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Το ΕΤΘΑ παρέχει στήριξη σε εσάς, τους μικρούς, παράκτιους αλιείς, 
καθ’όλη τη διάρκεια του επαγγελματικού σας βίου. Το ΕΤΘΑ στηρίζει 
επίσης την ανάπτυξη της αλιευτικής σας κοινότητας.

Μπορεί να βοηθήσει, εσάς τους ίδιους ή τον σύντροφο συμβίωσής 
σας, να αποκτήσετε πρόσβαση σε κατάρτιση ή να προσλάβετε 
μαθητευόμενο.

Μπορεί να σας βοηθήσει να επενδύσετε στο πρώτο σας νέο σκάφος, 
σε νέα αλιευτικά εργαλεία, σε νέες μηχανές ή σε εξοπλισμό επί του 
σκάφους.

Μπορεί επίσης να συμβάλει στη βελτίωση των ασκούμενων 
αλιευτικών πρακτικών, στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας 
των αλιευμάτων ή στη διαφοροποίηση των οικονομικών σας 
δραστηριοτήτων.

Εάν χρησιμοποιείτε αλιευτικό σκάφος μήκους έως 12 m, το οποίο δεν 
φέρει συρόμενα εργαλεία, μπορείτε, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, 
να επωφεληθείτε από υψηλότερα ποσοστά δημόσιας στήριξης και 
από προτιμησιακή πρόσβαση σε αυτή: έως 30 ποσοστιαίες μονάδες 
επιπλέον στις περισσότερες περιπτώσεις, και έως 35 ποσοστιαίες 
μονάδες επιπλέον στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της ΕΕ και στα 
απομακρυσμένα νησιά της Ελλάδας ή της Κροατίας.

Στο παρόν έντυπο απαριθμούνται όλες οι διαθέσιμες επιλογές στο 
πλαίσιο του ΕΤΘΑ. Ωστόσο, δεδομένου ότι τα μέτρα χρηματοδοτούνται 
από κοινού από την ΕΕ και τα κράτη μέλη, εναπόκειται σε κάθε κράτος 
μέλος να ορίσει ποιές από αυτές τις επιλογές προτίθεται να θέσει στη 
διάθεση των ενδιαφερομένων. Για περισσότερες πληροφορίες μη 
διστάσετε να έρθετε σε επαφή με την αντίστοιχη εθνική διαχειριστική 
αρχή ΕΤΘΑ.

Karmenu VELLA, 
Ευρωπαίος Επίτροπος Περιβάλλοντος, Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Αγορά του πρώτου αλιευτικού σας σκάφους
Μπορείτε να λάβετε ποσοστό έως 25% της 
τιμής αγοράς ενός μεταχειρισμένου αλιευτικού 
σκάφους (με ανώτατο όριο το ποσό των 75 000 
EUR), εφόσον:
• είστε κάτω των 40 ετών,
• διαθέτετε τουλάχιστον πενταετή εμπειρία ως αλιέας,
• το σκάφος έχει ηλικία 5 έως 30 ετών, και
• το σκάφος έχει μήκος έως 24 μέτρα.

Αντικατάσταση της (κύριας ή βοηθητικής) μηχανής
Μπορείτε να λάβετε ποσοστό έως 30 % της αξίας της νέας 
μηχανής, χωρίς να απαιτείται να μειωθεί η ισχύς της.

Επένδυση σε νέα εργαλεία/σε νέο εξοπλισμό επί του 
σκάφους
Μπορείτε να λάβετε έως και 80% του κόστους της 
επένδυσης με στόχο:
•  τη βελτίωση της επιλεκτικότητας, την προστασία 

της βιοποικιλότητας, την ελαχιστοποίηση των 
ανεπιθύμητων αλιευμάτων,

• την προστασία των αλιευμάτων σας από θηρευτές,
• την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης·
μπορείτε επίσης να λάβετε έως και 90% για εξοπλισμό που 
συνδέεται με τον έλεγχο.

Επένδυση σε εξοπλισμό με στόχο την επιπλέον 
προστιθέμενη αξία των αλιευμάτων σας
Μπορείτε να λάβετε έως και 80% του κόστους της 
επένδυσης για τη βελτίωση της ποιότητας και για επιπλέον 
προστιθέμενη αξία των αλιευμάτων σας:
•  εφόσον προβαίνετε οι ίδιοι στη μεταποίηση ή εμπορία 

τους
•  εφόσον χρησιμοποιείτε επιλεκτικά αλιευτικά εργαλεία και
•  εφόσον επιδοθήκατε σε αλιευτική δραστηριότητα επί 

60 ημέρες κατά την προηγούμενη διετία.

Επένδυση για τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων 
σας
Μπορείτε να λάβετε έως και 50% του προϋπολογισμού 
που προβλέπεται για συμπληρωματικά έσοδα (με ανώτατο 
όριο 75 000 EUR).



ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Επένδυση στην υγεία & ασφάλεια επί του 
σκάφους
Μπορείτε να λάβετε έως και 80% των 
δαπανών της επένδυσής σας.

Δυνατότητα πρόσληψης άνεργων νέων σε σκάφος 
παράκτιας αλιείας περιορισμένης κλίμακας 
Μπορείτε να λάβετε 40 000 EUR σε διάστημα 2 ετών για 
την κάλυψη του μισθού και των κοινωνικών επιβαρύνσεων 
που συνεπάγεται η πρόσληψη μαθητευόμενου
•  εφόσον ο ιδιοκτήτης του σκάφους είναι άνω των  

50 ετών, και
• εφόσον ο μαθητευόμενος είναι κάτω των 30 ετών.

Επωφεληθείτε από ευκαιρίες για κατάρτιση εσείς, ο/η 
σύζυγος ή ο σύντροφος συμβίωσής σας.
Μπορείτε να λάβετε στήριξη προκειμένου να συμμετάσχετε 
σε:
• κατάρτιση ή διά βίου μάθηση
• δικτύωση ή ανταλλαγή εμπειριών.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

Αποζημίωση για την άσκηση βιώσιμης αλιείας
Μπορείτε να λάβετε αποζημίωση για τη συμμετοχή σας σε 
δραστηριότητες προστασίας των θαλάσσιων περιοχών και 
των οικοσυστημάτων με στόχο:
•  τη συλλογή θαλάσσιων απορριμμάτων, 

εγκαταλελειμμένων διχτυών, κ.λπ.
•  την προστασία των ζωνών αποκλεισμού από συρόμενα 

εργαλεία
•  τη διαχείριση ή την αποκατάσταση των 

προστατευόμενων περιοχών.

Προσωρινή παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων
Μπορείτε να λάβετε αποζημίωση για διάστημα έως 6 μηνών, 
εφόσον:
•  έχετε αναστείλει όλες τις αλιευτικές σας 

δραστηριότητες με στόχο τη διατήρηση των πόρων,
•  έχετε δραστηριοποιηθεί με το σκάφος σας για 

τουλάχιστον 120 ημέρες κατά την προηγούμενη διετία.

Οριστική παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων
Μπορείτε να λάβετε αποζημίωση για τη διάλυση του 
αλιευτικού σας σκάφους (μόνον έως το τέλος του 2017), 
εφόσον:
•  προβαίνετε σε παύση των αλιευτικών σας 

δραστηριοτήτων επί τουλάχιστον 2 έτη
•  το τμήμα του στόλου σας παρουσιάζει πλεονάζουσα 

παραγωγική ικανότητα, και
•  έχετε επιδοθεί ενεργά σε αλιευτικές δραστηριότητες με 

το εν λόγω σκάφος επί τουλάχιστον 90 ημέρες κατά 
την προηγούμενη διετία.

Ομάδες Τοπικής Δράσης για την Αλιεία 
(ΟΤΔΑ)
Μπορείτε να επωφεληθείτε από τη στήριξη της 
ΟΤΔΑ που δραστηριοποιείται, ενδεχομένως, 
στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας στην 
περιοχή σας, με στόχο:
•  την εξασφάλιση προστιθέμενης αξίας για τα αλιεύματά 

σας (από τη μεταποίηση, την εμπορία, την άμεση 
πώληση, κ.λπ.),

•  τη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων σας (μέσω 
της προώθησης του συνδεόμενου με την αλιεία 
τουρισμού, της υδατοκαλλιέργειας, του παράκτιου 
τουρισμού, κλπ.) ή 

•  την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος ή της 
πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής σας.

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΩΦΕΛΗΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ

Μπορείτε να επωφεληθείτε από έργα συλλογικού 
ενδιαφέροντος που προωθούνται από επιστημονικούς, 
τεχνικούς ή οικονομικούς φορείς, ή από ΟΤΔΑ.

Καινοτομία
Μπορείτε να επωφεληθείτε από έργα 
συλλογικού ενδιαφέροντος, που προωθούνται 
από επιστημονικούς ή τεχνικούς φορείς: 
στον τομέα της αλιείας, της μεταποίησης ή της εμπορίας, 
για βελτιωμένα προϊόντα ή για εξοπλισμό μέσω νέων 
ή βελτιωμένων διαδικασιών, τεχνικών, συστημάτων 
διαχείρισης ή οργάνωσης.



Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Μπορείτε να λάβετε συμβουλές και συμβουλευτικές 
υπηρεσίες για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της 
βιωσιμότητας των αλιευτικών σας δραστηριοτήτων, για 
παράδειγμα, όσον αφορά:
•  την ανάπτυξη στρατηγικών εμπορίας/επιχειρηματικών 

στρατηγικών,
• την εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας,
•  τη λήψη επαγγελματικών συμβουλών σχετικά με τον 

τρόπο υποβολής αίτησης για στήριξη από το ΕΤΘΑ.

Συμπράξεις μεταξύ επιστημόνων και αλιέων
Μπορείτε να λάβετε στήριξη για συνεργασία με 
επιστημονικούς ή τεχνικούς εμπειρογνώμονες, 
όσον αφορά, για παράδειγμα, τη συλλογή 
αλιευτικών δεδομένων, τη δοκιμή νέων 
εργαλείων ή για στρατηγικές με στόχο τη 
μείωση των απορρίψεων, την προστασία των 
θαλάσσιων οικοσυστημάτων, τη διαχείριση των αλιευτικών 
πόρων, κλπ.

Ταμεία αλληλοβοήθειας για δυσμενή καιρικά φαινόμενα
Μπορείτε να λάβετε στήριξη για την ασφάλισή σας στο 

πλαίσιο ταμείων αλληλοβοήθειας, όσον αφορά 
την αποζημίωση ζημιών που οφείλονται σε:
• δυσμενή καιρικά φαινόμενα (καταιγίδες)
• περιβαλλοντικά συμβάντα (τοξικά φύκια).

ΑΛΙΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

Εκτός από την περίπτωση της προσωρινής και της 
μόνιμης παύσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων, όλες οι 
προαναφερόμενες μορφές στήριξης διατίθενται για τους 
αλιείς μικρής κλίμακας που αλιεύουν στα εσωτερικά ύδατα 
(συμπεριλαμβανομένης της αλιείας στον πάγο).

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δεν διατίθενται όλα τα προαναφερόμενα μέτρα σε όλα 
τα κράτη μέλη, ενώ οι ειδικοί όροι εφαρμογής του ΕΤΘΑ 
διαφέρουν από χώρα σε χώρα, ακόμη και από περιοχή σε 
περιοχή εντός της ίδιας χώρας.
Επικοινωνήστε με τη διαχειριστική αρχή του ΕΤΘΑ της 
χώρας σας για να μάθετε πότε και για ποιες μορφές 
στήριξης μπορείτε να υποβάλετε αίτηση:

https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/
body/national_authorities.pdf
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