
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1242/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 20ής Νοεμβρίου 2014 

σχετικά με τη θέσπιση κανόνων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, όσον αφορά την 

παρουσίαση των σχετικών σωρευτικών δεδομένων για τις πράξεις 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 
2014, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) 
αριθ. 2328/2003, (ΕΚ) αριθ. 861/2006, (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 και (ΕΚ) αριθ. 791/2007 και του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 97 παράγραφος 2, 

Κατόπιν διαβουλεύσεως με την επιτροπή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1)  Σύμφωνα με το άρθρο 97 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014, οι διαχειριστικές αρχές των 
κρατών μελών πρέπει να παρέχουν στην Επιτροπή τα σχετικά σωρευτικά δεδομένα για τις πράξεις που έχουν επιλεγεί για 
χρηματοδότηση έως το τέλος του προηγούμενου έτους, συμπεριλαμβανομένων των κύριων χαρακτηριστικών των 
δικαιούχων και των πράξεων. 

(2)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή και η πληρότητα των σωρευτικών δεδομένων σχετικά με τις πράξεις που έχουν 
επιλεγεί για χρηματοδότηση, είναι αναγκαίο να προβλεφθούν κοινές τεχνικές προδιαγραφές και κανόνες για την παρου
σίαση των εν λόγω σωρευτικών δεδομένων. Για τον σκοπό αυτό, είναι σκόπιμη η παραπομπή στη δομή της βάσης δεδο
μένων που προβλέπεται στο παράρτημα I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1243/2014 της Επιτροπής (2). 

(3)  Προκειμένου να καταστεί δυνατή η άμεση εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, ο παρών 
κανονισμός πρέπει να αρχίσει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Οι διαχειριστικές αρχές πρέπει να ακολουθούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τους κανόνες για την παρουσίαση των σωρευτικών 
δεδομένων σχετικά με τις πράξεις που έχουν επιλεγεί για χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένων των κύριων χαρακτηριστικών 
των δικαιούχων και των πράξεων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 97 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 508/2014, σύμφωνα με τη μορφή και τους πίνακες που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού. 
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(1) ΕΕ L 149 της 20.5.2014, σ. 1. 
(2) Εκτελεστικός κανονικός (ΕΕ) αριθ. 1243/2014 της Επιτροπής, της 20ής Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων, σύμφωνα με τον κανο

νισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, όσον αφορά τις 
πληροφορίες που πρέπει να αποστέλλουν τα κράτη μέλη, καθώς και τις ανάγκες σε δεδομένα και τις συνέργειες μεταξύ δυνητικών πηγών δεδο
μένων (βλέπε σελίδα 39 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας). 



Άρθρο 2 

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

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

Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2014. 

Για την Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος 
Jean-Claude JUNCKER  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται για κάθε πράξη όσον αφορά τα ακόλουθα πεδία, όπως αναφέ
ρεται στη δομή της βάσης δεδομένων που προβλέπεται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1243/2014 

Σωρευτικά δεδομένα σχετικά με τις πράξεις που επελέγησαν για χρηματοδότηση από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως τις 
31 Δεκεμβρίου … 

Πεδίο Περιεχόμενο πεδίου 

1 ΚΚΑ 

2 Μοναδικό αναγνωριστικό της πράξης (ID) 

3 Ονομασία της πράξης 

5 Κωδικός NUTS 

6 Δικαιούχος 

7 Φύλο του δικαιούχου 

8 Μέγεθος της επιχείρησης 

9 Πρόοδος της πράξης 

10 Σύνολο επιλέξιμων δαπανών 

11 Σύνολο επιλέξιμων δημόσιων δαπανών 

12 Στήριξη από το ΕΤΘΑ 

13 Ημερομηνία έγκρισης 

14 Σύνολο επιλέξιμων δαπανών 

15 Σύνολο επιλέξιμων δημόσιων δαπανών 

16 Σύνολο επιλέξιμων δαπανών ΕΤΘΑ 

17 Ημερομηνία πραγματοποίησης της τελικής πληρωμής στον δικαιούχο 

18 Συναφές μέτρο 

19 Δείκτης εκροών   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται για κάθε πράξη μόνο στην περίπτωση που η πράξη αφορά μέτρα 
σχετικά με τον στόλο για τα ακόλουθα πεδία, όπως αναφέρεται στη δομή της βάσης δεδομένων που 

προβλέπεται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1243/2014 

Σωρευτικά δεδομένα σχετικά με τις πράξεις που επελέγησαν για χρηματοδότηση από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως τις 
31 Δεκεμβρίου … 

Πεδίο Περιεχόμενο πεδίου 

1 ΚΚΑ 

2 Μοναδικό αναγνωριστικό της πράξης (ID) 

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

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται για κάθε πράξη σχετικά με τα δεδομένα υλοποίησης του έργου 
για τα ακόλουθα πεδία, όπως αναφέρεται στη δομή της βάσης δεδομένων που προβλέπεται στο 

παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1243/2014 

Σωρευτικά δεδομένα σχετικά με τις πράξεις που επελέγησαν για χρηματοδότηση από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως τις 
31 Δεκεμβρίου … 

Πεδίο Περιεχόμενο πεδίου 

1 ΚΚΑ 

2 Μοναδικό αναγνωριστικό της πράξης (ID) 

20 Δεδομένα υλοποίησης της πράξης 

21 Τιμή των δεδομένων υλοποίησης   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται για κάθε πράξη σχετικά με τους δείκτες αποτελεσμάτων για τα 
ακόλουθα πεδία, όπως αναφέρεται στη δομή της βάσης δεδομένων που προβλέπεται στο παράρτημα I 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1243/2014 

Σωρευτικά δεδομένα σχετικά με τις πράξεις που επελέγησαν για χρηματοδότηση από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως τις 
31 Δεκεμβρίου … 

Πεδίο Περιεχόμενο πεδίου 

1 ΚΚΑ 

2 Μοναδικό αναγνωριστικό της πράξης (ID) 

22 Δείκτης(-ες) αποτελεσμάτων που σχετίζεται(-ονται) με την πράξη 

23 Ενδεικτικό αποτέλεσμα που αναμένεται από τον δικαιούχο 

24 Τιμή του δείκτη αποτελεσμάτων, εφόσον έχει επικυρωθεί μετά την υλοποίηση   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

Πίνακες αναφοράς 

Πίνακας 1 — Δεδομένα υλοποίησης του έργου 

Κωδικός του 
μέτρου Μέτρα στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ Δεδομένα υλοποίησης του έργου 

Κωδικός 
δεδομένων 

υλοποίησης 

Πιθανή τιμή και τύπος της 
τιμής 

Αριθμός κοινοτικού μητρώου 
στόλου (CFR) υποχρεωτικός 

(ναι ή όχι) 
Στήλη 18 Στήλη 20 Στήλη 21 

Κεφάλαιο I: Βιώσιμη ανάπτυξη της αλιείας 

I.1 Άρθρο 26 και άρθρο 44 παράγραφος 3 

Καινοτομία 

—  Ενδείξεις ως προς το εάν η πράξη αφορά τη θαλάσσια 
αλιεία ή την αλιεία εσωτερικών υδάτων ή και τα δύο 
είδη αλιείας 

1 Βλέπε τον κωδικό στον 
πίνακα 2, αριθμητική τιμή 

Ναι, εάν η πράξη σχετί
ζεται με τη θαλάσσια 

αλιεία 

— Είδος καινοτομίας: προϊόντα και εξοπλισμός· διαδι
κασία και τεχνικές· σύστημα διαχείρισης και 
οργάνωσης 

2 Βλέπε τον κωδικό στον 
πίνακα 3, αριθμητική τιμή 

—  Αριθμός των ατόμων που επωφελούνται άμεσα από 
την πράξη σε εταιρείες που λαμβάνουν στήριξη 

3 Αριθμητική τιμή 

I.2 Άρθρο 27 και άρθρο 44 παράγραφος 3 

Συμβουλευτικές υπηρεσίες 

—  Ενδείξεις ως προς το εάν η πράξη αφορά τη θαλάσσια 
αλιεία ή την αλιεία εσωτερικών υδάτων ή και τα δύο 
είδη αλιείας 

1 Βλέπε τον κωδικό στον 
πίνακα 2, αριθμητική τιμή 

Ναι, εάν η πράξη σχετί
ζεται με τη θαλάσσια 

αλιεία 

— Είδος συμβουλευτικών υπηρεσιών: μελέτες σκοπιμό
τητας και συμβουλευτικές υπηρεσίες· επαγγελματικές 
συμβουλές· επιχειρηματικές στρατηγικές 

2 Βλέπε τον κωδικό στον 
πίνακα 3, αριθμητική τιμή 

I.3 Άρθρο 28 και άρθρο 44 παράγραφος 3 

Συμπράξεις μεταξύ επιστημόνων και αλιέων 

—  Ενδείξεις ως προς το εάν η πράξη αφορά τη θαλάσσια 
αλιεία ή την αλιεία εσωτερικών υδάτων ή και τα δύο 
είδη αλιείας 

1 Βλέπε τον κωδικό στον 
πίνακα 2, αριθμητική τιμή 

Ναι, εάν η πράξη σχετί
ζεται με τη θαλάσσια 

αλιεία 

—  Είδος δραστηριότητας: δικτύωση· συμφωνία 
σύμπραξης ή ένωσης· συλλογή και διαχείριση των 
δεδομένων· μελέτες· πιλοτικά έργα· διάδοση· σεμι
νάρια· βέλτιστες πρακτικές 

2 Βλέπε τον κωδικό στον 
πίνακα 3, αριθμητική τιμή 

—  Αριθμός επιστημόνων που συμμετέχουν σε σύμπραξη 3 Αριθμητική τιμή 

—  Αριθμός αλιέων που συμμετέχουν σε σύμπραξη 4 Αριθμητική τιμή 

—  Αριθμός λοιπών οργανισμών που επωφελούνται από 
την πράξη 

5 Αριθμητική τιμή 
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Κωδικός του 
μέτρου Μέτρα στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ Δεδομένα υλοποίησης του έργου 

Κωδικός 
δεδομένων 

υλοποίησης 

Πιθανή τιμή και τύπος της 
τιμής 

Αριθμός κοινοτικού μητρώου 
στόλου (CFR) υποχρεωτικός 

(ναι ή όχι) 
Στήλη 18 Στήλη 20 Στήλη 21 

I.4 Άρθρο 29 παράγραφοι 1 και 2 και 
άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο α) 

Προώθηση του ανθρώπινου κεφαλαίου, της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας και του 
κοινωνικού διαλόγου — κατάρτιση, 
δικτύωση, κοινωνικός διάλογος, στήριξη 
συζύγων και συντρόφων 

—  Ενδείξεις ως προς το εάν η πράξη αφορά τη θαλάσσια 
αλιεία ή την αλιεία εσωτερικών υδάτων ή και τα δύο 
είδη αλιείας 

1 Βλέπε τον κωδικό στον 
πίνακα 2, αριθμητική τιμή 

Ναι, εάν η πράξη σχετί
ζεται με τη θαλάσσια 

αλιεία 

—  Είδος δραστηριότητας: κατάρτιση και μάθηση· 
δικτύωση· κοινωνικός διάλογος 

2 Βλέπε τον κωδικό στον 
πίνακα 3, αριθμητική τιμή 

— Αριθμός των συζύγων και των συντρόφων που επωφε
λούνται από την πράξη 

3 Αριθμητική τιμή 

— Αριθμός των ατόμων ή οργανώσεων που επωφελού
νται από την πράξη (συμμετέχοντες σε κατάρτιση, 
μέλη δικτύων, οργανώσεις που συμμετέχουν σε 
δράσεις κοινωνικού διαλόγου) 

4 Αριθμητική τιμή 

I.5 Άρθρο 29 παράγραφος 3 και άρθρο 44 
παράγραφος 1 στοιχείο α) 

Προώθηση του ανθρώπινου κεφαλαίου και 
του κοινωνικού διαλόγου — ασκούμενοι σε 
πλοία παράκτιας αλιείας περιορισμένης 
κλίμακας 

—  Ενδείξεις ως προς το εάν η πράξη αφορά τη θαλάσσια 
αλιεία ή την αλιεία εσωτερικών υδάτων ή και τα δύο 
είδη αλιείας 

1 Βλέπε τον κωδικό στον 
πίνακα 2, αριθμητική τιμή 

Ναι, εάν η πράξη σχετί
ζεται με τη θαλάσσια 

αλιεία 

—  Είδος δραστηριότητας: κατάρτιση και μάθηση 2 Βλέπε τον κωδικό στον 
πίνακα 3, αριθμητική τιμή 

—  Αριθμός των ασκουμένων που επωφελούνται από την 
πράξη 

3 Αριθμητική τιμή 

I.6 Άρθρο 30 και άρθρο 44 παράγραφος 4 

Διαφοροποίηση και νέες μορφές εισοδή
ματος 

—  Ενδείξεις ως προς το εάν η πράξη αφορά τη θαλάσσια 
αλιεία ή την αλιεία εσωτερικών υδάτων ή και τα δύο 
είδη αλιείας 

1 Βλέπε τον κωδικό στον 
πίνακα 2, αριθμητική τιμή 

Ναι, εάν η πράξη σχετί
ζεται με τη θαλάσσια 

αλιεία 

—  Είδος διαφοροποίησης: επενδύσεις επί του σκάφους· 
αλιευτικός τουρισμός· εστιατόρια· περιβαλλοντικές 
υπηρεσίες εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

2 Βλέπε τον κωδικό στον 
πίνακα 3, αριθμητική τιμή 

—  Αριθμός των ενδιαφερόμενων αλιέων 3 Αριθμητική τιμή 

I.7 Άρθρο 31 και άρθρο 44 παράγραφος 2 

Υποστήριξη της εκκίνησης νέων αλιέων 

—  Ενδείξεις ως προς το εάν η πράξη αφορά τη θαλάσσια 
αλιεία ή την αλιεία εσωτερικών υδάτων ή και τα δύο 
είδη αλιείας 

1 Βλέπε τον κωδικό στον 
πίνακα 2, αριθμητική τιμή 

Ναι, εάν η πράξη σχετί
ζεται με τη θαλάσσια 

αλιεία 

—  Ηλικία των νέων αλιέων που επωφελούνται από την 
πράξη 

2 Αριθμητική τιμή 
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Κωδικός του 
μέτρου Μέτρα στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ Δεδομένα υλοποίησης του έργου 

Κωδικός 
δεδομένων 

υλοποίησης 

Πιθανή τιμή και τύπος της 
τιμής 

Αριθμός κοινοτικού μητρώου 
στόλου (CFR) υποχρεωτικός 

(ναι ή όχι) 
Στήλη 18 Στήλη 20 Στήλη 21 

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

Υγεία και ασφάλεια 

—  Ενδείξεις ως προς το εάν η πράξη αφορά τη θαλάσσια 
αλιεία ή την αλιεία εσωτερικών υδάτων ή και τα δύο 
είδη αλιείας 

1 Βλέπε τον κωδικό στον 
πίνακα 2, αριθμητική τιμή 

Ναι, εάν η πράξη σχετί
ζεται με τη θαλάσσια 

αλιεία 

—  Τύπος εξοπλισμού: επενδύσεις επί του σκάφους· 
ατομικός εξοπλισμός 

2 Βλέπε τον κωδικό στον 
πίνακα 3, αριθμητική τιμή 

—  Αριθμός των αλιέων που αφορά η πράξη 3 Αριθμητική τιμή 

I.9 Άρθρο 33 

Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστη
ριοτήτων 

—  Αριθμός των ενδιαφερόμενων αλιέων 1 Αριθμητική τιμή Ναι 

—  Αριθμός των ημερών που καλύπτει η πράξη 2 Αριθμητική τιμή 

I.10 Άρθρο 34 

Οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριο
τήτων 

—  Αριθμός των ενδιαφερόμενων αλιέων 1 Αριθμητική τιμή Ναι 

I.11 Άρθρο 35 

Ταμείο αλληλοβοήθειας για τα δυσμενή 
καιρικά φαινόμενα και τα περιβαλλοντικά 
συμβάντα — Δημιουργία του ταμείου 

—  Ονομασία του ταμείου αλληλοβοήθειας 1 Στοιχειοσειρά Όχι 

I.12 Άρθρο 35 

Ταμείο αλληλοβοήθειας για τα δυσμενή 
καιρικά φαινόμενα και τα περιβαλλοντικά 
συμβάντα — καταβληθείσες αποζημιώσεις 

—  Αποζημίωση που έχει καταβληθεί για: δυσμενή 
καιρικά φαινόμενα· περιβαλλοντικά συμβάντα· 
δαπάνες διάσωσης 

1 Βλέπε τον κωδικό στον 
πίνακα 3, αριθμητική τιμή 

Ναι 

—  Αριθμός των συναφών μελών του πληρώματος 2 Αριθμητική τιμή 

I.13 Άρθρο 36 

Στήριξη σε συστήματα κατανομής αλιευ
τικών δυνατοτήτων 

— Είδος δραστηριότητας: σχεδιασμός· ανάπτυξη· παρα
κολούθηση· αξιολόγηση· διαχείριση 

1 Βλέπε τον κωδικό στον 
πίνακα 2, αριθμητική τιμή 

Όχι 

—  Είδος δικαιούχου 2 Βλέπε τον κωδικό στον 
πίνακα 4, αριθμητική τιμή 
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I.14 Άρθρο 37 

Στήριξη για τη διαμόρφωση και την εφαρ
μογή μέτρων διατήρησης και περιφερειακή 
συνεργασία 

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

1 Βλέπε τον κωδικό στον 
πίνακα 3, αριθμητική τιμή 

Όχι 

—  Αριθμός των συναφών αποθεμάτων (κατά περίπτωση) 2 Αριθμητική τιμή 

—  Συνολική περιοχή που αφορά το έργο (σε km2) (κατά 
περίπτωση) 

3 Αριθμητική τιμή 

I.15 Άρθρο 38 και άρθρο 44 παράγραφος 1 
στοιχείο γ) 

Μείωση των επιπτώσεων της αλιείας στο 
θαλάσσιο περιβάλλον και προσαρμογή της 
αλιείας στην προστασία των ειδών 

—  Ενδείξεις ως προς το εάν η πράξη αφορά τη θαλάσσια 
αλιεία ή την αλιεία εσωτερικών υδάτων ή και τα δύο 
είδη αλιείας 

1 Βλέπε τον κωδικό στον 
πίνακα 2, αριθμητική τιμή 

Ναι, εάν η πράξη σχετί
ζεται με τη θαλάσσια 

αλιεία 

— Είδος επένδυσης: επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργα
λείων· μείωση των απορρίψεων ή αντιμετώπιση ανεπι
θύμητων αλιευμάτων· εξάλειψη των επιπτώσεων επί 
των οικοσυστημάτων και του θαλάσσιου βυθού· 
προστασία των εργαλείων και των αλιευμάτων από 
θηλαστικά και πτηνά· εξοπλισμός συγκέντρωσης 
ιχθύων σε εξόχως απόκεντρες περιοχές 

2 Βλέπε τον κωδικό στον 
πίνακα 3, αριθμητική τιμή 

—  Αριθμός αλιέων που επωφελούνται από την πράξη 3 Αριθμητική τιμή 

I.16 Άρθρο 39 και άρθρο 44 παράγραφος 1 
στοιχείο γ) 

Καινοτομία που συνδέεται με τη διατήρηση 
των θαλάσσιων βιολογικών πόρων 

—  Ενδείξεις ως προς το εάν η πράξη αφορά τη θαλάσσια 
αλιεία ή την αλιεία εσωτερικών υδάτων ή και τα δύο 
είδη αλιείας 

1 Βλέπε τον κωδικό στον 
πίνακα 2, αριθμητική τιμή 

Ναι, εάν η πράξη σχετί
ζεται με τη θαλάσσια 

αλιεία 

— Είδος της πράξης: ανάπτυξη νέων τεχνικών ή οργανω
τικών γνώσεων για τον περιορισμό των επιπτώσεων· 
εισαγωγή νέων τεχνικών ή οργανωτικών γνώσεων για 
τον περιορισμό των επιπτώσεων· ανάπτυξη νέων 
τεχνικών ή οργανωτικών γνώσεων για την επίτευξη 
βιώσιμης χρήσης· εισαγωγή νέων τεχνικών ή οργανω
τικών γνώσεων για την επίτευξη βιώσιμης χρήσης 

2 Βλέπε τον κωδικό στον 
πίνακα 3, αριθμητική τιμή 

—  Αριθμός αλιέων που επωφελούνται από την πράξη 3 Αριθμητική τιμή 

I.17 Άρθρο 40 παράγραφος 1 στοιχείο α) 

Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσ
σιας βιοποικιλότητας — συλλογή απορριμ
μάτων 

—  Αριθμός αλιέων που επωφελούνται από την πράξη 1 Αριθμητική τιμή Ναι 
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I.18 Άρθρο 40 παράγραφος 1 στοιχεία β) έως ζ) 
και θ) και άρθρο 44 παράγραφος 6 

Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσ
σιας βιοποικιλότητας — συμβολή στην 
καλύτερη διαχείριση ή διατήρηση, κατα
σκευή, τοποθέτηση ή εκσυγχρονισμός 
στατικών ή κινητών εγκαταστάσεων, προε
τοιμασία σχεδίων προστασίας και διαχεί
ρισης σχετικά με τις περιοχές Natura 2000 
και τις ειδικές περιοχές προστασίας του 
χώρου, διαχείριση, αποκατάσταση και παρα
κολούθηση των θαλάσσιων προστατευό
μενων περιοχών, συμπεριλαμβανομένων των 
περιοχών Natura 2000, περιβαλλοντική 
επίγνωση, συμμετοχή σε άλλες δράσεις που 
αποσκοπούν στη διατήρηση και τη 
βελτίωση της βιοποικιλότητας και των 
υπηρεσιών οικοσυστήματος 

—  Ενδείξεις ως προς το εάν η πράξη αφορά τη θαλάσσια 
αλιεία ή την αλιεία εσωτερικών υδάτων ή και τα δύο 
είδη αλιείας 

1 Βλέπε τον κωδικό στον 
πίνακα 2, αριθμητική τιμή 

Ναι, εάν η πράξη σχετί
ζεται με τη θαλάσσια 

αλιεία 

—  Είδος της πράξης: επενδύσεις σε εγκαταστάσεις· 
διαχείριση πόρων· διαχειριστικά σχέδια του Natura 
2000 και ζωνών ειδικής προστασίας· διαχείριση του 
Natura 2000· διαχείριση των θαλάσσιων προστατευό
μενων περιοχών (ΘΠΠ)· αύξηση της ευαισθητο
ποίησης· λοιπές δράσεις που ενισχύουν τη βιοποικιλό
τητα 

2 Βλέπε τον κωδικό στον 
πίνακα 3, αριθμητική τιμή 

—  Συνολική περιοχή που αφορά το Natura 2000 
(σε km2) (κατά περίπτωση) 

3 Αριθμητική τιμή 

— Συνολική περιοχή που αφορά θαλάσσιες προστατευό
μενες περιοχές (σε km2) (κατά περίπτωση) 

4 Αριθμητική τιμή 

—  Αριθμός των ενδιαφερόμενων αλιέων 5 Αριθμητική τιμή 

I.19 Άρθρο 40 παράγραφος 1 στοιχείο η) 

Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσ
σιας βιοποικιλότητας — συστήματα για την 
αποζημίωση των ζημιών που προκαλούνται 
στα αλιεύματα από τα θηλαστικά και τα 
πτηνά 

—  Αριθμός αλιέων που επωφελούνται από την πράξη 1 Αριθμητική τιμή Ναι, εάν η πράξη σχετί
ζεται με τη θαλάσσια 

αλιεία 

I.20 Άρθρο 41 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως γ) 
και άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο δ) 

Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της 
κλιματικής αλλαγής — επενδύσεις επί των 
σκαφών, έλεγχοι και συστήματα ενερ
γειακής απόδοσης, μελέτες 

—  Ενδείξεις ως προς το εάν η πράξη αφορά τη θαλάσσια 
αλιεία ή την αλιεία εσωτερικών υδάτων ή και τα δύο 
είδη αλιείας 

1 Βλέπε τον κωδικό στον 
πίνακα 2, αριθμητική τιμή 

Ναι, εάν η πράξη σχετί
ζεται με τη θαλάσσια 
αλιεία (μόνο για το 

άρθρο 41 παράγραφος 1 
στοιχείο α)) —  Είδος της πράξης: εξοπλισμός επί του σκάφους· 

αλιευτικά εργαλεία· έλεγχοι και συστήματα ενερ
γειακής απόδοσης· μελέτες 

2 Βλέπε τον κωδικό στον 
πίνακα 3, αριθμητική τιμή 

—  Αριθμός αλιέων που επωφελούνται από την πράξη 3 Αριθμητική τιμή 

—  % μείωσης της κατανάλωσης καυσίμων 4 Αριθμητική τιμή 

—  % μείωσης των εκπομπών CO2, κατά περίπτωση 5 Αριθμητική τιμή 
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I.21 Άρθρο 41 παράγραφος 2 και άρθρο 44 
παράγραφος 1 στοιχείο δ) 

Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της 
κλιματικής αλλαγής — αντικατάσταση ή 
εκσυγχρονισμός του κινητήρα 

—  Ενδείξεις ως προς το εάν η πράξη αφορά τη θαλάσσια 
αλιεία ή την αλιεία εσωτερικών υδάτων ή και τα δύο 
είδη αλιείας 

1 Βλέπε τον κωδικό στον 
πίνακα 2, αριθμητική τιμή 

Ναι, εάν η πράξη σχετί
ζεται με τη θαλάσσια 

αλιεία 

— Είδος της πράξης: αντικατάσταση κινητήρα· εκσυγχρο
νισμός 

2 Βλέπε τον κωδικό στον 
πίνακα 3, αριθμητική τιμή 

—  kW πριν από την παρέμβαση (πιστοποιημένα ή 
κατόπιν φυσικής επιθεώρησης) 

3 Αριθμητική τιμή 

—  kW μετά από την παρέμβαση (πιστοποιημένα ή 
κατόπιν φυσικής επιθεώρησης) 

4 Αριθμητική τιμή 

—  Αριθμός αλιέων που επωφελούνται από την πράξη 5 Αριθμητική τιμή 

—  % μείωσης της κατανάλωσης καυσίμων 6 Αριθμητική τιμή 

—  % μείωσης των εκπομπών CO2, κατά περίπτωση 7 Αριθμητική τιμή 

I.22 Άρθρο 42 και άρθρο 44 παράγραφος 1 
στοιχείο ε) 

Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊό
ντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευ
μάτων 

—  Ενδείξεις ως προς το εάν η πράξη αφορά τη θαλάσσια 
αλιεία ή την αλιεία εσωτερικών υδάτων ή και τα δύο 
είδη αλιείας 

1 Βλέπε τον κωδικό στον 
πίνακα 2, αριθμητική τιμή 

Ναι, εάν η πράξη σχετί
ζεται με τη θαλάσσια 

αλιεία 

—  Είδος της πράξης: επενδύσεις που προσθέτουν αξία 
στα προϊόντα· επενδύσεις επί του σκάφους για τη 
βελτίωση της ποιότητας των αλιευτικών προϊόντων 

2 Βλέπε τον κωδικό στον 
πίνακα 3, αριθμητική τιμή 

—  Αριθμός αλιέων που επωφελούνται από την πράξη 3 Αριθμητική τιμή 
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I.23 Άρθρο 43 παράγραφοι 1 και 3 και 
άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο στ) 

Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, 
ιχθυόσκαλες και καταφύγια — επενδύσεις 
για τη βελτίωση των υποδομών στους 
αλιευτικούς λιμένες και στις ιχθυόσκαλες ή 
στους τόπους φορτοεκφόρτωσης και τα 
καταφύγια, επενδύσεις για τη βελτίωση της 
ασφάλειας των αλιέων 

—  Ενδείξεις ως προς το εάν η πράξη αφορά τη θαλάσσια 
αλιεία ή την αλιεία εσωτερικών υδάτων ή και τα δύο 
είδη αλιείας 

1 Βλέπε τον κωδικό στον 
πίνακα 2, αριθμητική τιμή 

Ναι, εάν η πράξη σχετί
ζεται με τη θαλάσσια 

αλιεία 

—  Κατηγορία επενδύσεων: αλιευτικοί λιμένες· τόποι 
εκφόρτωσης· ιχθυόσκαλες· καταφύγια 

2 Βλέπε τον κωδικό στον 
πίνακα 5, αριθμητική τιμή 

— Είδος επένδυσης: ποιότητα· έλεγχος και ιχνηλασιμό
τητα· ενεργειακή απόδοση· προστασία του περιβάλλο
ντος· ασφάλεια & συνθήκες εργασίας 

3 Βλέπε τον κωδικό στον 
πίνακα 3, αριθμητική τιμή 

—  Αριθμός αλιέων που επωφελούνται από την πράξη 4 Αριθμητική τιμή 

— Αριθμός λοιπών χρηστών του λιμένα ή άλλων εργαζο
μένων που επωφελούνται από την πράξη 

5 Αριθμητική τιμή 

I.24 Άρθρο 43 παράγραφος 2 

Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, 
ιχθυόσκαλες και καταφύγια — επενδύσεις 
για τη διευκόλυνση της συμμόρφωσης με 
την υποχρέωση εκφόρτωσης όλων των 
αλιευμάτων 

—  Κατηγορία επενδύσεων: αλιευτικοί λιμένες· τόποι 
εκφόρτωσης· ιχθυόσκαλες· καταφύγια 

1 Βλέπε τον κωδικό στον 
πίνακα 5, αριθμητική τιμή 

Όχι 

—  Αριθμός αλιέων που επωφελούνται από την πράξη 2 Αριθμητική τιμή 

Κεφάλαιο II: Βιώσιμη ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας 

II.1 Άρθρο 47 

Καινοτομία 

—  Είδος καινοτομίας: ανάπτυξη των γνώσεων· εισαγωγή 
νέων ειδών· μελέτες σκοπιμότητας 

1 Βλέπε τον κωδικό στον 
πίνακα 3, αριθμητική τιμή 

Όχι 

—  Είδος συναφούς ερευνητικού οργανισμού 2 Βλέπε τον κωδικό στον 
πίνακα 4, αριθμητική τιμή 

—  Αριθμός εργαζομένων που επωφελούνται από την 
πράξη που συνδέονται άμεσα με τις επιχειρήσεις που 
λαμβάνουν στήριξη 

3 Αριθμητική τιμή 
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II.2 Άρθρο 48 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως δ) 
και στ) έως η) 

Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλ
λιέργεια- 

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

1 Βλέπε τον κωδικό στον 
πίνακα 3, αριθμητική τιμή 

Όχι 

—  Αριθμός εργαζομένων που επωφελούνται από την 
πράξη 

2 Αριθμητική τιμή 

II.3 Άρθρο 48 παράγραφος 1 στοιχεία ε) και θ) 
και ι) 

Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλ
λιέργεια — αποδοτικότητα των πόρων, 
μείωση της χρήσης του νερού και των 
χημικών προϊόντων, συστήματα ανακύ
κλωσης για την ελαχιστοποίηση της χρήσης 
του νερού 

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

1 Βλέπε τον κωδικό στον 
πίνακα 3, αριθμητική τιμή 

Όχι 

II.4 Άρθρο 48 παράγραφος 1 στοιχείο ια) 

Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλ
λιέργεια — αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

—  Είδος επένδυσης: ενεργειακή απόδοση· ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας 

1 Βλέπε τον κωδικό στον 
πίνακα 3, αριθμητική τιμή 

Όχι 

II.5 Άρθρο 49 

Υπηρεσίες διοίκησης, ανακούφισης και 
παροχής συμβουλών για εκμεταλλεύσεις 
υδατοκαλλιέργειας 

—  Είδος της πράξης: σύσταση υπηρεσιών διαχείρισης· 
αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εκμεταλλεύσεις· 
υπηρεσίες παροχής βοήθειας και παροχής συμβουλών 
(κυρίως ως προς τη συμμόρφωση με την περιβαλλο
ντική νομοθεσία)· υπηρεσίες παροχής βοήθειας και 
συμβουλών (κυρίως για την εκτίμηση των περιβαλλο
ντικών επιπτώσεων)· υπηρεσίες παροχής βοήθειας και 
συμβουλών (κυρίως ως προς τη συμμόρφωση με την 
καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία, την ασφάλεια 
και τις νομοθεσίες για τη δημόσια υγεία)· υπηρεσίες 
παροχής βοήθειας και συμβουλών (κυρίως ως προς 
τις στρατηγικές εμπορίας και τις επιχειρηματικές 
στρατηγικές) 

1 Βλέπε τον κωδικό στον 
πίνακα 3, αριθμητική τιμή 

Όχι 

—  Αριθμός εργαζομένων που επωφελούνται από την 
πράξη 

2 Αριθμητική τιμή 
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II.6 Άρθρο 50 

Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου και 
της δικτύωσης 

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

1 Βλέπε τον κωδικό στον 
πίνακα 3, αριθμητική τιμή 

Όχι 

—  Αριθμός εργαζομένων που επωφελούνται από την 
πράξη 

2 Αριθμητική τιμή 

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

3 Αριθμητική τιμή 

II.7 Άρθρο 51 

Αύξηση του δυναμικού των ζωνών υδατο
καλλιέργειας 

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

1 Βλέπε τον κωδικό στον 
πίνακα 3, αριθμητική τιμή 

Όχι 

—  Αριθμός εργαζομένων που επωφελούνται από την 
πράξη 

2 Αριθμητική τιμή 

II.8 Άρθρο 52 

Ενθάρρυνση καινούριων υδατοκαλλιερ
γητών για βιώσιμες υδατοκαλλιέργειες 

—  Συνολική συναφής έκταση (σε km2) 1 Αριθμητική τιμή Όχι 

—  Αριθμός εργαζομένων που επωφελούνται από την 
πράξη 

2 Αριθμητική τιμή 

II.9 Άρθρο 53 

Μετατροπή σε σύστημα οικολογικής διαχεί
ρισης και οικολογικού ελέγχου και βιολο
γική υδατοκαλλιέργεια 

— Είδος της πράξης: μετατροπή σε βιολογική υδατοκαλ
λιέργεια· συμμετοχή στο ΕΜAS 

1 Βλέπε τον κωδικό στον 
πίνακα 3, αριθμητική τιμή 

Όχι 

—  Αριθμός εργαζομένων που επωφελούνται από την 
πράξη 

2 Αριθμητική τιμή 

—  Συνολική συναφής έκταση (σε km2) 3 Αριθμητική τιμή 
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Κωδικός του 
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II.10 Άρθρο 54 

Υδατοκαλλιέργεια που παρέχει περιβαλλο
ντικές υπηρεσίες 

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

1 Βλέπε τον κωδικό στον 
πίνακα 3, αριθμητική τιμή 

Όχι 

—  Αριθμός εργαζομένων που επωφελούνται από την 
πράξη 

2 Αριθμητική τιμή 

—  Σχετική συνολική έκταση του Natura 2000 (σε km2) 3 Αριθμητική τιμή 

—  Σχετική συνολική έκταση εκτός του Natura 2000 
(σε km2) 

4 Αριθμητική τιμή 

II.11 Άρθρο 55 

Μέτρα για τη δημόσια υγεία 

—  Αριθμός εργαζομένων που επωφελούνται από την 
πράξη 

1 Αριθμητική τιμή Όχι 

II.12 Άρθρο 56 

Μέτρα για την υγεία και καλή διαβίωση 
των ζώων 

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

1 Βλέπε τον κωδικό στον 
πίνακα 3, αριθμητική τιμή 

Όχι 

—  Αριθμός εργαζομένων που επωφελούνται από την 
πράξη 

2 Βλέπε τον κωδικό στον 
πίνακα 3, αριθμητική τιμή 

II.13 Άρθρο 57 

Ασφάλιση αποθεμάτων υδατοκαλλιέργειας 

—  Αριθμός εργαζομένων που επωφελούνται από την 
πράξη 

1 Αριθμητική τιμή Όχι 

Κεφάλαιο III: Βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 

III.1 Άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο α) 

Στήριξη για προπαρασκευή 

—  Είδος δικαιούχου 1 Βλέπε τον κωδικό στον 
πίνακα 4, αριθμητική τιμή 

Όχι 
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III.2 Άρθρο 63 

Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης 
επιλογή των Ομάδων Τοπικής Δράσης για 
την Αλιεία (1) 

—  Συνολικός πληθυσμός που καλύπτεται από την 
Ομάδα Τοπικής Δράσης για την Αλιεία (σε μονάδες) 

1 Αριθμητική τιμή Όχι 

—  Αριθμός δημόσιων εταίρων σε Ομάδα Τοπικής 
Δράσης για την Αλιεία 

2 Αριθμητική τιμή 

—  Αριθμός των ιδιωτικών εταίρων σε Ομάδα Τοπικής 
Δράσης για την Αλιεία 

3 Αριθμητική τιμή 

—  Αριθμός εταίρων της κοινωνίας των πολιτών σε 
Ομάδα Τοπικής Δράσης για την Αλιεία 

4 Αριθμητική τιμή 

— Αριθμός εργαζομένων με καθεστώς πλήρους απασχό
λησης (ΙΠΑ) που απασχολούνται στη διαχείριση 
Ομάδας Τοπικής Δράσης για την Αλιεία 

5 Αριθμητική τιμή 

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

6 Αριθμητική τιμή 

III.3 Άρθρο 63 

Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης 
Σχέδια που υποστηρίζονται από Ομάδες 
Τοπικής Δράσης για την Αλιεία (συμπερι
λαμβανομένων δαπανών λειτουργίας και 
συντονισμού) 

— Είδος πράξης: προσφορά προστιθέμενης αξίας· διαφο
ροποίηση· περιβάλλον· κοινωνικοπολιτιστικού χαρα
κτήρα· διακυβέρνηση· δαπάνες λειτουργίας και συντο
νισμός 

1 Βλέπε τον κωδικό στον 
πίνακα 3, αριθμητική τιμή 

Όχι 

—  Είδος δικαιούχου 2 Βλέπε τον κωδικό στον 
πίνακα 4, αριθμητική τιμή 

III.4 Άρθρο 64 

Δραστηριότητες συνεργασίας 

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

1 Βλέπε τον κωδικό στον 
πίνακα 3, αριθμητική τιμή 

Όχι 

—  Αριθμός εταίρων κατά περίπτωση 2 Αριθμητική τιμή 

Κεφάλαιο IV: Μέτρα σχετικά με την εμπορία και τη μεταποίηση 

IV.1 Άρθρο 66 

Σχέδια παραγωγής και εμπορίας 

—  Αριθμός των μελών των οργανώσεων παραγωγών που 
συμμετέχουν 

1 Αριθμητική τιμή Όχι 

IV.2 Άρθρο 67 

Ενισχύσεις στην αποθεματοποίηση 

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

1 Αριθμητική τιμή Όχι 
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IV.3 Άρθρο 68 

Μέτρα εμπορίας 

— Είδος της πράξης: δημιουργία οργανώσεων παρα
γωγών, ενώσεων οργανώσεων παραγωγών ή διεπαγ
γελματικών οργανώσεων· αναζήτηση νέων αγορών και 
βελτίωση των όρων εμπορίας (κυρίως όσον αφορά τα 
είδη που παρουσιάζουν προοπτικές εμπορίας)· αναζή
τηση νέων αγορών και βελτίωση των όρων εμπορίας 
(κυρίως όσον αφορά τα ανεπιθύμητα αλιεύματα)· 
αναζήτηση νέων αγορών και βελτίωση των όρων εμπο
ρίας (κυρίως όσον αφορά προϊόντα με χαμηλό αντί
κτυπο ή βιολογικά προϊόντα)· προώθηση της ποιό
τητας και της προστιθέμενης αξίας (κυρίως όσον 
αφορά την πιστοποίηση και την προώθηση βιώσιμων 
προϊόντων)· προώθηση της ποιότητας και της προστι
θέμενης αξίας (κυρίως όσον αφορά τα συστήματα 
ποιότητας)· προώθηση της ποιότητας και της προστι
θέμενης αξίας (κυρίως όσον αφορά την άμεση 
εμπορία)· προώθηση της ποιότητας και της προστιθέ
μενης αξίας (κυρίως όσον αφορά τη συσκευασία)· 
διαφάνεια της παραγωγής· ιχνηλασιμότητα και οικο
λογικά σήματα· υπόδειγμα συμβάσεων· εκστρατείες 
ενημέρωσης και προβολής 

1 Βλέπε τον κωδικό στον 
πίνακα 3, αριθμητική τιμή  

—  Αριθμός εταιρειών που επωφελούνται από την πράξη 2 Αριθμητική τιμή 

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

3 Αριθμητική τιμή 

IV.4 Άρθρο 69 

Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατο
καλλιέργειας 

—  Είδος επένδυσης: εξοικονόμηση ενέργειας ή μείωση 
των επιπτώσεων στο περιβάλλον· βελτίωση της ασφά
λειας, της υγιεινής, της υγείας και των συνθηκών 
εργασίας· μεταποίηση των αλιευμάτων που δεν προο
ρίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση· μεταποίηση 
υποπροϊόντων· μεταποίηση των προϊόντων βιολογικής 
υδατοκαλλιέργειας· νέα ή βελτιωμένα προϊόντα, διαδι
κασίες ή συστήματα διαχείρισης 

1 Βλέπε τον κωδικό στον 
πίνακα 3, αριθμητική τιμή 

Όχι 

—  Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη 2 Αριθμητική τιμή 

—  Αριθμός εργαζομένων που επωφελούνται από την 
πράξη 

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

V.1 Άρθρο 70 

Καθεστώς αντιστάθμισης 

—  Αντιστάθμιση πρόσθετων δαπανών 1 Αριθμητική τιμή Όχι 

—  Αριθμός εταιρειών που επωφελούνται από την πράξη 2 Αριθμητική τιμή 

—  Αριθμός εργαζομένων που επωφελούνται από την 
πράξη 

3 Αριθμητική τιμή 

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

VI.1 Άρθρο 76 

Έλεγχος και επιβολή 

—  Είδος πράξης: αγορά, εγκατάσταση και ανάπτυξη 
τεχνολογίας· ανάπτυξη, αγορά και εγκατάσταση των 
απαραίτητων στοιχείων για τη διασφάλιση της διαβί
βασης δεδομένων· ανάπτυξη, αγορά και εγκατάσταση 
των απαραίτητων στοιχείων για τη διασφάλιση της 
ιχνηλασιμότητας· εφαρμογή προγραμμάτων με στόχο 
την ανταλλαγή και ανάλυση δεδομένων· εκσυγχρονι
σμός και αγορά περιπολικών πλοίων, αεροσκαφών και 
ελικοπτέρων· αγορά άλλων ελεγκτικών μέσων· 
ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων ελέγχου και παρα
κολούθησης και πιλοτικά έργα· προγράμματα επιμόρ
φωσης και ανταλλαγών· αναλύσεις και αξιολογήσεις 
κόστους/οφέλους όσον αφορά τους ελέγχους· σεμι
νάρια και μέσα ενημέρωσης; λειτουργικές δαπάνες· 
υλοποίηση σχεδίου δράσης 

1 Βλέπε τον κωδικό στον 
πίνακα 3, αριθμητική τιμή 

Ναι, εάν οι επενδύσεις 
γίνονται επί του σκάφους 

—  Είδος δικαιούχου 2 Βλέπε τον κωδικό στον 
πίνακα 4, αριθμητική τιμή 

VI.2 Άρθρο 77 

Συλλογή δεδομένων 

—  Είδος δικαιούχου 1 Βλέπε τον κωδικό στον 
πίνακα 4, αριθμητική τιμή 

Όχι 
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Κεφάλαιο VII: Τεχνική συνδρομή με πρωτοβουλία του κράτους μέλους 

VII.1 Άρθρο 78 

Τεχνική συνδρομή με πρωτοβουλία του 
κράτους μέλους 

—  Είδος πράξης: υλοποίηση του επιχειρησιακού 
προγράμματος· συστήματα ΤΠ· βελτίωση της διοικη
τικής ικανότητας· δραστηριότητες επικοινωνίας· αξιο
λόγηση· μελέτες· έλεγχος και λογιστικός έλεγχος, 
δίκτυο Ομάδων Τοπικής Δράσης για την Αλιεία· άλλα 

1 Βλέπε τον κωδικό στον 
πίνακα 3, αριθμητική τιμή 

Όχι 

Κεφάλαιο VIII: Ενίσχυση της υλοποίησης της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής 

VIII.1 Άρθρο 80 παράγραφος 1 στοιχείο α) 

Ενοποίηση της θαλάσσιας επιτήρησης 

—  Είδος πράξης: συμβολή στην Ολοκληρωμένη 
Θαλάσσια Επιτήρηση (ΟΘΕ)· συμβολή στο κοινό περι
βάλλον ανταλλαγής πληροφοριών (ΚΠΑΠ) 

1 Βλέπε τον κωδικό στον 
πίνακα 3, αριθμητική τιμή 

Όχι 

—  Είδος δικαιούχου 2 Βλέπε τον κωδικό στον 
πίνακα 4, αριθμητική τιμή 

VIII.2 Άρθρο 80 παράγραφος 1 στοιχείο β) 

Προώθηση της προστασίας του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος και βιώσιμη χρήση των 
θαλάσσιων και παράκτιων πόρων 

—  Είδος πράξης: θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές· 
NATURA 2000 

1 Βλέπε τον κωδικό στον 
πίνακα 3, αριθμητική τιμή 

Όχι 

—  Έκταση των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών 
που καλύπτεται (σε km2) (κατά περίπτωση) 

2 Αριθμητική τιμή 

—  Έκταση του NATURA 2000 που καλύπτεται (σε km2) 
(κατά περίπτωση) 

3 Αριθμητική τιμή 

—  Είδος δικαιούχου 4 Βλέπε τον κωδικό στον 
πίνακα 4, αριθμητική τιμή 

VIII.3 Άρθρο 80 παράγραφος 1 στοιχείο γ) 

Βελτίωση των γνώσεων σχετικά με την 
κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος 

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

1 Βλέπε τον κωδικό στον 
πίνακα 3, αριθμητική τιμή 

Όχι 

—  Είδος δικαιούχου 2 Βλέπε τον κωδικό στον 
πίνακα 4, αριθμητική τιμή 

(1)  Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται μόνον όταν έχει επιλεγεί η Ομάδα Τοπικής Δράσης για την Αλιεία (FLAG).  
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Πίνακας 2 — Είδος αλιείας 

Κωδικός Περιγραφή 

1 Θαλάσσια αλιεία 

2 Αλιεία εσωτερικών υδάτων 

3 Και τα δύο είδη αλιείας  

Πίνακας 3 — Είδος πράξης 

Κωδικός Περιγραφή Συνδέεται με τον κωδικό μέτρου(-ων) 

1 Προϊόντα και εξοπλισμός I.1 

2 Διαδικασία και τεχνικές I.1 

3 Σύστημα διαχείρισης και οργάνωσης I.1 

4 Μελέτες σκοπιμότητας και συμβουλευτικές υπηρεσίες I.2 

5 Παροχή επαγγελματικών συμβουλών I.2 

6 Επιχειρηματικές στρατηγικές I.2 

7 Δίκτυα I.3 

8 Συμφωνία σύμπραξης ή ένωσης I.3 

9 Συλλογή και διαχείριση δεδομένων I.3 

10 Μελέτες I.3 

11 Πιλοτικά έργα I.3 

12 Διάδοση I.3 

13 Σεμινάρια I.3 

14 Βέλτιστες πρακτικές I.3 
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Κωδικός Περιγραφή Συνδέεται με τον κωδικό μέτρου(-ων) 

15 Κατάρτιση και μάθηση I.4, I.5 

16 Δικτύωση I.4 

17 Κοινωνικός διάλογος I.4 

18 Επενδύσεις επί του σκάφους I.6 

19 Αλιευτικός τουρισμός I.6 

20 Εστιατόρια I.6 

21 Περιβαλλοντικές υπηρεσίες I.6 

22 Εκπαιδευτικές δραστηριότητες I.6 

23 Επενδύσεις επί του σκάφους I.8 

24 Ατομικός εξοπλισμός I.8 

25 Δυσμενή καιρικά φαινόμενα I.12 

26 Περιβαλλοντικά συμβάντα I.12 

27 Δαπάνες διάσωσης I.12 

28 Σχεδιασμός I.13, I.14 

29 Ανάπτυξη I.13, I.14 

30 Παρακολούθηση I.13, I.14 

31 Αξιολόγηση I.13 

32 Διαχείριση I.13 

33 Συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών I.14 

34 Άμεσος εμπλουτισμός αποθεμάτων I.14 

35 Επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων I.15 
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Κωδικός Περιγραφή Συνδέεται με τον κωδικό μέτρου(-ων) 

36 Μείωση των απορρίψεων ή αντιμετώπιση ανεπιθύμητων αλιευμάτων I.15 

37 Εξάλειψη των επιπτώσεων επί των οικοσυστημάτων και του θαλάσσιου βυθού I.15 

38 Προστασία των εργαλείων και των αλιευμάτων από θηλαστικά και πτηνά I.15 

39 Εξοπλισμός συγκέντρωσης ιχθύων στις εξόχως απόκεντρες περιοχές I.15 

40 Ανάπτυξη νέων τεχνικών ή οργανωτικών γνώσεων με στόχο τον περιορισμό των επιπτώσεων I.16 

41 Εισαγωγή νέων τεχνικών ή οργανωτικών γνώσεων με στόχο τον περιορισμό των επιπτώσεων I.16 

42 Ανάπτυξη νέων τεχνικών ή οργανωτικών γνώσεων με στόχο την επίτευξη βιώσιμης χρήσης I.16 

43 Εισαγωγή νέων τεχνικών ή οργανωτικών γνώσεων για την επίτευξη βιώσιμης χρήσης I.16 

44 Επενδύσεις σε εγκαταστάσεις I.18 

45 Διαχείριση πόρων I.18 

46 Διαχειριστικά σχέδια του Natura 2000 και ζωνών ειδικής προστασίας I.18 

47 Διαχείριση του δικτύου Natura 2000 I.18 

48 Διαχείριση των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών (ΘΠΠ) I.18 

49 Αύξηση της ευαισθητοποίησης I.18 

50 Άλλες δράσεις που ενισχύουν τη βιοποικιλότητα I.18 

51 Εξοπλισμός σκάφους I.20 

52 Αλιευτικά εργαλεία I.20 

53 Έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης I.20 

54 Μελέτες I.20 

55 Αντικατάσταση κινητήρα I.21 

56 Εκσυγχρονισμός I.21 
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Κωδικός Περιγραφή Συνδέεται με τον κωδικό μέτρου(-ων) 

57 Επενδύσεις που προσθέτουν αξία στα προϊόντα I.22 

58 Επενδύσεις επί του σκάφους για τη βελτίωση της ποιότητας των αλιευτικών προϊόντων I.22 

59 Ποιότητα I.23 

60 Έλεγχος και ιχνηλασιμότητα I.23 

61 Ενεργειακή απόδοση I.23 

62 Προστασία του περιβάλλοντος I.23 

63 Συνθήκες ασφάλειας και εργασίας I.23 

64 Ανάπτυξη γνώσεων II.1 

65 Εισαγωγή νέων ειδών II.1 

66 Μελέτες σκοπιμότητας II.1 

67 Παραγωγικότητα II.2 

68 Διαφοροποίηση II.2 

69 Εκσυγχρονισμός II.2 

70 Υγεία των ζώων II.2 

71 Ποιότητα των προϊόντων II.2 

72 Αποκατάσταση II.2 

73 Συμπληρωματικές δραστηριότητες II.2 

74 Περιβαλλοντικές δραστηριότητες και πόροι II.3 

75 Χρήση και ποιότητα του νερού II.3 

76 Κλειστά συστήματα II.3 

77 Ενεργειακή απόδοση II.4 

21.11.2014 
L 334/33 

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
EL    



Κωδικός Περιγραφή Συνδέεται με τον κωδικό μέτρου(-ων) 

78 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας II.4 

79 Σύσταση υπηρεσιών διαχείρισης II.5 

80 Χρήση υπηρεσιών παροχής συμβουλών σε εκμεταλλεύσεις II.5 

81 Υπηρεσίες παροχής βοήθειας και συμβουλών (κυρίως ως προς τη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία) II.5 

82 Υπηρεσίες παροχής βοήθειας και συμβουλών (κυρίως ως προς την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων) II.5 

83 Υπηρεσίες παροχής βοήθειας και συμβουλών (κυρίως ως προς τη συμμόρφωση με την καλή μεταχείριση των ζώων, την 
υγεία, την ασφάλεια και τις νομοθεσίες για τη δημόσια υγεία) 

II.5 

84 Υπηρεσίες παροχής βοήθειας και συμβουλών (κυρίως ως προς τις στρατηγικές εμπορίας και τις επιχειρηματικές 
στρατηγικές) 

II.5 

85 Επαγγελματική κατάρτιση II.6 

86 Δια βίου μάθηση II.6 

87 Διάδοση II.6 

88 Νέες επαγγελματικές δεξιότητες II.6 

89 Βελτίωση των συνθηκών εργασίας και προώθηση της επαγγελματικής ασφάλειας II.6 

90 Δίκτυο και ανταλλαγή εμπειριών II.6 

91 Ταυτοποίηση των εκτάσεων II.7 

92 Βελτίωση των βοηθητικών εγκαταστάσεων και υποδομών II.7 

93 Πρόληψη σοβαρών ζημιών II.7 

94 Λήψη μέτρων μετά από τον εντοπισμό αυξημένης θνησιμότητας ή ασθενειών II.7 

95 Μετατροπή σε βιολογική υδατοκαλλιέργεια II.9 

96 Συμμετοχή στο ΕΜAS II.9 

97 Υδατοκαλλιέργεια σε περιοχές του δικτύου Natura 2000 II.10 
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Κωδικός Περιγραφή Συνδέεται με τον κωδικό μέτρου(-ων) 

98 Εκτός τόπου διατήρηση και αναπαραγωγή II.10 

99 Δραστηριότητες υδατοκαλλιέργειας που περιλαμβάνουν τη διατήρηση και τη βελτίωση του περιβάλλοντος και της 
βιοποικιλότητας 

II.10 

100 Έλεγχος και εξάλειψη των νόσων II.12 

101 Κώδικες δεοντολογίας και βέλτιστες πρακτικές II.12 

102 Μείωση της εξάρτησης από τα κτηνιατρικά φάρμακα II.12 

103 Κτηνιατρικές ή φαρμακευτικές μελέτες και ορθές πρακτικές II.12 

104 Ομάδες υγειονομικής προστασίας II.12 

105 Αποζημίωση σε οστρακοκαλλιεργητές II.12 

106 Προφορά προστιθέμενης αξία III.3 

107 Διαφοροποίηση III.3 

108 Περιβάλλον III.3 

109 Κοινωνικοπολιτιστικές δράσεις III.3 

110 Διακυβέρνηση III.3 

111 Λειτουργικές δαπάνες και συντονισμός III.3 

112 Στήριξη για προπαρασκευή III.4 

113 Έργα στο ίδιο κράτος μέλος III.4 

114 Έργα με άλλα κράτη μέλη III.4 

115 Σχέδια με εταίρους εκτός της ΕΕ III.4 

116 Δημιουργία οργανώσεων παραγωγών, ενώσεων οργανώσεων παραγωγών ή διεπαγγελματικών οργανώσεων IV.3 

117 Αναζήτηση νέων αγορών και βελτίωση των όρων εμπορίας (κυρίως όσον αφορά τα είδη που παρουσιάζουν προοπτικές 
εμπορίας) 

IV.3 

118 Αναζήτηση νέων αγορών και βελτίωση των όρων εμπορίας (κυρίως όσον αφορά τα ανεπιθύμητα αλιεύματα) IV.3 
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Κωδικός Περιγραφή Συνδέεται με τον κωδικό μέτρου(-ων) 

119 Αναζήτηση νέων αγορών και βελτίωση των όρων εμπορίας (κυρίως όσον αφορά προϊόντα με χαμηλό αντίκτυπο ή 
βιολογικά προϊόντα) 

IV.3 

120 Προώθηση της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας (κυρίως όσον αφορά την πιστοποίηση και την προώθηση 
βιώσιμων προϊόντων) 

IV.3 

121 Προώθηση της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας (κυρίως όσον αφορά τα συστήματα ποιότητας) IV.3 

122 Προώθηση της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας (κυρίως όσον αφορά την άμεση εμπορία) IV.3 

123 Προώθηση της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας (κυρίως όσον αφορά τη συσκευασία) IV.3 

124 Διαφάνεια της παραγωγής IV.3 

125 Ιχνηλασιμότητα και οικολογικά σήματα IV.3 

126 Υπόδειγμα συμβάσεων IV.3 

127 Εκστρατείες ενημέρωσης και προβολής IV.3 

128 Εξοικονόμηση ενέργειας ή μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον IV.4 

129 Βελτίωση της ασφάλειας, της υγιεινής, της υγείας και των συνθηκών εργασίας IV.4 

130 Μεταποίηση των αλιευμάτων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση IV.4 

131 Μεταποίηση των υποπροϊόντων IV.4 

132 Μεταποίηση των προϊόντων βιολογικής υδατοκαλλιέργειας IV.4 

133 Νέα ή βελτιωμένα προϊόντα, διαδικασίες ή συστήματα διαχείρισης IV.4 

134 Αγορά, εγκατάσταση και ανάπτυξη τεχνολογίας VI.1 

135 Ανάπτυξη, αγορά και εγκατάσταση των στοιχείων για τη διασφάλιση της διαβίβασης δεδομένων VI.1 

136 Ανάπτυξη, αγορά και εγκατάσταση των απαραίτητων στοιχείων για τη διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας VI.1 

137 Εφαρμογή προγραμμάτων με στόχο την ανταλλαγή και ανάλυση δεδομένων VI.1 

138 Εκσυγχρονισμός και αγορά περιπολικών πλοίων, αεροσκαφών και ελικοπτέρων VI.1 

139 Αγορά άλλων ελεγκτικών μέσων VI.1 
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Κωδικός Περιγραφή Συνδέεται με τον κωδικό μέτρου(-ων) 

140 Ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων ελέγχου και παρακολούθησης και πιλοτικά έργα VI.1 

141 Προγράμματα επιμόρφωσης και ανταλλαγών VI.1 

142 Αναλύσεις κόστους/οφέλους και αξιολογήσεις των ελέγχων VI.1 

143 Σεμινάρια και μέσα ενημέρωσης VI.1 

144 Λειτουργικές δαπάνες VI.1 

145 Υλοποίηση ενός σχεδίου δράσης VI.1 

146 Υλοποίηση ενός επιχειρησιακού προγράμματος VII.1 

147 Συστήματα ΤΠ VII.1 

148 Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας VII.1 

149 Δραστηριότητες επικοινωνίας VII.1 

150 Αξιολόγηση VII.1 

151 Μελέτες VII.1 

152 Έλεγχος και λογιστικός έλεγχος VII.1 

153 Δίκτυο των Ομάδων Τοπικής Δράσης για την Αλιεία VII.1 

154 Λοιπά VII.1 

155 Συμβολή στην Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Επιτήρηση (ΟΘΕ) VIII.1 

156 Συμβολή στο κοινό περιβάλλον ανταλλαγής πληροφοριών (ΚΠΑΠ) VIII.1 

157 Θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές (ΘΠΠ) VIII.2 

158 NATURA 2000 VIII.2 

159 Θέσπιση προγράμματος παρακολούθησης VIII.3 

160 Θέσπιση μέτρων για την ΟΠΘΣ (Οδηγία Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική) VIII.3  
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Πίνακας 4 — Τύποι δικαιούχων 

Κωδικός Περιγραφή 

1 Δημόσια αρχή 

2 Νομικό πρόσωπο 

3 Φυσικό πρόσωπο 

4 Οργάνωση αλιέων 

5 Οργανώσεις παραγωγών 

6 ΜΚΟ 

7 Ερευνητικό κέντρο/πανεπιστήμιο 

8 Μεικτή  

Πίνακας 5 — Κατηγορίες επενδύσεων 

Κωδικός Περιγραφή Συνδέεται με τον κωδικό μέτρου(-ων) 

1 Αλιευτικοί λιμένες I.23, I.24 

2 Τόποι εκφόρτωσης I.23, I.24 

3 Ιχθυόσκαλες I.23, I.24 

4 Καταφύγια I.23, I.24   
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	ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1242/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, όσον αφορά την παρουσίαση των σχετικών σωρευτικών δεδομένων για τις πράξεις 

