµές ή άλλα συµπληρωµατικά
µέτρα, στις περιοχές παρέµβασης, µπορούν να εξεταστούν και να
χρηµατοδοτηθούν, στο πλαίσιο του συντονισµού, από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία
(Ε.Τ.Π.Α, Ταµείο Συνοχής), το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
5. Οργάνωση και λειτουργία των ΟΤ∆-ΑΛΙΕΙΑΣ
Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται ενέργειες µε στόχο τη στήριξη των
φορέων σχεδιασµού και υλοποίησης της τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής
(ΟΤ∆-ΑΛΙΕΙΑΣ). Ενδεικτικές πράξεις είναι:
 Η στελέχωση, οι µετακινήσεις, τα λειτουργικά έξοδα και η µηχανογράφηση
της Οµάδας.
 Η εκπόνηση µελετών για τις περιοχές εφαρµογής, όπως είναι οι µελέτες
εξειδίκευσης τοµεακών στρατηγικών του τοπικού προγράµµατος.
 Ενέργειες πληροφόρησης των τοπικών φορέων και του πληθυσµού για τη
στρατηγική, τις δυνατότητες που παρέχει το πρόγραµµα, τους στόχους
του, τα επιµέρους θεµατικά του πεδία, τα αναµενόµενα αποτελέσµατα, τις
διαδικασίες εφαρµογής, κλπ. Για την εξυπηρέτηση της εκ των κάτω
προσέγγισης που απαιτείται στο πλαίσιο του Αξονα 4 επιβάλλεται να δοθεί
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ιδιαίτερη βαρύτητα σε ενέργειες πληροφόρησης και διαβούλευσης µε τους
φορείς της περιοχής και κυρίως µε τους εταίρους του επιπέδου λήψης
απόφασης, τόσο στο επίπεδο του σχεδιασµού όσο και της εφαρµογής.
 ∆ιοργάνωση εκδηλώσεων προβολής.
Οι δαπάνες για τη δράση αυτή δεν µπορούν να υπερβαίνουν, κατά κανόνα, το
10% της ∆ηµόσιας ∆απάνης που χορηγείται σε µία αλιευτική περιοχή. Κατά
παρέκκλιση µπορεί να αποφασιστεί από την Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ότι µπορεί
να υπερβεί το όριο αυτό, ιδίως όταν οι οµάδες δεν είναι δυνατόν να
συσταθούν βάσει των υφιστάµενων έµπειρων οργανώσεων ή όταν η περιοχή
παρέµβασης περιλαµβάνει µικρά νησιά µε δυσκολία πρόσβασης.
6. ∆ιατοπική - διακρατική συνεργασίας µεταξύ παράκτιων περιοχών
µέσω της δικτύωσης και διάδοσης βέλτιστων πρακτικών.
Στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας θα χρηµατοδοτηθούν δράσεις
διαπεριφερειακής (συνεργασίες στο εσωτερικό της χώρας) και διακρατικής
συνεργασίας (συνεργασία µεταξύ περιοχών της χώρας µε περιοχές άλλων
κρατών µελών ή τρίτων χωρών για την εφαρµογή κοινής δράσης) µεταξύ
παράκτιων περιοχών, οι οποίες θα υλοποιηθούν από τις ΟΤ∆-ΑΛΙΕΙΑΣ µε
σκοπό τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών που συνδέονται άµεσα µε τους
στόχους της διαφοροποίησης των αλιευτικών περιοχών, τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητάς τους κλπ.
ΚΥΡΙΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 : «Τεχνική
Βοήθεια»
ΜΕΤΡΟ 5.1 Τεχνική Βοήθεια
Χρηµατοδοτική Βαρύτητα: Το µέτρο αποτελεί το 100% της ∆ηµόσιας
∆απάνης του Άξονα Προτεραιότητας 5.
Φορείς υπεύθυνοι για την διαχείριση και την εφαρµογή του µέτρου:
Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων / Υπηρεσία ∆ιαχείρισης
Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013
Στρατηγικός Στόχος
Ο Στρατηγικός στόχος του Άξονα Προτεραιότητας είναι η επίτευξη των
τεθέντων στόχων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007- 2013.
Γενικοί στόχοι
• η επίτευξη του µέγιστου βαθµού υλοποίησης και επιχειρησιακής
εκµετάλλευσης του Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013.
• η αποτελεσµατική χρήση της Κοινοτικής και Εθνικής Βοήθειας.
Ειδικοί στόχοι
Ειδικοί στόχοι της Τεχνικής βοήθειας είναι
- Η άµεση έναρξη και εφαρµογή του Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013,
- Η άµεση ενηµέρωση όλων των εµπλεκόµενων φορέων, των
δικαιούχων και του για τις αναπτυξιακές δυνατότητες του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος
- Η καλύτερη δυνατή προετοιµασία και ωριµότητα των µέτρων,
δράσεων, και πράξεων που πρόκειται να ενταχθούν στο Ε.Π.ΑΛ.
2007-2013
9.5
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Μέτρα –∆ράσεις
Για την επίτευξη των στόχων του Άξονα θα αναληφθούν µέτρα και δράσεις
που έχουν σχέση µε την προπαρασκευή, τη διαχείριση, την παρακολούθηση,
την αξιολόγηση, τη δηµοσιότητα, τους λογιστικούς και λοιπούς ελέγχους του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος, καθώς και τη δικτύωση και ειδικότερα:
(α) Τις αξιολογήσεις (ενδιάµεσες, εκ των υστέρων αξιολογήσεις κλπ),
την βελτίωση των µεθόδων αξιολόγησης και την ανταλλαγή
πληροφοριών σχετικά µε τις πρακτικές που χρησιµοποιούνται στον
τοµέα αυτόν
(β) Την προετοιµασία, επιλογή, αξιολόγηση, παρακολούθηση των
παρεµβάσεων και των πράξεων που εντάσσονται στο
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
(γ) Μέτρα και δράσεις που έχουν ως στόχο τους εταίρους, τους
δικαιούχους
(ωφελούµενους)
συνδροµής
του
Ταµείου,
περιλαµβανοµένων των µέτρων ενηµέρωσης
(δ) Μέτρα για τη διάδοση πληροφοριών, τη δικτύωση, την
ευαισθητοποίηση, την προαγωγή της συνεργασίας και την
ανταλλαγή εµπειριών σε ολόκληρη την Κοινότητα
(ε) Την
εγκατάσταση,
τη
λειτουργία
και
τη
διασύνδεση
µηχανογραφηµένων συστηµάτων διαχείρισης, παρακολούθησης,
επιθεώρησης, αξιολόγησης και ελέγχων
(στ) Τη συγκρότηση διακρατικών και κοινοτικών δικτύων παραγόντων
στον τοµέα της αειφόρου ανάπτυξης αλιευτικών περιοχών µε στόχο
την ενθάρρυνση της ανταλλαγής εµπειριών και βέλτιστων
πρακτικών, την τόνωση και την εφαρµογή διαπεριφερειακής και
διακρατικής συνεργασίας καθώς και τη διάδοση πληροφοριών
(ζ) Μέτρα ειδικότερα για την ενηµέρωση των δυνητικών δικαιούχων,
των οργανώσεων του αλιευτικού τοµέα, των επαγγελµατικών
οργανώσεων, των οικονοµικών και κοινωνικών εταίρων, των
φορέων που ασχολούνται µε την προώθηση της ισότητας των
φύλων και τις αρµόδιες µη κυβερνητικές οργανώσεις,
περιλαµβανοµένων των περιβαλλοντικών οργανώσεων και των
οργανώσεων, σχετικά µε τις δυνατότητες που προσφέρει το
πρόγραµµα και µε τους κανόνες και τις µεθόδους που διέπουν την
πρόσβαση στη χρηµατοδότηση, καθώς και για την ενηµέρωση των
δικαιούχων σχετικά µε το ύψος της κοινοτικής συνεισφοράς
(θ) Τη δηµοσιοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας
(Ε.Π.ΑΛ.) 2007-2013 και ευαισθητοποίηση των δικαιούχων
(ι) Την προετοιµασία ένταξης ενεργειών – πράξεων στο Ε.Π.ΑΛ.
2007-2013 µε µελέτες κ.λ.π.
(ια) Την ορθότερη εφαρµογή, διαχείριση, έλεγχο του Ε.Π.ΑΛ. 20072013
(ιβ) Την ταχύτερη διεκπεραίωση των δικαιολογητικών και των
πληρωµών στους δικαιούχους
(ιγ) Την προετοιµασία
και την αποτελεσµατική λειτουργία της
Επιτροπής Παρακολούθησης και των υποεπιτροπών- οµάδων
που τυχόν συστήνονται
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(ιδ) Μελέτες- εµπειρογνωµοσύνες, συµπεριλαµβανοµένων µελετών
γενικής φύσεως που αφορούν την λειτουργία του Ευρωπαϊκού
Ταµείου Αλιείας και των παρεµβάσεών του
(ιε) Την αποτελεσµατική χρήση της ∆ηµόσιας ∆απάνης (Κοινοτικής και
Εθνικής βοήθειας)
(ιστ) Την βελτίωση των δοιηκητικών ικανοτήτων των υπηρεσιών που
ασχολούνται µε την υλοποίηση & εφαρµογή κλπ, του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ
∆ΙΟΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 : ΣΧΕ∆ΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
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10. ΣΧΕ∆ΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Χρηµατοδοτικός Πίνακας µε Ετήσια Κατανοµή - Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013
ΕΤΟΣ

Ε.Τ.Α

2007

30.260.710

2008

30.102.447

2009

29.925.751

2010

29.729.945

2011

29.514.336

2012

29.278.211

2013

29.020.837

ΣΥΝΟΛΟ

207.832.237

188

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Ετήσια Κατανοµή σε Περιοχές Στόχου Σύγκλισης-Τρέχουσες Τιµές
ΕΤΟΣ

Ε.Τ.Α

2007

26.091.444

2008

25.849.796

2009

25.588.046

2010

25.305.486

2011

25.001.388

2012

24.675.004

2013

24.325.564

ΣΥΝΟΛΟ

176.836.728
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Ετήσια Κατανοµή - Περιοχές εκτός Στόχου Σύγκλισης- Τρέχουσες τιµές
ΕΤΟΣ

Ε.Τ.Α

2007

4.169.266

2008

4.252.651

2009

4.337.705

2010

4.424.459

2011

4.512.948

2012

4.603.207

2013

4.695.273

ΣΥΝΟΛΟ

30.995.509
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4
Χρηµατοδοτικός Πίνακας ανά Άξονα Προτεραιότητας - Περιοχές Στόχου Σύγκλισης

Προτεραιότητα

Συνολική ∆ηµόσια
∆απάνη
1 (2+3)

Ε.Τ.Α.
Συµµετοχή

Προτεραιότητα 1

81.108.185

65.776.950

15.331.235

81%

Προτεραιότητα 2

70.938.393

52.989.538

17. 948.855

74,7%

Προτεραιότητα 3

40.500.000

30.320.240

10.179.760

74,8%

Προτεραιότητα 4

30.000.000

22.500.000

7.500.000

75%

Προτεραιότητα 5

7.000.000

5.250.000

1.750.000

75%

ΣΥΝΟΛΟ

229.546.578

176.836.728

52.709.850

77%

191

Ποσοστό
Εθνική Συµµετοχή Συµµετοχής
Ε.Τ.Α.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5
Χρηµατοδοτικός Πίνακας ανά Άξονα Προτεραιότητας
Περιοχές εκτός Στόχου Σύγκλισης
Προτεραιότητα

Συνολική ∆ηµόσια
∆απάνη

Ε.Τ.Α.
Συµµετοχή

Εθνική Συµµετοχή

Ποσοστό
Συµµετοχής Ε.Τ.Α.

Προτεραιότητα 1

16.659.420

11.495.509

5.163.911

69%

Προτεραιότητα 2

9.723.145

6.700.000

3.023.145

68,8%

Προτεραιότητα 3

3.176.000

2.000.000

1.176.000

63%

Προτεραιότητα 4

15.000.000

10.800.000

4.200.000

72%

ΣΥΝΟΛΟ

44.558.565

30.995.509

13.563.056

69,6%
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ
∆ΙΟΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
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11. ΜΕΤΡΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ – ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
Τα µέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας σχετικά µε τις παρεµβάσεις του
Ευρωπαϊκού Ταµείου Αλιείας (ΕΤΑ), στα πλαίσια του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος Αλιείας 2007-2013, έχουν ως στόχο την προβολή του ρόλου
της Κοινότητας και της Ελλάδας και τη διασφάλιση της διαφάνειας της
συνδροµής του ΕΤΑ. Τα µέτρα αυτά παρουσιάζονται σε µορφή ενός σχεδίου
δράσης πληροφόρησης και δηµοσιότητας και εξειδικεύονται σε µέτρα
πληροφόρησης και δηµοσιότητας για δυνητικούς δικαιούχους, , δικαιούχους
και σε µέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας για το ευρύ κοινό.
11.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΕΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ –
ΣΤΟΧΟΙ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ, ∆ΡΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
11.1.1 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΘΕΤΟΥΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
Σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Βασικού Κανονισµού 1198 / 2006 και τα άρθρα
28-33 του Καν. (ΕΚ)498 / 2007 η ∆ιαχειριστική Αρχή του Ε.Π.ΑΛ. είναι
υπεύθυνη για την εξασφάλιση της Πληροφόρησης και ∆ηµοσιότητας του
Προγράµµατος.
11.1.1.1 Στόχοι του σχεδίου δράσης
Οι στόχοι του σχεδίου δράσης είναι:
ΣΤΟΧΟΣ Α. Η Εξασφάλιση της διαφάνειας και της ευρείας διάδοσης του
Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013 καθώς και των δράσεων του και των δυνατοτήτων που
συνεπάγεται το Πρόγραµµα απέναντι:
 Στους δυνητικούς δικαιούχους και δικαιούχους των µέτρων του Ε.Π.ΑΛ.
2007-2013.
 Στις εµπλεκόµενες µε το πρόγραµµα περιφερειακές και τοπικές αρχές, και
λοιπές αρµόδιες δηµόσιες αρχές (Αλιείας).
 Στους σχετιζόµενους οικονοµικούς κύκλους και επαγγελµατικές ή κλαδικές
οργανώσεις του τοµέα της αλιείας.
 Σους σχετιζόµενους οικονοµικούς και κοινωνικούς εταίρους, στις µη
κυβερνητικές οργανώσεις, στις οργανώσεις που εκπροσωπούν
επιχειρήσεις και στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα.
ΣΤΟΧΟΣ Β. Πληροφόρηση της κοινής γνώµης σχετικά µε τον ρόλο που
διαδραµατίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνεργασία µε τη χώρα µας, υπέρ των
σχετικών παρεµβάσεων που αναλαµβάνονται στο τοµέα της αλιείας και των
αποτελεσµάτων τους.
11.1.1.2 Στοχοθετούµενο κοινό
Το στοχοθετούµενο κοινό της σχεδίου δράσης είναι:
-

Οι επαγγελµατίες αλιείς παράκτιας, µέσης και υπερπόντιας αλιείας
Οι οργανώσεις των επαγγελµατιών αλιέων
Οι υδατοκαλλιεργητές γλυκών, υφάλµυρων και αλµυρών νερών
Οι οργανώσεις των υδατοκαλλιεργητών
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Οι µεταποιητές αλιευτικών προϊόντων
Οι οργανώσεις των µεταποιητών
Οι έµποροι – διακινητές αλιευτικών προϊόντων καθώς και οι
οργανώσεις τους
- Κάτοικοι αλιευτικών περιοχών (κατά την έννοια του άρθρου 43 του ΚΑΝ
1198 / 2006)
- Οι Νοµαρχιακές, τοπικές και λοιπές αρµόδιες ∆ηµόσιες αρχές
(Υπηρεσίες Αλιείας κ.λ.π.)
- Οι περιφερειακές και λοιπές αρµόδιες ∆ηµόσιες αρχές
- Οι λοιπές επαγγελµατικές οργανώσεις και οι οικονοµικοί κύκλοι
- Οι Οργανώσεις για την προώθηση της ισότητας των 2 φύλων
- Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις
- Οι οργανώσεις που εκπροσωπούν τις επιχειρήσεις (επιµελητήρια κλπ)
- Τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και Ινστιτούτα
- Οι µη κυβερνητικοί οργανισµοί
- Οι φορείς υλοποίησης των έργων, υποέργων του Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013.
11.1.2 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ
-

Για την εφαρµογή των µέτρων και δράσεων πληροφόρησης και δηµοσιότητας
του Ε.Π.ΑΛ. προβλέπεται µια αλληλουχία επικοινωνιακών φάσεων
κλιµακούµενου χαρακτήρα.
Με µια πρώτη προσέγγιση, διακρίνουµε τρεις βασικές επικοινωνιακές φάσεις
(που αφορούν και τους δύο βασικούς επικοινωνιακούς στόχους) :
1. Γενική πληροφόρηση για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα και τις δράσεις
του
2. Απόκτηση γνώσης για το Πρόγραµµα και τις δράσεις του και
δηµιουργία ευκαιριών χρηστικής δηµοσιότητας
3. Πληροφόρηση και δηµοσιότητα για τα επιτευχθέντα αποτελέσµατα από
τις πράξεις του Προγράµµατος
Ενέργειες πληροφόρησης ανά φάση
1.
Η πρώτη φάση επικοινωνίας αφορά τη γενική πληροφόρηση σχετικά µε
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας, το βασικό του περιεχόµενο (Στρατηγική,
Προτεραιότητες, αναµενόµενα αποτελέσµατα κλπ) που σηµατοδοτείται µε την
έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Για το σκοπό αυτό η ∆ιαχειριστική Αρχή µεριµνά ιδίως:
-

-

Για τη δηµοσιοποίηση των εγκεκριµένων εγγράφων του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007-2013
Για την έκδοση και διάδοση περίληψης του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος, η οποία θα λειτουργήσει σαν ενηµερωτικός οδηγός
που θα παρέχει µε απλή και κατανοητή γλώσσα και νοήµατα βασική
γνώση για το πρόγραµµα και για τη συµβολή των συµµετεχόντων
διαρθρωτικών ταµείων ΕΕ.
Για την αποστολή ενηµερωτικής αλληλογραφίας, e-mails κλπ
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-

Για τη διοργάνωση ενηµερωτικών συναντήσεων, συνεντεύξεων τύπου
κλπ.

2.
Η δεύτερη φάση επικοινωνίας στόχο έχει την απόκτηση γνώσης για το
περιεχόµενο και την εξέλιξη του προγράµµατος, την πληροφόρηση για τη
δηµιουργία ευκαιριών χρηστικής δηµοσιότητας, τα κριτήρια και τις διαδικασίες
ένταξης των πράξεων στις διάφορες κατηγορίες µέτρων του προγράµµατος,
για τους κανόνες της νέας προγραµµατικής περιόδου 2007-2013, για τη
διαχείριση, παρακολούθηση και αξιολόγηση του προγράµµατος κλπ.
Κατά τη φάση αυτή η Υπηρεσία ∆ιαχείρισης φροντίζει ιδίως για την έκδοση και
διανοµή ειδικών ενηµερωτικών οδηγών, τη συστηµατική
οργάνωση
θεµατικών συναντήσεων και σεµιναρίων µε τους δυνητικούς δικαιούχους και
τις ενδιαφερόµενες οµάδες κατά κατηγορία µέτρων, γίνεται ευρεία χρήση του
INTERNET, αξιοποιούνται τα διαθέσιµα δίκτυα πληροφόρησης για την
προσέγγιση-προσέλκυση των δυνητικών δικαιούχους, παρουσιάζονται
παραδειγµατικά έργα και «άριστες πρακτικές» κλπ.
Η κοινή γνώµη προσεγγίζεται µε µεγαλύτερη ποικιλία επικοινωνιακών µέσων,
ιδίως µέσω της δηµοσιότητας που δίδεται στο πλαίσιο των εργασιών των
Επιτροπών παρακολούθησης του Προγράµµατος, µέσω περιοδικών
συνεντεύξεων τύπου, θεµατικών συναντήσεων µε τους εκπροσώπους του
τύπου, ενηµέρωσης για τις πράξεις που χρηµατοδοτούνται από το
Πρόγραµµα, µέσω ενεργειών δηµοσιότητας και προβολής στα ΜΜΕ,
επισκέψεων σε έργα κλπ
Η τρίτη φάση επικοινωνίας, που κυρίως αναφέρεται στο στάδιο
3.
πλήρους εξέλιξης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος το οποίο παρουσιάζει
µεγάλο βαθµό εξειδίκευσης, δίδεται ιδιαίτερη έµφαση στην πληροφόρηση και
δηµοσιότητα των επιτευχθέντων αποτελεσµάτων των δράσεων του
Προγράµµατος, στην ενηµέρωση για την εξέλιξη του Προγράµµατος, στην
προβολή υλοποιηθέντων έργων, προβολή καλών παραδειγµάτων και
βέλτιστων πρακτικών κλπ οργάνωση εκδηλώσεων, επισκέψεις έργων,
ενηµέρωση των διαµορφωτών της κοινής γνώµης, εγκαίνια έργων κλπ.
Και σε αυτή τη φάση δίδεται έµφαση στη χρήση του INTERNET.
Κατά την διάρκεια όλων των φάσεων επικοινωνίας θα γίνεται αξιολόγηση της
αποτελεσµατικότητας των ενεργειών δηµοσιοποίησης.
11.1.3 ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
Περιγραφή των µέτρων και δράσεων ∆ηµοσιότητας
α. Σχεδιασµός, δηµιουργία και λειτουργία υποδοµής και συστήµατος
επικοινωνίας
 Στη δράση αυτή περιλαµβάνονται ενδεικτικά:
 Η δηµιουργία Κέντρου Πληροφόρησης στη ∆ιαχειριστική Αρχή
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Ο εµπλουτισµός και η συντήρηση της ιστοσελίδας καθώς και η
δηµιουργία συνδέσµου (hyperlink) προς τις άλλες ιστοσελίδες της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 Η διενέργεια Έρευνας για τη διακρίβωση της αναγνωρισιµότητας του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος της Αλιείας και η εξαγωγή
συµπερασµάτων για αναπροσαρµογή του Σχεδίου ∆ράσης για τη
∆ηµοσιότητα .
β. Μαζική Επικοινωνία (προβολή µέσω των ΜΜΕ)
Μέσο: Τηλεόραση
Στη δράση περιλαµβάνεται η παραγωγή τηλεοπτικών spots - ενός γενικού κι
επιµέρους θεµατικών - και η προβολή τους από τα τηλεοπτικά κανάλια (εθνικά
και περιφερειακά)
Μέσο: Ραδιόφωνο
Στη δράση περιλαµβάνεται η παραγωγή και η εκποµπή (µετάδοση)
ραδιοφωνικών µηνυµάτων (ενός γενικού κι επιµέρους θεµατικών).
Μέσο: Τύπος
Η δράση περιλαµβάνει την παραγωγή και προβολή καταχωρήσεων τύπου για
το σύνολο του προγράµµατος καθώς και των βασικών αξόνων και µέτρων
του. Αντίστοιχες επαναλήψεις στις χρονικές αιχµές του Προγράµµατος
γ.
Προωθητικές Ενέργειες
Έντυπα
H δράση περιλαµβάνει το σχεδιασµό, την παραγωγή και διανοµή έντυπου
υλικού σχετικά µε το συνολικό Πρόγραµµα και τους επί µέρους Άξονες
Προτεραιότητας και µέτρα. Παράλληλα θα τυπωθούν οι Αποφάσεις –οδηγοί
των διαδικασιών ένταξης, υλοποίησης και πληρωµής επενδυτικών σχεδίων.
Λοιπό προωθητικό υλικό
Η δράση περιλαµβάνει το σχεδιασµό, την παραγωγή και διανοµή διαφόρων
τύπων προωθητικού υλικού, που θα φέρουν το λογότυπο του ΕΠΑΛ , µε
σκοπό την ευρεία διάδοση του προγράµµατος.
Συνέδριο
Η δράση αυτή περιλαµβάνει την διοργάνωση συνεδρίου για την καλύτερη
ενηµέρωση και ανταλλαγή απόψεων ανάµεσα σε υπηρεσιακούς παράγοντες
του επιχειρησιακού προγράµµατος, δυνητικούς δικαιούχος (αλιείς,
υδατοκαλλιεργητές, µεταποιητές κλπ) και επιστηµονικούς φορείς.
Ενηµερωτικά δελτία, δελτία Τύπου, mailing, αρθρογραφία, συνεντεύξεις Τύπου
Η δράση αυτή θα είναι συνεχής και θα δρα µαζί µε το σύστηµα επικοινωνιακής
υποδοµής ώστε να δηµιουργηθεί ένα κλίµα συνεχούς εγρήγορσης.
Παραγωγή CD-ROMs
Εκτός της ιστοσελίδας που αναφέρεται στο σύστηµα επικοινωνιακής
υποδοµής, µε τη συγκεκριµένη δράση προβλέπεται η παραγωγή CD-ROMs
Τα CD-ROMs θα διανεµηθούν σε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς κλπ.
Παραγωγή ντοκιµαντέρ
Η δράση περιλαµβάνει την παραγωγή ντοκιµαντέρ για το Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα Αλιείας.
δ. ∆ράσεις Άµεσης Επικοινωνίας
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Εκθέσεις
Το Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ θα συµµετέχει στα πλαίσια κλαδικών- τοµεακών και λοιπών
εκθέσεων.
Ηµερίδες-Σεµινάρια
Το µέσο αυτό θα χρησιµοποιηθεί σηµαντικά καθώς εξυπηρετεί όλους τους
επικοινωνιακούς στόχους - της ενηµέρωσης, της εκπαίδευσης, της
παρακίνησης.
Θα απευθύνονται σε Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο στους :
 Στους δυνητικούς δικαιούχους των µέτρων του Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013.
 Στις εµπλεκόµενες µε το πρόγραµµα περιφερειακές και τοπικές αρχές,
και λοιπές αρµόδιες δηµόσιες αρχές (Αλιείας).
 Στους σχετιζόµενους οικονοµικούς κύκλους και επαγγελµατικές ή
κλαδικές οργανώσεις του τοµέα της αλιείας.
 Σους σχετιζόµενους οικονοµικούς και κοινωνικούς εταίρους, στις µη
κυβερνητικές οργανώσεις, στις οργανώσεις που εκπροσωπούν
επιχειρήσεις και στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα.
11.1.4 ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
Η ενδεικτική κοστολόγηση των µέτρων και δράσεων ∆ηµοσιοποίησης
διαµορφώνει τον συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισµό του Σχεδίου ∆ράσης
στο ύψος των 1,6 εκατ. EURO, ποσοστό δηλαδή 22,85% του συνολικού
προϋπολογισµού του Άξονα της Τεχνικής Βοήθειας.
Επί του συνολικού προϋπολογισµού των µέτρων & δράσεων πληροφόρησης
και δηµοσιότητας εκτιµάται ότι περίπου το 70% θα καταναλωθεί σε µέτρα για
δυνητικούς δικαιούχους και δικαιούχους και το υπόλοιπο 30% θα καταναλωθεί
σε µέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας για το ευρύ κοινό.
H κατανοµή των δαπανών µεταξύ των διαφόρων µέσων µαζικής επικοινωνίας
θα γίνει κατ' εφαρµογή των σχετικών διατάξεων του οικείου Νόµου.
Το ίδιο ισχύει και για την κατανοµή των δαπανών µεταξύ των µέσων εθνικής
εµβέλειας και περιφερειακής εµβέλειας όπου η σχέση διαµορφώνεται στο
70:30
11.2 ΟΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
11.2.1. Ευθύνες ∆ιαχειριστικής Αρχής
Α. Μέτρα πληροφόρησης για δυνητικούς δικαιούχους
Η διαχειριστική αρχή εξασφαλίζει την ευρεία διάδοση του επιχειρησιακού
προγράµµατος, µε λεπτοµέρειες σχετικά µε τη χρηµατοδοτική συνδροµή του
ΕΤΑ και τη διάθεσή του σε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη. Επιπροσθέτως, η
διαχειριστική αρχή µεριµνά, ώστε να διαδίδονται όσο το δυνατόν ευρύτερα οι
πληροφορίες σχετικά µε τις ευκαιρίες χρηµατοδότησης που προσφέρει η
συνδροµή την οποία παρέχουν από κοινού η Κοινότητα και το κράτος µέλος
µέσω του επιχειρησιακού προγράµµατος.
Η ∆ιαχειριστική Αρχή παρέχει στους δυνητικούς δικαιούχους σαφείς και
λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε τα εξής:
I. Τους όρους επιλεξιµότητας οι οποίοι πρέπει να πληρούνται για την
επιλογή για χρηµατοδότηση στο πλαίσιο του Προγράµµατος
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II. Την περιγραφή των διαδικασιών για την εξέταση των αιτήσεων
χρηµατοδότησης και των σχετικών χρονικών περιόδων
III. Τα κριτήρια για την επιλογή των προς χρηµατοδότηση πράξεων
IV. Τους αρµόδιους επικοινωνίας σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο
οι οποίοι µπορούν να παράσχουν πληροφορίες σχετικά µε το
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
Η διαχειριστική αρχή ενηµερώνει τους δυνητικούς δικαιούχους ότι η αποδοχή
της χρηµατοδότησης συνιστά επίσης αποδοχή της εγγραφής τους στον
κατάλογο δικαιούχων που δηµοσιεύεται και περιλαµβάνει τους δικαιούχους,
τις ονοµασίες των πράξεων και τα ποσά δηµόσιας χρηµατοδότησης που
χορηγούται στις πράξεις.
Η ∆ιαχειριστική Αρχή φροντίζει για τη συµµετοχή στα µέτρα πληροφόρησης
και δηµοσιότητας, σύµφωνα µε τις εθνικές διατάξεις και πρακτικές,
τουλάχιστον ενός από τους ακόλουθους φορείς, οι οποίοι µπορούν να
εξασφαλίσουν ευρεία διάδοση των πληροφοριών, όπως:

Εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές και αναπτυξιακοί οργανισµοί

Κλαδικές και επαγγελµατικές ενώσεις

Οικονοµικοί και κοινωνικοί εταίροι

Μη κυβερνητικές οργανώσεις

Οργανώσεις που εκπροσωπούν επιχειρήσεις

Κέντρα πληροφόρησης σχετικά µε την Ευρώπη και αντιπρόσωποι της
Επιτροπής στα κράτη µέλη

Εκπαιδευτικά ιδρύµατα
Β. Μέτρα πληροφόρησης για δικαιούχους
Η διαχειριστική αρχή ενηµερώνει τους δικαιούχους ότι η αποδοχή της
χρηµατοδότησης συνιστά επίσης αποδοχή της εγγραφής τους στον κατάλογο
δικαιούχων που δηµοσιεύεται.
Γ. Μέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας για το κοινό
Η ∆ιαχειριστική Αρχή εξασφαλίζει ότι εφαρµόζονται τα ακόλουθα µέτρα
πληροφόρησης και δηµοσιότητας:

Μια σηµαντική ενηµερωτική δραστηριότητα µε την οποία θα
δηµοσιοποιείται η έναρξη του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας
2007-2013

Τουλάχιστον µία σηµαντική ενηµερωτική δραστηριότητα ετησίως κατά
την οποία θα παρουσιάζονται τα επιτεύγµατα του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος Αλιείας 2007-2013

Η ανάρτηση της ευρωπαϊκής σηµαίας, από τις 9 Μαΐου και επί µία
εβδοµάδα, µπροστά από τα γραφεία της ∆ιαχειριστικής Αρχής

Η ηλεκτρονική ή µε άλλον τρόπο δηµοσίευση του καταλόγου δικαιούχων,
των ονοµασιών των πράξεων και του ποσού της δηµόσιας
χρηµατοδότησης που χορηγείται στις πράξεις (οι συµµετέχοντες σε
πράξεις που αποσκοπούν στη βελτίωση των επαγγελµατικών
δεξιοτήτων και της κατάρτισης, καθώς και οι δικαιούχοι πρόωρης
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συνταξιοδότησης και γενικότερα στήριξης για πρόωρη αποχώρηση από
τις αλιευτικές δραστηριότητες, δεν κατονοµάζονται).
11.2.2. Ευθύνες ∆ικαιούχου
Ο δικαιούχος, σε εφαρµογή του άρθρου 51 του ΚΑΝ 1198 / 2006, έχει την
ευθύνη για την ενηµέρωση του κοινού για την οικονοµική συνδροµή που
έλαβε µέσω του Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013 και µε τη συγχρηµατοδότηση από το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας και το κράτος µέλος και συγκεκριµένα:

Εάν το συνολικό επιλέξιµο κόστος ενός έργου που συγχρηµατοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας (Ε.Τ.Α.) και αφορά υποδοµή ή
κατασκευή, ξεπερνά τα 500.000€, ο δικαιούχος τοποθετεί πινακίδα στο
εργοτάξιο του έργου κατά τη διάρκεια της υλοποίησής του. Το
ευρωπαϊκό έµβληµα, η αναφορά στο Ε.Τ.Α. και το σύνθηµα: «Επένδυση
στην αειφόρο αλιεία», πρέπει να καταλαµβάνουν τουλάχιστον το 25%
της πινακίδας. Επίσης µετά την ολοκλήρωση του έργου και µέσα το
πολύ σε έξι µήνες, ο δικαιούχος είναι υποχρεωµένος να αναρτήσει -σε
αντικατάσταση της υπάρχουσας- µόνιµη ευδιάκριτη και ευµεγέθη
πινακίδα στην οποία αναγράφονται ο τύπος και η ονοµασία της πράξης,
παράλληλα µε τα πιο πάνω στοιχεία (έµβληµα, σύνθηµα κλπ. τα οποία
πρέπει να καταλαµβάνουν τουλάχιστον το 25% της πινακίδας).

Αντίστοιχη επεξηγηµατική πινακίδα τοποθετείται στις εγκαταστάσεις των
οµάδων που χρηµατοδοτούνται στα πλαίσια του Άξονα 4.

Στις περιπτώσεις που ενδείκνυται, ο δικαιούχος εξασφαλίζει ότι όσοι
συµµετέχουν σε έργο που συγχρηµατοδοτείται από το Ε.Τ.Α. είναι
ενήµεροι για την εν λόγω χρηµατοδότηση. Ο δικαιούχος ενηµερώνει
σαφώς ότι το έργο που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος Αλιείας 2007-2013. Κάθε έγγραφο που αφορά το
συγκεκριµένο
έργο,
συµπεριλαµβανοµένης
της
βεβαίωσης
παρακολούθησης ή άλλου πιστοποιητικού, περιλαµβάνει δήλωση στην
οποία
αναφέρεται
ότι
το
Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα
συγχρηµατοδοτήθηκε από το Ε.Τ.Α.
11.2.3. ∆ιασφάλιση της διαφάνειας της συνδροµής του Ε.Τ.Α.
Η διασφάλιση της διαφάνειας της συνδροµής του Ε.Τ.Α. σε επίπεδο της
οµάδας στόχου θα γίνει µε:

Τη θέση σε εφαρµογή δράσεων πληροφόρησης και δηµοσιότητας όσον
αφορά τη διαχείριση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των
παρεµβάσεων του Ε.Τ.Α.

Την εγκατάσταση κατάλληλης επικοινωνίας σχετικά µε την εξέλιξη των
µέτρων και δράσεων του Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013 καθ’ όλη τη διάρκεια
εφαρµογής του.

Τη δηµοσίευση του περιεχοµένου των παρεµβάσεων του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος Αλιείας 2007-2013 προσδιορίζοντας τη συµβολή του
Ε.Τ.Α. και τη θέση του στη διάθεση των ενδιαφεροµένων (δυνητικών
δικαιούχων και λοιπών) που εκφράζουν σχετικό αίτηµα.
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Τη δηµιουργία υλικού πληροφόρησης και δηµοσιότητας στο οποίο θα
αναφέρονται σαφώς οι στόχοι του Ε.Τ.Α. σύµφωνα µε το άρθρο 4 του
ΚΑΝ. 1198/2006.
Την οργάνωση των πληροφοριών µε συστηµατικό και φιλικό προς το
χρήστη τρόπο, προβλέποντας διακριτά επίπεδα εξειδίκευσης της
πληροφορίας για το ευρύ κοινό και για τους ενδιαφερόµενους δυνητικούς
δικαιούχους.

11.3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
Για την αξιολόγηση των µέτρων πληροφόρησης και δηµοσιότητας θα
αναληφθούν δράσεις και ενέργειες που θα αφορούν:
- Την εκ των προτέρων αξιολόγηση πριν την εφαρµογή των µέτρων
της πληροφόρησης και δηµοσιότητας
- Την ενδιάµεση αξιολόγηση των αναληφθέντων µέτρων
πληροφόρησης και δηµοσιότητας
- Την εκ των υστέρων αξιολόγηση των αναληφθέντων µέτρων
πληροφόρησης και δηµοσιότητας
Στόχος των ανωτέρω ενεργειών είναι να προσδιοριστεί η επίπτωση στην
ενηµέρωση των µέτρων πληροφόρησης και δηµοσιότητας ιδιαίτερα στους
δυνητικούς διαιούχους και το ευρύτερο κοινό.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ
∆ΙΟΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
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12. ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στο παρόν κεφάλαιο «∆ιατάξεις υλοποίησης», παρουσιάζονται οι
προβλεπόµενες από το ΜΕΡΟΣ Α «Περιεχόµενο Επιχειρησιακού
Προγράµµατος» του Εφαρµοστικού κανονισµού, ενότητες και ειδικότερα:
1. Ορισµός αρχών και φορέων, στην οποία προσδιορίζονται οι αρχές
που θα αναλάβουν τους ρόλους της αρχής διαχείρισης, της αρχής
πιστοποίησης και της αρχής ελέγχου που απαιτούνται από το άρθρο
58 του Κανονισµού 1198/2006. Για κάθε µία από τις αρχές αυτές
δίδεται συνοπτική περιγραφή του ρόλου και των αρµοδιοτήτων τους,
και σύνοψη του τρόπου µε τον οποίο θα τις ασκήσουν, λαµβάνοντας
υπόψη την απαίτηση επαρκούς διάκρισης των καθηκόντων. Επιπλέον
γίνεται αναφορά στους ενδιάµεσους φορείς διαχείρισης και στις
αρµοδιότητες που θα εκχωρηθούν από τη διαχειριστική αρχή.
2. Παρακολούθηση, στην οποία περιγράφονται τα επιµέρους στοιχεία
του συστήµατος που προβλέπεται για την παρακολούθηση της
ποιότητας υλοποίησης του ΕΠ και της αποτελεσµατικότητάς του µε
ειδικότερη αναφορά επιτροπή παρακολούθησης του προγράµµατος
(ρόλος, σύνθεση, αρµοδιότητες).
3. Αξιολόγηση, στην οποία περιγράφονται οι αξιολογήσεις του ΕΠ που
προβλέπεται να πραγµατοποιηθούν και ιδιαιτέρως αυτές που
συνδέονται µε την παρακολούθηση του
4. Πληροφόρηση και δηµοσιότητα, στην οποία γίνεται περιγραφή των
µηχανισµών µε τους οποίους θα ικανοποιηθούν οι προβλεπόµενες
κανονιστικές διατάξεις για τη δηµοσιότητα του ΕΠ και των
πράξεων(έργων) και την πληροφόρηση των δυνητικών δικαιούχων και
του κοινού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεισφορά και
προστιθέµενη αξία της κοινοτικής συνδροµής του Ε.Τ.Α.
5. Χρηµατοδοτικές ροές, στην οποία περιγράφονται συνοπτικά οι
διαδικασίες κινητοποίησης και κυκλοφορίας των χρηµατοδοτικών ροών
ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνειά τους.
6. Ανταλλαγή ηλεκτρονικών δεδοµένων, στην οποία περιγράφονται οι
ρυθµίσεις που έχουν συµφωνηθεί µεταξύ της χώρας και της Επιτροπής
για την ανταλλαγή των ηλεκτρονικών δεδοµένων που απαιτούνται για
τη διαχείριση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του ΕΠ.
7. Ολοκληρωµένο Πληροφορικό Σύστηµα (ΟΠΣΑΑ), στην οποία
περιγράφονται τα στοιχεία που θα καταχωρούνται στο ηλεκτρονικό
σύστηµα µε στόχο την αυτοµατοποίηση των διοικητικών διαδικασιών
και την ανταλλαγή δεδοµένων που αφορούν το Ε.Π.ΑΛ µε την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
8. ∆ιασφάλιση της εταιρικής σχέσης, στην οποία περιγράφονται τα
µέτρα που λαµβάνονται για τη διασφάλιση της αρχής της εταιρικής
σχέσης.
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9. Προαγωγή της ισότητας των δύο φύλων στα οποία γίνεται
ειδικότερη αναφορά σε µέτρα που λαµβάνονται για την ενσωµάτωση
της διάστασης του φύλου,
10. Έργα γέφυρες, στην οποία περιγράφονται η διαδικασία εκτέλεσης
πράξεων, των οποίων η εκτέλεσης τους εµπίπτει στη περίοδο
επιλεξιµότητας των δαπανών 2 προγραµµατικών περιόδων.
11. Μέσα Χρηµατοοικονοµικής Τεχνικής, στην οποία περιγράφονται τα
µέσα χρηµατοοικονοµικής τεχνικής για επιχειρήσεις, πρωτίστως µικρές
και µεσαίες
12. Για την κατανόηση των διατάξεων υλοποίησης του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος παρατίθενται οι πιο κάτω ορισµοί:
12.1 «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Αλιείας 2007-2013
(Ε.Σ.Σ.Α.ΑΛ.)» :
το έγγραφο που καταρτίζεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων σε διάλογο µε την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων το οποίο καλύπτει τον Τοµέα της Αλιείας και αποτελεί
µέσο αναφοράς για την εκπόνηση του προγραµµατισµού του
Ευρωπαϊκού Ταµείου Αλιείας (Ε.Τ.Α.)
12.2 «Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας (Ε.Π.ΑΛ)»: έγγραφο το
οποίο υποβάλλεται
από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων και εγκρίνεται από την Επιτροπή και το οποίο περιέχει µία
συγκροτηµένη δέσµη προτεραιοτήτων που θα επιτευχθούν µε την
συνδροµή του Ευρωπαϊκού Ταµείου Αλιείας.
12.3 «άξονας προτεραιότητας»: µία από τις προτεραιότητες της
στρατηγικής στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράµµατος Αλιείας
που περιλαµβάνει οµάδα µέτρων τα οποία σχετίζονται µεταξύ τους
και έχουν συγκεκριµένους µετρήσιµους στόχους,
12.4 «µέτρο»: σειρά πράξεων που έχουν σαν στόχο την εφαρµογή
ενός άξονα προτεραιότητας
12.5 «πράξη»: έργο ή οµάδα έργων που επιλέγονται από τη
διαχειριστική αρχή του επιχειρησιακού προγράµµατος αλιείας ή µε
ευθύνη της, σύµφωνα µε κριτήρια που καθορίζονται από την επιτροπή
παρακολούθησης και υλοποιούνται από έναν ή περισσότερους
δικαιούχους προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι του άξονα
προτεραιότητας µε τον οποίο σχετίζονται,
12.6 «δικαιούχος»: Φυσικό ή Νοµικό πρόσωπο που είναι ο τελικός
αποδέκτης της δηµόσιας ενίσχυσης
12.7 «δηµόσια δαπάνη»: κάθε δηµόσια συνεισφορά στη
χρηµατοδότηση πράξεων από τον κρατικό προϋπολογισµό, τον
προϋπολογισµό περιφερειακών ή τοπικών αρχών ή τον
προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στα πλαίσια του
κανονισµού για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας καθώς και κάθε
παρόµοια δαπάνη. Κάθε συµµετοχή στη χρηµατοδότηση από τον
προϋπολογισµό πράξεων φορέων ή ενώσεων του δηµόσιου τοµέα,
µίας ή περισσοτέρων περιφερειακών ή τοπικών αρχών ή φορέων του
δηµόσιου τοµέα που ενεργούν σύµφωνα µε την οδηγία 2004/18/EΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 31ης Μαρτίου
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2004, περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµόσιων
συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, νοείται ως
παρεµφερής δαπάνη,
12.8 «ενδιάµεσος φορέας»: κάθε δηµόσιος ή ιδιωτικός φορέας ή
υπηρεσία ο οποίος ενεργεί υπό την ευθύνη διαχειριστικής αρχής ή
αρχής πιστοποίησης ή ο οποίος εκτελεί καθήκοντα για λογαριασµό µιας
τέτοιας αρχής σε σχέση µε δικαιούχους που υλοποιούν πράξεις,
12.9 «παρατυπία»: κάθε παράβαση διάταξης του κοινοτικού δικαίου η
οποία προκύπτει από πράξη ή παράλειψη οικονοµικού φορέα και η
οποία ζηµιώνει ή ενδέχεται να ζηµιώσει το γενικό προϋπολογισµό της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε τον καταλογισµό στον κοινοτικό
προϋπολογισµό αδικαιολόγητης δαπάνης.
12.10 «Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων» το πληροφοριακό σύστηµα του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, όπου δύνανται να
καταχωρούνται τα δεδοµένα που αφορούν το Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα της Αλιείας 2007-2013.
12.11 «Κανονισµοί» : α) ο αριθµ. 1198/2006 Κανονισµός (Ε.Κ.) του
Συµβουλίου της 27-7-2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας» και β)
ο αριθµ. 498/2007 Κανονισµός (Ε.Κ.) της Επιτροπής «σχετικά µε τη
θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του καν. (ΕΚ) 1198/2006
του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ
Ο συντονισµός µεταξύ των επιχειρησιακών προγραµµάτων που
χρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας(ΕΤΑ), από το Εθνικό
Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ( ΕΣΠΑ) -Ταµεία ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και Ταµείο
Συνοχής, και από το ΕΓΤΑΑ, ασκείται από την Εθνική Αρχή Συντονισµού και
τις ειδικές υπηρεσίες διαχείρισης
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
Αλιείας(ΕΠΑΛ) και του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης(ΠΑΑ), σε
συνεργασία µε αρµόδιες εθνικές αρχές, κατά τον προγραµµατισµό και την
παρακολούθηση της υλοποίησης των αντίστοιχων δράσεων.
Ο συντονισµός αυτός ασκείται µέσω µηχανισµού προώθησης της
συµπληρωµατικότητας των δράσεων, χωρικά (περιοχή παρέµβασης) και
θεµατικά (τοµέας παρέµβασης), που λειτουργεί σε επίπεδο α)
Προγραµµατισµού, β) Παρακολούθησης υλοποίησης (∆ιαχειριστικές Αρχές),
και γ) Επανεξέτασης Στρατηγικής (Εθνική
Αρχή Συντονισµού και
∆ιαχειριστικές Αρχές του ΕΠΑΛ και του ΠΑΑ ).
Στο πρώτο επίπεδο, ο µηχανισµός αυτός εξειδικεύει κατευθύνσεις για τη
διασφάλιση της συµπληρωµατικότητας και του διαχωρισµού των δράσεων και
συντονίζει το πλαίσιο εφαρµογής τους, θεµατικά και γεωγραφικά.
Στο δεύτερο επίπεδο, οι διαχειριστικές Αρχές (∆Α) των Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας
(ΕΠΑΛ)και του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) τηρούν τις
κατευθύνσεις κατά τη διαδικασία επιλογής των συγχρηµατοδοτούµενων
πράξεων. Σε ετήσια βάση, συντάσσουν ειδική αναφορά, µε την βοήθεια των
πληροφοριακών συστηµάτων (ηλεκτρονικές διασταυρώσεις στοιχείων κλπ)
του ΕΣΠΑ(ΟΠΣ) και των προγραµµάτων ΕΠΑΛ και ΠΑΑ(ΟΠΣΑΑ), για την
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πρόοδο και αποτελεσµατικότητα των δράσεων µε χρήση των κωδικών
θεµατικής και χωρικής διάστασης και τις γνωστοποιούν στον µηχανισµό αυτό.
Στο τρίτο επίπεδο και στο πλαίσιο της ανωτέρω ειδικής αναφοράς, ο
µηχανισµός, εξετάζει την πρόοδο και αποτελεσµατικότητα των δράσεων,
προσδιορίζει την ανάγκη αναθεώρησης των κατευθύνσεων και της κατανοµής
των Κοινοτικών πόρων, συνεπεία αλλαγών στις προτεραιότητες (κοινοτικές,
εθνικές, περιφερειακές) ή στις συνθήκες υλοποίησής τους και εισηγείται µέτρα
στην Ετήσια ∆ιάσκεψη των προέδρων των Επιτροπών Παρακολούθησης.
12.1 ΑΡΧΕΣ & ΦΟΡΕΙΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Καν. (ΕΚ) 1198/2006 και ειδικότερα τα όσα
προβλέπονται στα άρθρα 58 έως 61, για το επιχειρησιακό πρόγραµµα (ΕΠ)
ορίζονται η διαχειριστική αρχή, η αρχή πιστοποίησης και η αρχή ελέγχου και
προσδιορίζονται οι ενδιάµεσοι φορείς που θα χρησιµοποιηθούν για τη
διαχείρισή του. Η εξειδίκευση των αρµοδιοτήτων µε την απαραίτητη διάκριση
καθηκόντων και ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας αυτών των αρχών και
φορέων καθορίζονται µε νόµο ενώ για την εφαρµογή των αρµοδιοτήτων τους
θα εκδοθούν επί µέρους κανονιστικές πράξεις.
Αναλυτική περιγραφή του τρόπου άσκησης των αρµοδιοτήτων κάθε αρχής και
φορέα στην διαχείριση και τον έλεγχο του ΕΠ θα γίνει στην περιγραφή του
Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου του ΕΠ που θα κοινοποιηθεί στην
Επιτροπή ΕΚ σύµφωνα µε το άρθρο 71 «σύσταση των συστηµάτων
διαχείρισης και ελέγχου» του Καν. (ΕΚ) 1198/2006.
Την εκπροσώπηση της Ελλάδας έναντι της ΕΕ για θέµατα που άπτονται του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος, αναλαµβάνει το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης &Τροφίµων.
Α) ∆ιαχειριστική αρχή του επιχειρησιακού προγράµµατος
Η διαχείριση του επιχειρησιακού προγράµµατος Αλιείας (άρθρο 59 του
κανονισµού 1198/2006) ασκείται µέσω της Ειδικής Υπηρεσίας, της
∆ιαχειριστικής Αρχής του Ε.Π ΑΛΙΕΙΑ2000-2006 του Γ Κ.Π.Σ, η οποία
λειτουργεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης& Τροφίµων / Ειδική
Γραµµατεία Προγραµατισµού & Εφαρµογών Γ Κ.Π.Σ. Η ανάθεση των νέων
αρµοδιοτήτων, σύµφωνα µε το παρόν κεφάλαιο, της ∆ιαχειριστικής Αρχής του
Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ 2000-2006 θα γίνει µε κοινή απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίµων και των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
και Αποκέντρωσης και Οικονοµίας και Οικονοµικών. Η ∆ιαχειριστική Αρχή
είναι ανεξάρτητη από την Αρχή πιστοποίησης και την Επιτροπή
∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου .
Η διαχειριστική αρχή είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και την υλοποίηση του
επιχειρησιακού προγράµµατος σύµφωνα µε την αρχή της χρηστής
δηµοσιονοµικής διαχείρισης και ασκεί τις αρµοδιότητες που προβλέπονται στο
άρθρο 59 του ίδιου Κανονισµού.
Ειδικότερα η διαχειριστική αρχή του ΕΠ είναι υπεύθυνη να :
(i)
∆ιασφαλίζει την επιλογή των προς χρηµατοδότηση πράξεων σύµφωνα
µε τα κριτήρια που εφαρµόζονται στο ΕΠ καθώς και τη συµµόρφωση
των συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων µε τους ισχύοντες κοινοτικούς
και εθνικούς κανόνες, καθ' όλη την περίοδο υλοποίησής τους,
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(ii)

Στο πλαίσιο αυτό η διαχειριστική αρχή:
• Μεριµνά, µέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς
δικαιούχους λεπτοµερών πληροφοριών σχετικά µε:
− τους όρους επιλεξιµότητας τους οποίους πρέπει να πληρούν οι
προτεινόµενες πράξεις προκειµένου να ενταχθούν για
χρηµατοδότηση στο πλαίσιο του ΕΠ,
− τις διαδικασίες για την εξέταση των αιτήσεων χρηµατοδότησης
και των σχετικών χρονικών περιόδων,
− τα κριτήρια για την ένταξη των προς χρηµατοδότηση πράξεων,
− τους αρµόδιους σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, οι
οποίοι µπορούν να παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε τα ΕΠ,
− τη δηµοσιοποίηση καταλόγου στον οποίο παρατίθενται ο τίτλος
των πράξεων, οι δικαιούχοι και το ποσό της δηµόσιας
χρηµατοδότησης που χορηγείται.
• Εφαρµόζει διαδικασίες αξιολόγησης των πράξεων µε βάση τα
κριτήρια ένταξης που εγκρίνονται από την επιτροπή
παρακολούθησης του ΕΠ. Οι προτάσεις που δεν έχουν αξιολογηθεί
ή δεν έχουν λάβει θετική αξιολόγηση δεν δύναται να ενταχθούν στο
ΕΠ. Ως οµάδες κριτηρίων δύναται να χρησιµοποιεί τη σκοπιµότητα
της πράξης, τη συµβατότητα της πράξης µε τις εθνικές και
κοινοτικές πολιτικές, τη συµβολή της πράξης στους στόχους του
ΕΠ, τη φύση και το είδος της πράξης στο πλαίσιο της
διενεργούµενης πρόσκλησης, την πληρότητα και την ωριµότητα της
πράξης. Στις περιπτώσεις πράξεων για τις οποίες κατά τη χρονική
στιγµή υποβολής τους στο ΕΠ έχουν αναληφθεί νοµικές δεσµεύσεις
ή βρίσκονται σε εκτέλεση ή περατώθηκαν µετά την ηµεροµηνία
έναρξης της επιλεξιµότητας, συνεκτιµά τυχόν αξιολογήσεις που
έχουν διενεργηθεί από αρµόδιες αρχές και διασφαλίζει ότι η επιλογή
των πράξεων ικανοποιεί τα κριτήρια που εφαρµόζονται για το ΕΠ.
• Εκδίδει την απόφαση ένταξης πράξεων στο ΕΠ και ενηµερώνει
γραπτώς τον δικαιούχο για όλες τις υποχρεώσεις που αναλαµβάνει.
Ενηµερώνει γραπτώς µε επαρκή αιτιολόγηση τους φορείς των
οποίων οι προτάσεις δεν έγιναν αποδεκτές, προκειµένου να
καταστεί δυνατή η βελτίωση τους σε µεταγενέστερη υποβολή τους.
• Προβαίνει σε εξέταση των σταδίων εξέλιξης δηµοσίων συµβάσεων
και ιδίως κατά τη διαδικασία διακήρυξης, ανάθεσης και
τροποποίησης σύµβασης. Η διαχειριστική αρχή εκφράζει τη
σύµφωνη γνώµη της εντός δέκα (15) εργασίµων ηµερών
Επαληθεύει την παράδοση των συγχρηµατοδοτούµενων προϊόντων και
υπηρεσιών και την πραγµατοποίηση των δαπανών που δηλώνουν οι
δικαιούχοι για τις διάφορες πράξεις, καθώς και τη συµµόρφωσή τους
προς τους κοινοτικούς και τους εθνικούς κανόνες.
Στο πλαίσιο αυτό η διαχειριστική αρχή:
• διενεργεί διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις, οι οποίες
καλύπτουν κατάλληλα τις διοικητικές, δηµοσιονοµικές, τεχνικές και
φυσικές πτυχές των υλοποιούµενων πράξεων. Ειδικότερα διενεργεί:
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(α) διοικητικές επαληθεύσεις για κάθε δήλωση δαπανών που
υποβάλλεται από τους δικαιούχους, κατά τις οποίες
επιβεβαιώνονται µε τα κατάλληλα έγγραφα, ότι:
 η δηλωθείσα δαπάνη είναι πραγµατική,
 τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες έχουν παραδοθεί σύµφωνα
µε την απόφαση ένταξης,
 οι δηλώσεις δαπανών από τους δικαιούχους είναι
ακριβείς,
 η πράξη και η δαπάνη είναι σύµφωνες µε το εθνικό και
κοινοτικό δίκαιο
 τηρήθηκαν οι κατάλληλες διαδικασίες για την αποφυγή
διπλής χρηµατοδότησης της δαπάνης από άλλα κοινοτικά
ή εθνικά χρηµατοδοτικά µέσα ή από άλλη προγραµµατική
περίοδο.
Στην περίπτωση µεγάλου πλήθους δικαιολογητικών εγγράφων
είναι δυνατόν να πραγµατοποιούνται δειγµατοληπτικές
επαληθεύσεις βάσει µεθόδου δειγµατοληψίας.
Το αργότερο κατά την πρώτη δήλωση δαπάνης του δικαιούχου,
η διαχειριστική αρχή επιβεβαιώνει την εφαρµογή των όρων και
προϋποθέσεων που ενδεχοµένως έχει θέσει κατά την εξέταση
της διαδικασίας ανάθεσης των δηµοσίων συµβάσεων. Η
διαχειριστική αρχή παρακολουθεί τη συµµόρφωση της
σύµβασης µε την εθνική και κοινοτική νοµοθεσία καθ΄ όλη τη
διάρκεια υλοποίησής της.
(β) επιτόπιες επαληθεύσεις επιµέρους πράξεων κατά τις οποίες
επαληθεύεται ότι οι πράξεις όντως εκτελούνται και τα
παραδιδόµενα προϊόντα ή/και παρεχόµενες υπηρεσίες
συµµορφώνονται προς τους όρους της αντίστοιχης σύµβασης ή
απόφασης χορήγησης ενίσχυσης, η φυσική πρόοδος της
πράξης, η τήρηση των κοινοτικών κανόνων όσον αφορά τη
δηµοσιότητα και η επαλήθευση της ακρίβειας των
πληροφοριών που παρέχει ο δικαιούχος όσον αφορά τη φυσική
και οικονοµική πρόοδο της πράξης.
Για τις πράξεις που η επαλήθευσή τους επιτοπίως, γίνεται
δειγµατοληπτικά, η διαχειριστική αρχή τηρεί αρχεία που
περιγράφουν και δικαιολογούν τη δειγµατοληπτική µέθοδο που
καθορίζουν τις πράξεις ή τις συναλλαγές που επιλέγονται προς
επαλήθευση. Η διαχειριστική αρχή καθορίζει το µέγεθος του
δείγµατος, προκειµένου να αποκτήσει εύλογη βεβαιότητα ως
προς τη νοµιµότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων
όσον αφορά το επίπεδο κινδύνου που διαπιστώνεται από την
διαχειριστική αρχή για τον τύπο των σχετικών δικαιούχων και
πράξεων. Η διαχειριστική αρχή επανεξετάζει τη µέθοδο
δειγµατοληψίας σε ετήσια βάση σύµφωνα µε τους κανόνες του
Σ∆Ε.
• Τηρεί αρχείο των διενεργούµενων επαληθεύσεων στο ΟΠΣΑΑ,
όπου για κάθε επαλήθευση αναφέρονται οι εργασίες που
υλοποιήθηκαν για την επαλήθευση, η ηµεροµηνία και τα
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αποτελέσµατα της επαλήθευσης και τα µέτρα που ελήφθησαν στις
περιπτώσεις ανεύρεσης παρατυπιών. Τα πορίσµατα των επιτόπιων
επαληθεύσεων καταχωρούνται στο ΟΠΣΑΑ και κοινοποιούνται στο
δικαιούχο και στο φορέα που είναι αρµόδιος για τη χορήγηση
ενισχύσεων στην περίπτωση κρατικών ενισχύσεων.
• Στην περίπτωση που η διαχειριστική αρχή ή ο ενδιάµεσος φορέας
διαχείρισης είναι και δικαιούχος στο πλαίσιο του ΕΠ, η υλοποίηση
της πράξης θα γίνεται από µονάδα διαφορετική από τη µονάδα που
είναι αρµόδια για τη διενέργεια των επαληθεύσεων, ώστε να
διασφαλίζεται η απαιτούµενη διάκριση καθηκόντων.
(iii)
διασφαλίζει τη συλλογή, καταχώρηση και αποθήκευση στο ΟΠΣΑΑ
λογιστικών εγγραφών για κάθε πράξη στο πλαίσιο του ΕΠ καθώς και τη
συλλογή και καταχώρηση στο ΟΠΣΑΑ των δεδοµένων υλοποίησης
που απαιτούνται για τη χρηµατοοικονοµική διαχείριση, την
παρακολούθηση, τις επαληθεύσεις, τους ελέγχους και την αξιολόγηση.
Μεριµνά για την πληρότητα και επάρκεια των στοιχείων που
καταχωρούνται στο ΟΠΣΑΑ.
Στο πλαίσιο αυτό η διαχειριστική αρχή:
• συλλέγει µέσω περιοδικών αναφορών βάσει τυποποιηµένων
εντύπων και τηρεί στο ΟΠΣΑΑ και στο φάκελο της πράξης,
λογιστικές εγγραφές για κάθε πράξη, καθώς και δεδοµένα
υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηµατοοικονοµική διαχείριση,
την παρακολούθηση, τις επαληθεύσεις, τους ελέγχους και την
αξιολόγηση,
• παρακολουθεί την τήρηση των υποχρεώσεων των δικαιούχων για
την υποβολή όλων των δεδοµένων υλοποίησης των πράξεων που
απαιτούνται για τη χρηµατοοικονοµική διαχείριση, την
παρακολούθηση, τις επαληθεύσεις, τους ελέγχους και την
αξιολόγηση των δράσεων,
• έχει την ευθύνη της ποιότητας και πληρότητας των στοιχείων που
καταχωρούνται στο ΟΠΣΑΑ.
• διασφαλίζει την πρόσβαση της αρχής πιστοποίησης και της αρχής
ελέγχου στα εν λόγω στοιχεία.
Σηµειώνουµε ότι µέχρι την πλήρη εγατάσταση και λειτουργία του ΟΠΣΑΑ,
τα στοιχεία του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007- 2013,
καταχωρούνται στο Ολοκληρωµένο Πληρωφοριακό Σύστηµα (ΟΠΣ) του
Υπουργείου Οικονοµία; & Οικονοµικών.
(iv)
διασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι και οι άλλοι φορείς που εµπλέκονται στην
υλοποίηση πράξεων τηρούν είτε χωριστό λογιστικό σύστηµα είτε
επαρκή λογιστική κωδικοποίηση για όλες τις συναλλαγές που έχουν
σχέση µε την πράξη µε την επιφύλαξη των εθνικών λογιστικών
κανόνων,
Στο πλαίσιο αυτό η διαχειριστική αρχή λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα
ώστε:
• οι δικαιούχοι που υποχρεούνται από την ελληνική νοµοθεσία να
τηρούν ενιαίο λογιστικό σύστηµα (το Γενικό ή τα Κλαδικά Λογιστικά
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(v)

(vi)

Σχέδια) να δηµιουργήσουν ειδική λογιστική µερίδα για το
συγχρηµατοδοτούµενο έργο,
• οι δικαιούχοι που δεν είναι υποχρεωµένοι από την ελληνική
νοµοθεσία στην τήρηση του Γενικού ή των Κλαδικών Λογιστικών
Σχεδίων, να εφαρµόζουν κατάλληλη λογιστική κωδικοποίηση για το
συγχρηµατοδοτούµενο έργο, όπως αυτή θα οριστεί από τη
διαχειριστική αρχή κατά την έναρξη υλοποίησής του,
διασφαλίζει ότι οι αξιολογήσεις του ΕΠ που αναφέρονται στο άρθρο 47,
του Καν.(ΕΚ) 1198/2006 , εκτελούνται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
στο άρθρα 49και 50 του ιδίου κιανονισµού.
Στο πλαίσιο αυτό η διαχειριστική αρχή:
 προετοιµάζει και οργανώνει τις αξιολογήσεις που προβλέπονται
στο αντίστοιχο υποκεφάλαιο του παρόντος κεφαλαίου κατά τη
διάρκεια της προγραµµατικής περιόδου,
 οργανώνει την παραγωγή και τη συλλογή των απαραίτητων
δεδοµένων για την διεξαγωγή των αξιολογήσεων,
συµπεριλαµβανοµένων των διαφόρων τύπων πληροφοριών που
παρέχονται από το σύστηµα παρακολούθησης,
 κοινοποιεί τα αποτελέσµατα των αξιολογήσεων, στην επιτροπή
παρακολούθησης και την Επιτροπή.
 εξασφαλίζει την κατάλληλη δηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων
των αξιολογήσεων, µε βάση τους κανόνες που αφορούν στην
πρόσβαση στα έγγραφα,
 λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για την αξιοποίηση των
συµπερασµάτων των αξιολογήσεων,
 προτείνει στην επιτροπή παρακολούθησης τη διεξαγωγή
αξιολογήσεων ιδιαιτέρως στις περιπτώσεις που η παρακολούθηση
αναδεικνύει σηµαντικές αποκλίσεις από τους στόχους που έχουν
τεθεί σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις της εθνικής αρχής συντονισµού,
καθορίζει διαδικασίες, σύµφωνα µε τους κανόνες του συστήµατος
διαχείρισης & ελέγχου, για τη διασφάλιση της τήρησης όλων των
εγγράφων σχετικά µε τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους που
απαιτούνται για τη διασφάλιση επαρκούς διαδροµής ελέγχου. Οι
διαδικασίες αυτές πρέπει να διασφαλίζουν ότι:
• τηρούνται όλα τα απαραίτητα έγγραφα (πρωτότυπα ή επικυρωµένα
αντίγραφα) στο κατάλληλο επίπεδο (διαχειριστική αρχή, ενδιάµεσος
φορέας διαχείρισης, δικαιούχος) για την εξασφάλιση επαρκούς
διαδροµής ελέγχου σύµφωνα µε την παράγραφο (στ) του άρθρου
59 του καν.(ΕΚ)1198/2006,
• στην περίπτωση τήρησης εγγράφων σε ηλεκτρονική µορφή, τα
ηλεκτρονικά συστήµατα τήρησης των εγγράφων συµµορφώνονται
µε αποδεκτά πρότυπα ασφάλειας ώστε να διασφαλίζεται ότι τα
ηλεκτρονικά έγγραφα πληρούν τους εθνικούς κανόνες και είναι
αξιόπιστα,
• όλα τα έγγραφα τηρούνται για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον τριών
ετών από τη γνωστοποίηση της γνώµης της Επιτροπής σχετικά µε
το περιεχόµενο της δήλωσης κλεισίµατος του ΕΠ ή µερικού
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κλεισίµατος, µε την επιφύλαξη των κανόνων που διέπουν τις
κρατικές ενισχύσεις,
• ο δικαιούχος παρέχει πρόσβαση στα τηρούµενα από αυτόν
έγγραφα που σχετίζονται µε την υλοποίηση της
συγχρηµατοδοτούµενης πράξης αλλά και αντίγραφα ή
αποσπάσµατα αυτών σε εξουσιοδοτηµένα για το σκοπό αυτό άτοµα
της διαχειριστικής αρχής, του ενδιάµεσου φορέα διαχείρισης, της
αρχής πιστοποίησης, της αρχής ελέγχου, της Επιτροπής και των
εξουσιοδοτηµένων αυτής αντιπροσώπων,
• τα ονόµατα των φορέων που διαθέτουν τα πρωτογενή έγγραφα που
απαιτούνται για την εξασφάλιση επαρκούς διαδροµής ελέγχου, και η
τοποθεσία που βρίσκονται οι έδρες των φορέων αυτών είναι
γνωστά στη διαχειριστική αρχή, τον ενδιάµεσο φορέα διαχείρισης
και τηρούνται στο ΟΠΣΑΑ.
(vii) διασφαλίζει ότι η αρχή πιστοποίησης λαµβάνει τις αναγκαίες
πληροφορίες σχετικά µε τις διαδικασίες και τις επαληθεύσεις για
σκοπούς πιστοποίησης,
Στο πλαίσιο αυτό η διαχειριστική αρχή:
• µεριµνά για την έγκαιρη ενηµέρωση του ΟΠΣΑΑ µε όλα τα στοιχεία
που απαιτούνται προκειµένου η αρχή πιστοποίησης να εκτελέσει
τους απαραίτητους ελέγχους για την πιστοποίηση των δαπανών,
• συνεργάζεται µε την αρχή πιστοποίησης προκειµένου να
αποσαφηνιστεί οποιοδήποτε θέµα ανακύπτει σχετικά µε την
πιστοποίηση εγκεκριµένων δαπανών,
(viii) υποστηρίζει τις εργασίες της επιτροπής παρακολούθησης και τον
εφοδιασµό της µε τα απαιτούµενα έγγραφα τα οποία καθιστούν δυνατή
την παρακολούθηση της ποιότητας υλοποίησης του ΕΠ σε σχέση µε
τους στόχους του,
Στο πλαίσιο αυτό η διαχειριστική αρχή:
• µεριµνά για τη συλλογή και επεξεργασία όλων των στοιχείων που
απαιτούνται για την παρακολούθηση της ποιότητας και της
αποτελεσµατικότητας της υλοποίησης του ΕΠ από την επιτροπή
παρακολούθησης και τη λήψη αποφάσεων από αυτήν,
• µεριµνά για την υλοποίηση των αποφάσεων της επιτροπής
παρακολούθησης,
(ix)
συντάσσει και υποβάλλει στην Επιτροπή, µετά την έγκριση της
επιτροπής παρακολούθησης, την ετήσια και τελική έκθεση εκτέλεσης
του ΕΠ σχετικά µε την υλοποίηση, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο
67 του Καν. (ΕΚ) 11198/2006, µε βάση τα στοιχεία του ΟΠΣΑΑ.
(x)
Τη διασφάλιση της συµµόρφωσης προς τις απαιτήσεις ενηµέρωσης και
δηµοσιότητας που ορίζονται στο άρθρο 51 του Καν. (ΕΚ) 1198/2006
Στο πλαίσιο αυτό η διαχειριστική αρχή:

Εκπονεί αναλυτικά µέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας του ΕΠ
σύµφωνα µε το σχέδιο δράσης πληροφόρησης και δηµοσιότητας
καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση του σχεδίου, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 28 έως 33 του Καν. (ΕΚ) 498/2007.
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Υλοποιεί τα προβλεπόµενα στα µέτρα πληροφόρησης και
δηµοσιότητας του ΕΠ, ενηµερώνει σχετικά την επιτροπή
παρακολούθησης του ΕΠ και την Επιτροπή ΕΚ και αξιολογεί την
αποτελεσµατικότητά τους.

Παρακολουθεί την πορεία της υλοποίησης των µέτρων-δράσεων
δηµοσιότητας, η υλοποίηση των οποίων έχει αναληφθεί από
ενδιάµεσους φορείς διαχείρισης

Ενηµερώνει τους δικαιούχους για τις ενέργειες δηµοσιότητας που
αναλαµβάνουν στο πλαίσιο εκτέλεσης πράξεων και παρακολουθεί
την ορθή τήρηση των υποχρεώσεων αυτών.
(xi)
Την παρακολούθηση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας της
υλοποίησης του ΕΠ και τη σύνταξη και υποβολή στην επιτροπή
παρακολούθησης του ΕΠ προτάσεων για αναθεώρησή του σύµφωνα
µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 18 του Κανονισµού (ΕΚ) 1198/2006
(xii) παρακολουθεί τα έσοδα που προκύπτουν από έργα που παράγουν
έσοδα και ενηµερώνει σχετικά την αρχή πιστοποίησης, ιδίως για τα
έργα των οποίων τα έσοδα δεν είναι δυνατό να εκτιµηθούν εκ των
προτέρων,
(xiii) συµµετέχει στην από κοινού µε την Επιτροπή στην ετήσια εξέταση της
υλοποίησης του ΕΠ, ενηµερώνει την επιτροπή παρακολούθησης για τα
αποτελέσµατά της και παρακολουθεί τη συνέχεια που δίδεται στα
σχόλιά της,
(xiv) προβαίνει σε ακύρωση µέρους ή του συνόλου της κοινοτικής
συνεισφοράς της πράξης η οποία επιβάλλεται βάσει πορίσµατος
επαλήθευσης ή πορίσµατος ελέγχου της αρχής ελέγχου,
(xv) εισηγείται στον υπουργό για την έκδοση απόφασης ανάκτησης
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών τα οποία διαπιστώνονται βάσει
των επαληθεύσεων που διενεργεί,
(xvi) µεριµνά για την εφαρµογή και εξειδίκευση των οριζόµενων στην κοινή
υπουργική απόφαση έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΕΠ στο πλαίσιο της υλοποίησης του
ΕΠ.
Επιπλέον των ανωτέρω αρµοδιοτήτων, η διαχειριστική αρχή του ΕΠ
συντονίζει και εποπτεύει την άσκηση των αρµοδιοτήτων των ενδιάµεσων
φορέων διαχείρισης και έχει την τελική ευθύνη έναντι της Επιτροπής.
Ειδικότερα:
(xvii) συντονίζει και εποπτεύει την άσκηση των αρµοδιοτήτων των
ενδιάµεσων φορέων διαχείρισης σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του
συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου και έχει την τελική ευθύνη έναντι
της Επιτροπής για το ΕΠ. Στο πλαίσιο αυτό:
 µεριµνά για την ύπαρξη και πλήρη εφαρµογή συστήµατος
αναφοράς και παρακολούθησης των δράσεων, η διαχείριση των
οποίων έχει εκχωρηθεί σε ενδιάµεσους φορείς διαχείρισης,
 παρακολουθεί την ορθή και έγκαιρη ενηµέρωση του ΟΠΣΑΑ µε τα
απαραίτητα δεδοµένα και έγγραφα από τους ενδιάµεσους φορείς
διαχείρισης,
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(xviii) διασφαλίζει ότι η αρχή πιστοποίησης λαµβάνει τις αναγκαίες
πληροφορίες σχετικά µε τις διαδικασίες και τις επαληθεύσεις για
σκοπούς πιστοποίησης. Στο πλαίσιο αυτό εποπτεύει και συντονίζει
πριν από κάθε αίτηµα πληρωµής την πληρότητα των πληροφοριών
που παρέχονται στην αρχή πιστοποίησης,
(xix) παρέχει κατευθύνσεις στους ενδιάµεσους φορείς διαχείρισης για
προτάσεις αναθεώρησης του ΕΠ τις οποίες συνθέτει, επεξεργάζεται και
τις υποβάλλει στην επιτροπή παρακολούθησης.
Β) Αρχή πιστοποίησης
Η αρχή πιστοποίησης είναι υπεύθυνη για την πιστοποίηση των καταστάσεων
δαπανών και αιτήσεων πληρωµών πριν αυτές διαβιβαστούν στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή Στο πλαίσιο αυτό η αρχή πιστοποίησης εκτελεί τα καθήκοντα που
προβλέπονται στο άρθρο 60 του Καν. (ΕΚ) 1198/2006. Ειδικότερα:
(i)
καταρτίζει και υποβάλλει ηλεκτρονικά πιστοποιηµένες δηλώσεις
δαπανών και αιτήσεις πληρωµών στην Επιτροπή κατά τα
προβλεπόµενα στο άρθρο 78 του Κανονισµού (ΕΚ) 1198/2006.
(ii)
πιστοποιεί ότι:

η δήλωση δαπανών είναι ακριβής, ότι είναι προϊόν αξιόπιστων
λογιστικών συστηµάτων και ότι στηρίζεται σε επαληθεύσιµα
δικαιολογητικά,

οι δηλωθείσες δαπάνες συµµορφώνονται προς τους ισχύοντες
κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες και ότι διενεργήθηκαν για
πράξεις που επελέγησαν για χρηµατοδότηση σύµφωνα µε τα
κριτήρια που εφαρµόζονται στο πρόγραµµα και πληρούν τους
ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες.
Στο πλαίσιο αυτό δύναται:
- να εξαιρεί προσωρινά από τις δηλώσεις δαπανών τις
δαπάνες που παρουσιάζουν προβλήµατα σύµφωνα µε τους
ισχύοντες κανόνες.
- να διενεργεί επιτόπιες επιθεωρήσεις στις διαχειριστικές
αρχές και τους ενδιάµεσους φορείς µε στόχο την
επιβεβαίωση της ορθής λειτουργίας του συστήµατος
διαχείρισης και σε ειδικές περιπτώσεις να διενεργεί
επιτόπιους ελέγχους στην έδρα του δικαιούχου και στην
πράξη.
(iii)
διασφαλίζει για σκοπούς πιστοποίησης, ότι έχει λάβει επαρκείς
πληροφορίες από τη διαχειριστική αρχή σχετικά µε τις διαδικασίες που
εφαρµόστηκαν και τις επαληθεύσεις που πραγµατοποιήθηκαν όσον
αφορά τις δαπάνες που περιλαµβάνονται στις δηλώσεις δαπανών.
(iv)
συνυπολογίζει για σκοπούς πιστοποίησης, τα αποτελέσµατα όλων των
ελέγχων που διενεργήθηκαν από την αρχή ελέγχου.
(v)
τηρεί σε ηλεκτρονική µορφή, λογιστικά µητρώα για τις δαπάνες που
υποβάλλονται στην Επιτροπή.
(vi)
τηρεί µητρώο των ποσών που µπορούν να ανακτηθούν και των ποσών
που αποσύρονται µετά από ακύρωση του συνόλου ή µέρους της
συνεισφοράς για µια πράξη. Τα ανακτηθέντα ποσά επιστρέφονται στον
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γενικό προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από το κλείσιµο
του ΕΠ, µε αφαίρεσή τους από την επόµενη κατάσταση δαπανών.
(vii) υποβάλλει στην Επιτροπή ΕΚ προσωρινές προβλέψεις για τις
µελλοντικές αιτήσεις πληρωµών σύµφωνα µε το άρθρο 75(3) του Καν.
(ΕΚ) 1198/2006.
(viii) συνεργάζεται µε τους αρµόδιους φορείς και υπηρεσίες για τον
καθορισµό των κανόνων λειτουργίας του ΟΠΣΑΑ ως προς την
επεξεργασία των πληροφοριών τις οποίες χρησιµοποιεί κατά την
άσκηση των αρµοδιοτήτων της.
Η Αρχή Πιστοποίησης είναι ανεξάρτητη από την ∆ιαχειριστική Αρχή και την
Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου .
Ως αρχή πιστοποίησης του Επιχειρησιακού προγράµµατος Αλιείας 20072013, σύµφωνα µε το άρθρο 60 του Καν.1198/2006 ορίζεται ο οργανισµός
Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού &
Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε), σε εφαρµογή του άρθρου 3 του Νόµου
3508/2006(ΦΕΚ249 Α).
Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. έχει συσταθεί µε το Νόµο 2637/27.8.1998, όπως αυτός
ισχύει (τροποποιήθηκε µε τους Νόµους 2732/30.7.1999, 2945/8.10.2001,
3147/5.6.2003, 3170/29.7.2003, 3399/17.10.2005 και τον 3508/16.11.2006)
και µε την υπ’ αριθ. 271562/2002 Απόφαση του Υπουργού Γεωργίας έχει
εγκριθεί ως Οργανισµός Πληρωµών σύµφωνα µε τον Καν.(ΕΚ) 1663/95.
Λειτουργεί, από το 2001, χάριν του δηµοσίου συµφέροντος και τελεί υπό την
εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε αποτελεί Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου.
•

•

•

•

•

∆ιοικείται από 11µελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει έδρα στην Αθήνα
ενώ παράλληλα έχει συστήσει 11 περιφερειακές ∆/νσεις και 23
Νοµαρχιακά Γραφεία, µε σκοπό την καλύτερη παρακολούθηση και
έλεγχο των καθεστώτων που τελούν υπό κοινοτική ενίσχυση.
Απασχολεί συνολικά 890 άτοµα (τακτικοί 597, αποσπασµένοι 69,
εποχιακοί 224).
Σκοπός του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. είναι η διαχείριση των πιστώσεων των
Κοινοτικών και Εθνικών κονδυλίων και η πληρωµή των δικαιούχων,
καθώς και η πρόληψη και η πάταξη κάθε ατασθαλίας σε βάρος των ως
άνω πιστώσεων, όπως και η ανάκτηση τυχόν χρηµατικών ποσών τα
οποία έχουν καταβληθεί παρανόµως ή αχρεωστήτως.
Με το Νόµο 3508/2006 άρθρο 3 (ΦΕΚ 249 Α΄) ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
ανέλαβε επιπλέον του ΕΓΤΕ και τη διαχείριση των πιστώσεων του
Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και
του Ευρωπαϊκού Ταµείου Αλιείας (ΕΤΑ)
Με την έκδοση της υπ’ αριθ. 282956/3-4-2007 Απόφασης των
Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης,
Οικονοµίας & Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, ο
οργανισµός ανασυγκροτήθηκε µε νέα οργανωτική δοµή και λειτουργία,
ώστε να ανταποκριθεί στις σύγχρονες αρµοδιότητες και τα καθήκοντά
του.
Ο Οργανισµός Πληρωµών πραγµατοποιεί τις πληρωµές µέσω του
Ειδικού Λογαριασµού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ)
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•

που συστάθηκε µε το Ν. 992/79 και λειτουργεί µε βάση την υπ’ αριθ.
282966/9.7.2007 Απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας & Οικονοµικών
και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, των ενισχύσεων που βαρύνουν
τον Ειδικό Λογαριασµό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων
(ΕΛΕΓΕΠ)».Ο ΕΛΕΓΕΠ αποτελεί λογιστικό λογαριασµό και διακρίνεται
σε τρεις ενάριθµους χρηµατικούς λογαριασµούς που τηρούνται σε
Τραπεζικό Ίδρυµα , για το σκοπό διάκρισης της διαχείρισης των
εθνικών και κοινοτικών κεφαλαίων.
Για τις πληρωµές και εισπράξεις που βαρύνουν τον Ε.Λ.Ε.Γ.Ε.Π.,
ασκείται κατασταλτικός έλεγχος από κλιµάκιο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, το οποίο βρίσκεται εντός της Κεντρικής Υπηρεσίας του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Γ) Αρχή ελέγχου
Η αρχή ελέγχου έχει την ευθύνη για την επαλήθευση της αποτελεσµατικής
λειτουργίας του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου του ΕΠ. Στο πλαίσιο αυτό
η αρχή ελέγχου αναλαµβάνει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 61
του Καν. (ΕΚ) 1198/2006. Ειδικότερα:
(i)
∆ιασφαλίζει την εκτέλεση των ελέγχων για την επαλήθευση της
ουσιαστικής λειτουργίας του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου του
ΕΠ,
(ii)
∆ιασφαλίζει ότι οι έλεγχοι των πράξεων πραγµατοποιούνται σε
κατάλληλο δείγµα για την επαλήθευση των δηλωνόµενων στην
Επιτροπή δαπανών, για το σκοπό αυτό διαµορφώνει µεθοδολογία
δειγµατοληψίας πράξεων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του άρθρου 43
του Καν.(ΕΚ)498/2007,
(iii)
Υποβάλλει στην Επιτροπή, εντός εννέα µηνών από την έγκριση του
ΕΠ, στρατηγική ελέγχου(παρ.1γ του άρθρου 61), η οποία καλύπτει
τους φορείς που θα εκτελέσουν τους ελέγχους, τη µέθοδο ελέγχου που
θα χρησιµοποιηθεί σύµφωνα µε τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα
ελέγχου, τη µέθοδο δειγµατοληψίας για τους ελέγχους των πράξεων,
καθώς και ενδεικτικό προγραµµατισµό των ελέγχων προκειµένου να
διασφαλίζεται ο έλεγχος των κυριότερων φορέων καθώς και η
οµοιόµορφη κατανοµή των ελέγχων καθ’ όλη την περίοδο
προγραµµατισµού.
(iv)
Μέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου κάθε έτους από το 2008 έως το 2015
υποβάλλει στην Επιτροπή:
• ετήσια έκθεση ελέγχου στην οποία παρατίθενται τα πορίσµατα των
ελέγχων (συστηµάτων και πράξεων) που πραγµατοποιήθηκαν κατά
το προηγούµενο δωδεκάµηνο που λήγει στις 30 Ιουνίου του
συγκεκριµένου έτους σύµφωνα µε την στρατηγική ελέγχου του ΕΠ,
και αναφέρονται οι τυχόν ελλείψεις που διαπιστώθηκαν στα
συστήµατα διαχείρισης και ελέγχου του προγράµµατος. Η πρώτη
έκθεση, που θα υποβληθεί στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 το αργότερο,
καλύπτει την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2007 µέχρι τις 30 Ιουνίου
2008. Οι πληροφορίες που αφορούν τους ελέγχους που διεξάγονται
µετά την 1η Ιουλίου 2015 περιλαµβάνονται στην τελική έκθεση
ελέγχου η οποία υποστηρίζει τη δήλωση κλεισίµατος,
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γνωµοδότηση, βάσει των ελέγχων που έχουν πραγµατοποιηθεί υπό
την ευθύνη της και άλλων ελέγχων, ως προς το κατά πόσον το
σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου λειτουργεί ουσιαστικά ώστε να
διασφαλίζει επαρκώς το γεγονός ότι οι καταστάσεις δαπανών που
υποβάλλονται στην Επιτροπή είναι ορθές και, συνεπώς, ότι οι
σχετικές συναλλαγές είναι νόµιµες και κανονικές,
• δήλωση µερικού κλεισίµατος, ανάλογα µε την περίπτωση δυνάµει
του άρθρου 85παράγραφος 2(β) του Καν. (ΕΚ) 1198/2006, η οποία
αξιολογεί τη νοµιµότητα και κανονικότητα των σχετικών δαπανών.
(v)
Υποβάλλει στην Επιτροπή, το αργότερο έως την 31η Μαρτίου 2017,
δήλωση κλεισίµατος του προγράµµατος, στην οποία αξιολογείται η
εγκυρότητα της αίτησης πληρωµής του τελικού υπολοίπου καθώς και η
νοµιµότητα και κανονικότητα των σχετικών συναλλαγών που
καλύπτονται από την τελική κατάσταση δαπανών η οποία
υποστηρίζεται από τελική έκθεση ελέγχου,
(vi)
Μεριµνά για την ηλεκτρονική διαβίβαση στην Επιτροπή των
παρατυπιών, οι οποίες αποτέλεσαν αντικείµενο διοικητικών και
δικαστικών προσφυγών σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα άρθρα 54
έως 59 του εφαρµοστικού Καν. (ΕΚ) 498/2007
Η αρχή ελέγχου διασφαλίζει ότι το έργου του ελέγχου ασκείται λαµβάνοντας
υπόψη διεθνώς αποδεκτά πρότυπα ελέγχου.
Κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της η αρχή ελέγχου διασφαλίζει τη
διαφύλαξη δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και εµπιστευτικών
πληροφοριών, για τα οποία λαµβάνουν γνώση αυτή ή/και τα όργανα ελέγχου
που λειτουργούν υπό την ευθύνη της.
Ως αρχή ελέγχου, ορίζεται η Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου (Ε∆ΕΛ), η
οποία συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών
στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών - Γενική Γραµµατεία
∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους). Η Επιτροπή
∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου είναι επταµελής και είναι ανεξάρτητη από τις
διαχειριστικές αρχές των ΕΠ, τους ενδιάµεσους φορείς διαχείρισης και την
αρχή πιστοποίησης.
Έλεγχοι υπό την ευθύνη της αρχής ελέγχου
•

Για τις ανάγκες της εκτέλεσης των ελέγχων και τη λειτουργία της Επιτροπής
∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου, συνιστώνται στο Υπουργείο Οικονοµίας και
Οικονοµικών – Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής (ΓΛΚ) οι
∆ιευθύνσεις:
(i)
∆ιεύθυνση
Προγραµµατισµού
και
Ελέγχων
Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων και έργων που συγχρηµατοδοτούνται από το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταµείο Συνοχής,
αρµόδια για τον προγραµµατισµό και τη διενέργεια ελέγχων
Προγραµµάτων και έργων που συγχρηµατοδοτούνται από το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταµείο Συνοχής,
(ii)
∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Ελέγχων Προγραµµάτων και έργων
που συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, από
το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας και επιχειρησιακών προγραµµάτων που
εντάσσονται στο στόχο Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, αρµόδια για
τον προγραµµατισµό και τη διενέργεια ελέγχων Προγραµµάτων και
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έργων που συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταµείο, από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας και επιχειρησιακών
προγραµµάτων που εντάσσονται στο στόχο Ευρωπαϊκή Εδαφική
Συνεργασία,
(iii)
∆ιεύθυνση Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Ελέγχων, αρµόδια για την
ανάπτυξη µεθοδολογίας επιλογής δείγµατος, την διαχείριση της
έκθεσης ελέγχου, την παροχή γνωµοδοτήσεων, την παρακολούθηση
των προτεινόµενων διορθωτικών µέτρων, καθώς και για την
αξιολόγηση και δήλωση κλεισίµατος ΕΠ.
Η αξιοπιστία των συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου εκτιµάται µε βάση
κριτήρια που καθορίζονται από την αρχή ελέγχου για τους ελέγχους των
συστηµάτων. Περιλαµβάνει επίσης ποσοτική αξιολόγηση όλων των καίριων
στοιχείων των συστηµάτων και καλύπτει τις βασικές αρχές και τους
ενδιάµεσους φορείς που συµµετέχουν στη διαχείριση και τον έλεγχο του
επιχειρησιακού προγράµµατος. Στο φάκελο ελέγχου τηρείται αρχείο των
αξιολογήσεων που διενεργήθηκαν.
Οι έλεγχοι των πράξεων πραγµατοποιούνται επιτόπου, βάσει εγγράφων και
αρχείων που τηρούνται από το δικαιούχο. Οι έλεγχοι επαληθεύουν ότι
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) η πράξη ικανοποιεί τα κριτήρια επιλογής για το ΕΠ, υλοποιήθηκε
σύµφωνα µε την απόφαση ένταξης και πληροί οποιονδήποτε
ισχύοντα όρο ως προς τη λειτουργικότητα και τη χρήση της ή
σχετικά µε τους επιδιωκόµενους στόχους·
(β) οι δηλωθείσες στην Επιτροπή δαπάνες αντιστοιχούν στα λογιστικά
έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τηρούνται από το δικαιούχο·
(γ) οι δηλωθείσες στην Επιτροπή δαπάνες συνάδουν προς τους
κοινοτικούς και τους εθνικούς κανόνες
(δ) η δηµόσια συνεισφορά έχει καταβληθεί στο δικαιούχο σύµφωνα µε
το άρθρο 80 του Κανονισµού 1198/2006.
Οι έλεγχοι διενεργούνται βάσει ετήσιου προγραµµατισµού που εγκρίνεται από
την Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου στο πλαίσιο της στρατηγικής ελέγχου,
ύστερα από εισήγηση της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού και
Ελέγχων. Επίσης διενεργούνται έκτακτοι έλεγχοι εκτός προγραµµατισµού,
όταν αυτό απαιτείται.
Όταν τα προβλήµατα που διαπιστώνονται εντοπίζονται στη λειτουργία των
συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου και ως εκ τούτου συνεπάγονται κίνδυνο
για άλλες πράξεις στο πλαίσιο του ΕΠ, η Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου
εξασφαλίζει τη διενέργεια περαιτέρω εξέτασης, συµπεριλαµβανοµένων
πρόσθετων ελέγχων όπου κρίνεται απαραίτητο, προκειµένου να
προσδιοριστεί το µέγεθος αυτών των προβληµάτων.
Όργανα ελέγχου
Οι έλεγχοι διενεργούνται από ελεγκτικές οµάδες που συγκροτούνται από
υπαλλήλους των τριών ∆ιευθύνσεων και υπαλλήλους των λοιπών υπηρεσιών
της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής. Οι ανωτέρω ελεγκτικές
οµάδες δύναται να συνεπικουρούνται στο έργο τους από εµπειρογνώµονες.
Οι εµπειρογνώµονες µπορεί να είναι δηµόσιοι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ
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και ιδιώτες. Οι ιδιώτες εµπειρογνώµονες είναι εγγεγραµµένοι στο µητρώο
εµπειρογνωµόνων.
Στο µητρώο εµπειρογνωµόνων, που καταρτίζεται και τηρείται από την Γενική
∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης και Ελέγχου συγχρηµατοδοτούµενων από την ΕΕ
προγραµµάτων, εγγράφονται µε απόφαση του προϊσταµένου αυτής, ύστερα
από δηµόσια πρόσκληση και αξιολόγηση από την Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού
Ελέγχου, πρόσωπα, τα οποία έχουν ειδικές γνώσεις και εµπειρία σχετική µε
τους διενεργούµενους υπό την ευθύνη της ελέγχους. Με απόφαση του
Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών ορίζονται επιµέρους θέµατα για την
κατάρτιση του µητρώου εµπειρογνωµόνων.
Με απόφαση της Επιτροπής ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου µετά από εισήγηση του
αρµόδιου προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού και Ελέγχων, οι
έλεγχοι δύναται να ανατίθενται σε ελεγκτικές εταιρείες.
Στην περίπτωση που οι έλεγχοι διενεργούνται από φορείς διαφορετικούς από
την αρχή ελέγχου, η αρχή ελέγχου διασφαλίζει ότι οι φορείς αυτοί διαθέτουν
την αναγκαία λειτουργική ανεξαρτησία από τις διαχειριστικές αρχές των ΕΠ,
τους ενδιάµεσους φορείς διαχείρισης και την αρχή πιστοποίησης.
∆) Ενδιάµεσοι φορείς διαχείρισης
Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, δύναται να
ορίζονται ένας ή περισσότεροι ενδιάµεσοι φορείς διαχείρισης, οι οποίοι
αναλαµβάνουν την άσκηση µέρους των αρµοδιοτήτων της ∆ιαχειριστικής
Αρχής του επιχειρησιακού προγράµµατος,(και όχι της Αρχής Πιστοποίησης
και της Αρχής Ελέγχου), σε σχέση µε δικαιούχους που εκτελούν πράξεις για
λογαριασµό και υπό την ευθύνη της. Στην ως άνω απόφαση καθορίζονται:
(α) ο φορέας ο οποίος αναλαµβάνει τη διαχείριση πράξεων του οικείου
επιχειρησιακού προγράµµατος
(β) οι πράξεις που αναλαµβάνονται, το χρονοδιάγραµµα υλοποίησής
τους και ο αντίστοιχος προϋπολογισµός αυτών
(γ) οι αρµοδιότητες διαχείρισης που ανατίθενται µε την αναγκαία
εξειδίκευση ανάλογα µε το είδος των δράσεων
(δ) οι υποχρεώσεις του ενδιάµεσου φορέα και της διαχειριστικής αρχής
(ε) το αρµόδιο για την ένταξη των πράξεων όργανο.
Με την ίδια απόφαση ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε την
άσκηση των αρµοδιοτήτων που αναλαµβάνει ο φορέας ανάλογα µε τον τύπο
και το είδος των δράσεων.
Ως ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης δύναται να οριστεί δηµόσια υπηρεσία ή
άλλο νοµικό πρόσωπου του δηµόσιου τοµέα, το οποίο ασκεί τις αρµοδιότητες
διαχείρισης βάσει αποκλειστικού δικαιώµατος που του παρέχεται δυνάµει
νοµοθετικής ή κανονιστικής ρυθµίσεως.
Σε κάθε άλλη περίπτωση ο ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης επιλέγεται µετά
από διαγωνιστική διαδικασία. Στην περίπτωση που ο ενδιάµεσος φορέας
επιλέγεται µετά από διαγωνιστική διαδικασία απαιτείται σύναψη σύµβασης
ανάθεσης.
Οι αρµοδιότητες της διαχειριστικής αρχής που δύνανται να αναληφθούν από
τους ενδιάµεσους φορείς διαχείρισης στο πλαίσιο του ΕΠ αφορούν στα εδάφια
(i), (ii), (iii), (iv), (vi), (x), (xi) που περιγράφονται στο αντίστοιχο υποκεφάλαιο
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που αναφέρεται στη διαχειριστική αρχή και θα εξειδικεύονται ανά περίπτωση
στις αντίστοιχες Υπουργικές Αποφάσεις ή συµβάσεις.
Η διαχειριστική αρχή του επιχειρησιακού προγράµµατος συντονίζει και
εποπτεύει την άσκηση των αρµοδιοτήτων των ενδιάµεσων φορέων και έχει
την τελική ευθύνη έναντι της Επιτροπής. Ο ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης
υποχρεούται να παρέχει τα απαιτούµενα στοιχεία και πληροφορίες, βάσει
τυποποιηµένων αναφορών, προκειµένου να διασφαλίζεται η επαρκής
ενηµέρωση της διαχειριστικής αρχής σχετικά µε την πρόοδο υλοποίησης των
δράσεων που έχουν εκχωρηθεί. Για το σκοπό αυτό η διαχειριστική αρχή
προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:
 Παραλαµβάνει και εξετάζει τις σχετικές εκθέσεις και αναφορές που
υποβάλλουν οι ενδιάµεσοι φορείς.
 Παρακολουθεί τα αποτελέσµατα των επαληθεύσεων που
πραγµατοποιούνται από τους ενδιάµεσους φορείς διαχείρισης, καθώς
και τα αποτελέσµατα των ελέγχων της αρχής ελέγχου.
 ∆ύναται να πραγµατοποιεί ποιοτικούς ελέγχους στους ενδιάµεσους
φορείς προκειµένου να επιβεβαιωθεί η κατά το δέοντα τρόπο άσκηση
των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί.
Στην περίπτωση που ο ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης είναι και δικαιούχος
πράξεων των οποίων η διαχείριση του έχει ανατεθεί, οι ρυθµίσεις για τις
διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις θα πρέπει να διασφαλίζουν επαρκή
διάκριση αρµοδιοτήτων στο εσωτερικό του.
Ο ορισµός ενδιάµεσων φορέων διαχείρισης στο επιχειρησιακό πρόγραµµα
συνεπάγεται την παροχή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των πληροφοριών που
απαιτούνται σύµφωνα µε το άρθρο 48 του Εφαρµοστικού κανονισµού.
Οµάδες Τοπικής ∆ράσης Αλιείας (ΟΤ∆-ΑΛΙΕΙΑΣ)
Τα µέτρα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007-2013, για την
αειφόρο ανάπτυξη των “αλιευτικών περιοχών” υλοποιούνται σε συγκεκριµένες
περιοχές παρέµβασης από Οµάδες Τοπικής ∆ράσης για τις Αλιευτικές
Περιοχές (ΟΤ∆-ΑΛΙΕΙΑΣ), σύµφωνα µε το άρθρο 45 του καν.(ΕΚ)1198/2006
του Συµβουλίου
Η Οµάδα Τοπικής ∆ράσης Αλιείας (ΟΤ∆-ΑΛΙΕΙΑΣ) αντιπροσωπεύει
δηµόσιους και ιδιωτικούς εταίρους από τους διάφορους τοπικούς συναφείς
κοινωνικοοικονοµικούς τοµείς και σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας,
διαθέτει διοικητική και οικονοµική ικανότητα για να διαχειρίζεται την συνδροµή
και εξασφαλίζει ότι οι πράξεις θα ολοκληρωθούν µε επιτυχία.
Η ΟΤ∆-ΑΛΙΕΙΑΣ συγκροτείται µε τρόπο που να της επιτρέπει να καταρτίζει και
να εφαρµόζει µια αναπτυξιακή στρατηγική σε µια συγκεκριµένη αλιευτική
περιοχή.
Οι Οµάδες Τοπικής ∆ράσης και τα αντίστοιχα Τοπικά Προγράµµατα
επιλέγονται µετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, την οποία
απευθύνει η Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος της
Αλιείας του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης &Τροφίµων. Η επιλογή των Τοπικών
Προγραµµάτων θα γίνει σε ανταγωνιστική βάση και θα στηριχθεί αποκλειστικά
στην αξιολόγηση της υποβαλλόµενης πρότασης και της αξιοπιστίας του
υποψήφιου φορέα υλοποίησης (υποψήφιας Ο.Τ.∆. - ΑΛΙΕΙΑΣ). Στην
περίπτωση οι ΟΤ∆-ΑΛΙΕΙΑΣ είναι ενδιάµεσοι φορείς διαχείρισης και
απαιτείται σύναψη σύµβασης ανάθεσης. Στη σύµβαση αυτή περιγράφονται οι
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αρµοδιοτήττες (µέρος) της ∆ιαχειριστικής Αρχής που εκχωρούνται (σύµφωνα
µε την 1η παράγραφο του κεφαλαίου ∆).
Ε Φορέας Υπεύθυνος για την έκθεση και παροχή γνώµης του άρθρου
71(2)
Σύµφωνα µε το άρθρο 71 παράγραφος 2 του Καν. (ΕΚ) 1198/2006 η
κοινοποίηση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου του ΕΠ στην Επιτροπή
ΕΚ πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση στην οποία να αποτυπώνονται τα
αποτελέσµατα της αξιολόγησης του συστήµατος και διατύπωση γνώµης
σχετικά µε τη συµµόρφωσή του συστήµατος µε τα προβλεπόµενα στα άρθρα
58-62 του ίδιου κανονισµού.
Η έκθεση και η γνώµη σχετικά µε τα παραπάνω θα συνταχθούν είτε από την
αρχή ελέγχου είτε από ιδιωτικό φορέα αποδεδειγµένης εµπειρίας, µετά από
αξιολόγηση του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου του προγράµµατος, κατά
την οποία θα έχουν ληφθεί υπόψη διεθνώς αποδεκτά πρότυπα ελέγχου. Την
ευθύνη για την σύνταξη της έκθεσης και την διατύπωση γνώµης (παράγραφος
3 του άρθρου 71) έχει η Αρχή Ελέγχου - η Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού
Ελέγχου(Ε∆ΕΛ). Η Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου είναι ανεξάρτητη από
την διαχειριστική αρχή του ΕΠ, τους ενδιάµεσους φορείς διαχείρισης και την
αρχή πιστοποίησης.
ΣΤ Φορέας υπεύθυνος για την είσπραξη των πληρωµών από την
Επιτροπή ΕΕ
Φορέας υπεύθυνος για την είσπραξη των πληρωµών από την Επιτροπή ΕΚ
είναι η αρχή πιστοποίησης(Ο.Π.ΕΚ.Ε.Π.Ε.) του
επιχειρησιακού
προγράµµατος Αλιείας, η οποία προσδιορίστηκε στο αντίστοιχο υποκεφάλαιο
του παρόντος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραλαµβάνοντας τις αιτήσεις,
βεβαιώσεις και πιστοποιήσεις από την αρχή πιστοποίησης, ανταποκρινόµενη
βάσει των εσωτερικών της διαδικασιών, καταθέτει την αιτηθείσα συµµετοχή
της στην Τράπεζα της Ελλάδος, στους ειδικούς λογαριασµούς που έχει ανοίξει
για το σκοπό αυτό η αρχή πιστοποίησης. Η αρχή πιστοποίησης:
- είναι αποδέκτης των εγκρίσεων πληρωµών του Ευρωπαϊκού Ταµείου
Αλιείας που πραγµατοποιούνται από την Επιτροπή.
- ενηµερώνει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για τη διάθεση των
πιστώσεων που εισπράχθηκαν από το επιχειρησιακό πρόγραµµα και το
Ε.Τ.Α,
- παρακολουθεί τη διαδικασία µεταφοράς των σχετικών πιστώσεων στους
δικαιούχους και µεριµνά ώστε αυτή να πραγµατοποιείται το συντοµότερο
δυνατό και χωρίς καµία κράτηση
12.2 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
Α) Επιτροπή παρακολούθησης επιχειρησιακού προγράµµατος
Σύµφωνα µε το άρθρο 63 του Καν. (ΕΚ) 1198/06 για το Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα Αλιείας συστήνεται επιτροπή παρακολούθησης, µε αποστολή την
παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας και της ποιότητας υλοποίησης του
ΕΠ.
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Η επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠ συστήνεται εντός 3 µηνών από την
ηµεροµηνία κοινοποίησης από την Επιτροπή ΕΚ της απόφασης έγκρισης του
ΕΠ.
Η σύνθεση της επιτροπής παρακολούθησης του ΕΠ ορίζεται µε τη σύµφωνη
γνώµη της διαχειριστικής αρχής, λαµβάνοντας υπόψη την αρχή της εταιρικής
σχέσης στη διαχείριση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των παρεµβάσεων
σε όλα τα στάδια υλοποίησης του προγράµµατος.
Πρόεδρος της επιτροπής παρακολούθησης είναι κατά περίπτωση ο Γενικός ή
Ειδικός Γραµµατέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων. Ως
µέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης συµµετέχουν:
• Ο Προϊστάµενος της διαχειριστικής αρχής του ΕΠ
• Εκπρόσωπος της Αρχής Πιστοποίησης
• Εκπρόσωπος της Αρχής Ελέγχου (µε συµβουλευτικό ρόλο)
• Εκπρόσωποι των ενδιάµεσων φορέων διαχείρισης του ΕΠ,
• Εκπρόσωποι κρατικών αρχών που είναι αρµόδιες για θέµατα
απασχόλησης, περιβάλλοντος και ισότητας
• Εκπρόσωπος της Ένωσης Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος
• Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων
• Εκπρόσωποι των Οικονοµικών και Κοινωνικών Εταίρων Ενδεικτικά:
Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών (Σ.Ε.Β.), Γενική Συνοµοσπονδία
Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.), Ανώτατη ∆ιοίκηση Ενώσεων ∆ηµοσίων
Υπαλλήλων (Α.∆.Ε.∆.Υ.), Συνοµοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών
Συνεταιρισµών (ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.) κλπ.
• Εκπρόσωπος της Επιτροπής ΕΚ (µε συµβουλευτικό ρόλο).
• Εκπρόσωπος αντιπροσωπευτικών µη κυβερνητικών οργανώσεων
• Εκπρόσωπος της Αρχής Συντονισµού του ΥΠ.ΟΙ&Ο,
• Εκπρόσωπος του ΥΠΕΧΩ∆Ε- ΕΥΠΕ
Στη σύνθεση της επιτροπής παρακολούθησης διασφαλίζεται, κατά το
δυνατόν, η ισόρροπη συµµετοχή ανδρών και γυναικών.
Κατά τις συνεδριάσεις της επιτροπής παρακολούθησης µπορούν να
προσκληθούν µη µόνιµα µέλη π.χ. ειδικοί επιστήµονες ή εµπειρογνώµονες σε
οικονοµικά, τεχνικά, κοινωνικά, επιστηµονικά και λοιπά θέµατα ανάλογα µε
την ηµερήσια διάταξη της συνεδρίασης.
Τη γραµµατειακή υποστήριξη της επιτροπής παρακολούθησης αναλαµβάνει η
διαχειριστική αρχή του ΕΠ, η οποία επιφορτίζεται µε την προετοιµασία της
σχετικής τεκµηρίωσης για τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων καθώς και της
ηµερήσιας διάταξης και των πρακτικών που τηρούνται.
Η επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠ λειτουργεί µε βάση εσωτερικό
κανονισµό λειτουργίας στο πλαίσιο της εθνικής έννοµης τάξης. Ο κανονισµός
λειτουργίας καθορίζεται σε συνεργασία µε τη διαχειριστική αρχή του ΕΠ, ώστε
να εξασφαλίζεται η εκπλήρωση των καθηκόντων της επιτροπής που
απορρέουν από τον Κανονισµό (ΕΚ) 1198/2006. Στην πρώτη συνεδρίασή της
η Επιτροπή εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας της.
Η επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠ έχει τις αρµοδιότητες που ορίζονται στο
άρθρο 65 του Καν. (ΕΚ) 1198/2006. Ειδικότερα :
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•

•

•

•
•

•

•

•

εξετάζει και εγκρίνει τα κριτήρια για την επιλογή των προς
χρηµατοδότηση πράξεων εντός έξι µηνών από την έγκριση του ΕΠ και
εγκρίνει τις τυχόν αναθεωρήσεις των κριτηρίων αυτών σύµφωνα µε τις
ανάγκες του προγραµµατισµού,
επανεξετάζει σε περιοδική βάση την πρόοδο που σηµειώθηκε στην
επίτευξη των ειδικών στόχων του ΕΠ µε βάση τα έγγραφα που
υποβάλλει η διαχειριστική αρχή.
εξετάζει τα αποτελέσµατα της υλοποίησης, ιδίως δε την επίτευξη των
στόχων που καθορίζονται για κάθε άξονα προτεραιότητας, καθώς και
τις αξιολογήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 49, παράγραφος γ, του
Κανονισµού (ΕΚ) 1198/2006 .
εξετάζει και εγκρίνει τις ετήσιες και την τελική έκθεση υλοποίησης που
αναφέρονται στο άρθρο 67 του Κανονισµού (ΕΚ) 11298/2006,
ενηµερώνεται σχετικά µε την ετήσια έκθεση ελέγχου ή µε το τµήµα της
έκθεσης που αφορά το ΕΠ, καθώς και για τυχόν σχετικά σχόλια τα
οποία µπορεί να διατυπώσει η Επιτροπή µετά την εξέταση της εν λόγω
έκθεσης ή του σχετικού τµήµατός της,
µπορεί να προτείνει στη διαχειριστική αρχή οποιαδήποτε αναθεώρηση
ή εξέταση του ΕΠ η οποία ενδεχοµένως µπορεί να συµβάλει στην
επίτευξη των στόχων του Ε.Τ.Α. όπως καθορίζονται ή στη βελτίωση
της διαχείρισής τους, συµπεριλαµβανοµένης της χρηµατοοικονοµικής
διαχείρισής τους,
εξετάζει και εγκρίνει οποιαδήποτε πρόταση για την τροποποίηση του
περιεχοµένου της απόφασης της Επιτροπής σχετικά µε τη συνεισφορά
των Ε.Τ.Α.
Λαµβάνει µέτρα συντονισµού µε άλλα Επιχειρησιακά Προγράµµατα,
ιδιαίτερα όσον αφορά τις υποδοµές του τοµέα της αλιείας.

Β) Ετήσια διάσκεψη Προέδρων επιτροπών παρακολούθησης
επιχειρησιακών προγραµµάτων (Ε∆ΙΠ)
Η παρακολούθηση της εκπλήρωσης των στόχων των Ταµείων (ΕΤΠΑ – ΕΚΤ Ταµ. Συνοχής – ΕΓΤΑΑ - ΕΤΑ) και των ΕΠ στο σύνολό τους γίνεται από την
ετήσια διάσκεψη των Προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης των ΕΠ
Η διάσκεψη των Προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης συγκροτείται
εντός 3 µηνών από τη συγκρότηση των επιτροπών παρακολούθησης του
συνόλου των ΕΠ. Της διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών
παρακολούθησης των ΕΠ προεδρεύει ο υφυπουργός Οικονοµίας, αρµόδιος
για θέµατα κοινοτικών προγραµµάτων.
Η διάσκεψη θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό µετά από εισήγηση της
αρχής συντονισµού. Συνέρχεται ετησίως µετά από πρόσκληση του προέδρου
της µε αντικείµενο την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των
στρατηγικών στόχων του ΕΣΠΑ και της συµβολής κάθε ΕΠ στους στόχους
αυτούς.
Στη διάσκεψη των Προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης συµµετέχει ο
πρόεδρος
της
επιτροπής
παρακολούθησης
του
επιχειρησιακού
προγράµµατος αλιείας 2007-2013.
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Γ)∆είκτες παρακολούθησης
Σύµφωνα µε το άρθρο 66 παρ.2 του Καν. (ΕΚ) 1198/2006, η παρακολούθηση
του ΕΠ διενεργείται από τη διαχειριστική αρχή και την επιτροπή
παρακολούθησης του
προγράµµατος,
µε τη
χρήση
κυρίως
χρηµατοοικονοµικών δεικτών και δεικτών εκροών και αποτελεσµάτων (σε
περιορισµένο αριθµό) που έχουν καθορισθεί για κάθε άξονα προτεραιότητας
του ΕΠ σύµφωνα µε το άρθρο 20 παρ.1, περ. (γ) του ίδιου κανονισµού.
Οι δείκτες επιτρέπουν τη µέτρηση της προόδου σε σχέση µε τη βασική
κατάσταση καθώς και την αποτελεσµατικότητα των συγκεκριµένων στόχων
που καθορίζονται για κάθε Άξονα προτεραιότητας. Οι δείκτες που
επιλέχθηκαν για την παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων του ΕΠ
ανταποκρίνονται στον ιδιαίτερο χαρακτήρα του ΕΠ, στους στόχους του καθώς
και στις κοινωνικό-οικονοµικές και περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν
στο γεωγραφικό πεδίο εφαρµογής του, όπως αυτές αποτυπώθηκαν κατά την
εκ των προτέρων αξιολόγηση.
Τα δεδοµένα που απαιτούνται για τον υπολογισµό των τιµών των δεικτών
κατά την υλοποίηση του προγράµµατος συλλέγονται σε επίπεδο
πράξεων(έργων) και συναθροίζονται σε επίπεδο άξονα προτεραιότητας και
τέλος σε επίπεδο προγράµµατος.
Στο πλαίσιο της τακτικής αξιολόγησης της ποιότητας και της
αποτελεσµατικότητας της υλοποίησης του ΕΠ, η διαχειριστική αρχή διαβιβάζει
στην επιτροπή παρακολούθησης τα δεδοµένα που προκύπτουν από το
σύστηµα παρακολούθησης και αφορούν κυρίως σε συγκεντρωτικά οικονοµικά
στοιχεία και πληροφορίες σχετικά µε τους δείκτες κυρίως εκροών και
αποτελεσµάτων.
Για τη συλλογή αξιόπιστων χρηµατοοικονοµικών και στατιστικών δεδοµένων
σχετικών µε την υλοποίηση του προγράµµατος θα χρησιµοποιηθεί το
Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίµων (ΟΠΣΑΑ) στο οποίο θα τηρούνται πληροφορίες για
όλες τις πράξεις που χρηµατοδοτούνται από το πρόγραµµα.
Σηµειώνουµε ότι µέχρι την πλήρη εγατάσταση και λειτουργία του ΟΠΣΑΑ, τα
στοιχεία του
Επιχειρησιακού
Προγράµµατος
Αλιείας 2007- 2013,
καταχωρούνται στο Ολοκληρωµένο Πληρωφοριακό Σύστηµα (ΟΠΣ )του
ΕΣΠΑ.
∆) Ετήσια έκθεση
Στο πλαίσιο της παρακολούθησης του ΕΠ η διαχειριστική αρχή συντάσσει
ετήσια έκθεση υλοποίησης του προγράµµατος την οποία αποστέλλει στην
Επιτροπή ΕΚ µετά την έγκρισή της από την επιτροπή παρακολούθησης
(άρθρο 67 παρ. 1 του Καν. (ΕΚ) 1198/2006). Η έκθεση περιλαµβάνει όλα τα
στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, καθώς και
κεφάλαιο για τις υποδοµές του τοµέα της αλιείας που υλοποιούνται στα
πλαίσια άλλων Ε.Π και Ταµείων.
Στο παραπάνω πλαίσιο η διαχειριστική αρχή µεριµνά για τη συνεχή
παρακολούθηση και βελτίωση των δεικτών που θα χρησιµοποιηθούν για την
παρακολούθηση και αξιολόγηση του προγράµµατος.
Ε) Ετήσια εξέταση ΕΠ
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Σύµφωνα µε το άρθρο 69 του Καν. (ΕΚ) 1198/2006, κάθε χρόνο µετά την
υποβολή της ετήσιας έκθεσης του άρθρου 67 του ιδίου κανονισµού, η
διαχειριστική αρχή του ΕΠ και η Επιτροπή ΕΚ εξετάζουν από κοινού την
πρόοδο υλοποίησης του προγράµµατος, τα κύρια αποτελέσµατα που
επιτεύχθηκαν κατά το προηγούµενο έτος, τη χρηµατοοικονοµική υλοποίηση
καθώς και οποιοδήποτε παράγοντα µπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση της
υλοποίησης προκειµένου να επιτευχθούν τα επιθυµητά αποτελέσµατα. Είναι
δυνατόν επίσης να εξετάζονται θέµατα λειτουργίας του συστήµατος
διαχείρισης και ελέγχου που επισηµαίνονται στην τελευταία ετήσια έκθεση
ελέγχου που προβλέπεται στο άρθρο 57 του Καν. (ΕΚ) 1198/2006.
Για οποιοδήποτε σχόλιο διατυπώσει η Επιτροπή µετά την ετήσια εξέταση του
προγράµµατος, η διαχειριστική αρχή ενηµερώνει την επιτροπή
παρακολούθησης και την Επιτροπή ΕΚ για τα µέτρα που ελήφθησαν
αναφορικά µε τα σχόλια αυτά.
ΣΤ. Σύστηµα παρακολούθησης των σηµαντικών περιβαλλοντικών
επιπτώσεων από την εφαρµογή του επιχειρησιακού
προγράµµατος, σύµφωνα µε την αριθµ.126786/23/7/2007 κοινή
Υπουργική Απόφαση µε την οποία εγκρίθηκρε η Στρατηγική
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΕΠΑΛ 2007-2013
1.
Η παρακολούθηση των σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από
την εφαρµογή του προγράµµατος πραγµατοποιείται µε ευθύνη της
∆ιαχειριστικής Αρχής και µε τη συνεργασία και υποστήριξη κάθε
Υπηρεσίας
Περιβάλλοντος
µε
αρµοδιότητα
παρακολούθησης
περιβαλλοντικών µέσων και παραµέτρων στον τοµέα της, προκειµένου,
µεταξύ άλλων, να εντοπισθούν ενδεχόµενες δυσµενείς επιπτώσεις που
δεν είχαν προβλεφθεί και να ληφθούν τα κατάλληλα επανορθωτικά
µέτρα. Οι εκθέσεις που ορίζονται στις επόµενες παραγράφους της
παρούσας ενότητας υποβάλλονται στην αρµόδια ειδική υπηρεσία του
ΥΠΕΧΩ∆Ε, ενώ παράλληλα τίθενται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόµενου.
2.
Η ως άνω παρακολούθηση διεξάγεται µέσω ετήσιων εκθέσεων, καθώς
και δια µιας συγκριτικής έκθεσης, στο στάδιο υλοποίησης που επιτρέπει
τη λήψη διορθωτικών ενεργειών, εάν τέτοιες αποδειχθούν απαραίτητες.
Το περιεχόµενο των εκθέσεων αυτών θα πρέπει να συµµορφώνεται µε
τις ακόλουθες κατευθύνσεις:
α) Η ετήσια έκθεση παρακολούθησης έχει σκοπό την καταγραφή των
δεικτών που συνδέονται µε τις δράσεις του προγράµµατος και
αντιπροσωπεύουν ενδεχόµενες περιβαλλοντικές µεταβολές.
∆ιαχειριστική Αρχή µεριµνά για την συγκέντρωση των σχετικών
πληροφοριών από τους τελικούς αποδέκτες των δράσεων του
προγράµµατος. Η έκθεση για κάθε έτος συντάσσεται, υποβάλλεται
και δηµοσιοποιείται εντός του πρώτου εξαµήνου του εποµένου
έτους. Η πρώτη ετήσια έκθεση θα αφορά στο έτος 2008 και θα
περιλαµβάνει επίσης και τα πεπραγµένα του ΕΠΑΛ εντός του 2007.
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β)

Η συγκριτική έκθεση παρακολούθησης εκπονείται εντός του
πρώτου εξαµήνου του έτους 2011 παράλληλα µε την ενδιάµεση
αξιολόγηση του προγράµµατος. Σκοπός της συγκριτικής έκθεσης
είναι η αποτίµηση των περιβαλλοντικών µεταβολών που οφείλονται
στο υλοποιηθέν τµήµα του ΕΠΑΛ, η σύγκριση µε τις εκτιµήσεις της
ΣΜΠΕ και τις εξελίξεις στο θεσµικό πλαίσιο για το περιβάλλον,
καθώς και η διαπίστωση της αναγκαιότητας ή µη ανάληψης
διορθωτικών ενεργειών. Για το σκοπό αυτό, το εύρος των δεικτών
που εξετάζονται στη συγκριτική έκθεση θα πρέπει να είναι ανάλογο
µε αυτό της ΣΜΠΕ. Σε περίπτωση διαπίστωσης είτε σηµαντικών
αποκλίσεων από τις εκτιµήσεις της ΣΜΠΕ είτε νέων υποχρεώσεων
από το τότε ισχύον θεσµικό πλαίσιο προστασίας του
περιβάλλοντος, προτείνονται κατάλληλα επανορθωτικά µέτρα.
Τέλος, στο πλαίσιο της έκθεσης δύναται να προταθεί, εφόσον αυτό
κριθεί αναγκαίο, η εκπόνηση νέας συγκριτικής έκθεσης
παρακολούθησης του προγράµµατος σε µεταγενέστερο χρονικό
διάστηµα.

12.3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Γενικά
Για τη διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας των κοινοτικών και εθνικών
πόρων που συνδράµουν την πολιτική για τη συνοχή, προβλέπεται η
διεξαγωγή αξιολογήσεων πριν, κατά τη διάρκεια και µετά την υλοποίηση του
ΕΠ, άρθρα 47-50 του Καν. (ΕΚ) 1198/2006. Οι αξιολογήσεις αυτές,
λαµβάνουν υπόψη το στόχο της βιώσιµης ανάπτυξης και τη σχετική κοινοτική
νοµοθεσία όσον αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τη στρατηγική
περιβαλλοντική αξιολόγηση. Πραγµατοποιούνται µε ευθύνη του κράτους
µέλους ή της Επιτροπής ΕΚ και διεξάγονται από εµπειρογνώµονες ή φορείς
λειτουργικά ανεξάρτητους από την αρχή πιστοποίησης και την αρχή ελέγχου
που έχουν οριστεί στο πλαίσιο του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου του
προγράµµατος. Τα αποτελέσµατα των αξιολογήσεων δηµοσιοποιούνται µε
βάση τους εφαρµοστέους κανόνες για την πρόσβαση στα έγγραφα.
Α)Ενδιάµεση Αξιολόγηση
Σύµφωνα µε το άρθρο 49 του Καν. (ΕΚ) 1198/2006 τα κράτη µέλη
πραγµατοποιούν αξιολόγηση που συνδέεται µε την παρακολούθηση του
επιχειρησιακού προγράµµατος.
Η ενδιάµεση αξιολόγηση έχει ως στόχο την εξέταση της
αποτελεσµατικότητας του συνόλου ή µέρους του επιχειρησιακού
προγράµµατος µε σκοπό την προσαρµογή του προκειµένου να βελτιωθούν η
ποιότητα και η υλοποίηση της συνδροµής. Ενδιάµεσες αξιολογήσεις
διοργανώνονται υπό την ευθύνη του κράτους µέλους και κατόπιν
πρωτοβουλίας των διαχειριστικών αρχών, ύστερα από διαβούλευση µε την
Επιτροπή σύµφωνα µε τις µεθόδους και τα πρότυπα αξιολόγησης που
καθορίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 47 παράγραφος 5.
Οι ενδιάµεσες αυτές αξιολογήσεις διαβιβάζονται στην επιτροπή
παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος καθώς και στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
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Εκτός από την ενδιάµεση αξιολόγηση, είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθούν,
κατά τη διάρκεια της προγραµµατικής περιόδου και άλλες αξιολογήσεις, σε
περιπτώσεις που θα κριθεί αυτό αναγκαίο, λόγω τροποποιήσεων του
επιχειρησιακών προγράµµατος ή του ΕΣΣΑΑΛ. Τροποποιήσεις του ΕΠ που
θα απαιτήσουν πιθανά αξιολόγηση αφορούν τροποποιήσεις στη
χρηµατοδοτική κατανοµή των διατιθέµενων πόρων µεταξύ των Αξόνων
προτεραιότητας, τροποποιήσεις στους στόχους ή/και το περιεχόµενο των
Αξόνων του ΕΠ, και τέλος τροποποιήσεις στις ∆ιατάξεις Εφαρµογής. Οι
παραπάνω αξιολογήσεις δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν χρονικά στην
παρούσα φάση σχεδιασµού.
Β) Εκ των υστέρων αξιολόγηση
Σύµφωνα µε το άρθρο 50 παρ.2 του Καν. (ΕΚ) 1198/2006, η εκ των υστέρων
αξιολόγηση αποτελεί ευθύνη της Επιτροπής ΕΚ. Η εκ των υστέρων
αξιολόγηση εξετάζει το βαθµό της απορρόφησης των πόρων, την
αποτελεσµατικότητα και επάρκεια του επιχειρησιακού προγράµµατος καθώς
και τις επιπτώσεις του στους γενικούς στόχους του άρθρου 4 και τις
κατευθυντήριες αρχές του άρθρου 19 του ιδίου κανονισµού.
Προσδιορίζει τους παράγοντες οι οποίοι συνέβαλαν στην επιτυχία ή την
αποτυχία της υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράµµατος , µεταξύ άλλων
και από την άποψη της βιωσιµότητας, καθώς και τις βέλτιστες πρακτικές.
Κατά την εκ των υστέρων αξιολόγηση εξετάζονται ζητήµατα όπως η έκταση
χρήσης των πόρων, η αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα του
προγραµµατισµού του Ταµείου και οι κοινωνικοοικονοµικές επιπτώσεις από
την εφαρµογή του προγράµµατος µε στόχο την εξαγωγή συµπερασµάτων για
την πολιτική στους τοµείς της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής. Τέλος
προσδιορίζονται οι παράγοντες που συνέβαλαν στην επιτυχία ή την αποτυχία
της υλοποίησης του ΕΠ και εντοπίζονται οι ορθές πρακτικές.
Η εκ των υστέρων αξιολόγηση διεξάγεται από ανεξάρτητους αξιολογητές και
ολοκληρώνεται το αργότερο µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2015. Η διαχειριστική αρχή
συνεργάζονται µε την Επιτροπή για τη διενέργεια της αξιολόγησης
παρέχοντας τα απαραίτητα στοιχεία.
12.4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Σύµφωνα µε το άρθρο 51 του κανονισµού (ΕΚ) 1198/2006, το κράτος µέλος
και η διαχειριστική αρχή παρέχουν πληροφορίες που αφορούν
το
επιχειρησιακό πρόγραµµα και τις πράξεις που συγχρηµατοδοτούνται και
εξασφαλίζουν τη σχετική δηµοσιότητα. Η πληροφόρηση απευθύνεται στους
πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους δικαιούχους µε στόχο την
προβολή του ρόλου της Κοινότητας και τη διασφάλιση της διαφάνειας της
συνδροµής του Ε.Τ.Α. Η εξειδίκευση της εφαρµογής των απαιτήσεων
δηµοσιότητας και πληροφόρησης περιγράφεται στις διατάξεις
του
κανονισµού(ΕΚ) 498/2007 και ειδικότερα στα άρθρα 28, 29, 30, 31, 32 και 33.
Για την παροχή των πληροφοριών αυτών αναλαµβάνονται σε όλη τη διάρκεια
υλοποίησης του προγράµµατος µέτρα δηµοσιότητας και πληροφόρησης τα
οποία αποτυπώνονται στο σχέδιο δράσης πληροφόρησης και δηµοσιότητας
του ΕΠ. Το σχέδιο δράσης πληροφόρησης και δηµοσιότητας περιλαµβάνει
τους στόχους και το στοχοθετούµενο κοινό, τη στρατηγική και το περιεχόµενο
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των µέτρων πληροφόρησης και δηµοσιότητας που θα αναληφθούν για κάθε
οµάδα στόχο (δυνητικοί δικαιούχοι, δικαιούχοι, κοινό), τον ενδεικτικό
προϋπολογισµό για την εφαρµογή του επικοινωνιακού σχεδίου, τα διοικητικά
τµήµατα ή τους διοικητικούς φορείς που θα είναι αρµόδια για την εφαρµογή
των µέτρων πληροφόρησης και δηµοσιότητας, ενδεικτικούς τρόπους
αξιολόγησης των µέτρων δηµοσιότητας και πληροφόρησης αναφορικά µε την
προβολή και τη γνώση του ΕΠ και το ρόλο της Κοινότητας.
Το σχέδιο δράσης πληροφόρησης και δηµοσιότητας περιγράφεται στο
επιχειρησιακό πρόγραµµα καθώς και ο ενδεικτικός προϋπολογισµός του .
Οποιανδήποτε σηµαντική τροποποίησή του, εκπονείται από την διαχειριστική
αρχή του Ε.Π, εγκρίνεται από την επιτροπή παρακολούθησης και
κοινοποιείται στην Ε.Ε,
Τα ποσά που προβλέπονται για την πληροφόρηση και τη δηµοσιότητα
περιλαµβάνονται στη χρηµατοδότηση του ΕΠ στo πλαίσιο της Τεχνικής
Βοήθειας (άρθρο 46 παρ. 1γ του κανονισµού (ΕΚ) 1198/2006).
Η διαχειριστική αρχή ορίζει τον/ους υπεύθυνο/ους για τα θέµατα δηµοσιότητας
και πληροφόρησης και ενηµερώνει σχετικά την Επιτροπή ΕΚ.
12.5 ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ – ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΟΥΣ
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
Η εθνική και κοινοτική συµµετοχή για όλες τις πράξεις που εντάσσονται στο
επιχειρησιακό πρόγραµµα Αλιείας µπορούν να χρηµατοδοτούνται από τον
Κρατικό Προϋπολογισµό µέσω του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων
(Π.∆.Ε.), ή από τον τακτικό προϋπολογισµό, όπως κάθε φορά ορίζεται στην
απόφαση ένταξης της κάθε πράξης στο επιχειρησιακό πρόγραµµα.
Οι πράξεις που θα εγγραφούν στο Π.∆.Ε. θα χρηµατοδοτηθούν µε µεταφορά
των αντίστοιχων πιστώσεων από το Λογαριασµό του Π.∆.Ε. που τηρείται στην
Τράπεζα της Ελλάδος, στον Ειδικό Λογαριασµό Εγγυήσεων Γεωργικών
Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ), που τηρεί ο Οργανισµός Πληρωµών Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.,
προκειµένου να προβεί στην πληρωµή των δικαιούχων.
Ο Ειδικός Λογαριασµός ΕΛΕΓΕΠ έχει συσταθεί µε το Ν. 992/1979 και
αποτελεί λογιστικό λογαριασµό, ο οποίος διακρίνεται στους τρεις ακόλουθους
χρηµατικούς λογαριασµούς, µε σκοπό τη διάκριση της διαχείρισης των
εθνικών και κοινοτικών κεφαλαίων:
• Λογαριασµός ∆ηµοσίου
• Λογαριασµός ΕΓΤΕ, ΕΓΤΑ και ΕΤΑ
• Λογαριασµός ∆ιαχείρισης Κοινοτικών Αποθεµάτων
Ο Ειδικός Λογαριασµός ΕΛΕΓΕΠ τηρείται σε Πιστωτικό Ίδρυµα, που
επιλέγεται µετά από διαδικασίες ανοιχτού διαγωνισµού.
Οι προκαταβολές (Έσοδα, Επιστροφές) του Ευρωπαϊκού Ταµείου Αλιείας
πιστώνουν τον Ειδικό Λογαριασµό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων
(ΕΛΕΓΕΠ) του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και µεταφέρονται στο λογαριασµό του Π.∆.Ε.
του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών που τηρείται στην Τράπεζα της
Ελλάδος.
Η διαδικασία για τη διενέργεια πληρωµών στους δικαιούχους είναι η
ακόλουθη:
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1.

2.

3.
4.

5.
6.

Εγγραφή της δηµόσιας δαπάνης της πράξης (εθνική και κοινοτική
συµµετοχή) στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων µετά την ένταξή της
στο επιχειρησιακό πρόγραµµα.
Υποβολή αιτήµατος πληρωµής του δικαιούχου, µε τον φάκελο των
δικαιολογητικών, έκδοση απόφασης πληρωµής και διαβίβαση της
απόφασης πληρωµής στον φορέα πληρωµών Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..
Μεταφορά των προβλεπόµενων ποσών από το λογαριασµό Π.∆.Ε.
στον ΕΛΕΓΕΠ σε µηνιαία βάση.
Εκτέλεση πληρωµών από την τράπεζα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., εντός
πέντε εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία χρέωσης του ποσού στο
ΕΤΑ, µε πίστωση της δηµόσιας δαπάνης στο ακέραιο στον τραπεζικό
λογαριασµό επιλογής του αιτούντος ή του εντολοδόχου του.
∆ήλωση ∆απανών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την Αρχή
Πιστοποίησης Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..
Πίστωση µε το ποσό των προκαταβολών (Έσοδα-Επιστροφές) από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του λογαριασµού του ΕΛΕΓΕΠ του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και µεταφορά των αντίστοιχων ποσών στο λογαριασµό
του Π.∆.Ε. που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Όλα τα προβλεπόµενα στοιχεία και οι πληροφορίες καταχωρούνται στο
ΟΠΣΑΑ σε κάθε στάδιο, µετά την επαλήθευσή τους από τις αρµόδιες αρχές.
Οι τόκοι σύµφωνα µε το άρθρο 34 του Καν. 498/2007 ή τυχόν τόκοι σύµφωνα
µε το άρθρο 81 του Καν. 1198/2006 θεωρούνται πόροι για το Κράτος-Μέλος.
12.6 ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
Για τους σκοπούς των άρθρων 65 και 75 του βασικού κανονισµού1198/2006,
δηµιουργείται ένα πληροφοριακό σύστηµα ανταλλαγής δεδοµένων ως µέσο
ανταλλαγής όλων των στοιχείων που αφορούν το επιχειρησιακό πρόγραµµα..
Η ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ κάθε κράτους µέλους και της Επιτροπής
διενεργείται µε τη χρήση του εν λόγω πληροφοριακού συστήµατος που
καθιερώνεται από την Επιτροπή, το οποίο καθιστά εφικτή την ασφαλή
ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ της Επιτροπής και κάθε κράτους µέλους. Η
διαχειριστική αρχή του Ε.Π., θα ενηµερώνει το σύστηµα πληροφορικής το
οποίο καθιερώνεται στην Ευρωπαϊκή Επτροπή (SFC 2007), για την
ανταλλαγή στοιχείων που αφορούν το επιχειρησιακό πρόγραµµα, σύµφωνα
µε τα προβλεπόµενα στα άρθρα 64, 65, 66 και 67 του εφαρµοστικού
κανονισµού.
Το πληροφοριακό σύστηµα ανταλλαγής δεδοµένων περιέχει πληροφορίες
κοινού ενδιαφέροντος για την Επιτροπή και τα κράτη µέλη και τουλάχιστον τα
ακόλουθα απαραίτητα στοιχεία για τις χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές:
• το σχέδιο χρηµατοδότησης των επιχειρησιακών προγραµµάτων,
σύµφωνα µε το υπόδειγµα του παραρτήµατος Ι, µέρος Β του
εφαρµοστικού κανονισµού.
• τις δηλώσεις δαπανών και τις αιτήσεις πληρωµών, σύµφωνα µε το
υπόδειγµα του παραρτήµατος ΙΧ του ιδίου κανονισµού.
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την ετήσια δήλωση για ποσά που αποσύρθηκαν ή ανακτήθηκαν,
καθώς και για ανακτήσεις ποσών που εκκρεµούν, σύµφωνα µε το
υπόδειγµα του παραρτήµατος Χ, του ιδίου κανονισµού.
• τις ετήσιες προβλέψεις των πιθανών αιτήσεων πληρωµών, σύµφωνα
µε το υπόδειγµα του παραρτήµατος XIII του ιδίου κανονισµού.
• το δηµοσιονοµικό τµήµα των ετήσιων εκθέσεων και των τελικών
εκθέσεων υλοποίησης, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του σηµείου 3.3 του
παραρτήµατος ΧΙV του ιδίου κανονισµού .
• Επιπροσθέτως, το πληροφοριακό σύστηµα ανταλλαγής δεδοµένων
περιέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα έγγραφα και δεδοµένα κοινού
ενδιαφέροντος που επιτρέπουν τη διενέργεια παρακολούθησης:
το εθνικό στρατηγικό σχέδιο που αναφέρεται στο άρθρο 15 του
1198/2006·
το επιχειρησιακό πρόγραµµα, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν
τροποποιήσεων, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του παραρτήµατος
Ι, µέρος Α του εφαρµοστικού κανονισµού
την απόφαση της Επιτροπής σχετικά µε τη συνεισφορά του
Ε.Τ.Α
τις ετήσιες και τις τελικές εκθέσεις υλοποίησης, σύµφωνα µε το
υπόδειγµα του παραρτήµατος ΧΙV του ιδίου κανονισµού.
τη στρατηγική λογιστικού ελέγχου, σύµφωνα µε το υπόδειγµα
του παραρτήµατος V του ιδίου κανονισµού.
την περιγραφή των συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου
σύµφωνα µε το υπόδειγµα του παραρτήµατος XII, µέρος Α του
ιδίου κανονισµού.
τις εκθέσεις και γνώµες σχετικά µε τους ελέγχους, σύµφωνα µε
τα υποδείγµατα των παραρτηµάτων VI, VII, VIII και του
παραρτήµατος XII, µέρος Β του ιδίου κανονισµού, καθώς και
αλληλογραφία µεταξύ της Επιτροπής και κάθε κράτους µέλους.
τις δηλώσεις δαπανών σχετικά µε το µερικό κλείσιµο σύµφωνα
µε το υπόδειγµα του παραρτήµατος XI του ιδίου κανονισµού.
την ετήσια δήλωση για ποσά που αποσύρθηκαν ή ανακτήθηκαν,
καθώς και για ανακτήσεις ποσών που εκκρεµούν, σύµφωνα µε
το υπόδειγµα του παραρτήµατος Χ του ιδίου κανονισµού.
Η διαχειριστική αρχή του Ε.Π. διασφαλίζει, επίσης, την ύπαρξη συστήµατος
καταχώρισης και αποθήκευσης, σε ηλεκτρονική µορφή, λογιστικών εγγραφών
για κάθε πράξη στο πλαίσιο του Ε.Π. καθώς και της συλλογής δεδοµένων
υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηµατοοικονοµική διαχείριση, την
παρακολούθηση, τις επαληθεύσεις, τους λογιστικούς ελέγχους και την
αξιολόγηση.
Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, και ιδίως σε περίπτωση δυσλειτουργίας του
πληροφοριακού συστήµατος ανταλλαγής δεδοµένων ή αδυναµίας διαρκούς
σύνδεσης, το κράτος µέλος µπορεί να διαβιβάσει στην Επιτροπή τα έγγραφα
που απαιτούνται από τον κανονισµό 1198/2006 σε χαρτί, χρησιµοποιώντας τα
υποδείγµατα των παραρτηµάτων I, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII,XIII και XIV
του εφαρµοστικού κανονισµού. Μόλις παύσει να ισχύει η περίπτωση
•
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ανωτέρας βίας, το κράτος µέλος καταχωρίζει τα αντίστοιχα έγγραφα στο
πληροφοριακό σύστηµα ανταλλαγής δεδοµένων.
12.7 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΟΠΣΑΑ)
Για τους ανωτέρω σκοπούς, θα δηµιουργηθεί Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό
Σύστηµα (ΟΠΣΑΑ) στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Στο
ολοκληρωµένο πληροφοριακό Σύστηµα του υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίµων ( ΟΣΠΑΑ) καταχωρούνται για το Ε.Π. Αλιείας κυρίως
δεδοµένα που αφορούν στον προσδιορισµό των πράξεων, στους
εµπλεκόµενους φορείς και πρόσωπα, στα φυσικά, οικονοµικά και τεχνικά
χαρακτηριστικά των πράξεων, στα αναµενόµενα αποτελέσµατα και τις
επιπτώσεις, σε στοιχεία των διοικητικών διαδικασιών που συνδέονται µε την
έγκριση των πράξεων, στις διαδικασίες και τα στοιχεία υλοποίησης µέχρι την
ολοκλήρωσή τους, καθώς επίσης και στα πορίσµατα των ελέγχων που
διενεργούνται από τις αρµόδιες αρχές.
Η καταχώρηση των δεδοµένων αυτών έχει σαν στόχο την αυτοµατοποίηση
των διοικητικών διαδικασιών του προηγουµένου εδαφίου και την χρονολογική
παρακολούθησή τους.
Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων µπορεί να
προσδιορίζονται οι διαδικασίες πρόσβασης, τα στοιχεία που καταχωρούνται,
ο χρόνος υποβολής τους, οι ευθύνες των υπόχρεων και κάθε άλλη σχετική
λεπτοµέρεια. Με την ίδια απόφαση µπορεί να ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε
την οργάνωση και την λειτουργία του ΟΠΣΑΑ, καθώς και θέµατα που
αφορούν την διασύνδεση του µε άλλα πληροφοριακά συστήµατα.
Η ανταλλαγή δεδοµένων που αφορούν στο Ε.Π. Αλιείας µεταξύ της χώρας
και της Επιτροπής πραγµατοποιείται µέσω του ΟΠΣΑΑ, το οποίο καθιστά
ασφαλή την ανταλλαγή των δεδοµένων αυτών.
Για την αντιµετώπιση τεχνικών και διαχειριστικών θεµάτων σχετικά µε το
ΟΠΣΑΑ, θα λειτουργεί πλήρης δικτυακή εφαρµογή Helpdesk.
Ο σχεδιασµός, οργάνωση, λειτουργία και ανάπτυξη του Ο.Π.Σ.ΑΑ.
διενεργείται από τον Ο..Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την Προγραµµατική Περίοδο 20072013.
Σηµειώνουµε ότι µέχρι την πλήρη εγατάσταση και λειτουργία του ΟΠΣΑΑ, τα
στοιχεία του
Επιχειρησιακού
Προγράµµατος
Αλιείας 2007- 2013,
καταχωρούνται στο Ολοκληρωµένο Πληρωφοριακό Σύστηµα (ΟΠΣ )του
ΕΣΠΑ .
12.8 ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
Στο άρθρο 8 του Καν. (ΕΚ) 1198/2006 διατυπώνεται η απαίτηση της επίτευξης
των στόχων των Ε.Τ.Α. στο πλαίσιο στενής συνεργασίας, εταιρική σχέση,
τόσο µεταξύ της Επιτροπής ΕΚ και του κράτους µέλους, όσο και µεταξύ του
κράτους µέλους και των ενδιαφερόµενων φορέων σε τοπικό, περιφερειακό και
εθνικό. Η διασφάλιση της εταιρικής σχέσης σε όλα τα επίπεδα υλοποίησης
του ΕΠ, αντανακλάται από τα µέτρα που έχουν ληφθεί όπως:
(i)
Η εφαρµογή διαδικασιών ευρείας διαβούλευσης σε όλα τα επίπεδα
σχεδιασµού µε στόχο τη διαµόρφωση πολύπλευρης προσέγγισης των
εναλλακτικών επιλογών ανάπτυξης Του τοµέα της αλιείας της χώρας,
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µέσω γόνιµου και αποτελεσµατικού διαλόγου µε όλους τους
εµπλεκόµενους φορείς
(ii)
Η ενεργός εµπλοκή των εταίρων
στα διάφορα στάδια
προγραµµατισµού του ΕΠ, καθώς και στην εξειδίκευση του
προγραµµατισµού.
(iii)
Η εκπροσώπηση των οικονοµικών και κοινωνικών εταίρων, των
αντιπροσωπευτικών µη κυβερνητικών οργανώσεων, των εκπροσώπων
των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού στη σύνθεση της Επιτροπής
Παρακολούθησης του ΕΠ, η οποία αποτελεί τον κύριο µηχανισµό για
την διασφάλιση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας του
προγράµµατος, όπου αντιπροσωπεύονται όλοι οι σχετικοί µε τους
στόχους και τις δράσεις του προγράµµατος φορείς.
Η επιλογή των σχετικών εταίρων σε κάθε επίπεδο υλοποίησης του ΕΠ
λαµβάνει υπόψη το βαθµό της συνεισφοράς του Ε.Τ.Α στο κλάδο ή περιοχή
που αντιπροσωπεύουν οι εταίροι, την εµπειρία και ικανότητα των εταίρων
στους τοµείς που εστιάζει το ΕΠ και την ανάγκη προώθησης της ισότητας
µεταξύ γυναικών και ανδρών καθώς της βιώσιµης ανάπτυξης του τοµέα.
Η µέριµνα για την αποτελεσµατική λειτουργία της αρχής της εταιρικής σχέσης,
ώστε να προσφέρει την αναµενόµενη προστιθέµενη αξία, αποτελεί ευθύνη του
κράτους µέλους και υλοποιείται µέσω της ακριβούς και επαρκούς διάκρισης
των ρόλων και αρµοδιοτήτων των διαφόρων εταίρων στο κατάλληλο κάθε
φορά επίπεδο.
12.9 ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΦΥΛΩΝ
Σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Καν. (ΕΚ) 1198/2006 τα Κ-Μ και η Επιτροπή
διασφαλίζουν την προαγωγή της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών και
την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου κατά τη διάρκεια των διαφόρων
σταδίων υλοποίησης των δράσεων του Ε.Τ.Α.
Τα µέτρα που προβλέπονται για την προαγωγή της ισότητας των δύο φύλων
στα διάφορα στάδια υλοποίησης του ΕΠ περιλαµβάνουν:
(i)
Την ισόρροπη συµµετοχή ανδρών και γυναικών στην επιτροπή
παρακολούθησης του ΕΠ και την εκπροσώπηση σε αυτή κρατικών
αρχών που είναι αρµόδιες για θέµατα ισότητας.
(ii)
Τη λήψη κατάλληλων µέτρων για τη δηµοσιοποίηση του προγράµµατος
και των ειδικότερων δράσεων που περιλαµβάνονται σε αυτό, ώστε να
διασφαλίζεται η κατά το δυνατό ευρύτερη δυνατότητα πρόσβασης στην
κοινοτική συγχρηµατοδότηση. Στα µέτρα αυτά συµπεριλαµβάνονται,
µεταξύ άλλων, η αποστολή των προκηρύξεων σε όλα τα µέλη της
επιτροπής παρακολούθησης του προγράµµατος αλλά κα σε όλους
τους ενδιαφερόµενους φορείς, οι οποίοι µπορούν να εξασφαλίσουν
ευρεία διάδοση τόσο των ευκαιριών χρηµατοδότησης όσο και των
ειδικών όρων και προϋποθέσεων για τη λήψη της.
(iii)
Τη παρακολούθηση και τη σχετική ενηµέρωση της επιτροπής
παρακολούθησης του ΕΠ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µέσω της
ετήσιας έκθεσης, όσον αφορά τα µέτρα που έχουν ληφθεί σε σχέση µε
την παροχή ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο του ΕΠ.
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12.10 ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράµµατος µπορεί να χρηµατοδοτηθούν
δαπάνες για µια πράξη που περιλαµβάνει ενισχύσεις σε µέσα χρηµατοδοτικής
τεχνικής για επιχειρήσεις, πρωτίστως µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ),
συµπεριλαµβανοµένων των πολύ µικρών επιχειρήσεων, όπως ορίζονται στη
σύσταση 2003/361/ΕΚτης Επιτροπής, όπως ταµεία επιχειρηµατικού
κεφαλαίου, ταµεία εγγυήσεων και ταµεία δανειοδοτήσεων, έστω και αν
παρεµβάλλονται ταµεία χαρτοφυλακίου. Τα µέσα χρηµατοδοτικής τεχνικής
έχουν τη µορφή ενεργειών που πραγµατοποιούν αποπληρωτέες επενδύσεις ή
παρέχουν εγγυήσεις για αποπληρωτέες επενδύσεις ή και τα δύο και
εφαρµόζονται οι όροι των άρθρων 35, 36 και 37 του κανονισµού(ΕΚ)
498/2007.
Όταν το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα χρηµατοδοτεί πράξεις που
περιλαµβάνουν µέσα χρηµατοδοτικής τεχνικής, συµπεριλαµβανοµένων
εκείνων που οργανώνονται µέσω ταµείων χαρτοφυλακίου, υποβάλλεται
επιχειρηµατικό σχέδιο από τους συγχρηµατοδοτούντες εταίρους ή µετόχους ή
από τους δεόντως εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους τους. Το επιχειρηµατικό
σχέδιο αξιολογείται και η εφαρµογή του παρακολουθείται από τη διαχειριστική
αρχή ή υπό την ευθύνη τους.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών
προσδιορίζονται οι όροι, οι
προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τη συνεισφορά από το
επιχειρησιακό πρόγραµµα σε µέσα χρηµατοοικονοµικής τεχνικής.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ
∆ΙΟΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ13: ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ «ΕΤΑΙΡΟΥΣ»
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13. ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ «ΕΤΑΙΡΟΥΣ»
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ενόψει του σχεδιασµού της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013
συγκροτήθηκε η Οµάδα Σχεδιασµού Προγράµµατος - ΟΣΠ ΑΛΙΕΙΑΣ µε την
απόφαση
συγκρότησης
173-28/2/2006
του
Ειδικού
Γραµµατέα
Προγραµµατισµού & Εφαρµογών Γ’ ΚΠΣ του ΥΠΑΑΤ και σε συνέχεια της
2/71159/0022/30-12-2006 συστατικής ΚΥΑ των Υπουργών ΥΠΑΑΤ, ΥΠΟΙΟ,
ΥΠΕΣ∆Α, κατ’ εφαρµογή του Ν. 3312/2005 (ΦΕΚ 35/Α’/16-02-2005), στο
άρθρο 19 του οποίου ρυθµίζεται η συγκρότηση Οµάδων Σχεδιασµού
Προγραµµάτων (ΟΣΠ) στα Υπουργεία και τις Περιφέρειες, ενόψει του
σχεδιασµού της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013.
∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΘΕΣΜΙΚΟΥΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ
Η διαβούλευση µε τους θεσµικούς και λοιπούς κοινωνικούς εταίρους άρχισε
αµέσως µόλις έγιναν γνωστά τα κείµενα του Κανονισµού του Ευρωπαϊκού
Ταµείου Αλιείας.
Συγκεκριµένα:
1. Πραγµατοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 4-2-2005 Ηµερίδα σαν
παράλληλη εκδήλωση της Έκθεσης «ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ» µε θέµα
«Ανάπτυξη του τοµέα της Αλιείας κατά την προγραµµατική περίοδο
2007-2013». Την Ηµερίδα παρακολούθησαν 190 εκπρόσωποι, των
τοπικών Υπηρεσιών, των Επαγγελµατικών Οργανώσεων της Αλιείας,
της υδατοκαλλιέργειας, της Μεταποίησης και Εµπορίας αλιευτικών
προϊόντων, εκπροσώπων Υπουργείων, εκπρόσωποι Ερευνητικών
Ινστιτούτων κλπ. Από τους κοινωνικούς εταίρους ζητήθηκαν προτάσεις
για το Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Αλιείας της περιόδου 2007-2013.
2. Έχουν εκδοθεί από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης &Τροφίµων δύο (2)
Εγκύκλιοι υπ αριθµ.225 / 20-1-2005 και 3720 / 18-11-2005, οι οποίες
έχουν διαβιβαστεί σε 650 Συλλογικούς φορείς, Υπηρεσίες
,Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και Ινστιτούτα .Στις εγκυκλίους αυτές
καθορίζεται η διαδικασία κατάρτισης του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου
Ανάπτυξης για τον Τοµέα της Αλιείας. Με τις εγκυκλίους αυτές ζητείται
από τους εταίρους η υποβολή συγκεκριµένων προτάσεων, για τις
οποίες µάλιστα προτείνεται, για την καλύτερη επεξεργασία τους, να
καταρτιστούν µέσα από συγκεκριµένες διαδικασίες, να υποβληθούν µε
συγκεκριµένη δοµή και να σταλούν ταχυδροµικά ή ηλεκτρονικά.
3. Καθορίστηκαν µε την Απόφαση αριθµ.1942/24-5-2005, σύµφωνα µε το
άρθρο 8 του σχεδίου κανονισµού για το Ε.Τ.Α, οι αντιπροσωπευτικοί
εταίροι ( θεσµικοί και κοινωνικοί ), σε στενή συνεργασία µε τους
οποίους (εταιρική σχέση) θα καταρτιστεί , το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο
Ανάπτυξης της Αλιείας (Ε.Σ.Σ.Α.ΑΛ) και το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
Αλιείας 2007-2013(Ε.Π.ΑΛ). Οι εταίροι αυτοί είναι οι εξής:
3.1∆ηµόσιες Αρχές (Εθνικές, Περιφερειακές, Τοπικές)
- Υπουργείο Οικονοµίας & Οικονοµικών
- Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & ∆ηµοσίων Έργων
- Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας
- Υπουργείο Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής
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- Υπουργείο Μακεδονίας & Θράκης
- Γενική Γραµµατεία Ισότητας
- Περιφέρειες της χώρας (13)
- Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και Επαρχεία της χ
3.2 Οικονοµικοί και Κοινωνικοί Εταίροι
- Πανελλήνια Συνοµοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισµών
- Γενική Συνοµοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδος
- Συνοµοσπονδία ∆ηµοκρατικών Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδος
- Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδος
- Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών
- Συνοµοσπονδία Αλιέων Ελλάδος
- Πανελλήνια Ένωση Πλοιοκτητών Μέσης Αλιείας
- Ένωση Πλοιοκτητών Γρι-Γρί Αιγαίου και Ιονίου Πελάγους
- Σύνδεσµος Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών
- Πανελλήνιος Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Κατεψυγµένων Τροφίµων
- Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
- Γεωτεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος
3.3 Λοιποί Εταίροι
- Παγκόσµιο Ταµείο για τη Φύση - WWF Ελλάδας
- Εταιρεία για τη µελέτη και προστασία της Μεσογειακής Φώκιας, ΜΟΜ
- Σύλλογος για την προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας, ΑΡΧΕΛΩΝ
- Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, HELMEPA
- Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.
- Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών Ε.Κ.Θ.Ε.
- Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης Ι.ΘΑ.ΒΙ.Κ.
- Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας – Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας ΙΝ.ΑΛ.Ε.
- Εταιρεία Ανάπτυξης της Αλιείας ΕΤ.ΑΝ.ΑΛ.
- Ελληνικό ∆ίκτυο Leader+
4. Πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα στις 15-16 Απριλίου 2005, ∆ιεθνές
Συνέδριο µε θέµα «Προοπτικές Ανάπτυξης του Τοµέα της Αλιείας
2007-2013». Το Συνέδριο παρακολούθησαν 500 σύνεδροι από 11
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και από τις δύο υπό ένταξη
χώρες Ρουµανία και Βουλγαρία. Τα συµπεράσµατα του Συνεδρίου
διαβιβάστηκαν σε όλους τους φορείς, το Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο πλαίσιο του Συνεδρίου
από τους κοινωνικούς εταίρους υποβλήθηκαν προτάσεις, οι οποίες
συζητήθηκαν και ενσωµατώθηκαν στα συµπεράσµατα του Συνεδρίου.
5. Συµµετείχαµε µε εισήγηση στο συνέδριο της Εταιρείας Ανάπτυξης της
Αλιείας (ΕΤΑΝΑΛ), η οποία διαχειρίζεται τις Ιχθυόσκαλες . Η εισήγηση
είχε σαν θέµα την ανάπτυξη του τοµέα της Αλιείας κατά την επόµενη
προγραµµατική περίοδο 2007-2013.
6. Συµµετείχαµε µε εισηγήσεις
στα Αναπτυξιακά Συνέδρια που
διοργάνωσαν οι Περιφέρειες της χώρας σχετικά µε τα αναπτυξιακά
προγράµµατα της περιόδου 2007-2013.
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7. Πραγµατοποιήθηκαν διαβουλεύσεις µε τις οργανώσεις των
Παραγωγών του Τοµέα της Αλιείας (Αλιείς, Υδατοκαλλιεργητές,
Μεταποιητές) και κατά την διάρκεια των διαβουλεύσεων του Συνεδρίου
και εντός του 2006 στα πλαίσια των διαβουλεύσεων της ΟΣΠ ΑΛΙΕΙΑΣ,
προκειµένου να ετοιµαστεί το Ε.Σ.Σ.Α.Α.
8. Στην ιστοσελίδα www.alieia.gr έχει δηµιουργηθεί ειδική ενότητα µε
τίτλο: «4η Προγραµµατική Περίοδος 2007-2013» όπου παρουσιάζονται
συνοπτικά οι εξελίξεις που αφορούν την κατάρτιση του Εθνικού
Σχεδίου Ανάπτυξης της Αλιείας καθώς και του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος Αλιείας 2007-2013. Στην ιστοσελίδα µπορούν όλοι οι
εµπλεκόµενοι φορείς (συλλογικοί φορείς, υπηρεσίες, επιµελητήρια κλπ)
να βρουν τα κείµενα που αφορούν τη νέα περίοδο για τον τοµέα της
αλιείας. ∆ηλαδή τα Εθνικά κείµενα (Εγκύκλιοι κλπ), τα Κοινοτικά
κείµενα κλπ. Ενώ στο e-mail: infoalieia@mou.gr µπορούν όλοι οι
φορείς να στέλνουν τις προτάσεις τους και να θέτουν τα ερωτήµατά
τους.
9. Για την αναγκαιότητα του συντονισµού και την επίτευξη της
συµπληρωµατικότητας των παρεµβάσεων των διαφόρων τοµέων
πολιτικής έχουν αρχίσει οι συναντήσεις και συσκέψεις (ενώ παράλληλα
έχουν σταλεί και προτάσεις) µε τις Υπηρεσίες των άλλων Υπουργείων
που έχουν την ευθύνη χάραξης και εφαρµογής των πολιτικών αυτών.
Παράλληλα συστάθηκε µε την αριθµ.9154/ΕΥΣΣΑΑΠ 555/ 28-2-2006
Απόφαση του Υπ. Οικ. & Οικονοµικών συντονιστική Οµάδα Εργασίας
για τα προγράµµατα των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων και ΕΓΤΑΑ – ΕΤΑ της
προγραµµατικής περιόδου 2007-2013, η οποία
έχει ήδη
πραγµατοποίηση σειρά συσκέψεων προκειµένου να εξετάσει και να
συζητήσει θέµατα όπως τα ακόλουθα :
Ανάλυση σηµείων των Κανονισµών (∆ιαρθρωτικών Ταµείων
και ΕΓΤΑΑ –ΕΤΑ) και εξεύρεση υποχρεώσεων που
προκύπτουν για το ΕΣΠΑ –ΕΣΣΑΑΛ και τα επιµέρους
επιχειρησιακά προγράµµατα.
Καθορισµό τοµέων παρέµβασης, οι οποίοι χρίζουν
συντονισµού σε επίπεδο στρατηγικών σχεδίων (ΕΣΠΑ και
ΕΣΣΑΑΛ). Προετοιµασία για οργάνωση θεµατικών δικτύων
στους τοµείς που εµπλέκονται άλλοι φορείς χάραξης
πολιτικής (ΥΠ. Ανάπτυξης, ΥΠΕΧΩ∆Ε, Υπ. Απασχόλησης).
Εξέταση χρονοδιαγραµµάτων υποβολής ΕΣΠΑ – ΕΣΣΑΑΛ
µε βάση τους κανονισµούς και καθορισµός κοινού
χρονοδιαγράµµατος για τις απαιτούµενες διαδικασίες
σχεδιασµού τους.
Οργάνωση
εργασιών
για
την
επίτευξη
της
συµπληρωµατικότητας και της συνέργιας των δράσεων που
θα ενισχυθούν από τα ∆ιαρθρωτικά, το ταµείο Αγροτικής
ανάπτυξης και το Ε.Τ.Α. Καθορισµός στρατηγικών
προτεραιοτήτων και ενδεικτικών τοµέων παρέµβασης µε
βάση κατευθυντήριες γραµµές και αναγνώριση τοµέων που
χρίζουν συντονισµό .
Συζήτηση επί του καθορισµό κοινών αρχών διαχείρισης,
εφαρµογής και ελέγχου.
236

10. Το 1ο Σχέδιο του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης της Αλιείας
2007-2013 (Ε.Σ.Σ.Α.ΑΛ) διαβιβάστηκε µε το αριθµ.1880/28-6-2006
έγγραφο, στους αντιπροσωπευτικούς εταίρους οι οποίοι έχουν
καθοριστεί µε την αριθµ.1942/24-5-2005 Απόφαση. Οι κοινωνικοί &
λοιποί εταίροι ανταποκρίθηκαν στη πρόσκληση και είκοσι δύο (22)
Φορείς απέστειλαν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους.
11. Το πρώτο σχέδιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάπτυξης της Αλιείας 20072013 (Ε.Σ.Σ.Α.ΑΛ) αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα, www.alieia.gr στην
οποία µπορούσαν όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς (συλλογικοί φορείς,
υπηρεσίες, επιµελητήρια κλπ) να δουν το κείµενο και στο e-mail :
infoalieia@mou.gr να στέλνουν τις προτάσεις τους και να θέτουν τα
ερωτήµατά τους.
12. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Επ. Προγράµµατος Αλιείας
2000-2006 η οποία συνεδρίασε στις 2-7-2006 (9η Συνεδρίαση)
παρουσιάστηκε αναλυτικά το 1ο Σχέδιο του Εθνικού Στρατηγικού
Σχεδίου Ανάπτυξης της Αλιείας και αναπτύχθηκαν απόψεις και
προτάσεις από τους συµµετέχοντες κοινωνικούς &λοιπούς εταίρους.
13. Οι προτάσεις των κοινωνικών εταίρων και των λοιπών φορέων οι
οποίες είχαν σταλεί γραπτά ή είχαν αναπτυχθεί προφορικά κατά την
συνεδρίαση της 9ης Επιτροπής Παρακολούθησης, ελήφθησαν υπόψη
για την σύνταξη του τελικού σχεδίου του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου
Ανάπτυξης της Αλιείας 2007-2013.
14. Σχέδιο του Επιχειρησιακού προγράµµατος Αλιείας 2007-2013
(Ε.Π.ΑΛ) διαβιβάστηκε µε το αριθµ.228/24-1-2007 έγγραφο στους
αντιπροσωπευτικούς εταίρους οι οποίοι έχουν καθοριστεί µε την
αριθµ.1942/24-5-2005 Απόφαση προκειµένου να εκφέρουν την
άποψη τους (για διαβούλευση).
15. Το σχέδιο του Επιχειρησιακού προγράµµατος Αλιείας 2007-2013
(Ε.Π.ΑΛ) αναρτήθηκε παράλληλα και στην ιστοσελίδα, www.alieia.gr
στην οποία µπορούσαν όλοι οι φορείς (συλλογικοί φορείς, υπηρεσίες,
επιµελητήρια κλπ) να δουν το κείµενο και στο e-mail :
infoalieia@mou.gr να στέλνουν τις απόψεις και προτάσεις τους.
16. Οι προτάσεις των κοινωνικών εταίρων και των λοιπών φορέων στους
οποίες δόθηκε ο αναγκαίος χρόνος και η δυνατότητα παρέµβασεις (30
προτάσεις) ελήφθησαν υπόψη για την σύνταξη του τελικού σχεδίου του
Επιχειρησιακού προγράµµατος Αλιείας 2007-2013 (Ε.Π.ΑΛ).
17. Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας 2007-2013 διαβιβάστηκε από το
ΥΠΕΧΩ∆Ε µε το αριθµ.127140/13.3.2007 έγγραφο της ΕΥΠΕ
(σύµφωνα µε το άρθρο 7 της ΚΥΑ ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΕΥΠΕ/107017/2006)
στους πιο κάτω φορείς :
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τα Υπουργεία

Πολιτισµού

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων

Εµπορικής Ναυτιλίας

Ανάπτυξης

Τουριστικής Ανάπτυξης

Οικονοµίας και Οικονοµικών
ii.
την Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων, τη ∆ιεύθυνση Χωροταξίας, τη
∆ιεύθυνση Ελέγχου, Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης και Θορύβου και τα
Τµήµατα ∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Γενικών
Περιβαλλοντικών Θεµάτων της ∆ιεύθυνσης Περιβαλλοντικού
Σχεδιασµού, καθώς και τη Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Έργων του
ΥΠΕΧΩ∆Ε
iii. τους Οργανισµούς Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας
Περιβάλλοντος Αθήνας και Θεσσαλονίκης
iv. τα Περιφερειακά Συµβούλια των δεκατριών (13) Περιφερειών της
Χώρας
v.
την Αρχή Σχεδιασµού, προκειµένου να δηµοσιοποιήσει τη ΣΜΠΕ
στο κοινό.
Παράλληλα πραγµατοποιήθηκε δηµοσιοποίηση της ΣΜΠΕ στο κοινό
µε δηµοσίευση σχετικής ανακοίνωσης σε δύο εφηµερίδες εθνικής
εµβέλειας (ηµ/νίες δηµοσιεύσεων: 28.3.2007 & 31.3.2007) και
παράλληλα µε ανάρτηση του κειµένου της ΣΜΠΕ στον δικτυακό τόπο
της ∆ιαχειριστικής Αρχής .
18. Με την αριθµ 126786/ 23-7-2007 Κοινή Υπουργική Απόφαση των
Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & ∆ηµοσίων
Έργων,
Οικονοµίας & Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης &Τριφίµων
εγκρίθηκε η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007-2013.
i.

Συµπερασµατικά:
Α. Η διαβούλευση µε τους κοινωνικούς και λοιπούς εταίρους είχε σαν
αποτέλεσµα την βελτίωση του σχεδίου του Επιχειρησιακού προγράµµατος µε
την ενσωµάτωση σχετικών προτάσεων που είχαν σχέσει :
• µε τα διάφορα τµήµατα του αλιευτικού στόλου και ιδιαίτερα την παράκτια
(ενίσχυση παράκτιας αλιείας) και τη µέση αλιεία( βελτίωση της ποιότητας
των αλιευµάτων –όροι πρόσβασης κλπ) .
• µε
τις
υδατοκαλλιέργειες,
ιδιαίτερα
τις
θαλάσσιες
υδατοκαλλιέργειεςκαθώς και τις πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες
επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
• την µεταποίηση και την εµπορία των αλιευτικών προϊόντων (ποιότητα
αλιευτικών προϊόντων και προστιθέµενη αξία)
• τα θέµατα κοινού ενδιαφέροντος του Άξονα 3 που έχουν σχέση :
α) µε τη βετίωση της ικανότητας οργάνωσης των αλιέων σε συλλογικούς
φορείς και οργανώσεις .
β) την προώθηση της ένταξης των µονάδων υδατοκαλλιέργειας σε
περιοχές οργανωµένης ανάπτυξης των υδατοκαλλιεργειών(ΠΟΑΥ) .
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γ) των προώθηση (διαφήµιση κλπ) των αλιευτικών προϊόντων και τα
σήµατα ποιότητας .
δ) τη βελτίωση και τον εκσυγχρονιµό των αλιευτικών καταφυγίων
(θέµατα ασφάλειας σκαφών και ποιότητας αλιευµάτων ).
δ) την προστασία της υδρόβιας πανίδας και χλωρίδας (Τεχνικοί ύφαλοι)
στ) τη καινοτοµία στο τοµέα της αλιείας, ιδιαίτερα σε θέµατα
υδατοκαλλιεργειών .
• Την ενίσχυση των αλιευτικών περιοχών στα πλαίσια του Άξονα 4 µε
έµφαση τα µικρά και αποµακρυσµένα νησιά.
Β. Παράλληλα ενσωµατώθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα οι
διαφοροποιήσεις που επιβλήθηκαν µε την αριθµ 126786/ 23-7-2007 Κοινή
Υπουργική Απόφαση µε την οποία εγκρίθηκε η Στρατηγική Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας
2007-2013, δηλαδή ενσωµατώθηκε η
περιβαλλοντική διάσταση. Στις
διατάξεις εφαρµογής του προγράµµατος έχει συµπεριληφθεί το σύστηµα
παρακολούθησης των σηµατνικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την
εφαρµογή του Προγράµµατος

239

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ
∆ΙΟΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14: ΠΙΝΑΚΕΣ
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14. ΠΙΝΑΚΕΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ
Αριθµός Σκαφών ανά τύπο
2000
361
334
401
53
481
18.181
19.810
100,0%

2001
353
334
401
53
493
18.240
19.876
100,3%

2002
338
327
378
52
448
17.739
19.282
97,3%

2003
339
317
373
43
447
17.342
18.861
95,2%

2004
330
310
372
36
432
17.049
18.529
93,5%

2005
330
302
367
27
425
16.818
18.269
92,2%

2000
105.169
58.160
24.803
32.395
47.083
354.204
621.815
100,0%

2001
103.978
58.366
24.803
32.395
48.193
356.604
624.339
100,4%

2002
98.686
57.172
23.316
30.013
42.497
343.028
594.712
95,6%

2003
98.770
55.631
22.927
23.894
42.046
326.147
569.415
91,6%

2004
96.291
54.855
22.889
18.425
40.515
317.499
550.474
88,5%

2005
96.275
53.587
22.570
14.411
39.098
311.619
537.560
86,5%

2000
29.116
11.904
2.755
18.899
8.827
35.477
106.978
100,0%

2001
29.546
11.985
2.755
18.899
9.165
35.972
108.322
101,3%

2002
28.315
11.910
2.566
15.798
8.265
34.856
101.710
95,1%

2003
29.440
12.024
2.523
12.618
8.192
33.560
98.357
91,9%

2004
30.399
12.000
2.518
9920
7.901
32.956
95.694
89,5%

2005
31.433
11.899
2.475
7.224
7.672
32.684
93.387
87,3%

2000
23,81
17,99
10,15
6,74

2001
24,03
18,04
10,15
6,77

2002
24,11
18,15
10,12
6,75

2003
24,36
18,38
10,11
6,74

2004
24,69
18,53
10,11
6,75

2005
24,88
18,67
10,11
6,77

Μέση ηλικία από κατασκευής ανά τύπο
2000
Τράτες
27,2
Γρι-γρι
29,7
Πεζότρατες
42,3

2001
26,2
29,6
42,3

2002
25
29,1
42,1

2003
23,9
28,3
42

2004
22,6
27,3
42

2005
21,6
26,5
42

Τράτες
Γρι-γρι
Πεζότρατες
Υπερ-Ατλαντικά
Παράκτια >12m
Παράκτια < 12m

Ολικά kW ανά τύπο
Τράτες
Γρι-γρι
Πεζότρατες
Υπερ-Ατλαντικά
Παράκτια >12m
Παράκτια < 12m

Ολικά GT ανά τύπο
Τράτες
Γρι-γρι
Πεζότρατες
Υπερ-Ατλαντικά
Παράκτια >12m
Παράκτια < 12m

Μέσο µήκος ανά τύπο
Τράτες
Γρι-γρι
Πεζότρατες
Παράκτια
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Παράκτια
27,5
27,1
Πηγή : Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
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26,4

25,9

25,3

24,6

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1

Παραγωγή Θαλάσσιας Αλιείας 2000-2005
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Έτη

Παραγωγή των αλιευµάτων από της διάφορους τύπους αλιείας.
Πηγή : Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων

244

2005

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙ∆ΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ
Ποσότητες σε τν., αξίες σε χιλιάδες €

ΕΙ∆ΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΥΠΕΡΠΟΝΤΙΑ ΑΛΙΕΙΑ
ΜΕΣΗ ΑΛΙΕΙΑ
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΑΛΙΕΙΑ
ΜΙΚΡΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΑΛΙΕΙΑ

2000
Ποσότητα
Αξία
τν.
'000 €

2001
Ποσότητα
Αξία
τν.
'000 €

2002
Ποσότητα
Αξία
τν.
'000 €

2003
Ποσότητα
Αξία
τν.
'000 €

2004
Ποσότητα
Αξία
τν.
'000 €

2005
Ποσότητα
Αξία
τν.
'000 €

121.534,0 334.929,8 117.454,2 335.498,1 120.079,2 342.420,1 117.819,6 359.479,4 119.328,4 376.506,8 118.634,0 399.283,3
5.143,9 28.575,4
5.973,0 31.053,3
5.980,9 24.390,7
4.566,5 16.996,3
3.202,2 12.500,0
2.547,8 10.629,2
46.634,9 94.722,1
47.897,4 98.635,4
53.689,4 112.267,4
52.618,6 126.032,0
55.803,7 148.123,0
56.917,1 161.216,2
41.480,8 126.809,2
35.361,9 121.143,7
32.220,6 121.197,1
32.446,2 131.886,2
32.134,2 131.318,9
30.980,8 142.873,0
28.274,4 84.823,2
28.221,9 84.665,7
28.188,3 84.564,9
28.188,3 84.564,9
28.188,3 84.564,9
28.188,3 84.564,9

Πηγή: ΕΣΥΕ
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ & ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
(ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑ)

Συνολικές
Πιστώσεις που
Αριθµός
Αριθµός
διατέθηκαν για
Σκαφών που
επιθεωρήσεις και διατέθηκαν για Αεροσκαφών
Περιπολίες
ελέγχους σε χιλ.
ευρώ

Αριθµός
Περιπ.
Οχηµάτων

ΕΤΗ

Ανθρώπινο
δυναµικό που
ασχολήθηκε

2000

1.370

31.500,0

141

4

297

2001

1.470

36.387,0

184

7

303

2002

1.483

48.883,0

203

7

322

2003

1.484

37.061,0

212

7

329

2004

1.484

33.295,0

203

7

322

1581

33.500

203

7

322

8.872

220.626

1146

39

1.895

2005

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΗΓΗ :

Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ & ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ
(ΕΠΙΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ)

Αποφάσεις Επιβολής Κυρώσεων
ΕΤΗ

Συνολικός Αριθµός
Επιθεωρήσεων

Ύψος Επιβληθέντων Προστίµων
σε χιλ. ευρώ

Ηµέρες Αφαίρεσης Αδειών

Επαγγελµατικά

Ερασιτεχνικά

ΕκρηκτικάΤοξικά

Επαγγελµατικά

Ερασιτεχνικά

ΕκρηκτικάΤοξικά

Επαγγελµατικά

Ερασιτεχνικά

ΕκρηκτικάΤοξικά

2000

6.105

381

813

32

310,00

298,30

187,20

5.150

3.290

8.030

2001

6.381

516

926

17

353,46

326,55

54,59

6.075

3.710

1.175

2002

7.494

709

1.198

21

580,88

472,98

60,41

10.175

2.935

3.710

2003

7.638

614

1.135

24

499,90

451,75

76,47

8.395

3.540

1.825

2004

3.561

499

1.139

20

402,20

432,45

102,20

7.700

3.232

1.095

2005

7.940

436

790

4

336,64

306,64

8,0

5985

5950

-

ΣΥΝΟΛΟ

39.119

3.155

6.001

113

2.483,08

2.288,67

488,87

43.480

22.657

15.835

ΠΗΓΗ :

Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6

Αριθµός µονάδων Υδατοκαλλιεργειών και Ιχθυογεννητικών Σταθµών
την περίοδο 2000-2005 ανά είδος εκτροφής

ΕΤΟΣ
Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΝΕΡΑ
Πέστροφα
Κυπρίνος
Σολοµός
Χέλια
Λοιπά είδη
(Κέφαλοι, Τιλάπια,
κ.λ.π.)

2000

Σύνολο

Αριθµός µονάδων πάχυνσης και ΙΧΣ
2001
2002
2003
2004

2005

96
12
4
10

90
13
7
9

88

90

93

12

13

13

9

6

5

5

5

10

9

10

8

10

11

11

9

8

6

132

130

127

126

129

122

282

290

308

307

309

310

36

41

39

38

38

39

Οστρακοκαλλιέργειες

564

566

574

575

577

553

Γαριδοκαλλιέργειες
Πάχυνση µεγάλων
πελαγικών ψαριών
(τόννος)

1

1

1

1

1

1

1

1

Β. ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ΝΕΡΑ
Τσιπούρα-Λαβράκι-Ν.
είδη
Ιχθυογεννητικοί
Σταθµοί
Τσιπ.-Λαβρ.-Ν. ειδών

94

Σπογγοκαλλιέργειες
Σύνολο

883

898

922

921

4
930

4
908

ΣΥΝΟΛΟ Α+Β

1.015

1.028

1049

1047

1059

1030

Πηγή : Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7
Παραγωγή Υδατοκαλλιεργειών και Αλιείας Εσωτερικών υδάτων την περίοδο 2000-2005
ανά είδος εκτροφής

Παραγωγή σε τόνους και εκατ. ιχθύδια
ΕΤΟΣ
Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΝΕΡΑ
Πέστροφα
Κυπρίνος
Σολοµός
Χέλια
Λοιπά είδη
(Κέφαλοι, Τιλάπια,
κ.λ.π.)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2.660
166
12
675

2.334
126,8
26,05
735,08

2.340

1.925

2.188

2.445,74

143

117,7

Σύνολο
3.656
3.340
Β. ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ΝΕΡΑ
Τσιπούρα-Λαβράκι-Ν.
είδη
50.295,71 58.1083
Ιχθυογεννητικοί
Σταθµοί
Τσιπ.-Λαβρ.-Ν. ειδών 193,7442 250,9894
Οστρακοκαλλιέργειες 32.550
31.981
Γαριδοκαλλιέργειες
0
0
82.845,816 & 90.089 &
Σύνολο
ΣΥΝΟΛΟ Α+Β
Γ. ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ
(εκτατικό σύστηµα
εκτροφής )
∆. ΛΙΜΝΕΣ-ΠΟΤΑΜΙ
(αλιεία εσωτερικών
υδάτων)
ΣΥΝΟΛΟ Γ+∆

121

150

165,9

107,06

20

18,5

14,22

5,81

664,2

420

556,25

373,08

90

116

148,3 &
9
0,132

83,00

2.629,50

3.072,67 &
0,132

3.014,69

3.235

62.457

5

269,506

6

66.376

7

238,355

10

76.423,75

11

300,904

64.784,9

8

289,668

37.794,06

12

13

31.823

31.540,68
0
97.916,68 &
238,355

0
7,10
102.577,9 & 102.496,75&
289,668
300,904

26.065,90

193,744

250,989

4
94.334,68 &
269,506

86.501,816
& 193,744

93.429
& 250,989

97.569,68
& 269,506

100.546,18
& 238,355

105.650,57
& 289,800

105.511,44
& 300,904

1.623

1.503

1.300

1.337,10

1.302,10

1.058,66

1.810

1.676

1.700

1.828,60

1.941,50

1.001,50

3.433

3.179

3.000

3.165,70

3.243,60

2.060,43

Πηγή : Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων

Νέα είδη
1
2
3
4
1.232,7 τον.,
9.469.820 ιχθύδια, 1.990 τον., 10.053.166 ιχθύδια
5
6
7
8
1.956 τον., 17.547.964 ιχθύδια, 3.125 τον., 16.596.233 ιχθύδια
9
10
11
άτοµα γόνου διακοσµητικών ειδών,
3.043,2 τον.,
14.758.000 ιχθύδια
12
1.999,2 τον. από τα οποία 587,7 τον. είναι ερυθρός τόννος,
13
17.483.000 ιχθύδια
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8

Αξία παραγωγής των προϊόντων Υδατοκαλλιέργειας και Αλιείας Εσωτερικών
Υδάτων
την περίοδο 2000-2005 ανά είδος εκτροφής
Αξία της παραγωγής σε χιλ. ευρώ
ΕΤΟΣ
2000
2001
Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΝΕΡΑ
Πέστροφα
8.742,00 9.012,00
Κυπρίνος
604,00 480,00
Σολοµός
88,00
258,00
Χέλια
4.655,00 4.137,00
Λοιπά είδη
(Κέφαλοι, Τιλάπια,
κ.λ.π.)

2002

2003

2004

2005

10.530,00

4.620,00

5.418,93

8.456,90

484,00

525,00

596,89

445,07

210,00

179,45

135,88

60,12

4.981,50

2.436,00

4.268,92

3.770,57

629,00 510,00
14.718,0
0
14.397,00

315,00

556,80

649,18

465,21

16.521,00

8.317,25

11.069,87

13.197,87

Β. ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ΝΕΡΑ
Τσιπούρα-Λαβράκι-Ν. 223.448, 224.023,0
είδη
00
0

230.707,00

292.653,00

281.730,00

323.232,78

68.951,00

57.246,00

63.320,00

65.996,62

11.902,00

12.459,00

15.490,00

11.326,30

52,00
311.612,00

0,00
362.358,00

0,00
360.540,00

120,70
400.676,40

Σύνολο

Ιχθυογεννητικοί
Σταθµοί
44.055,0
Τσιπ.-Λαβρ.-Ν. ειδών
0
54.159,00
Οστρακοκαλλιέργειες 9.314,00
9.385,00
Γαριδοκαλλιέργειες
0,00
0,00
276.817,00 287.567,00
Σύνολο
ΣΥΝΟΛΟ Α+Β

291.535,00

301.964,00

328.133,00

370.675,25

371.609,87

413.874,27

Γ. ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ
(εκτατικό σύστηµα
εκτροφής )

5.716,80

5.772,56

5.720,00

6.150,66

6.184,98

5.358,02

∆. ΛΙΜΝΕΣ-ΠΟΤΑΜΙ
(αλιεία εσωτερικών
υδάτων)

2.911,23

2.855,47

3.460,15

4.145,55

4.611,37

2.398,90

ΣΥΝΟΛΟ Γ+∆

8.628,03

8.628,03

9.180,15

10.296,21

10.796,35

7.756,92

Πηγή : Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9

Χωροταξική κατανοµή των µονάδων Υδατοκαλλιέργειας & ΙΧΣ που λειτουργούν στη χώρα της
Ε Τ Ο Σ
α/α

Νοµός

1 Αιτωλ/νίας
2 Αρκαδίας
3 Αργολίδας
4 Άρτας
5 Αττικής
6 Αχαΐας
7 Βοιωτίας
8 Γρεβενών
9 ∆ωδ/σου
10 ∆ράµας
11 Έβρου
12 Εύβοιας
13 Ευρυτανίας
14 Ηλείας
15 Ηµαθίας
16 Ηρακλείου
17 Θεσσαλονίκης
18 Θεσπρωτίας
19 Ιωαννίνων
20 Καβάλας
21 Καρδίτσας

Θαλάσσιας
Ιχθυοκαλλιέργειας

28
6
19

Πάχυνσης
πελαγικών
ψαριών
(τόνος)

2 0 0 5

ΙΧΣ
ευρύαλων
ειδών

οστρακο/ργειας

5

1

1

1

γαριδο/ργειας

σπογγοκαλλιέργειας

Ιχθυοκαλλιέργειας
γλυκών νερών

1
6

22

2

7

1

32

2

5
4
2
4
4
3
1

34

5

2
4
7
4
3
3
42

128
1
25
1

1

285
2
19

5

251

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

34
7
21
6
29
4
10
4
38
3
1
41
4
135
5
288
31
42
20
5

22 Καστοριάς
23 Κέρκυρας
Κεφαλονιάς24 Ιθάκης
25 Κοζάνης
26 Κορινθίας
27 Κυκλάδων
28 Λακωνίας
29 Λασιθίου
30 Λέσβου
31 Λευκάδας
32 Μαγνησίας
33 Μεσσηνίας
34 Ξάνθης
35 Πέλλας
36 Πιερίας
37 Πρέβεζας
38 Ροδόπης
39 Σάµου
40 Σερρών
41 Τρικάλων
42 Φθιώτιδας
43 Φωκίδας
44 Χαλκιδικής
45 Χανίων
46 Χίου

3
1
26

1

3

3
1
30

0
20
3

1

2
5
1
2
3

1
1

2
2
1
1
1
2
1
8

9
0
11
1
1

2
1
1

68
8
3
3

27
12
4
1
16
310

7
3

6
5
2
1
1

14
3

1

1
39

553

1

Πηγή : Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
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4

122

21
3
2
3
8
1
3
4
10
2
71
28
5
1
9
5
50
16
8
1
17
1030
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10
ΕΞΕΛΙΞΗ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ
Εισαγωγές
Ποσότ. (τν.) Αξία ('000 €)
2000
2001
2002
2003
2004
2005

170.193,2
210.531,0
273.884,4
187.336,2
173.494,8
216.077,9

325.617,1
367.273,7
460.015,9
412.221,3
390.435,0
430.740,1

Εξαγωγές
Ποσότ. (τν.) Αξία ('000 €)
90.800,6
88.190,6
88.667,8
94.528,4
98.046,1
101.444,3

Ισοζύγιο
Ποσότ. (τν.) Αξία ('000 €)

260.450,5
256.267,4
302.288,0
319.641,5
338.812,9
371.306,7

-79.392,7
-122.340,4
-185.216,5
-92.807,7
-75.448,6
-114.633,6

-65.166,6
-111.006,3
-157.727,9
-92.579,8
-51.622,1
-59.433,4

Πηγή: ΕΣΥΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ 11
ΕΞΕΛΙΞΗ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΝΩΠΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ
Εισαγωγές
Ποσότ. (τν.) Αξία ('000 €)
2000
2001
2002
2003
2004
2005

29.496,6
21.141,8
15.339,7
14.004,9
13.672,2
13.956,9

54.610,5
61.736,3
72.063,1
68.719,8
75.368,5
70.245,6

Εξαγωγές
Ποσότ. (τν.) Αξία ('000 €)
50.132,3
51.591,4
53.986,7
56.415,2
54.662,3
58.931,0

Ισοζύγιο
Ποσότ. (τν.) Αξία ('000 €)

201.264,7
188.219,7
217.924,8
237.505,4
244.629,7
265.889,1

20.635,7
30.449,7
38.647,0
42.410,3
40.990,1
44.974,1

146.654,2
126.483,3
145.861,6
168.785,6
169.261,2
195.643,5

Πηγή: ΕΣΥΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ 12
ΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ
Ποσότητες σε τν.
Συλλεκτική αλιεία
Μικρή παράκτια αλιεία
Υδατοκαλλιέργειες
Πρωτογενής παραγωγή
Εισαγωγές
Εξαγωγές
Φαινόµενη κατανάλωση

2000
2001
2002
2003
93.259,6 89.232,3 91.890,9 89.631,3
28.274,4 28.221,9 28.188,3 28.188,3
89.934,8 96.608,0 100.569,7 103.711,9
211.468,8 214.062,2 220.648,9 221.531,5
114.609,2 122.735,3 182.737,4 112.496,7
89.383,2 82.309,8 87.095,0 93.479,9
236.694,8 254.487,8 316.291,3 240.548,3

Σηµ.: Έχουν αφαιρεθεί προϊόντα µη προς ανθρώπινη κατανάλωση
Πηγή: ΕΣΥΕ και ∆/νση Υδατ/γειών

254

2004
91.140,1
28.188,3
108.894,2
228.222,6
112.062,2
97.143,6
243.141,1

2005
90.445,7
28.188,3
107.571,9
226.205,9
126.261,6
98.402,2
254.065,4

ΠΙΝΑΚΑΣ 13
ΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΩΠΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ
Ποσότητες σε τν.
Συλλεκτική αλιεία
Μικρή παράκτια αλιεία
Υδατοκαλλιέργειες
Πρωτογενής παραγωγή
Εισαγωγές
Εξαγωγές
Φαινόµενη κατανάλωση

2000
2001
2002
2003
2004
2005
88.115,7 83.259,3 85.910,0 85.064,8 87.937,9 87.897,9
28.274,4 28.221,9 28.188,3 28.188,3 28.188,3 28.188,3
89.934,8 96.608,0 100.569,7 103.711,9 108.894,2 107.571,9
206.324,9 208.089,2 214.668,0 216.965,0 225.020,4 223.658,1
29.496,6 21.141,8 15.339,7 14.004,9 13.672,2 13.956,9
50.132,3 51.591,4 53.986,7 56.415,2 54.662,3 58.931,0
185.689,2 177.639,5 176.021,0 174.554,7 184.030,3 178.684,0

Πηγή: ΕΣΥΕ και ∆/νση Υδατ/γειών

ΠΙΝΑΚΑΣ 14
ΕΞΕΛΙΞΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ

Παραγωγή Αλίπαστα
(τον.)
Κονσέρβες
Καπνιστά
Φιλέτα (*)
Ιχθυοπαρ/τα
Τυποποίηση
Κατάψυξη
Αποκελύφωση
Σύνολο
Αξία
(χιλ. €)

(*)

Αλίπαστα
Κονσέρβες
Καπνιστά
Φιλέτα (*)
Ιχθυοπαρ/τα
Τυποποίηση
Κατάψυξη
Αποκελύφωση
Σύνολο

2000

2001

2002

2003

2004

2005

5.086,3
4.063,5
1.848,3

4.355,2
4.346,3
1.010,0

3.261,3
4.667,6
1.379,5

2.406,2
4.641,3
2.561,1

4.363,7
5.624,0
756,3

133,0
3.177,5
38.711,7
508,4
53.528,7

581,4
3.658,9
31.827,7
191,5
45.971,0

64,7
19.969,8
19.662,1
151,8
49.156,8

875,5
28.817,0
15.748,5
263,0
55.312,6

517,4
28.025,9
22.446,4
341,2
62.074,9

5.022,7
4.865,3
1.041,8
12.343,9
55,5
3.229,6
30.874,5
1.850,6
59.283,9

12.998,2
15.207,6
7.593,8

12.270,0
14.281,2
5.885,9

13.772,9
15.551,1
5.935,7

9.418,0
15.377,9
11.684,4

17.513,1
18.626,1
4.852,3

2.072,1
1.744,7
199,3
2.474,8
2.344,0
10.367,1 11.585,3 74.775,1 107.413,3 65.827,3
216.744,1 84.436,5 59.848,9 50.226,6 74.512,5
1.613,2
745,9
497,0
1.121,4
888,1
266.596,2 130.949,4 170.580,0 197.716,4 184.563,4

Πριν το 2005 η παραγωγή φιλέτων καταχωρείται σε άλλες κατηγορίες

Πηγή: ∆/νση Αλιευτικών Εφαρµογών
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28127,37
19.730,0
8.634,9
110.675,3
519,6
10.963,2
110.304,0
5.417,5
294.371,8

ΠΙΝΑΚΑΣ 15
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ
2000

2001

2002

2003

2004

2005

Θαλάσσια αλιεία

37.626

37.490

34.492

31.721

31.052

31.000

Υδατοκαλλιέργεια

4.934

4.697

4.745

4.980

5.207

5.215

Μεταποίηση

1.378

1.629

1.727

2.172

1.902

1.936

Σύνολο

43.938

43.816

40.964

38.873

38.161

38.151

Θαλάσσια αλιεία

0

0

0

0

0

0

Υδατοκαλλιέργεια

1.630

1.976

1.759

1.570

1.378

1.389

Μεταποίηση

1.246

905

790

916

953

713

Σύνολο

2.876

2.881

2.549

2.486

2.331

2.102

Γενικό σύνολο
46.814
Πηγή: : Υπ. Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων /
Γενική ∆/νση Αλιείας

46.697

43.513

41.359

40.492

40.253

Μόνιµοι

Εποχικοί
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1 2 0 00 0

Θ Α Λ Α Σ Σ ΙΝ Α Ν Ε Ρ Α

1 0 0 00 0

ΤΣ ΙΠ Ο Υ Ρ Α -Λ Α Β Ρ Α Κ Ι

ΠΑΡΑΓΩΓΗ (ΤΟΝ.)

Ο Σ ΤΡ Α Κ Α
8 0 00 0
Θ Α Λ Α Σ Σ ΙΝ Α Κ Α Ι Γ Λ Υ Κ Α
ΝΕ Ρ Α

6 0 00 0
4 0 00 0
2 0 00 0
0
19 8 6

19 8 8

1 99 0

1 99 2

1 9 94

1996

19 9 8

20 0 0

2 00 2

2 00 4

ΕΤ Ο Σ

Α Λ ΙΕΙΑ Ε ΣΩ ΤΕ ΡΙΚ Ω Ν
Υ ∆ Α ΤΩ Ν
Λ ΙΜ ΝΟΘΑ ΛΑ ΣΣΕ Σ

5.500

4.500

3.500

2.500

1.500

500
1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

ΕΤΟΣ

3500
3000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ (ΤΟΝ.)

ΠΑΡΑΓΩΓΗ (ΤΟΝ.)

ΠΟΤΑΜ ΙΑ -Λ ΙΜ ΝΕ Σ

2500

ΝΕ Α Ε Ι∆ Η

2000
1500
1000
500
0
1997

1999

2001
ΕΤΟ Σ
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2003

2005

350
ΜΟΝΑ∆ ΕΣ ΕΚ ΤΡΟΦΗΣ
ΕΥ ΡΥ ΑΛΩ Ν ΕΙ∆ΩΝ

300

ΙΧΘΥ ΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΕΥ ΡΥ ΑΛΩ Ν ΕΙ∆ΩΝ

250
200
150
100
50
0
1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

ΕΤΟΣ

ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΙΧΘΥ∆ΙΑ

300
250

ΤΣΙΠΟΥΡΑ-ΛΑΒΡΑΚΙ

200
150
100
50
0
1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

ΕΤΟΣ

20
ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΙΧΘΥ∆ΙΑ

18
16

ΝΕΑ ΕΙ∆Η

14
12
10
8
6
4
2
0
1997

1999

2001
ΕΤΟΣ
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2003

2005
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ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΗ 2000
ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΘΑΛΑΣΣΙΟ Η ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ
GR1110007
GR1130009
GR1150008
GR1150009

GR1150010

GR1220002
GR1220003
GR1250003
GR1250004
GR1270002
GR1270007
GR1270008
GR1270009
GR1270010
GR1420004
GR1430001
GR1430003

GR1430004

GR2110001

GR2120001

GR2140003

GR2210002

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
∆ΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ ΚΑΙ ∆ΥΤΙΚΟΣ
ΒΡΑΧΙΩΝΑΣ
ΛΙΜΝΕΣ & ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΤΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ-ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ
ΟΡΜΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ-ΑΚΡ. ΠΥΡΓΟΣ
ΕΩΣ Ν. ΓΡΑΜΒΟΥΣΣΑ
ΚΟΛΠΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ - ΟΡΜΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
∆ΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ &
ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ
∆ΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ-ΛΟΥ∆ΙΑΑΛΙΑΚΜΟΝΑ-ΕΥΡΥΤΕΡΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ-ΑΧΙΟΥΠΟΛΗ
ΣΤΕΝΑ ΡΕΝΤΙΝΑΣ - ΕΥΡΥΤΕΡΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΟΡΟΣ ΤΙΤΑΡΟΣ
ΑΛΥΚΗ ΚΙΤΡΟΥΣ - ΕΥΡΥΤΕΡΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΟΡΟΣ ΙΤΑΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΕΛΙΑ - ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ
ΚΑΣΤΡΟ-ΕΚΒΟΛΗ ΡΑΓΟΥΛΑ
ΠΑΛΙΟΥΡΙ-ΑΚΡΟΤΗΡΙ
ΠΛΑΤΑΝΙΤΣΙ - ΣΥΚΙΑ: ΑΚΡ.
ΡΗΓΑΣ-ΑΚΡ. Α∆ΟΛΟ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΠΥΡΓΟΣ - ΟΡΟΣ
ΚΥΨΑΣ-ΜΑΛΑΜΟ
ΚΑΡΛΑ - ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥΝΕΟΧΩΡΙ
ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ
ΣΚΙΑΘΟΣ: ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣ ΚΑΙ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΤΗΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ - ΒΟΡΕΙΩΝ
ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΣΚΟΠΕΛΟΣ
ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ, ∆ΕΛΤΑ
ΛΟΥΡΟΥ & ΑΡΑΧΘΟΥ (ΠΕΤΡΑ
ΜΥΤΙΚΑΣ, ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ)
ΕΚΒΟΛΕΣ (∆ΕΛΤΑ) ΚΑΛΑΜΑ
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΑΠΟ
ΠΑΡΓΑ ΕΩΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ), ΑΚΡ.
ΚΕΛΑ∆ΙΟ - ΑΓ.ΘΩΜΑΣ
ΚΟΛΠΟΣ ΛΑΓΑΝΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
(ΑΚΡ. ΓΕΡΑΚΙ-ΚΕΡΙ) ΚΑΙ ΝΗΣΙ∆ΕΣ
ΜΑΡΑΘΩΝΗΣΙ & ΠΕΛΟΥΖΟ

ΧΑΡΑ/
ΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΕΚΤΑΣΗ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ
(ha)

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
(ha)

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ %

SCI

9857,6

2040,75

20,70%

SCI

29455,98

4408,56

14,97%

SCI

344,98

344,98

100,00%

SCI

1178,55

1178,55

100,00%

SCI

22484,63

4126,25

18,35%

SCI

33676,35

6088,51

18,08%

SCI

2905,16

29,01

1,00%

SCI

5325,05

4133,76

77,63%

SCI

1440,56

252,05

17,50%

SCI

18142,62

943,33

5,20%

SCI

536,37

535,09

99,76%

SCI

287,21

267,17

93,02%

SCI

994,58

993,06

99,85%

SCI

1176,87

1153,89

98,05%

SCI

43435,5

3203,01

7,37%

SCI

31112,17

2198,98

7,07%

SCI

89,6

50,67

56,55%

SCI

249145,62

232118,72

93,17%

SCI

28780,13

16043,92

55,75%

SCI

8531,68

1534,86

17,99%

SCI

1525,88

1523,95

99,87%

SCI

6957,7

6079,82

87,38%

GR2210003

ΝΗΣΟΙ ΣΤΡΟΦΑ∆ΕΣ

SCI

525,43

388,94

74,02%

GR2220003

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ
ΙΟΝΙΟΥ (ΜΕΓΑΝΗΣΙ, ΑΡΚΟΥ∆Ι,
ΑΤΟΚΟΣ, ΒΡΩΜΟΝΑΣ)

SCI

88409,9

86626,31

97,98%
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ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΗ 2000
ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΘΑΛΑΣΣΙΟ Η ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ

GR2220004

GR2220005

GR2230004
GR2230005

GR2310001

GR2330006
GR2330007

GR2330008
GR2410001
GR2440002
GR2550003
GR2550004
GR2550007
GR3000003
GR3000004
GR3000005
GR3000008
GR3000010
GR4110002
GR4110003
GR4110004
GR4110005
GR4120001
GR4120004

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΑΠΟ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΕΩΣ ΒΛΑΧΑΤΑ
(ΚΕΦΑΛΗΝΙΑ) ΚΑΙ ΟΡΜΟΣ
ΜΟΥΝΤΑ
∆ΥΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΣΤΕΝΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΙΘΑΚΗΣ ΒΟΡΕΙΑ ΙΘΑΚΗ (ΑΚΡΟΤΗΡΙΟ
ΓΕΡΟ ΓΚΟΜΠΟΣ - ∆ΡΑΚΟΥ
ΠΗ∆ΙΜΑ - ΚΕΝΤΡΙ - ΑΓ.
ΙΩΑΝΝΗΣ)
ΝΗΣΟΙ ΠΑΞΟΙ & ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΑΠΟ
ΚΑΝΟΝΙ ΕΩΣ ΜΕΣΟΓΓΙ
(ΚΕΡΚΥΡΑ)
∆ΕΛΤΑ ΑΧΕΛΟΟΥ,
ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥΑΙΤΟΛΙΚΟΥ, ΕΚΒΟΛΕΣ ΕΥΗΝΟΥ,
ΝΗΣΟΙ ΕΧΙΝΑ∆ΕΣ, ΝΙΣΟΣ
ΠΕΤΑΛΑΣ
ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΟΤΥΧΙ, ΒΡΙΝΙΑ
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΑΠΟ
ΑΚΡ. ΚΥΛΛΗΝΗ ΕΩΣ ΤΟΥΜΠΙ ΚΑΛΟΓΡΙΑ
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΛΠΟΥ
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ, ΑΚΡ. ΚΑΤΑΚΟΛΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
ΛΙΜΝΕΣ ΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΜΝΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΟΙΩΤΙΚΟΥ ΚΗΦΙΣΣΟΥ
ΚΟΙΛΑ∆Α & ΕΚΒΟΛΕΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ
- ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ
ΝΗΣΟΙ ΣΑΠΙΕΝΤΖΑ & ΣΧΙΖΑ,
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΑΚΡΙΤΑΣ
ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΠΥΛΟΥ (∆ΙΒΑΡΙ)
ΚΑΙ ΝΗΣΟΣ ΣΦΑΚΤΗΡΙΑ, ΑΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΕΝΟΥ
ΜΕΘΩΝΗΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΧΙΝΙΑΜΑΡΑΘΩΝΑ
ΒΡΑΒΡΩΝΑ - ΠΑΡΑΚΤΙΑ
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ
ΣΟΥΝΙΟ - ΝΗΣΙ∆Α ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ- ΠΡΑΣΣΟΝΗΣΙ &
ΛΑΓΟΥΒΑΡ∆Ο
ΝΗΣΙ∆ΕΣ ΚΥΘΗΡΩΝ:
ΠΡΑΣΣΟΝΗΣΙ, ∆ΡΑΓΟΝΕΡΑ,
ΑΝΤΙ∆ΡΑΓΟΝΕΡΑ
ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ
ΛΕΣΒΟΣ: ∆ΥΤΙΚΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟ ∆ΑΣΟΣ
ΛΕΣΒΟΣ: ΚΟΛΠΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ
ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ
ΛΕΣΒΟΣ: ΚΟΛΠΟΣ ΓΕΡΑΣ, ΕΛΟΣ
ΝΤΙΡΙ & ΟΡΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ
ΣΑΜΟΣ: ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΛΥΚΗ
ΙΚΑΡΙΑ - ΦΟΥΡΝΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ
ΖΩΝΗ

ΧΑΡΑ/
ΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΕΚΤΑΣΗ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ
(ha)

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
(ha)

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ %

SCI

3763,52

3762,07

99,96%

SCI

18682,16

18682,22

100,00%

SCI

5649,66

2639,17

46,71%

SCI

884,14

884,14

100,00%

SCI

35588,73

21330,93

59,94%

SCI

1647,02

332,39

20,18%

SCI

13259,45

11019,50

83,11%

SCI

11038,83

11038,90

100,00%

SCI

11606,5

1125,93

9,70%

SCI

47547,07

14079,09

29,61%

SCI

11406,23

22,57

0,20%

SCI

3548,06

1634,53

46,07%

SCI

983

975,35

99,22%

SCI

1296,65

326,11

25,15%

SCI

2669,24

423,42

15,86%

SCI

5379,91

1154,19

21,45%

SCI

7172,12

5162,41

71,98%

SCI

989,16

963,40

97,40%

SCI

6283,75

2073,82

33,00%

SCI

20974,07

1242,48

5,92%

SCI

18297,82

11827,86

64,64%

SCI

11200,41

4530,85

40,45%

SCI

301,34

152,51

50,61%

SCI

12908,99

3441,19

26,66%
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ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΘΑΛΑΣΣΙΟ Η ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΤΜΗΜΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΧΑΡΑ/
ΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΕΚΤΑΣΗ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ
(ha)

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
(ha)

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ %

GR4130001

ΒΟΡΕΙΑ ΧΙΟΣ & ΝΗΣΟΙ
ΟΙΝΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ

SCI

34409,95

4553,76

13,23%

GR4210001

ΚΑΣΟΣ & ΚΑΣΟΝΗΣΙΑ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ

SCI

13452,39

6435,06

47,84%

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ

GR4210002

GR4210004

GR4210005

GR4210007

GR4210008

GR4210009

GR4210010

GR4210011

GR4220002
GR4220005
GR4220006
GR4220007
GR4220008

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΡΠΑΘΟΣ: ΚΑΛΗ
ΛΙΜΝΗ - ΛΑΣΘΟΣ - ΚΥΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ
ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ ΚΑΙ ΝΗΣΙ∆ΕΣ ΡΩ
ΚΑΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ
ΡΟ∆ΟΣ: ΑΚΡΑΜΥΤΗΣ,
ΑΡΜΕΝΗΣΤΗΣ, ΑΤΤΑΒΥΡΟΣ ΚΑΙ
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ (ΚΑΡΑΒΟΛΑ ΟΡΜΟΣ ΓΛΥΦΑ∆Α)

SCI

9321,9

888,40

9,53%

SCI

1769,68

599,00

33,85%

SCI

27514,59

4298,09

15,62%

ΝΟΤΙΑ ΝΙΣΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ

SCI

4055,74

646,33

15,94%

SCI

10138,24

1805,71

17,81%

SCI

7027,21

3377,09

48,06%

SCI

12407,03

9058,37

73,01%

SCI

4568,46

2279,01

49,89%

SCI

1143,05

389,62

34,09%

SCI

5328,25

4,74

0,09%

SCI

13855,78

10464,19

75,52%

SCI

1260,76

380,22

30,16%

SCI

2067,35

207,53

10,04%

ΚΩΣ: ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΛΟΥΡΟΣ ΛΙΜΝΗ ΨΑΛΙ∆Ι - ΟΡΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΣ
- ΑΛΥΚΗ - ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ
ΖΩΝΗ
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ: ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ
ΤΜΗΜΑ, ΓΥΡΟ ΝΗΣΙ∆ΕΣ ΚΑΙ
ΟΦΙ∆ΟΥΣΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ
(ΑΚΡ. ΛΑΝΤΡΑ - ΑΚΡ. ΒΡΥΣΗ)
ΑΡΚΟΙ, ΛΕΙΨΟΙ, ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ ΚΑΙ
ΒΡΑΧΟΝΗΣΙ∆ΕΣ
ΒΡΑΧΟΝΗΣΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΟΥ:
ΒΕΛΟΠΟΥΛΑ, ΦΑΛΚΟΝΕΡΑ,
ΑΝΑΝΕΣ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ, ΠΑΧΕΙΑ,
ΦΤΕΝΟ, ΜΑΚΡΑ,
ΑΣΤΑΚΙ∆ΟΝΗΣΙΑ, ΣΥΡΝΑ - ΓΥΡΩ
ΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ
ΑΝΑΦΗ: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΚΑΛΑΜΟΣ
- ΡΟΥΚΟΥΝΑΣ
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΜΥΛΟΥ
ΝΗΣΟΣ ΠΟΛΥΑΙΓΟΣ-ΚΙΜΩΛΟΣ
ΝΗΣΟΣ ΑΝΤΙΜΗΛΟΣ - ΘΑΛΑΣΣΙΑ
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ
ΣΙΦΝΟΣ: ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΜΕΧΡΙ ∆ΥΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΚΑΙ
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ

GR4220009

ΝΟΤΙΑ ΣΕΡΙΦΟΣ

SCI

4530,83

1421,30

31,37%

GR4220010

ΒΟΡΕΙΟ∆ΥΤΙΚΗ ΚΥΘΝΟΣ: ΟΡΟΣ
ΑΘΕΡΑΣ & ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΟΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ

SCI

2855,19

697,02

24,41%

GR4220011

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΕΑ

SCI

7194,03

441,55

6,14%

GR4220012

ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΟΡΓΟΣ ΚΑΙ ΚΥΝΑΡΟΣ,
ΛΕΒΙΘΑ, ΜΑΥΡΙΑ, ΓΛΑΡΟΣ ΚΑΙ
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ

SCI

6068,62

2643,33

43,56%

GR4220013

ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ: ΑΠΟ ΚΕΡΟ
ΜΕΧΡΙ ΗΡΑΚΛΕΙΑ, ΣΧΙΝΟΥΣΑ,
ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ, ΚΕΡΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΡΙ

SCI

12595,25

7146,17

56,74%
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ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΘΑΛΑΣΣΙΟ Η ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΧΑΡΑ/
ΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΕΚΤΑΣΗ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ
(ha)

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
(ha)

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ %

SCI

8668,41

1649,46

19,03%

SCI

1858,35

923,08

49,67%

SCI

2922,24

271,44

9,29%

ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ

GR4220014

GR4220017
GR4310004

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΝΑΞΟΣ:
ΖΕΥΣ & ΒΙΓΛΑ ΕΩΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ
ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ (ΟΡΜΟΣ
ΚΑΡΑ∆ΕΣ - ΟΡΜΟΣ
ΜΟΥΤΣΟΥΝΑΣ)
ΝΗΣΟΣ ∆ΕΣΠΟΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ
∆ΥΤΙΚΑ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ (ΑΠΟ
ΑΓΙΟΦΑΡΑΓΓΟ ΕΩΣ ΚΟΚΚΙΝΟ
ΠΥΡΓΟ)
ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ (ΚΟΦΙΝΑΣ)

SCI

16174,27

404,07

2,50%

ΝΗΣΟΣ ΧΡΥΣΗ
ΜΟΝΗ ΚΑΨΑ (ΦΑΡΑΓΓΙ ΚΑΨΑ &
ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΗ)

SCI

630,65

145,42

23,06%

SCI

986,23

11,80

1,20%

GR4320005

ΟΡΟΣ ΘΡΥΠΤΗΣ & ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΗ

SCI

8587,66

60,98

0,71%

GR4320006

ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΚΡΟ
ΚΡΗΤΗΣ: ∆ΙΟΝΥΣΑ∆ΕΣ, ΕΛΑΣΑ
ΚΑΙ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΣΙ∆ΕΡΟ (ΑΚΡΑ
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ - ΒΑΪ - ΑΚΡΑ
ΠΛΑΚΟΣ) ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ

SCI

13066,57

5609,09

42,93%

GR4320008

ΝΗΣΟΣ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ

SCI

804,68

386,04

47,97%

SCI

13121,48

3287,56

25,05%

SCI

5781,3

2396,83

41,46%

SCI

271,79

231,84

85,30%

SCI

3039,84

351,15

11,55%

SCI

1211,58

12,69

1,05%

SCI

53363,68

1470,43

2,76%

SCI

14022,51

1795,75

12,81%

SCI

6290,59

2840,39

45,15%

GR4310005
GR4320003
GR4320004

GR4330004

GR4340001

GR4340002
GR4340005

GR4340006
GR4340008

ΠΡΑΣΙΑΝΟ ΦΑΡΑΓΓΙ - ΠΑΤΣΟΣ ΣΦΑΚΟΡΥΑΚΟ ΡΕΜΑ - ΠΑΡΑΛΙΑ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΗ
ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΑΚΡ. ΛΙΑΝΟΣ
ΚΑΒΟΣ - ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ
ΗΜΕΡΗ & ΑΓΡΙΑ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ ΤΙΓΑΝΙ & ΦΑΛΑΣΑΡΝΑ ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ, ΟΡΜΟΣ ΛΙΒΑ∆Ι –
ΒΙΓΛΙΑ
ΝΗΣΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ
ΟΡΜΟΣ ΣΟΥΓΙΑΣ - ΒΑΡ∆ΙΑ ΦΑΡΑΓΓΙ ΛΙΣΣΟΥ ΜΕΧΡΙ
ΑΝΥ∆ΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ
ΛΙΜΝΗ ΑΓΙΑΣ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΡΕΜΑ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΗ ΚΕΡΙΤΗ ΚΟΙΛΑ∆Α ΦΑΣΑΣ
ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ

SCI

2202,49

694,12

31,52%

GR1220005

ΑΣΦΕΝ∆ΟΥ - ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ
ΝΗΣΟΙ ΓΑΒ∆ΟΣ ΚΑΙ
ΓΑΒ∆ΟΠΟΥΛΑ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΠΟ ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑ
ΜΕΧΡΙ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΚΡΙΟΣ
ΛΙΝΟΘΑΛΛΑΣΑ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ

SCI&SPA

377,2

127,72

33,86%

GR1260002

ΕΚΒΟΛΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΑ

SCI&SPA

1297,1

586,43

45,21%

GR2210001

∆ΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ

SCI&SPA

21419,22

16861,43

78,72%

GR4340012
GR4340013
GR4340015

262

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΗ 2000
ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΘΑΛΑΣΣΙΟ Η ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΤΜΗΜΑ
ΧΑΡΑ/
ΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΕΚΤΑΣΗ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ
(ha)

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
(ha)

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ %

ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΑΝΤΙΝΙΟΤΗ
(ΚΕΡΚΥΡΑ)

SCI&SPA

189,69

22,84

12,04%

ΑΛΥΚΗ ΛΕΥΚΙΜΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)

SCI&SPA

242,96

86,38

35,55%

SCI&SPA

2142,22

1319,46

61,59%

SCI&SPA

6679,84

346,06

5,18%

SCI&SPA

11297,96

5181,74

45,86%

SCI&SPA

7011,26

2298,39

32,78%

SCI&SPA

1337,16

149,15

11,15%

SPA

13120

2652,89

20,22%

SPA

18221

2590,49

14,22%

SPA

14606

2989,45

20,47%

SPA

29551

261,82

0,89%

SPA

29551

6469,86

21,89%

SPA

690

214,78

31,13%

SPA

440

48,18

10,95%

SPA

12965

7795,63

60,13%

SPA

23004

10901,32

47,39%

SPA

8614

1425,79

16,55%

SPA

138

7,40

5,36%

SPA

1060

2,80

0,26%

SPA

44184

21235,32

48,06%

SPA

2351

336,74

14,32%

SPA

1017

749,96

73,74%

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

GR2230001
GR2230003

GR4310003

ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΣΤΕΝΩΝ
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ (ΠΑΛΙΟΝΗΣΑΥΛΙΜΩΝ) & ΑΛΥΚΕΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΣΑΜΟΣ: ΟΡΟΣ ΚΕΡΚΕΤΕΥΣ ΜΙΚΡΟ & ΜΕΓΑΛΟ ΣΕΙΤΑΝΙ ∆ΑΣΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ & ΛΕΚΚΑΣ,
ΑΚΡ. ΚΑΤΑΒΑΣΗΣ - ΛΙΜΕΝΑΣ
ΒΟΡΕΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΣ ΚΑΙ ΣΑΡΕΙΑ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ
ΦΟΛΕΓΑΝ∆ΡΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΕΧΡΙ ∆ΥΤΙΚΗ ΣΙΚΙΝΟ ΚΑΙ
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ
ΝΗΣΟΣ ∆ΙΑ

GR1110006

∆ΕΛΤΑ ΕΒΡΟY

GR2240001

GR4120003

GR4210003
GR4220004

GR1220010
_1
GR1220010
_2
GR1220011

ΛIΜΝΕΣ ΒIΣΤΟΝIΣ, IΣΜΑΡIΣΛIΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ,
ΑΛYΚΗ ΠΤΕΛΕΑ, ΞΗΡΟΛIΜΝΗ,
ΚΑΡΑΤΖΑ
∆ΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ ΚΑI
ΛIΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΚΕΡΑΜΟΤΗΣ
ΚΑI ΝΗΣΟΣ ΘΑΣΟΠΟΥΛΑ
∆ΕΛΤΑ ΑΞIΟΥ-ΛΟΥ∆IΑΑΛIΑΚΜΟΝΑ-ΑΛYΚΗ ΚIΤΡΟΥΣ
∆ΕΛΤΑ ΑΞIΟΥ-ΛΟΥ∆IΑΑΛIΑΚΜΟΝΑ-ΑΛYΚΗ ΚIΤΡΟΥΣ
ΛIΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΕΠΑΝΟΜΗΣ

GR1270013

YΓΡΟΤΟΠΟI ΝΕΑΣ ΦΩΚΑIΑΣ

GR1130010

GR1150001

GR1430005

GR2110004
GR2120005
GR2210004

GR2230007

GR2310015

GR2330009
GR2420007

ΝΗΣIΑ ΚYΡΑ ΠΑΝΑΓIΑ, ΠIΠΕΡI,
ΨΑΘΟΥΡΑ ΚΑI ΓYΡΩ ΝΗΣI∆ΕΣ
ΑΓIΟΣ ΓΕΩΡΓIΟΣ, ΝΗΣΟI
Α∆ΕΛΦΟI, ΛΕΧΟΥΣΑ,
ΓΑI∆ΟΥΡΟΝΗΣIΑ
ΑΜΒΡΑΚIΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ,
ΛIΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΤΑΦΟΥΡΚΟ
ΚΑI ΚΟΡΑΚΟΝΗΣIΑ
YΓΡΟΤΟΠΟΣ ΕΚΒΟΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑ
ΚΑI ΝΗΣΟΣ ΠΡΑΣΟΥ∆I
ΝΗΣI∆ΕΣ ΣΤΑΜΦΑΝI & ΑΡΠYIΑ
(ΣΤΡΟΦΑ∆ΕΣ)
ΛIΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΟΡΗΣΣIΩΝ
(ΚΕΡΚYΡΑ) & ΝΗΣΟΣ ΛΑΓΟY∆IΑ
∆ΕΛΤΑ ΑΧΕΛΩΟΥ,
ΛIΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓIΟΥΑIΤΩΛIΚΟΥ ΚΑI ΕΚΒΟΛΕΣ
ΕΥΗΝΟΥ, ΝΗΣΟI ΕΧIΝΑ∆ΕΣ,
ΝΗΣΟΣ ΠΕΤΑΛΑΣ, ∆YΤIΚΟΣ
ΑΡΑΚYΝΘΟΣ & ΣΤΕΝΑ
ΚΛΕIΣΟΥΡΑΣ
ΛIΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΟΤYΧI - ΑΛYΚΗ
ΛΕΧΕΝΩΝ
ΜΕΓΑΛΟ & ΜIΚΡΟ ΛIΒΑΡI-∆ΕΛΤΑ
ΞΗΡIΑ
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ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΗ 2000
ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΘΑΛΑΣΣΙΟ Η ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

GR2440005

YΓΡΟΤΟΠΟΣ ΕΚΒΟΛΩΝ (∆ΕΛΤΑ)
ΣΠΕΡΧIΟΥ

GR3000011

GR4130002

GR4210014

ΝΗΣI∆ΕΣ ΜΥΡΤΩΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ:
ΦΑΛΚΟΝΕΡΑ, ΒΕΛΟΠΟΥΛΑ,
ΑΝΑΝΕΣ
ΝΗΣIΑ ΑΝΤIΨΑΡΑ & ΝΗΣI∆ΕΣ
∆ΑΣΚΑΛIΟ, ΜΑΤΡΟΓIΩΡΓΟ,
ΠΡΑΣΟΝΗΣI, ΚΑΤΩΝΗΣI,
ΜΕΣIΑΚΟ, ΚΟYΤΣΟYΛIΑ
ΝΗΣI∆ΕΣ ΠΑΤΜΟY:
ΠΕΤΡΟΚΑΡΑΒΟ, ΑΝY∆ΡΟΣ

ΧΑΡΑ/
ΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΕΚΤΑΣΗ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ
(ha)

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
(ha)

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ %

SPA

3966

1545,55

38,97%

SPA

255

0,20

0,08%

SPA

455

1,45

0,32%

SPA

62

28,14

45,39%

SPA

502

44,06

8,78%

SPA

6438

1,19

0,02%

SPA

435

8,27

1,90%

GR4210027

ΒΟΡΕIΟ∆YΤIΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΚIΩΝ
& ΝΗΣI∆ΕΣ: ΑΓΡΕΛΟYΣΑ,
ΣΤΡΟΓΓYΛΗ, ΣΠΑΛΑΘI, ΣΜIΝΕΡΟ,
ΤΣΟYΚΑ, ΤΣΟYΚΑΚI, ΨΑΘΟΝΗΣI,
ΚΑΛΟΒΟΛΟΣ, ΜΑΚΡΟΝΗΣI,
ΑΒΑΠΤIΣΤΟΣ, ΚΟΜΑΡΟΣ
ΝΗΣΟΣ ΤΗΛΟΣ ΚΑI ΝΗΣI∆ΕΣ:
ΑΝΤIΤΗΛΟΣ, ΠΕΛΕΚΟΥΣΑ,
ΓΑI∆ΟΥΡΟΝΗΣI, ΓIΑΚΟΥΜI,
ΑΓIΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ, ΠΡΑΣΟΥ∆Α,
ΝΗΣI
ΚΩΣ: ΛIΜΝΗ ΨΑΛI∆I - ΑΛYΚΗ

GR4220022

ΝΗΣΟI ΧΡIΣΤIΑΝΑ

SPA

146

3,70

2,54%

GR4310007

∆YΤIΚΑ ΑΣΤΕΡΟΥΣIΑ
ΕΚΒΟΛΗ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΜΕΣΣΑΡΑΣ
ΒΟΡΕIΟΑΝΑΤΟΛIΚΟ ΑΚΡΟ
ΚΡΗΤΗΣ
ΚΟYΡΤΑΛIΩΤIΚΟ ΦΑΡΑΓΓI,
ΦΑΡΑΓΓI ΠΡΕΒΕΛΗ
ΛIΜΝΗ ΚΟΥΡΝΑ ΚΑI ΕΚΒΟΛΗ
ΑΛΜYΡΟΥ

SPA

3403

149,00

4,38%

SPA

687

80,25

11,68%

SPA

3746

0,51

0,01%

SPA

7598

3,64

0,05%

SPA

200

17,09

8,55%

GR4210017

GR4210024

GR4310012
GR4320009
GR4330007
GR4340022
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ
∆ΙΟΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15: ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ)
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15. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΜΠΕ
Στρατηγική στόχοι και περιεχόµενο του ΕΠΑΛ 2007-2013
Το ΕΠΑΛ αποτελεί το προγραµµατικό έγγραφο της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας µε
βάση το οποίο θα διατεθεί η οικονοµική Κοινοτική και Εθνική διαρθρωτική
ενίσχυση στον αλιευτικό τοµέα της χώρας. Την ευθύνη σύνταξης του ΕΠΑΛ
2007-2013 έχει η «Οµάδα Σχεδιασµού Προγράµµατος Αλιείας 2007-2013 –
Ο.Σ.Π Αλιείας» (Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων-Ειδική Γραµµατεία
Προγρ/µού & Εφαρµογών Γ Κ.Π.Σ Υπ. ∆ιαχείρισης Ε.Π. "ΑΛΙΕΙΑΣ").
Εθνικό και Κοινοτικό Στρατηγικό πλαίσιο
Η στρατηγική, οι στόχοι και το περιεχόµενο του ΕΠΑΛ 2007-2013
ευθυγραµµίζονται πλήρως µε την αναπτυξιακή πολιτική της Ε.Ε βάσει της
αναθεωρηµένης στρατηγικής της Λισσαβόνας, όπως εξειδικεύτηκε από την
Ελλάδα στο Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων (ΕΠΜ) 2005-2008 και
ακολούθως στο Εθνικό Στρατηγικό πλαίσιο Ανάπτυξης 2007-2013.
Ακόµη µέσω της στρατηγικής, των στόχων και των παρεµβάσεων που
προβλέπονται στο ΕΠΑΛ 2007-2013 εκτιµάται οτι εξυπηρετούνται άµεσα οι
στόχοι της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής για την αειφόρο διαχείριση των
Κοινοτικών αλιευτικών πόρων και τη βιώσιµη ανάπτυξη του αλιευτικού τοµέα.
Το ΕΠΑΛ συντάσσεται σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Κανονισµού 1198/2006
για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας (ΕΤΑ ) και του Κανονισµού 498/2007
σχετικά µε την εφαρµογή του Κανονισµού 1198/2006 στοχεύοντας στην
διάθεση της οικονοµικής ενίσχυσης του ΕΤΑ για την εξυπηρέτηση της Εθνικής
στρατηγικής για τον Αλιευτικό τοµέα όπως εκφράζεται στο Εθνικό Στρατηγικό
Σχέδιο Ανάπτυξης της Αλιείας 2007-2013 (ΕΣΣΑΛ 2007-2013).
Όραµα και στρατηγικοί στόχοι και Άξονες προτεραιότητας του
ΕΠΑΛ 2007-2013
Στο πλαίσιο του ΕΠΑΛ της νέας προγραµµατικής περιόδου και αναφορικά µε
τον τοµέα της Αλιείας για την προγραµµατική περίοδο 2007 - 2013 τίθεται το
ακόλουθο αναπτυξιακό όραµα:
Η βιώσιµη και αειφόρος ανάπτυξη του τοµέα της αλιείας στην κατεύθυνση
ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και διατήρησης της κοινωνικής και
οικονοµικής συνοχής.
Το ως άνω αναπτυξιακό όραµα εξειδικεύεται σε σειρά στρατηγικών στόχων,
ως ακολούθως:
Σ.Σ 1:
Επίτευξη διαρκούς ισορροπίας µεταξύ των αλιευτικών πόρων
και
των
αντίστοιχων
αλιευτικών
δραστηριοτήτων,
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την οικονοµική βιωσιµότητα του
κλάδου, σύµφωνα µε τις αρχές της κοινής αλιευτικής πολιτικής .
Σ.Σ 2:
α) Αειφόρος ανάπτυξη του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας,
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των παραγόµενων προϊόντων
και των επιχειρήσεων και διασφάλιση της βιωσιµότητας του
κλάδου (οικονοµική, περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιµότητα).
β) Ανάπτυξη βιώσιµων επιχειρήσεων στον κλάδο της
µεταποίησης και εµπορίας αλιευτικών προϊόντων και ενίσχυση
της ανταγωνιστικότητας των επιχειρησιακών δοµών.
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Βελτίωση του των συνθηκών για την ανάπτυξη των
επιχειρήσεων του τοµέα της Αλιείας και η επιδίωξη της επίτευξης
των στόχων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής.
Σ.Σ 4:
Αειφόρος ανάπτυξη επιλεγµένων αλιευτικών περιοχών.
Σ.Σ.5:
Προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα αυτού
που σχετίζεται µε τον αλιευτικό τοµέα.
Σ.Σ.6:
Η διατήρηση, ενίσχυση και αξιοποίηση του ανθρώπινου
δυναµικού του τοµέα, µε παράλληλη στήριξη της ισότητας των
ευκαιριών.
Οι τέσσερις πρώτοι στόχοι ικανοποιούνται από την υλοποίηση αντίστοιχων
Αξόνων Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
ενώ οι
στρατηγικοί στόχοι Σ.Σ.5 και Σ.Σ.6 έχουν οριζόντιο χαρακτήρα. Οι Άξονες
προτεραιότητας του ΕΠΑΛ 2007-2013 είναι :
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: « Μέτρα για την προσαρµογή του
αλιευτικού στόλου». Στον άξονα 1 περιλαµβάνονται µέτρα για την
προσαρµογή της αλιευτικής προσπάθειας στο επίπεδο των διαθέσιµων
αλιευτικών αποθεµάτων καθώς και για την αντιµετώπιση των κοινωνικών
επιπτώσεων της µείωσης αυτής.
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: «Υδατοκαλλιέργεια, αλιεία εσωτερικών
υδάτων,
µεταποίηση
και
εµπορία
προϊόντων
αλιείας
&
υδατοκαλλιέργειας». Στον Άξονα 2 περιλαµβάνονται µέτρα ενίσχυσης της
υδατοκαλλιέργειας, της αλιείας εσωτερικών νερών και του τοµέα της
µεταποίησης και εµπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Μέτρα κοινού ενδιαφέροντος» . Στον
Άξονα 3 περιλαµβάνονται µέτρα που στοχεύουν στην υλοποίηση δράσεων
κοινής ωφέλειας. Σε αυτά περιλαµβάνεται µεταξύ άλλων η ενίσχυση της
αλιευτικής υποδοµής και η προστασία της υδρόβιας πανίδας και χλωρίδας.
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών
περιοχών». Ο Άξονας 4 περιλαµβάνει µέτρα που θέτουν το πλαίσιο
ανάπτυξης των αλιευτικών περιοχών, περιοχών δηλαδή µε µεγάλη
κοινωνική και οικονοµική εξάρτηση από τις αλιευτικές δραστηριότητες. Τα
µέτρα του Άξονα προτεραιότητας 4 θα υλοποιηθούν µέσα από Τοπικά
Προγράµµατα (ΤΠ) που θα προτείνουν Οµάδες Τοπικής ∆ράσεις – Αλιείας
(ΟΤ∆-Α) αποτελούµενες από φορείς της κάθε αλιευτικής περιοχής.
Η εφαρµογή του ΕΠΑΛ 2007-2013 θα υποστηρίζεται από δράσεις τεχνικής
υποστήριξης που αποτελούν τον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 «Τεχνική
βοήθεια»
Τα µέτρα που προτείνονται σε κάθε Άξονα προτεραιότητας αναφέρονται στον
ακόλουθο Πίνακα:
Σ.Σ 3:
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Άξονας 1

Άξονας 2

Μέτρα για την
Υδατοκαλλιέργεια,
προσαρµογή του
αλιεία εσωτ.
υδάτων,
αλιευτικού στόλου
µεταποίηση και
εµπορία
προϊόντων αλιείας
& υδατ/γειας

Άξονας 3

Άξονας 4

Άξονας 5

Μέτρα κοινού
ενδιαφέροντος

Αειφόρος
ανάπτυξη
αλιευτικών
περιοχών

Τεχνική Βοήθεια

Μέτρο 1.1

Μέτρο 2.1

Μέτρο 3.1

Μόνιµη παύση
αλιευτικών
δραστηριοτήτων

Μέτρα για τις
παραγωγικές
επενδύσεις στην
υδατοκαλλιέργεια

Συλλογικές δράσεις Αειφόρος ανάπτυξη Τεχνική Βοήθεια
αλιευτικών
περιοχών

Μέτρο 1.2

Μέτρο 2.2

Μέτρο 3.2

Προσωρινή παύση
αλιευτικών
δραστηριοτήτων

Αλιεία εσωτερικών
υδάτων

Μέτρα προστασίας
και ανάπτυξης της
υδρόβιας πανίδας
και χλωρίδας

Μέτρο 1.3

Μέτρο 2.3

Μέτρο 3.3

Επενδύσεις επί
αλιευτικών σκαφών
και επιλεκτικότητας
των αλιευτικών
εργαλείων

Επενδύσεις στον
τοµέα της
µεταποίησης και
εµπορίας

Aλιευτικοί λιµένες,
τόποι εκφόρτωσης
και καταφύγια

Μέτρο 1.4

Μέτρο 3.4

Παράκτια αλιεία
µικρής κλίµακας

Ανάπτυξη νέων
αγορών και
εκστρατείες
προώθησης

Μέτρο 1.5

Μέτρο 3.5

Κοινωνικοοικονοµικ
ή αποζηµίωση για
την διαχείριση του
στόλου

Πιλοτικά σχέδια

Μέτρο 4.1

Μέτρο 5.1

Μέτρο 3.6
Τροποποίηση
αλιευτικών σκαφών
για άλλες
δραστηριότητες

Γεωγραφικό πεδίο εφαρµογής του ΕΠΑΛ 2007-2013
Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα της Αλιείας περιόδου 2007-2013 θα έχει
εφαρµογή σε ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια και σε όλες τις Περιφέρειες
της χώρας. Αυτές σύµφωνα µε το επίπεδο ανάπτυξης τους διακρίνονται σε:
• Περιφέρειες Στόχου Σύγκλισης
• Περιφέρειες εκτός Στόχου Σύγκλισης
Σε σχέση µε την εφαρµογή του προγράµµατος καθορίζονται δύο ακόµα
χωρικές ενότητες:
 Τα Αποµακρυσµένα Ελληνικά νησιά, όπου δίδεται προτεραιότητα όσον
αφορά την υλοποίηση των Μέτρων του προγράµµατος και
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οι Αλιευτικές περιοχές όπου θα υλοποιηθούν τα µέτρα του Άξονα
προτεραιότητας 4.
Αναµενόµενοι τύποι παρεµβάσεων
Σε σχέση µε τον τύπο των παρεµβάσεων και τα έργα που θα προκύψουν από
την εφαρµογή των Μέτρων του ΕΠΑΛ διαπιστώνεται ότι:
 Η πλειοψηφία των Μέτρων του ΕΠΑΛ 2007-2013 σχετίζονται µε
ενέργειες και δράσεις που επηρεάζουν το θαλάσσιο και παράκτιο
περιβάλλον.Τα µέτρα αυτά αφορούν στην διαχείριση του αλιευτικού
στόλου, στην υδατοκαλλιέργεια και στο θαλάσσιο περιβάλλον και τις
αλιευτικές περιοχές. Αυτό είναι απολύτως αναµενόµενο καθώς η
συντριπτική πλειοψηφία των αλιευτικών και υδατοκαλλιεργητικών
δραστηριοτήτων στην Ελλάδα εντοπίζεται στην θαλάσσια και παράκτια
ζώνη.
 Ένας αριθµός παρεµβάσεων του προγράµµατος αφορά τα εσωτερικά
ύδατα και παρεµβάσεις στην αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια
εσωτερικών υδάτων. Η παρέµβαση στα εσωτερικά νερά αναµένεται να
είναι µικρή καθώς σε αυτή τη χωρική ενότητα δραστηριοποιείται
µικρότερος αριθµός αλιέων και χαµηλότερης παραγωγής µονάδες
υδατοκαλλιέργειας.
 Το Μέτρο 2.3 που αφορά στην µεταποίηση και εµπορία αλιευτικών
προϊόντων είναι το µόνο που ενδέχεται να επηρεάσει το χερσαίο
περιβάλλον. Στο µέτρο προβλέπεται η ενίσχυση της κατασκευής και
νέων παραγωγικών εγκαταστάσεων παράλληλα µε τον εκσυγχρονισµό
των υφιστάµενων.
 Το ΕΠΑΛ θέτει σε γενικό επίπεδο, µη προσδιορισµένο επακριβώς
χωρικά, το πλαίσιο υλοποίησης µικρής κλίµακας κατασκευαστικών
έργων τόσο στο θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον όσο και στα
εσωτερικά νερά αλλά και στη χέρσο. Τα έργα αυτά αφορούν στην
κατασκευή νέων εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέργειας θαλάσσιων ειδών
και ειδών γλυκού νερού, την πόντιση τεχνητών υφάλων µε σκοπό την
δηµιουργία ζωνών ανάπτυξης της υδρόβιας χλωρίδας και πανίδας
καθώς και σε έργα για την βελτίωση - εκσυγχρονισµό λιµενικών
εγκαταστάσεων, κυρίως στη χερσαία περιοχή τους. Επίσης, κάποια
µέτρα υποδοµής σε µικρές κοινότητες αλιέων (αλιευτικές περιοχές)
είναι πιθανό να προκύψουν από την εφαρµογή του Άξονα
Προτεραιότητας 4 «αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών».
Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το περιεχόµενο του προγράµµατος τα έργα
που µπορεί να προκύψουν από την εφαρµογή του περιλαµβάνουν:
 Μονάδες υδατοκαλλιέργειας (επεκτάσεις, εκσυγχρονισµός και
µετεγκαταστάσεις κατά κύριο λόγο)
 Μονάδες µεταποίησης και εµπορίας (νέες µονάδες, επεκτάσεις
εκσυγχρονισµός υφιστάµενων µονάδων)
 Αλιευτικοί λιµένες (επεκτάσεις εκσυγχρονισµός υφιστάµενων κατά
κύριο λόγο)
 Αλιευτικά καταφύγια (επεκτάσεις, εκσυγχρονισµός υφιστάµενων)
 Πόντιση τεχνητών ύφαλων (νέα έργα)
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Άλλα έργα στο πλαίσιο του Άξονα προτεραιότητας 4 και την εφαρµογή
των Τοπικών Προγραµµάτων από τις ΟΤ∆ –Α (Μικρής κλίµακας έργα
µη σαφώς προσδιορισµένα)

Εναλλακτικές λύσεις υλοποίησης
Η παρούσα ΣΜΠΕ αναλύοντας το Κανονιστικό και Θεσµικό πλαίσιο
κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας για την περίοδο 20072013 εκτιµά ότι αυτό αποτελεί µονοσήµαντη και στην ουσία της µη
διαπραγµατεύσιµη λύση από τη βασική σύλληψη και τις διατάξεις των
Κανονισµών που το καθορίζουν.
Είναι δε εξαιρετικά θετικό από
περιβαλλοντική άποψη το ότι οι βασικές κατευθυντήριες αρχές που το
καθορίζουν έχουν ως κύριο µέληµα και φροντίδα τους την προστασία του
περιβάλλοντος όχι µόνο σε επίπεδο θεωρητικών διατάξεων αλλά πλήρους
εφαρµογής τους, µην αφήνοντας περιθώρια «παρεκτροπών» που θα
µπορούσαν να έχουν σηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.
Περιγραφή υφιστάµενης κατάστασης του περιβάλλοντος
Θαλάσσιο περιβάλλον
Η σηµερινή µορφή του Ελλαδικού χώρου (χερσαίας και θαλάσσιας περιοχής)
είναι
αποτέλεσµα
της
επίδρασης
πολύπλοκων
γεωτεκτονικών
δραστηριοτήτων. Η µεγάλη έκταση της ακτογραµµής της Ελλάδας
διαµορφώνει µια αντίστοιχα µεγάλη ποικιλία παράκτιων περιοχών µε
διαφορετικά χαρακτηριστικά. Σε αυτές περιλαµβάνονται απότοµες βραχώδεις
ακτές και βραχώδεις παραλίες, αµµώδεις παραλίες και εκβολικά συστήµατα.
Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Ελληνικού θαλάσσιου χώρου καθορίζουν τις
φυσικοχηµικές θαλάσσιες παραµέτρους όπως θερµοκρασία, αλατότητα,
ρεύµατα και κυµατισµό. Αυτά µε την σειρά τους καθορίζουν τους υψηλούς
δείκτες βιοποικιλότητας και τις ιδιαίτερες φυσικοχηµικές συνθήκες που
παρατηρούνται στις Ελληνικές θάλασσες αλλά και στην ευρύτερη Μεσόγειο.
Από τις 359 περιοχές που περιλαµβάνονται στον Εθνικό κατάλογο
προτεινόµενων περιοχών για ένταξη στο διευρωπαϊκό δίκτυο Natura 2000
(Οδηγία 92/43/ΕΟΚ- Τόποι Κοινοτικού Ενδιαφέροντος «SCI» και Οδηγία
79/409/ΕΟΚ για την προστασία της ορνιθοπανίδας - Ζώνες Ειδικής
Προστασίας «SPA») οι 124 (34,5%) περιλαµβάνουν και παράκτια ή θαλάσσια
τµήµατα. Στα φύλλα δεδοµένων της βάσης Natura 2000, καταγράφονται τα
είδη της ιχθυοπανίδας που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα ΙΙ της Οδηγίας
92/43/ΕΟΚ καθώς επίσης και άλλα σηµαντικά είδη της ελληνικής υδρόβιας
πανίδας.
Περιβάλλον εσωτερικών νερών
Σύµφωνα µε µελέτη που εκπόνησε το ΥΠΕΧΩ∆Ε τα γενικά χαρακτηριστικά
της κατάστασης των υδατικών πόρων της Ελλάδας αποτελούν:
1. Η άνιση κατανοµή των υδατικών πόρων στο χερσαίο χώρο.
2. Η ανοµοιόµορφη κατανοµή των υδατικών πόρων στο χρόνο.
3. Η άνιση κατανοµή της ζήτησης στο χώρο.
4. Η ανοµοιόµορφη κατανοµή της ζήτησης στο χρόνο.
5. Η γεωµορφολογία της χώρας.
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6. Η εξάρτηση της βόρειας Ελλάδας από τις επιφανειακές απορροές
ποταµών που έρχονται από γειτονικά κράτη (περίπου 13 km3/χρόνο).
Ατµοσφαιρικό περιβάλλον
Τα τελευταία χρόνια και ως αποτέλεσµα των ενεργειών που έχουν αναληφθεί
εµφανίζεται πτωτική τάση των συγκεντρώσεων για ορισµένους ρύπους όπως
τα σωµατίδια, το διοξείδιο του αζώτου, το διοξείδιο του θείου και οι
υδρογονάνθρακες. Παρ’ όλα αυτά εξακολουθούν να υπάρχουν σηµαντικά
προβλήµατα υπερβάσεων των ορίων που καθορίζονται από την Εθνική και
Κοινοτική νοµοθεσία.
Οι κύριοι ρύποι που προέρχονται από τον αλιευτικό στόλο θεωρούνται τα
ΝΟx και τα αιωρούµενα σωµατίδια. Το ποσοστό συνεισφοράς των παραπάνω
πηγών στην υποβάθµιση του ατµοσφαιρικού περιβάλλοντος µπορεί να
θεωρηθεί αµελητέα, σε σχέση µε τη συνεισφορά των υπολοίπων κλάδων
(µεταφορές, βιοµηχανική ρύπανση κτλ).
Κλιµατολογικά χαρακτηριστικά
Το κλίµα της Ελλάδας είναι γενικά ήπιο. Ανήκει στο µεσογειακό τύπο, που το
χειµώνα εµφανίζει τα χαρακτηριστικά του κλίµατος των εύκρατων ζωνών, ενώ
το καλοκαίρι τα χαρακτηριστικά των υποτροπικών ζωνών των υψηλών
πιέσεων.
Έχει πια καταστεί σαφές ότι οι εκποµπές αερίων που προκαλούν το
φαινόµενο του θερµοκηπίου, συµβάλλουν (σε παγκόσµιο και συνεπώς σε
εθνικό επίπεδο) στην υπερθέρµανση, της οποίας τα αποτελέσµατα αναµένεται
να είναι η αύξηση της στάθµης των θαλασσών, η αύξηση των ακραίων
καιρικών φαινοµένων (όπως οι πληµµύρες), καθώς και η µεταβολή των
κλιµατικών ζωνών, καθιστώντας καλλιεργήσιµες εκτάσεις ερήµους
Αλιευτικές δραστηριότητες
Αλιεία
Ο επαγγελµατικός αλιευτικός στόλος µε στοιχεία 2004 αποτελείται από έναν
ιδιαίτερα µεγάλο αριθµό σκαφών (18.276 σκάφη) που αποτελούν το 21% του
συνολικού κοινοτικού αλιευτικού στόλου και αναδεικνύουν τον αλιευτικό στόλο
της χώρας ως τον πλέον πολυπληθή στην ΕΕ. Η συνολική χωρητικότητα του
είναι 93.267 GT ενώ η συνολική ισχύς των µηχανών των αλιευτικών σκαφών
είναι 537.551KW. Τα τελευταία µεγέθη κατατάσσουν τον ελληνικό αλιευτικό
στόλο στην 7η θέση από πλευράς χωρητικότητας και στην 5η θέση από
πλευράς ισχύος σε σχέση µε τις υπόλοιπες χώρες της Κοινότητας.
Από το σύνολο των αλιευτικών σκαφών της χώρας µας τα 17000 (90% του
στόλου) είναι σκάφη µικρής παράκτιας αλιείας µε ολικό µήκος <12µ., ενώ τα
υπόλοιπο ποσοστό αποτελείται από σκάφη µε δίχτυα-παραγάδια >12µ., γριγρι, µηχανότρατες, ενώ πολύ µικρό ποσοστό σκαφών (περίπου 35 σκάφη µε
~12.000 GT και 23.000 kW) δραστηριοποιείται σε διεθνή ύδατα.
Η ετήσια παραγωγή αλιευτικών προϊόντων από την συλλεκτική αλιεία
ανέρχεται περίπου στους 119.300 τόνους.
Τα κυρίως αλιευτικά αποθέµατα του ελληνικού χώρου µπορούν να διακριθούν
σε βαθυπελαγικά, πελαγικά και βενθικά καθορίζοντας έτσι την κατακόρυφη
κατανοµή τους, αλλά και την χρήση διαφορετικών αλιευτικών εργαλείων για
την σύλληψή τους. Τα πελαγικά αποθέµατα περιλαµβάνουν τα µικρά (γαύρος,
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αθερίνα, µαρίδα) και τα µεγάλα πελαγικά µεταναστευτικά ψάρια (τόνος, ο
ξιφίας κ.α) και ακόµα µαλάκια (π.χ. καλαµάρια) και καρκινοειδή (πχ γαρίδες).
Πτωτική τάση διαφαίνεται στην παραγωγή των περισσότερων ειδών στόχων
της θαλάσσιας αλιείας. Η αφθονία των αποθεµάτων είναι δύσκολο να
εκτιµηθεί µε ακρίβεια, καθιστώντας την ορθολογική διαχείριση αυτών αρκετά
δυσχερή και πολύπλοκη. Εντούτοις ένας παράγοντας που την επηρεάζει,
είναι η µείωση της πίεσης στα αποθέµατα µέσω της µείωσης της αλιευτικής
ικανότητας, παρά το ότι απαιτείται αρκετός χρόνος για να εκφραστούν τα
πραγµατικά αποτελέσµατα.
Οι µέχρι τώρα εκτιµήσεις για τα αποθέµατα στις ελληνικές θάλασσες είναι
περιορισµένες και βασίζονται σε στοιχεία που συγκεντρώνονται στο πλαίσιο
ερευνητικών προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται από εθνικούς και
κοινοτικούς πόρους, τα οποία όµως στην πλειονότητά τους, αφορούν
συγκεκριµένες περιοχές και είδη.
Υδατοκαλλιέργεια
Η αλµατώδης ανάπτυξη της θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας τα προηγούµενα
15 χρόνια έχει καταστήσει τον παραγωγικό αυτό κλάδο έναν από τους
δυναµικότερα αναπτυσσόµενους στην Ελλάδα. Η χώρα µας κατέχει την
πρώτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην παραγωγή θαλασσινών ειδών
εντατικής εκτροφής. Η συνολική ετήσια παραγωγή από υδατοκαλλιέργειες το
2004 (105.650 τόνοι) ήταν 42 φορές µεγαλύτερη εκείνης του 1986. Η ραγδαία
αύξηση της παραγωγής οφείλεται κυρίως στις θαλάσσιες καλλιέργειες (από
320 τόνους το 1986 σε 102.578 τόνους το 2004) και ιδιαίτερα στην εντατική
εκτροφή τσιπούρας και λαβρακιού.
Η ετήσια παραγωγή νέων ευρύαλων ειδών (όπως φαγγρί, µυτάκι, συναγρίδα,
σαργός κ.λπ.) ανήλθε το 2004 στους 3.043 τόνους, δηλαδή αυξήθηκε κατά 2,5
φορές σε σχέση µε το 2000 και ακολουθήθηκε από αντίστοιχη αύξηση στην
παραγωγή ιχθυδίων των ειδών αυτών.
Οι οστρακοκαλλιέργειες παρουσίασαν επίσης αύξηση από 32.550 τόνους το
2000 και στους 37.794 τόνους το 2004 από 577 παραγωγικές µονάδες. Το
σύνολο της παραγωγής οστράκων πραγµατοποιείται στη Βόρεια Ελλάδα.
Τα κυριότερα εκτρεφόµενα είδη ψαριών στα γλυκά και υφάλµυρα νερά, είναι η
πέστροφα, ο κυπρίνος, το χέλι, ο σολοµός, η τιλάπια, ο κέφαλος κ.λ.π.
Σήµερα λειτουργούν 129 µονάδες γλυκού νερού, των οποίων η παραγωγή
ανέρχεται σε 3.073 τόνους.
Μεταποίηση και εµπορία
Σήµερα στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται περί τις 310 (στοιχεία 2004)
µονάδες επεξεργασίας, µεταποίησης & εµπορίας αλιευτικών προϊόντων. Η
παραγωγή του κλάδου για το 2004, ανήλθε περίπου στους 62.000 τόνους,
αντίστοιχης αξίας περίπου 185 εκ. ευρώ. Η παραγωγή του κλάδου το 2000
ήταν 53.500 περίπου τόνοι, ισοδύναµης αξίας 266 εκ. ευρώ.
Ο κλάδος της εµπορίας συνίσταται στο δηµόσιο δίκτυο 11 ιχθυοσκαλών και
στα 77 ιδιωτικά συσκευαστήρια αλλά και 11 κέντρα αποστολής οστράκων
(Κ.Α.Ο.). Από τα πρώτα διακινούνται υπό συνθήκες χονδρικής πώλησης
κυρίως τα προϊόντα συλλεκτικής αλιείας, και λιγότερο αυτά των
υδατοκαλλιεργειών, ενώ τα συσκευαστήρια και τα Κ.Α.Ο. υποστηρίζουν άµεσα
ή έµµεσα τις µονάδες υδατοκαλλιέργειας.
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Ο κλάδος της εµπορίας απαιτεί ενίσχυση ώστε να ανταποκριθεί περισσότερο
στους κανόνες υγιεινής και σύγχρονης εµπορίας, και να υποστηρίζει τη
διακίνηση των καλλιεργούµενων ειδών.
Η κατανάλωση των µεταποιηµένων αλιευµάτων τα τελευταία χρόνια δείχνει
αυξητικές τάσεις. Η ετήσια κατά κεφαλή κατανάλωση προϊόντων αλιείας είναι
για τη χώρα µας τα 22,2 kg, ελαφρά χαµηλότερη από τη µέση κοινοτική
κατανάλωση (Ε.Ε.-25) που είναι τα 22,7 kg.
Απασχόληση στον αλιευτικό κλάδο-Αλιευτικές περιοχές
Στους τρεις κλάδους του τοµέα της Αλιείας απασχολούνται µόνιµα (στοιχεία
2004) περί τους 38.000 εργαζόµενους, ενώ µε τους εποχιακά
απασχολούµενους φθάνουν τους 40.500 εργαζόµενους. Ο κλάδος της
συλλεκτικής αλιείας απασχολεί περίπου 31.000 εργαζόµενους, ενώ η
υδατοκαλλιέργεια και η µεταποίηση άλλους 5200 και 1.900 εργαζόµενους
αντίστοιχα. Κατά την πενταετία 2000-2004 διαπιστώνεται σταδιακή µείωση
των απασχολούµενων, οφειλόµενη κυρίως στη συλλεκτική αλιεία. Ο τοµέας
της αλιείας της χώρας µας από πλευράς απασχόλησης βρίσκεται στη 5η θέση
των 25 κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µετά την Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία και
Ηνωµένο Βασίλειο.
Οι νησιωτικές περιοχές της χώρας συγκεντρώνουν περισσότερο από το 60%
της συνολικής απασχόλησης στην αλιεία. Περιοχές µε έντονη αλιευτική
δραστηριότητα, εκτός από τα νησιά, υπάρχουν και σε ορισµένες παράκτιες
περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, ενώ δεν παρατηρούνται κοινότητες που
παρουσιάζουν έντονη εξάρτηση από την αλιεία σε παραλίµνιες ή
παραποτάµιες περιοχές.
Πιέσεις στο Ελληνικό θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον από
ανθρωπογενείς δραστηριότητες
Η υψηλή συγκέντρωση πληθυσµού κατά µήκος της ακτογραµµής (Το ένα
τρίτο του συνολικού πληθυσµού της Ελλάδας κατοικεί σε περιοχές κοντά στην
θάλασσα) επηρεάζει µε διάφορους τρόπους την κατάσταση του φυσικού
περιβάλλοντος. Οι βασικές ανθρωπογενείς δραστηριότητες που προκαλούν
πίεση στα παράκτια και θαλάσσια οικοσυστήµατα είναι:
 Η αστική ανάπτυξη
 Η βιοµηχανική ανάπτυξη
 Η αγροτική ανάπτυξη
 Η τουριστική ανάπτυξη
 Η εµπορική και µεταφορική ναυσιπλοΐα
 Οι δραστηριότητες του αλιευτικού τοµέα, ήτοι η θαλάσσια αλιεία και η
υδατοκαλλιέργεια
Η αλιεία σε πρώτο επίπεδο έχει επίπτωση στους πληθυσµούς των ειδών που
αποτελούν άµεσο στόχο της και που χαρακτηρίζονται ως αλιευτικά
αποθέµατα. Η συνέπειες της αλιείας επεκτείνονται επίσης σε είδη που
αποτελούν θηρευτές αλλά και θηράµατα των πληθυσµών-στόχων. Επίσης
αρνητικές επιπτώσεις παρουσιάζονται σε είδη που δεν αποτελούν στόχο
αλιείας αλλά συλλαµβάνονται ακούσια από τα αλιευτικά εργαλεία. Στις
αρνητικές επιπτώσεις της αλιείας µπορεί να συµπεριληφθεί ακόµη η
καταστροφή των βενθικών βιοκοινωνιών και βιοτόπων από ορισµένα
συρόµενα αλιευτικά εργαλεία που αλιεύουν βυθόβιους οργανισµούς. Τέλος
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ένα ακόµα πρόβληµα είναι η αποκαλούµενη άδηλη αλιεία που οφείλεται στην
απώλεια αλιευτικού εξοπλισµού στον οποίο αιχµαλωτίζονται τα ψάρια αλλά
και άλλοι θαλάσσιοι οργανισµοί.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι η φύση και η έκταση των επιπτώσεων της αλιείας
εξαρτώνται από τον τύπο και το µέγεθος των χρησιµοποιούµενων αλιευτικών
εργαλείων καθώς και την έκταση και ένταση της ακολουθούµενης αλιευτικής
τακτικής. Επίσης οι επιπτώσεις της αλιείας είναι διαφορετικές σε διαφορετικών
φυσικών, χηµικών και βιολογικών χαρακτηριστικών νερά.
Όσον αφορά την υδατοκαλλιέργεια τα διαθέσιµα στοιχεία αφορούν τη
θαλάσσια ιχθυοκαλλιέργεια. Από αυτά προκύπτει ότι τόσο η φύση όσο και η
ένταση των επιπτώσεων είναι διαφορετική ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά του
τόπου εκτροφής, τον τύπο και την µέθοδο εκτροφής, και τα εκτρεφόµενα σε
κάθε περίπτωση είδη.
Εκτίµηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος Αλιείας 2007-2013
Για την διερεύνηση των επιπτώσεων του ΕΠΑΛ 2007-2013 προσδιορίσθηκαν
αρχικά περιβαλλοντικοί στόχοι για τα σχετικά µε το πρόγραµµα
περιβαλλοντικά στοιχεία των τοµέων: βιοποικιλότητα, πανίδα και χλωρίδα,
ύδατα, αέρας, έδαφος, κλιµατικοί παράγοντες, πληθυσµός, ανθρώπινη υγεία,
υλικά περιουσιακά στοιχεία, πολιτιστική, αρχιτεκτονική και αρχαιολογική
κληρονοµιά, τοπίο. Οι στόχοι αυτοί προκύπτουν από τα βασικά κείµενα για
την προστασία του περιβάλλοντος στην ΕΕ (6ο πρόγραµµα ∆ράσης για το
περιβάλλον, Πράσινη βίβλος, Στόχοι στρατηγικής του Γκετεµποργκ κ.α) και
από το βασικό πλαίσιο του ΕΤΑ και της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής.
Συνοψίζονται σα εξής:
 Προστασία και βελτίωση των αλιευτικών αποθεµάτων.
 Προστασία των ευαίσθητων και προστατευόµενων ειδών χλωρίδας και
πανίδας.
 Αναβάθµιση και προστασία των ευαίσθητων βιοτόπων.
 Πρόληψη της διοχέτευσης ουσιών και στοιχείων που µπορούν να
προκαλέσουν ευτροφισµό στη θάλασσα στις λίµνες και τα ποτάµια.
 Μείωση της εκποµπής αέριων ρύπων και αερίων του θερµοκηπίου από
τα αλιευτικά σκάφη.
 Συγκράτηση του πληθυσµού σε µειονεκτικές περιοχές µε την
δηµιουργία θέσεων εργασίας και την βελτίωση των όρων ζωής σε
αυτές.
 Αύξηση της απασχόλησης στον αλιευτικό τοµέα και βελτίωση των
συνθηκών εργασίας.
 ∆ιασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας των αλιευτικών προϊόντων.
 Προστασία και αναβάθµιση των περιουσιακών στοιχείων των
απασχολούµενων στον αλιευτικό κλάδο και των αλιευτικών
επιχειρήσεων.
 Εκσυγχρονισµός της υποδοµής του αλιευτικού τοµέα και των
αλιευτικών περιοχών.
 Προστασία της πολιτιστικής, αρχιτεκτονικής και αρχαιολογικής
κληρονοµιάς στις αλιευτικές περιοχές.
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Προστασία και αναβάθµιση της αισθητικής του τοπίου στην παράκτια
ζώνη.
Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του προγράµµατος διερευνήθηκαν σε επίπεδο
Άξονα προτεραιότητας και εξετάστηκε ο βαθµός στον οποίο τα προτεινόµενα
µέτρα και δράσεις επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την επίτευξη των παραπάνω
περιβαλλοντικών στόχων.
Μέσω της προηγούµενης διαδικασίας συµπεραίνεται ότι η συνολική επίπτωση
του προγράµµατος στο περιβάλλον είναι έντονα θετική. Το σύνολο των
Αξόνων προτεραιότητας του ΕΠΑΛ 2007-2013 εµφανίζει θετικά αποτελέσµατα
και οι προτεινόµενοι Άξονες προτεραιότητας εµφανίζουν ικανοποιητική
συνέργεια στην κατεύθυνση επίτευξης των περισσότερων από τους στόχους
που τέθηκαν.
Τα επιµέρους σηµεία στα οποία προτείνεται να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε ότι
αφορά τις περιβαλλοντικές παραµέτρους κατά την εφαρµογή του ΕΠΑΛ 20072013 είναι:
1. Η ορθή κατανοµή των πόρων στο Άξονα προτεραιότητας 1 ώστε να
αντιµετωπιστούν οι κοινωνικές επιπτώσεις της µείωσης της αλιευτικής
προσπάθειας.
2. Η ορθή και µε περιβαλλοντική µέριµνα περαιτέρω ανάπτυξη της
υδατοκαλλιέργειας η οποία µπορεί να επιτευχθεί µε την σωστή
χωροθέτηση των µονάδων στο πλαίσιο του συνολικού Χωροταξικού
σχεδιασµού της παράκτιας ζώνης και της θεσµοθέτησης των Περιοχών
Οργανωµένης ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ).
3. Η λήψη των προληπτικών και επανορθωτικών µέτρων κατά την
εφαρµογή του Άξονα 3 και ειδικά σε ότι αφορά την κατασκευή νέων
εγκαταστάσεων ελλιµενισµού των αλιευτικών σκαφών. (π.χ.
ακτοµηχανική µελέτη, επαρκής ανανεωσιµότητα υδάτων λιµενολεκάνης
κ.α.)
4. Η πρόβλεψη περιβαλλοντικής εκτίµησης και αξιολόγησης των
αναπτυξιακών προτάσεων των Οµάδων Τοπικής ∆ράσης του Άξονα
προτεραιότητας 4 στη φάση σχεδιασµού τους, πιθανώς µέσω
Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης (ΣΠΕ).
5. Η χωροθέτηση νέων έργων και οι όροι λειτουργίας αλιευτικών
δραστηριοτήτων εντός προστατευόµενων και ευαίσθητων περιοχών
όπως οι περιοχές του δικτύου Natura 2000.
Πιο συγκεκριµένα για κάθε άξονα προτεραιότητας θα πρέπει να δοθεί
προσοχή στα ακόλουθα σηµεία:
Εφαρµογή του Άξονα προτεραιότητας 1
Η κοινωνικοοικονοµικές συνέπειες της µείωσης της αλιευτικής προσπάθειας
στο πλαίσιο της προστασίας των αλιευτικών αποθεµάτων αναµένεται να
επηρεάσουν τόσο την συνολική παραγωγή προϊόντων αλιείας όσο και την
κοινωνική δοµή του αλιευτικού κλάδου. Αν και µακροπρόθεσµο στόχο
αποτελεί η ανάκαµψη των πληθυσµών των εµπορικών ειδών και η
εξασφάλιση της αποδοτικότητας του εισοδήµατος των αλιέων µέσω της
αειφόρου εκµετάλλευσης των φυσικών πόρων, εντούτοις βραχυπρόθεσµα θα
πρέπει να δοθεί βάρος στην λήψη αντισταθµιστικών µέτρων αντιµετώπισης
των συνεπειών στο κοινωνικό και οικονοµικό επίπεδο. Για τον λόγο αυτό
προτείνεται:
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Η ορθή κατανοµή της οικονοµικής ενίσχυσης µεταξύ των µέτρων
µείωσης της αλιευτικής προσπάθειας και των µέτρων αντισταθµιστικών
παροχών στους αλιείς (αποζηµίωση εργαζόµενων σε αλιευτικά σκάφη
που αποσύρονται, πρόωρη συνταξιοδότηση αλιέων, ενίσχυση για την
αγορά σκάφους από νέους αλιείς κλπ)
 Η ενίσχυση της ιχθυοκαλλιέργειας µε σκοπό την αντιστάθµιση της
µείωσης της παραγωγής αλιευµάτων από την αλιεία, ώστε να µην
διαταραχθούν σηµαντικά τα συνολικά οικονοµικά δεδοµένα του
αλιευτικού τοµέα και η συµβολή του στην στήριξη της εθνικής
οικονοµίας και του πρωτογενούς τοµέα.
Εφαρµογή του Άξονα προτεραιότητας 2
Για την αποτελεσµατικότερη εφαρµογή των µέτρων του Άξονα
προτεραιότητας 2 και την αντιµετώπιση των ενδεχόµενα αρνητικών
επιπτώσεων από την υλοποίηση των προβλεπόµενων Μέτρων και δράσεων
προτείνεται:
1. Να αναληφθούν πρωτοβουλίες σε θεσµικό και διοικητικό επίπεδο µε
στόχο να διευθετηθούν στον τοµέα των υδατοκαλλιεργειών τα εξής:
 ∆υνατότητα άµεσης προσαρµογής της παραγωγής προς είδη µε
καλές προοπτικές εµπορίας και ευελιξία στην επιλογή είδους των
θαλασσινών ψαριών, εκτός αν πρόκειται για τα µεταναστευτικά είδη
ψαριών (π.χ τόννος).
 Προώθηση δηµιουργίας Περιοχών Οργανωµένης Ανάπτυξης
Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ). σε περιοχές ενδιαφέροντος της χώρας.
Η ίδρυση νέων και η µετεγκατάσταση υφιστάµενων µονάδων εντός
των περιοχών υδατοκαλλιέργειας θα συµβάλλει στην προστασία
του περιβάλλοντος, αλλά και στην αποφυγή συγκρούσεων µε άλλες
δραστηριότητες όπως ο τουρισµός κ.λ.π. Αυτό θα επιτρέψει µε
σχετική ασφάλεια από περιβαλλοντική άποψη να αρθεί η εν ισχύ
απαγόρευση µίσθωσης νέων θαλάσσιων εκτάσεων για
ιχθυοκαλλιέργειες εντός θεσµοθετηµένων ΠΟΑΥ. Στο πλαίσιο
χωροθέτησης των ΠΟΑΥ. Στο πλαίσιο χωροθέτησης των ΠΟΑΥ
ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί σε περιοχές και είδη
προστατευόµενα (π.χ. περιοχές Narura). Ειδικά σε περιοχές για τις
οποίες υπάρχουν εγκεκριµένες Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες
(ΕΠΜ) οι αλιευτικές δραστηριότητες θα πρέπει να είναι συµβατές µε
τους όρους προστασίας και διαχείρισης που προβλέπονται από την
ΕΠΜ
2. Η εντατικοποίηση των προβλεπόµενων από τη νοµοθεσία ελέγχων και
αναβάθµιση του υπάρχοντος συστήµατος παρακολούθησης και
καταγραφής στοιχείων παραγωγής και απασχόλησης.
3. Ο αυστηρός έλεγχος της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων που
προβλέπονται από την υπάρχουσα νοµοθεσία.
4. Η προώθηση της καινοτοµίας, της έρευνας και της τεχνολογικής
ανάπτυξης στον κλάδο, µέσα από λειτουργικές δοµές καθοδήγησης,
στήριξης, παρακολούθησης και αξιοποίησης των αποτελεσµάτων.
5. Η εκπόνηση µελετών, όπως αυτών που θα καθορίσουν τη φέρουσα
ικανότητα των διαφόρων θαλάσσιων περιοχών για την εκτροφή
ψαριών.
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6. Η συνεχής ενηµέρωση και κατάρτιση παραγωγών, εµπόρων και εν
γένει απασχολούµενων του κλάδου των υδατοκαλλιεργειών, µε
ιδιαίτερη µέριµνα σε οµάδες όπως για παράδειγµα αυτή των γυναικών,
σε θέµατα όπως:
• Εναλλακτικές µορφές συστηµάτων παραγωγής (εκτατική,
βιολογική/οργανική, «ανοιχτής θαλάσσης»).
• Τις τάσεις και απαιτήσεις της αγοράς και των καταναλωτών.
• Εφαρµογή σύγχρονων τεχνολογιών στις παραγωγικές µονάδες.
• Εφαρµογή κανόνων ασφάλειας στην εργασία και υγιεινών
συνθηκών στο χώρο εργασίας.
Πολλά από τα προαναφερθέντα είναι ήδη ενσωµατωµένα σε µέτρα και
δράσεις του προγράµµατος. Ορισµένα που δεν προσδιορίζονται µε σαφήνεια
θα µπορούσαν να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Άξονα 5 «Τεχνική Βοήθεια».
Εφαρµογή του Άξονα προτεραιότητας 3
Για την πρόληψη ενδεχόµενων περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τα λιµενικά
και άλλα έργα και δραστηριότητες που δυνητικά θα µπορούσαν να
υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Άξονα προτεραιότητας 3, ανάλογα µε την
κλίµακα του έργου, προτείνεται η λήψη των εξής µέτρων:
1. Εκπόνηση οικολογικής µελέτης βάσης στην οποία καταγράφονται µε
ακρίβεια τα χαρακτηριστικά του βιοτικού και αβιοτικού περιβάλλοντος
της περιοχής εγκατάστασης και επισηµαίνονται στοιχεία ιδιαίτερης
οικολογικής σηµασίας, ειδικά σε περιπτώσεις χωροθέτησης έργων
εντός περιοχών Natura.
2. Αναλυτική µελέτη µορφολογίας της ακτής, δηλαδή µελέτη της
διαφοροποίησης της ακτοµηχανικής δίαιτας και µελέτη πρόβλεψης της
εξέλιξης της ακτογραµµής υπό την επίδραση του έργου για τα επόµενα
χρόνια.
3. Χρήση φωτορεαλιστικής απεικόνισης για την εκ των προτέρων
διαπίστωση της συµφωνίας των έργων µε τα τοπιολογικά
χαρακτηριστικά.
4. Εκτίµηση και αξιολόγηση των µεταβολών που ενδέχεται να προκαλέσει
το έργο σε σηµαντικούς γεωλογικούς σχηµατισµούς της περιοχής,
καθώς και της διαθεσιµότητα λατοµικών υλικών που απαιτούνται για
την κατασκευή του έργου.
5. ∆ιενέργεια κυκλοφοριακής µελέτης για τη ρύθµιση της κυκλοφοριακής
ροής στη φάση κατασκευής και λειτουργίας των έργων.
6. Εφαρµογή µοντέλων πρόβλεψης ηχητικής ρύπανσης κατά την φάση
κατασκευής και λειτουργίας των έργων.
7. Πρόβλεψη εγκαταστάσεων συλλογής και διάθεσης των υγρών και
στερεών αποβλήτων των σκαφών.
8. Σφαιρική, συνθετική αξιολόγηση όλων των παραµέτρων που
αλληλεπιδρούν και επηρεάζουν σε σηµαντικό ή υπολογίσιµο βαθµό το
οικοσύστηµα και την βιοποικιλότητα της περιοχής και συνεκτίµηση των
επιδράσεων από το λιµενικό έργο τόσο στη φάση της κατασκευής όσο
και στη λειτουργία του.
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9. Εκτίµηση της επίπτωσης του έργου στα στοιχεία της πολιτιστικής
κληρονοµιάς.
Επίσης η πρόβλεψη συστήµατος παρακολούθησης του εκάστοτε έργου µετά
την υλοποίησή του, στη φάση λειτουργίας του, θα συµβάλλει στην εκ των
υστέρων διαπίστωση και διόρθωση προβληµατικών σηµείων και στην
αποφυγή επανάληψης εσφαλµένων πρακτικών.
Τα παραπάνω αφορούν µεγάλης κλίµακας έργα (Εργα που εντάσσονται στην
1η κατηγορία σύµφωνα µε την ΚΥΑ υπ’ αριθ 15393/2332/2002 «Κατάταξη
δηµοσίων και ιδιωτικών έργων σε κατηγορίες, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του ν.
1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002
«Εναρµόνιση του Ν. 1650 µε τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61 /ΕΕ κ.α. (ΦΕΚ
1022/ Β/ 05.08.2002) όπως συµπληρώθηκε µε την ΚΥΑ 145799 (ΦΕΚ
1002/Β/18.07.2005).
Εφαρµογή του Άξονα προτεραιότητας 4
Για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων και περιβαλλοντικών στόχων του
Αξονα προτεραιότητας 4 του ΕΠΑΛ 2007-2013 θεωρείται ότι ιδιαίτερη
σηµασία πρέπει να δοθεί στα ακόλουθα:
1. Ενσωµάτωση της εκτίµησης και αξιολόγησης των επιπτώσεων στο
τοπικά στοιχεία του
περιβάλλοντος και του τρόπου που αυτά
λαµβάνονται υπόψη στην στρατηγική και τα προτεινόµενα µέτρα των
ΤΠΑ των ΟΤ∆-Α. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί είτε µε νέα Στρατηγική
Περιβαλλοντική Εκτίµηση των προγραµµάτων (ΣΠΕ), είτε µε εκ των
προτέρων περιβαλλοντική εκτίµηση και αξιολόγηση κατά την
διαδικασία έγκρισής τους
2. Ενσωµάτωση µέτρων στα ΤΠΑ των ΟΤ∆-Α για την αντιµετώπιση
σηµαντικών αρνητικών επιπτώσεων στα περιβαλλοντικά στοιχεία του
τόπου παρέµβασης.
3. Αποφυγή πραγµατοποίησης µεγάλης κλίµακας έργων και κατασκευών
σε περιοχές που περιλαµβάνουν ευαίσθητους οικοτόπους και είδη
χλωρίδας και πανίδας και που ενδεχόµενα θα επηρεαστούν από τα
έργα αυτά.
Σύστηµα περιβαλλοντικής παρακολούθησης
Για την παρακολούθηση της περιβαλλοντικής επίδοσης του ΕΠΑΛ 2007-2013
προτείνεται η χρήση και η καταγραφή των ακόλουθων δεικτών σε επίπεδο
Άξονα προτεραιότητας και µέτρων:
Άξονας προτεραιότητας 1: «Μέτρα για την προσαρµογή του αλιευτικού
στόλου»
Μέτρο 1.1: «Μόνιµη παύση δραστηριοτήτων»
Α/Α
∆είκτες παρακολούθησης
Μονάδα
µέτρησης
∆είκτης
Μείωση συνολικής χωρητικότητας του
GT
1.1.1
αλιευτικού στόλου
∆είκτης
Μείωση συνολικής ισχύος του
KW
1.1.2
αλιευτικού στόλου
Η µείωση της αλιευτικής προσπάθειας σε όρους χωρητικότητας και ισχύος
των αλιευτικών σκαφών αποτελεί ικανοποιητικό µέτρο της µείωσης της πίεσης
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που ασκείται επί των αλιευτικών πεδίων και επηρεάζει τόσο την κατάσταση
αφθονίας των πληθυσµών των εµπορικής σηµασίας ειδών όσο και
δευτερογενώς την συνολική βιοποικιλότητα των περιοχών αυτών. Με την
έννοια αυτή οι δείκτες συνολικής µείωσης της αλιευτικής προσπάθειας
δυνάµει των µέτρων του ΕΠΑΛ (µέτρο απόσυρσης αλιευτικών σκαφών ή
αλλαγής χρήσης τους, µέτρο αντικατάστασης της µηχανής αλιευτικών σκαφών
µε νέες µικρότερης ιπποδύναµης, µέτρο για συλλογικές δράσεις σε αντίστοιχη
κατεύθυνση) µπορούν να δώσουν επαρκή εικόνα για την επίτευξη των
στόχων που θέτει το πρόγραµµα και την συνεισφορά του στην προστασία των
αλιευτικών αποθεµάτων.
Μέτρο 1.3: «Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητας των
αλιευτικών εργαλείων»
Α/Α
∆είκτες παρακολούθησης
Μονάδα µέτρησης
∆είκτης
Μείωση ισχύος αλιευτικού στόλου από τον
KW
1.3.1
εκσυγχρονισµό αλιευτικών σκαφών
Μείωση ισχύος του αλιευτικού στόλου από
∆είκτης
την αντικατάσταση της µηχανής
KW
1.3.2
αλιευτικών σκαφών
∆είκτης
Αριθµός αλιευτικών εργαλείων που
Αριθµός αλιευτικών
1.3.3
αντικαταστάθηκαν
εργαλείων
∆είκτης
Αριθµός σκαφών που αντικατέστησαν τα
Αριθµός σκαφών
1.3.4
αλιευτικά εργαλεία µε επιλεκτικότερα.
Η καταγραφή του δείκτη βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας των
αλιευτικών σκαφών σχετίζεται µε το µέτρο αντικατάστασης των παλαιάς
τεχνολογίας κινητήρων των αλιευτικών σκαφών. Καθώς το µέτρο αυτό
αναµένεται να µειώσει την κατανάλωση καυσίµου αλλά και την εκποµπή
αερίων του θερµοκηπίου και άλλων ατµοσφαιρικών ρύπων από τα αλιευτικά
σκάφη, οι προτεινόµενοι δείκτες περιγράφουν την συµβολή του
προγράµµατος στην µείωση της χρήσης ορυκτών καυσίµων και εκποµπών
αέριων ρύπων στο περιβάλλον, αλλά και την τεχνολογική αναβάθµιση του
αλιευτικού στόλου.
Η βελτίωση της επιλεκτικότητας των αλιευτικών εργαλείων ως προς την
ικανότητα σύλληψης συγκριµένων ειδών και µεγεθών αναµένεται να
συµβάλλει επίσης στην κατεύθυνση άµβλυνσης των τυχών επιπτώσεων της
αλιείας και διατήρησης των ιχθυοαποθεµάτων. Σε αυτή την περίπτωση ο
αριθµός των αλιευτικών εργαλείων που θα αντικατασταθούν αντικατοπτρίζει
την συµβολή του προγράµµατος στην κατεύθυνση προστασίας τόσο του
ρυθµού ανανέωσης και εισόδου νεοεισερχόµενων ατόµων στους
πληθυσµούς-στόχους αλιείας όσο και την προσπάθεια µείωσης των
παρεµπιπτόντων αλιευµάτων και των απορρίψεων.
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Άξονας προτεραιότητας 2: «Υδατοκαλλιέργεια, αλιεία εσωτερικών υδάτων,
µεταποίηση και εµπορία προϊόντων αλιείας & υδατοκαλλιέργειας»
Μέτρο 2.1: ∆ράση: «Υδατοπεριβαλλοντικά µέτρα»
Α/Α
∆είκτες παρακολούθησης
∆είκτης
2.2.1
∆είκτης
2.2.2

Αριθµός µονάδων στις οποίες έχουν
εφαρµοστεί υδατοπεριβαλλοντικά µέτρα
Αριθµός µονάδων που έχει προσχωρήσει σε
κοινοτικό σύστηµα οικολογικής διαχείρισης και
ελέγχου

Μονάδα
µέτρησης
Αριθµός
µονάδων
Αριθµός
µονάδων

∆είκτης
Αριθµός
Αριθµός µονάδων βιολογικής καλλιέργειας
2.2.3
µονάδων
Η βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας των µονάδων υδατοκαλλιέργειας σε
κατεύθυνση µείωσης των τυχόν αρνητικών επιπτώσεών της στο υδάτινο
περιβάλλον αποτελεί την κατεύθυνση την οποία προωθούν τα σχετικά µέτρα
του ΕΠΑΛ 2007-2013. Με αυτά στηρίζεται η ουσιαστική µείωση των
αρνητικών επιπτώσεων ή την βελτίωση των θετικών επιπτώσεων στο
περιβάλλον σε σύγκριση µε τις συνήθεις πρακτικές στον τοµέα της
υδατοκαλλιέργειας και η προσχώρηση στο κοινοτικό σύστηµα διαχείρισης και
οικολογικού ελέγχου (EMAS) για τις επιχειρήσεις του κλάδου. Παράλληλα
στηρίζεται η εφαρµογή προτύπων βιολογικής υδατοκαλλιέργειας µε στόχο την
περαιτέρω προαγωγή της ποιότητας των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας µε
φιλικό προς το οικοσύστηµα τρόπο. Οι προτεινόµενοι δείκτες σκοπεύουν στην
µέτρηση των επιδράσεων των µέτρων αυτών και την διαπίστωση της
αποτελεσµατικότητας του προγράµµατος στην προστασία του θαλασσίου
περιβάλλοντος.
Άξονας προτεραιότητας 3 «Μέτρα κοινού ενδιαφέροντος»
Μέτρο 3.2: «Μέτρα προστασίας και ανάπτυξης της υδρόβιας πανίδας και
χλωρίδας»
Α/Α
∆είκτες παρακολούθησης
Μονάδα
µέτρησης
∆είκτης
Αριθµός περιοχών όπου εγκαταστάθηκαν
Αριθµός
τεχνητοί ύφαλοι
περιοχών
3.2.1
Θαλάσσια έκταση που προστατεύεται µε την
∆είκτης
τοποθέτηση στατικών ή κινητών
Km2
3.2.2
εγκαταστάσεων
Αριθµός έργων και δράσεων που αφορά στις
∆είκτης
περιοχές Natura 2000 µε στόχο την προστασία Αριθµός έργων
3.3
τους
Η αναβάθµιση του βιολογικού πλούτου αποτελεί σηµαντική θετική επίπτωση
της εφαρµογής του Μέτρου 3.2 «Μέτρα προστασίας και ανάπτυξης της
υδρόβιας πανίδας και χλωρίδας». Οι τεχνητοί ύφαλοι που αποτελούν την
βασική εκροή του Μέτρου αναµένεται να συνεισφέρουν µακροπρόθεσµα στην
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αναβάθµιση τόσο των αλιευτικών πόρων, όσο και της γενικής βιοποικιλότητας
σε περιοχές ευρύτερες του τόπου εγκατάστασής τους.
Επίσης προβλέπεται η στήριξη έργων και δράσεων που αφορούν την
προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος στο πλαίσιο του NATURA 2000.
Οι προτεινόµενοι δείκτες αποτυπώνουν την συµβολή του Άξονα
προτεραιότητας 3 και των προαναφερθέντων δράσεων στην επίτευξη των
στόχων προστασίας και αναβάθµισης της υδρόβιας πανίδας και χλωρίδας.
Μέτρο 3.4: «Ανάπτυξη νέων αγορών και εκστρατείες προώθησης»
Α/Α
∆είκτες παρακολούθησης
Μονάδα
µέτρησης
∆είκτης
Αριθµός σχεδίων για την προαγωγή
Αριθµός
3.4.1
πιστοποίησης ποιότητας
περιοχών
Το µέτρο 3.4. προσανατολίζει την οικονοµική ενίσχυση που παρέχει το
πρόγραµµα µεταξύ άλλων, σε κατεύθυνση πιστοποίησης και αναβάθµισης της
ποιότητας των αλιευτικών προϊόντων. Οι δράσεις αυτές αναµένεται να έχουν
αποτέλεσµα την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του
αλιευτικού τοµέα, µέσω της ενδυνάµωσης της εµπιστοσύνης του
καταναλωτικού κοινού στα αλιευτικά προϊόντα. Παράλληλα η βελτίωση της
υγιεινής και ασφάλειας των προϊόντων αλιείας που διοχετεύονται στην αγορά
διασφαλίζει την δηµόσια υγεία και προωθεί την µεταστροφή των διατροφικών
συνηθειών του πληθυσµού προς καλύτερης ποιότητας εναλλακτικές πηγές
πρωτεϊνών όπως τα αλιεύµατα. H συστηµατική καταγραφή του προταθέντος
δείκτη εκφράζει το βαθµό ενεργοποίησης του ΕΠΑΛ 2007-2013 στην
κατεύθυνση αυτή.
Μέτρο 3.5: «Πιλοτικά σχέδια»
Α/Α
∆είκτες παρακολούθησης
∆είκτης
3..5.1

Μονάδα
µέτρησης
Αριθµός
σχεδίων

Αριθµός σχεδίων για τη διαχείριση και την
κατανοµή της αλιευτικής προσπάθειας
Αριθµός σχεδίων που αφορούν την
∆είκτης
επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων και
Αριθµός
3.5.2
την µείωση των παρεµπιπτόντων αλιευµάτων
σχεδίων
και απορρίψεων
Το µέτρο 3.5 περιλαµβάνει δράσεις στήριξης για την ανάπτυξη καινοτόµων
προϊόντων, µεθόδων και πρακτικών σε σχέση µε τις δραστηριότητες του
αλιευτικού κλάδου. Οι προτεινόµενοι δείκτες σκοπεύουν στην εκτίµηση και
αξιολόγηση του βαθµού εστίασης τέτοιων καινοτόµων σχεδίων στην
διατήρηση και αναβάθµιση των στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος και την
προώθηση των βασικών περιβαλλοντικών στόχων σχετικά µε τις
δραστηριότητες του αλιευτικού στόλου όπως η προστασία των αλιευτικών
αποθεµάτων.
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Μέτρο 3.6: Τροποποίηση αλιευτικών σκαφών
Α/Α
∆είκτες παρακολούθησης

Μονάδα
µέτρησης

Αριθµός σκαφών που τροποποιήθηκαν για την
Αριθµός
µετατροπή τους σε ερευνητικά-εκπαιδευτικά
σκαφών
σκάφη
Στο πλαίσιο του Μέτρου 3.6 προωθείται η αναβάθµιση του ερευνητικού και
εκπαιδευτικού στόλου της χώρας µέσω της τροποποίησης αλιευτικών σκαφών
και την διαµόρφωση τους για την εξυπηρέτηση ερευνητικών ή εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων. Η ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των
εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυµάτων που προκύπτει από την
αναβάθµιση της διαθέσιµης υποδοµής τους µε επιπλέον πλωτά µέσα,
ενισχύει την προσπάθεια συλλογής αξιόπιστων αλιευτικών δεδοµένων όσον
αφορά την υφιστάµενη κατάσταση των αλιευτικών αποθεµάτων των
µηχανισµών που καθορίζουν την αφθονία τους, καθώς και την
αποτελεσµατικότητα των µέτρων αλιευτικής διαχείρισης.
Ο προτεινόµενος δείκτης σκοπεύει στην καταγραφή του βαθµού αξιοποίησης
των προαναφερθέντων δυνατοτήτων που παρέχει το Μέτρο 3.6. του ΕΠΑΛ
2007-2013.

∆είκτης
3.6.1

Άξονας προτεραιότητας 4: «Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών»
Α/Α
∆είκτες παρακολούθησης
Μονάδα
µέτρησης
Αριθµός
∆είκτης
Αριθµός σχεδίων για τον αναπροσανατολισµό
σχετικών
4.1
των οικονοµικών δραστηριοτήτων
σχεδίων
Αριθµός
∆είκτης
Αριθµός σχεδίων για την προστασία του
σχετικών
4.2
περιβάλλοντος στις αλιευτικές περιοχές
σχεδίων
Λόγω του ειδικού τοµέα παρέµβασης του Άξονα προτεραιότητας 4, οι
επιπτώσεις της εφαρµογής του αναµένεται να είναι εµφανείς κυρίως στο
κοινωνικό επίπεδο. Αυτές αφορούν στην αναβάθµιση των συνθηκών ζωής
στις κοινότητες που παρουσιάζουν σηµαντική εξάρτηση από τις αλιευτικές
δραστηριότητες.
Η υλοποίηση σχεδίων βελτίωσης του περιβάλλοντος στις περιοχές αυτές
µπορεί εν δυνάµει να αποτελέσει µέσο, τόσο για την προστασία του φυσικού
πλούτου των περιοχών, όσο και για την αύξηση της ελκυστικότητας και άρα
της επισκεψιµότητάς τους. Το τελευταίο µπορεί να θέσει την βάση για την
τόνωση του κοινωνικοοικονοµικού περιβάλλοντος προωθώντας την
µεταστροφή σε άλλες δραστηριότητες για τους κατοίκους των περιοχών
αυτών, όπως ο τουρισµός. Με την έννοια αυτή οι δύο προτεινόµενοι δείκτες
αποτυπώνουν την συµβολή της οικονοµικής ενίσχυσης του Άξονα
προτεραιότητας 4 τόσο άµεσα στην προστασία του περιβάλλοντος όσο και
έµµεσα στον επαναπροσανατολισµό των οικονοµικών δραστηριοτήτων σε
αυτές και την διαφύλαξη και αναβάθµιση των περιουσιακών στοιχείων των
κατοίκων τους.
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