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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ  ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) 2007-2013 
 
Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας (ΕΠΑΛ) 2007-2013 εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ε-
πιτροπή µε την  αριθµ.Ε(2007)6402/11-12-2007 Απόφαση (CCI: 2007GR14FP0O001) 
 
Το αναπτυξιακό όραµα του  Επιχειρησιακού  Προγράµµατος  2007-2013 είναι το  ακόλουθο: 
 «Η βιώσιµη και αειφόρος ανάπτυξη του τοµέα της Αλιείας στην κατεύθυνση ενίσχυσης της αντα-

γωνιστικότητας 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 αντίστοι-

χων αλιευτικών δραστηριοτήτων, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την οικονοµική βι-
ωσιµότητα του κλάδου, σύµφωνα µε τις αρχές της κοινής αλιευτικής πολιτικής . 

Σ.Σ 2.1:  Η αειφόρο ανάπτυξη του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας, η βελτίωση της αντα-
γωνιστικότητας των παραγόµενων προϊόντων και των επιχειρήσεων και η δια-
σφάλιση της βιωσιµότητας του κλάδου (οικονοµική, περιβαλλοντική και κοινωνική 
βιωσιµότητα). 

Σ.Σ 2.2: Η Ανάπτυξη βιώσιµων επιχειρήσεων στον κλάδο της µεταποίησης και εµπορίας 
αλιευτικών προϊόντων και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρησια-
κών 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 Αλιευ-
τικής 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. 
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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ: 274.105.143 Ευρώ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 
Από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας: 

 
207.832.237 Ευρώ 

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ (Π∆Ε):   66.272.906 Ευρώ 
  
  
Πέντε Άξονες Προτεραιότητας:  
Άξονας 1 :  Μέτρα για την προσαρµογή του αλιευτικού στόλου 
Άξονας 2 :  
 

Υδατοκαλλιέργεια, αλιεία εσωτερικών υδάτων, µεταποίηση και εµπορία 
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας  

Άξονας 3 :  Μέτρα κοινού ενδιαφέροντος 
Άξονας 4 :  Αειφόρος  ανάπτυξη  των αλιευτικών περιοχών 
Άξονας 5 :  Τεχνική βοήθεια  
 
 



Το Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-2013 είναι ένα Τοµεακό πρόγραµµα που εφαρµόζεται σε 
όλη την χώρα, δηλαδή : 

- Στις περιοχές του στόχου σύγκλισης : 
- Στις περιοχές  εκτός  στόχου σύγκλισης 

 
Σηµειώνουµε ότι οι πιστώσεις που θα διατεθούν : 

• για τις 11 Περιφέρειες του στόχου σύγκλισης είναι : 229.546.578 € 
• για τις 2 Περιφέρειες του στόχου σύγκλισης είναι :   44.558.565 € 

 
 
1. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 : Μέτρα για την προσαρµογή του αλιευτικού στόλου 
 
 ΜΕΤΡΟ 1.1 :  Μόνιµη παύση  αλιευτικών δραστηριοτήτων. 

∆ίνεται  δηµόσια  ενίσχυση σε ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (ηλικίας 10 ετών και άνω) για 
την µόνιµη παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων των αλιευτικών σκαφών µε τη  διάλυσή 
τους , την αλλαγή της χρήσης τους , για µη αλιευτικές δραστηριότητες και την  αλλαγή της 
χρήσης τους µε σκοπό την δηµιουργία τεχνητών υφάλων. 

Τα αλιευτικά σκάφη πρέπει να επηρεάζονται από σχέδια προσαρµογής της αλιευτικής προ-
σπάθειας στις περιπτώσεις: 

 σχεδίων αποκατάσταση ή διαχείρισης (άρθρα 5 & 6 του καν (ΕΚ) 2371/2002) 
 επειγόντων µέτρων (άρθρα 7 & 8 του καν (ΕΚ) 2371/2002) 
 µη ανανέωσης αλιευτικής συµφωνίας στο πλαίσιο διεθνούς συµφωνίας ή άλλης ρύθµι-

σης 
 Εθνικών µέτρων για τη διατήρηση ή διαχείριση των αλιευτικών πόρων (άρθρα 9 & 10 

του καν (ΕΚ) 2371/2002) 
 Εθνικών σχεδίων παροπλισµού ( άρθρα 11 έως 16 του καν (ΕΚ) 2371/2002) 

 
 ΜΕΤΡΟ 1.2:  Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων  
∆ίνεται δηµόσια οικονοµικής αντιστάθµισης (σε αλιείς και ιδιοκτήτες ) προκειµένου να παύσουν 
προσωρινά την αλιευτική δραστηριότητα µε σκοπό την εφαρµογή  σχεδίων αποκατάστασης, 
επειγόντων µέτρων, µη ανανέωσης αλιευτικής συµφωνίας, σχεδίων διαχείρισης, σχεδίων διά-
σωσης & αναδιάρθρωσης καθώς και φυσικών καταστροφών ή άλλων έκτακτων συµβάντων,  
που προκαλούν απαγόρευση της αλιείας και δεν έχουν σχέση µε µέτρα διατήρησης των αποθε-
µάτων.   
ΜΕΤΡΟ 1.3:  Επενδύσεις στα αλιευτικά σκάφη και στην επιλεκτικότητα των αλιευτικών 
εργαλείων. 
∆ίνεται  δηµόσια  ενίσχυση  σε ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών για των εκσυγχρονισµό των σκα-
φών τους µε σκοπό: 

 για τον εκσυγχρονισµό και εξοπλισµό των αλιευτικών σκαφών  
  για αντικατάσταση των κινητήρων των αλιευτικών σκαφών.  Για σκάφη µήκους µικρότε-

ρου των 12 µέτρων τα οποία δεν χρησιµοποιούν συρόµενα εργαλεία, αναλογία νέ-
ας/παλαιά µηχανή 1:1, για µεγαλύτερα σκάφη υπό προϋποθέσεις ανάλογα του µήκους 
και του είδους του αλιευτικού εργαλείου. 

 την αναβάθµιση της ασφάλειας των συνθηκών εργασίας, της υγιεινής και της ποιότητας 
των προϊόντων, της ενεργειακής αποδοτικότητας και της επιλεκτικότητας. 

 για την εφαρµογή  αλιευτικών  µεθόδων που είναι πιο φιλικές προς το περιβάλλον. 
 την αντικατάσταση αλιευτικών εργαλείων (µπορεί να χορηγηθεί δύο φορές) , όταν το 

σκάφος επηρεάζεται από σχέδιο προσαρµογής, το νέο εργαλείο είναι επιλεκτικότερο.  
 για την αντικατάσταση αλιευτικών εργαλείων (χορηγείται άπαξ) για τη συµµόρφωση µε 

διατάξεις του κοινοτικού δικαίου σχετικά µε την επιλεκτικότητα . 
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ΜΈΤΡΟ 1.4:  Μέτρα ενίσχυσης της  παράκτια αλιείας  µικρής κλίµακας (σκάφη < 12 µέ-
τρων) 
 ∆ίνεται  δηµόσια  ενίσχυση για: 

 Επενδύσεις επί των σκαφών δηλ. εκσυγχρονισµός και εξοπλισµός των σκαφών και αντι-
κατάσταση µηχανών. Η δηµόσια ενίσχυση θα είναι αυξηµένη κατά 205 σε σχέση µε το 
µέτρο 1.3. 

 Κοινωνικοοικονοµικά µέτρα για τη διαχείριση του στόλου. 
 Συλλογικά σχέδια  για : 
 Τη βελτίωση της διαχείρισης και της πρόσβασης 
 Την οργάνωση της παραγωγής, της µεταποίησης και της εµπορίας 
 Την προώθηση σε εθελοντική βάση της µείωσης της αλιευτικής προσπάθειας 
 Την χρήση τεχνολογικών καινοτοµιών (µεταξύ άλλων για την προστασία των εργαλεί-
ων και των αλιευµάτων από θηρευτές) 

ΜΕΤΡΟ1.5:  Κοινωνικοοικονοµική Αποζηµίωση για την διαχείριση του στόλου 
∆ίνεται  δηµόσια  ενίσχυση για: 

 Την διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων (στόχος πολλαπλή απασχόληση). 
 Την πρόωρη αποχώρηση από τις αλιευτικές δραστηριότητες(πρόωρη συνταξιοδότηση) . 
 Την εφάπαξ αντιστάθµιση σε αλιείς υπό τον όρο ότι το σκάφος υπόκειται σε καθεστώς 

µόνιµης παύσης και οι αλιείας εργάστηκαν για διάστηµα  τουλάχιστον 12 µηνών. 
 Τους νέους αλιείς 

 
2. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 : Υδατοκαλλιέργεια, αλιεία εσωτερικών υδάτων, µετα-
ποίηση & εµπορία προϊόντων αλιείας & υδατοκαλλιέργειας  
 
ΜΕΤΡΟ 2.1:  Υδατοκαλλιέργεια  
Α. ∆ράσεις για παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια 
∆ίνεται  δηµόσια  ενίσχυση για  επενδύσεις  κατασκευής, την επέκτασης,  εξοπλισµού και τον 
εκσυγχρονισµού µονάδων υδατοκαλλιέργειας, 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 θα πρέπει να συµβάλλουν στην επίτευξη ενός ή περισσοτέρων στόχων: 

 Παραγωγή ειδών µε καλές προοπτικές εµπορίας 
 ∆ιαφοροποίηση προς νέα είδη 
 Εφαρµογή µεθόδων που είναι φιλικές στο περιβάλλον 
 Στήριξη παραδοσιακών δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας 
 Προστασία των εγκαταστάσεων από τους άγριους θηρευτές 
 Βελτίωση των συνθηκών εργασίας 7ασφάλειας των εργαζοµένων  

Σηµείωση : Οι ενισχύσεις επενδύσεων περιορίζονται σε : 
- πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις 
- ενώ οι επιχειρήσεις που απασχολούν από 250 έως 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο ερ

γασιών µικρότερο των 200 εκ. € δικαιούνται τη µισή επιδότηση   
-

-

-

Οι ανωτέρω περιορισµοί των ενισχύσεων  δεν ισχύουν για επενδύσεις στα αποµακρυσµένα Ελ
ληνικά νησιά 
Β. ∆ράσεις για Υδατοπεριβαλλοντικά µέτρα: 
∆ίνεται δηµόσια οικονοµικής αντιστάθµιση, για την χρήση παραγωγικών µεθόδων υδατοκαλ
λιέργειας που συµβάλλουν στη προστασία και στη βελτίωση του περιβάλλοντος και στη διατή-
ρηση της φύσης δηλαδή : 

 Βιολογική υδατοκαλλιέργεια & υδατ/ργεια φιλική προς το περιβάλλον 
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 Συµµετοχή στο κοινοτικό σύστηµα διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) 
 Βιώσιµη υδατοκαλλιέργεια συµβατή µε τους περιβαλλοντικούς περιορισµούς που προ-

κύπτουν µε τον καθορισµό των περιοχών του δικτύου Natura 2000. 
Γ. ∆ράσεις που αφορούν την δηµόσια υγεία 
∆ίνεται δηµόσια οικονοµική αντιστάθµιση σε οστρακοκαλλιεργητές για την προσωρινή αναστολή 
της συλλογής εκτρεφόµενων  µαλακίων. Η ανώτατη διάρκεια χορήγησης της αποζηµίωσης είναι 
12 µήνες για την περίοδο 2007-2013. 
∆. ∆ράσεις που αφορούν την υγεία των ζώων 
Συνεισφορά στην χρηµατοδότηση του ελέγχου και της εξάλειψης νόσων στην υδατοκαλλιέργεια,  
όπως εξωτικές και µη  εξωτικές ασθένειες, υπό όρους της απόφασης 90/424/ΕΟΚ του Συ
λίου της 26ης Ιουνίου 1990. 

µβου-

ΜΕΤΡΟ 2.2:  Αλιεία εσωτερικών υδάτων  
∆ίνεται  δηµόσια  ενίσχυση:   

 σε επενδύσεις για την κατασκευή, επέκταση & εκσυγχρονισµό εγκαταστάσεων αλιείας 
εσωτερικών υδάτων 

 για επενδύσεις επί των αλιευτικών σκαφών και την επιλεκτικότητα 
 για αλλαγή δραστηριότητας των αλιευτικών σκαφών 
 για προσωρινή παύση των δραστηριοτήτων η οποία προβλέπεται από Κοινοτική νο

θεσία. 
µο-

ΜΕΤΡΟ 2.3 :  Μεταποίηση & εµπορία προϊόντων αλιείας και & υδατοκαλλιέργειας  
∆ίνεται  δηµόσια  ενίσχυση για  επενδύσεις  κατασκευής,  επέκτασης,  εξοπλισµού και τον εκ
συγχρονισµού µονάδων µεταποίησης και εµπορίας προϊόντων αλιείας & υδατοκαλλιέργειας  για
την επίτευξη ενός ή περισσοτέρων στόχων: 

-
 

νολο-

-

 Την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, την εφαρµογή νέων τεχ
γιών  και την παραγωγή  προϊόντων υψηλής προστιθέµενης αξίας. 

 Την βελτίωση των συνθηκών εργασίας, υγιεινής και ποιότητας των προϊόντων. 
 Την βελτίωση των συνθηκών διακίνησης και την τήρηση των κανόνων υγιεινής και α

σφάλειας. 
Σηµ: Οι ενισχύσεις επενδύσεων περιορίζονται σε : 

- πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις 
- ενώ οι επιχειρήσεις που απασχολούν από 250 έως 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο ερ

γασιών µικρότερο των 200 εκ. € δικαιούνται τη µισή επιδότηση . 
-

-Οι ανωτέρω περιορισµοί των ενισχύσεων  δεν ισχύουν για επενδύσεις στα αποµακρυσµένα Ελ
ληνικά νησιά 
 
3. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : Μέτρα κοινού ενδιαφέροντος   
 
Στηρίζονται οικονοµικά µέτρα κοινού ενδιαφέροντος µε πεδίο εφαρµογής ευρύτερο των µ
τρων που κανονικά αναλαµβάνονται από ιδιωτικές επιχειρήσεις και τα οποία συµβάλλουν στο
στόχους της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής  

έ-
υς 

 
ΜΕΤΡΟ 3.1:  Συλλογικές δράσεις: Επιλέξιµα µέτρα ενίσχυσης 
∆ίνεται  δηµόσια  ενίσχυση για  σχέδια που στοχεύουν :   

 στην καλύτερη διαχείριση των αλιευτικών πόρων και στην εφαρµογή  επιλεκτικών  αλιευ
τικών  µεθόδων. 

-

 στη βελτίωση συνθηκών εργασίας και ασφάλειας και στη βελτίωση της ποιότητας και της 
ασφάλειας των τροφίµων. 

 στην ανάπτυξη, αναδιοργάνωση ή βελτίωση των χώρων υδατοκαλλιέργειας. 
 Στην προώθηση της εταιρικής σχέσης µεταξύ επιστηµόνων και επιχειρηµατιών και στη  

προώθηση ίσων ευκαιριών. 
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 στη διαχείριση και έλεγχο πρόσβασης σε αλιευτικές περιοχές. 
 στη δηµιουργία και αναδιάρθρωση οργανώσεων παραγωγών και υλοποίηση των σχεδί-

ων τους. 
«Ο κατάλογος είναι ενδεικτικός» 

ΜΕΤΡΟ 3.2:  Προστασία και ανάπτυξη της υδρόβιας πανίδας και χλωρίδας.  
∆ίνεται  δηµόσια  ενίσχυση για  έργα που αφορούν: 

 την κατασκευή ή την τοποθέτηση στατικών ή κινητών εγκαταστάσεων για την προστασία 
και την ανάπτυξη της υδρόβιας πανίδας και χλωρίδας. 

 Την αποκατάσταση εσωτερικών υδάτων, τόπων ωοτοκίας και οδών µετανάστευσης. 
 Την προστασία  και τη βελτίωση του περιβάλλοντος στο πλαίσιο του Natura 2000, εφ

σον  αφορούν άµεσα τις αλιευτικές δραστηριότητες. 
ό-

ΜΕΤΡΟ 3.3:  Αλιευτικοί Λιµένες, τόποι εκφόρτωσης και καταφύγια   
∆ίνεται  δηµόσια  ενίσχυση για  έργα που αφορούν: 
 

 την βελτίωση των συνθηκών εκφόρτωσης, µεταποίησης, υγιεινής, αποθήκευσης και δη
µοπράτησης στους λιµένες., καταφύγια & τόπους εκφόρτωσης. 

-

 την προµήθεια καυσίµων, πάγου, νερού . 
 τη συντήρηση αλιευτικών σκαφών και τον εξοπλισµό επισκευής. 
 την κατασκευή, εκσυγχρονισµό και επέκταση αποβάθρων. 
 τη βελτίωση της ασφάλειας και των συνθηκών εργασίας. 
 την αποθήκευση και επεξεργασία απορριµµάτων. 
 Τον εκσυγχρονισµό  αλιευτικών λιµένων & κατασκευή µικρών καταφυγίων.   

ΜΕΤΡΟ 3.4:  Ανάπτυξη νέων αγορών και εκστρατείες προώθησης    
∆ίνεται  δηµόσια  ενίσχυση για  έργα που αφορούν ιδίως:  

 την διεξαγωγή εθνικών και διακρατικών εκστρατειών προώθησης. 
 την εφαρµογή πολιτικής ποιότητας για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. 
 την πιστοποίηση της ποιότητας (σήµατα κλπ) και των προϊόντων που αλιεύονται ή ε

κτρέφονται µε φιλοπεριβαλλοντικές µεθόδους. . 
-

- την διεξαγωγή ερευνών αγοράς και τις εκστρατείες για τη βελτίωση της εικόνας των προ
ϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας  

 την προώθηση προϊόντων που αναγνωρίζονται στο πλαίσιο του καν.(ΕΚ) 510/2006 
ΜΕΤΡΟ 3.5:  Πιλοτικά Σχέδια 
∆ίνεται  δηµόσια  ενίσχυση για  σχέδια που αφορούν κυρίως :   

 την δοκιµή υπό σχεδόν πραγµατικές συνθήκες του κλάδου παραγωγής, την τεχνική ή οι
κονοµική βιωσιµότητα µιας καινοτόµου τεχνολογίας 

-

-

α-

 την διενέργεια δοκιµών σχεδίων διαχείρισης και σχεδίων κατανοµής της αλιευτικής προ
σπάθειας 

 την δοκιµή µεθόδων για την βελτίωση της επιλεκτικότητας των αλιευτικών εργαλείων 
 τη δοκιµή εναλλακτικών τύπων τεχνικών διαχείρισης της Αλιείας 
 στην προώθηση καινοτοµίας ,έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στον κλάδο της υδ

τοκαλλιέργειας. 
ΜΕΤΡΟ 3.6:  Τροποποίηση των αλιευτικών σκαφών  για  άλλες δραστηριότητες 
∆ίνεται  δηµόσια  ενίσχυση για  σχέδια που αφορούν την µετατροπή  αλιευτικών σκαφών προ
κειµένου να χρησιµοποιηθούν για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς στο αλιευτικό κλάδ
ή για άλλες δραστηριότητες πλην αλιείας όπως για διαφύλαξη της ιστορικής κληρονοµιάς ή ελε-
γκτικές δραστηριότητες. Τα σχέδια αυτά υλοποιούνται από δηµόσιους ή ηµιδηµόσιους φορεί
 

-
ο 

ς. 
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4. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: Αειφόρος ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών.  
Στόχος του Άξονα είναι µέσα από ολοκληρωµένες τοπικές στρατηγικές να επιτευχθεί η βιώ-
σιµη ανάπτυξη και η βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αλιευτικές περιοχές ενώ παράλ-
ληλα θα επιδιωχθεί :  

 Η διατήρηση της οικονοµικής και κοινωνικής ευηµερίας των περιοχών αυτών. 
 Η αξιοποίηση των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας . 
 Η διατήρηση και η ανάπτυξη θέσεων απασχόληση µέσω της διαφοροποίησης. 
 Η προαγωγή της ποιότητας του παράκτιου περιβάλλοντος. 
 Η προαγωγή της Εθνικής και ∆ιακρατικής συνεργασίας. 

Επιλέξιµες Περιοχές 
 Παράκτιες περιοχές ή παραλίµνιες περιοχές 
 Σηµαντικό επίπεδο απασχόλησης στο τοµέα της αλιείας  
 Μικρότερες (γενικά) από τις περιοχές του επιπέδου NUTS III (Νοµός) 

Αλιευτικές Περιοχές 
Οι περιοχές µπορεί να εντοπίζονται:  

 Στα νησιά της χώρας ιδιαίτερα τα µικρά ( η περιοχή µπορεί να περιλαµβάνει περισσότε-
ρα του ενός)  

 Στις παράκτιες ζώνες των µεγάλων νησιών 
 Στις παράκτιες ζώνες των ηπειρωτικών περιοχών. 

Προτεραιότητα δίνεται σε περιοχές : 
- Με µικρές αλιευτικές κοινότητες ή 
- Περιοχές µε φθίνουσα αλιευτική δραστηριότητα ή 
- Με χαµηλή πυκνότητα πληθυσµού 

Οµάδες Τοπικής ∆ράσης Αλιείας  ΟΤ∆- ΑΛΙΕΙΑΣ 
Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση των τοπικών προγραµµάτων για την αειφόρο ανάπτυξη των αλι-
ευτικών περιοχών θα πραγµατοποιηθεί από τις Οµάδες Τοπικής ∆ράσης Αλιείας. 
Επιλογή ΟΤ∆-ΑΛΙΕΙΑΣ και περιοχών παρέµβασης 
Οι Οµάδες Τοπικής ∆ράσης Αλιείας και τα αντίστοιχα Τοπικά Προγράµµατα επιλέγονται µετά 
από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, την οποία απευθύνει η Υπηρεσία ∆ιαχείριση του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων. 
Η επιλογή των τοπικών προγραµµάτων θα γίνει σε ανταγωνιστική βάση και θα στηριχθεί απο-
κλειστικά στην αξιολόγηση της υποβαλλόµενης πρόταση και της αξιοπιστίας του υποψήφιου 
φορέα υλοποίησης (υποψήφιας ΟΤ∆-ΑΛΙΕΙΑΣ) 

Επιλέξιµα µέτρα 
Η στήριξη για βιώσιµη ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών µπορεί να χορηγείται σε µέτρα :  

 Για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητα των αλιευτικών περιοχών. 
 Για την αναδιάρθρωση και αναπροσανατολισµό των οικονοµικών δραστηριοτήτων (π.χ. 

οικοτουρισµός). 
 Την διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων µέσω της πολλαπλής απασχόλησης. 
 Την αξιοποίηση των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας . 
 Την στήριξη µικρών εγκαταστάσεων υποδοµής που σχετίζονται µε την αλιεία, τουρισµό 

και υπηρεσίες. 
 Τη προστασία του περιβάλλοντος. 
 Την ∆ιαπεριφερειακή και ∆ιεθνική συνεργασία. 
 Όλα τα επιλέξιµα µέτρα των Αξόνων 1,2 και 3 πλην της µόνιµης και προσωρινής παύ-

σης. 
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5. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 :  Τεχνική Συνδροµή.  
Προϋπολογισµός έως 5% του Επιχειρησιακού Προγράµµατος για την ανάληψη µέτρων και 
δράσεων που θα έχουν σχέση:  

 Την προπαρασκευή του επιχειρησιακού προγράµµατος .  
 Την διαχείριση του προγράµµατος . 
 Την παρακολούθηση  του προγράµµατος . 
 Την αξιολόγηση του προγράµµατος . 
 Την δηµοσιότητα  του προγράµµατος . 
 Τους λογιστικούς ελέγχους του Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013. 

 
Κανονισµοί και Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρµογή του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007-2013 
 
 Κανονισµός (ΕΚ) αριθµ. 1198/2006 του Συµβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 για το Ευ-

ρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας (L 223/15-08-2006 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης) 

 Κανονισµός (ΕΚ) αριθµ. 744/2008 του Συµβουλίου της 24ης Ιουλίου 2008 για την θέ-
σπιση προσωρινών µέτρων µε στόχο την προώθηση της αναδιάρθρωσης των αλιευ-
τικών στόλων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας οι οποίοι πλήττονται από την οικονοµική 
κρίση 

 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 498/2007 της Επιτροπής, της 26ης Μαρτίου 2007 σχετικά µε τη 
θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) 1198/2006 του Συµ-
βουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας(L 120/10-05-2007 Επίσηµη Εφηµερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης) 

 Οδηγός του Ευρωπαϊκού Ταµείου Αλιείας (ΕΤΑ) 
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