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ΠΡΟΛΟΓΟΣ-ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ  

 

 
     Η Πτυχιακή αυτή εργασία εκπονήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα 

Αιτωλοακαρνανίας στην ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής του 

Τµήµατος Αλιείας στο Μεσολόγγι όπου Πραγµατοποίησα την Πρακτική µου Άσκηση 

από 01/04/2012 έως 30/09/2012.  

     Ο σκοπός αυτής της Εργασίας ήταν να προσδιορίσουµε το Θεσµικό 

πλαίσιο που ακολουθήθηκε  σχετικά µε τις Αποζηµιώσεις του ΕΛΓΑ σε σχέση µε την 

Αλιευτική Παραγωγή των ∆ηµόσιων Ιχθυοτροφείων Εκτατικής Καλλιέργειας, λόγω 

των ακραίων καιρικών φαινοµένων κατά το έτος 2008, στις Λιµνοθάλασσες 

Μεσολογγίου Αιτωλικού. Τα ∆ηµόσια Ιχθυοτροφεία που επλήγησαν από αυτά τα 

φαινόµενα ήταν Ενεργά και αποτελούσαν σηµαντική πηγή Εσόδων για το ∆ηµόσιο 

αλλά και για την τοπική οικονοµία, οπότε το θέµα αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως 

προς την αποτίµηση των γεγονότων που συνέβησαν το 2008 αλλά και την διαδικασία 

των δράσεων για την αντιµετώπιση των ζηµιών  που υπέστησαν Οι Αλιευτικοί 

Συνεταιρισµοί που Μίσθωναν τα Ιβάρια ή ∆ιβάρια (Παραδοσιακά Εκτατικά 

Ιχθυοτροφεία Λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού). 

     Αυτή η Εργασία δεν θα γινόταν χωρίς την πολύτιµη Βοήθεια του 

Αξιότιµου Κυρίου Ευάγγελου ∆ηµητρίου, Προϊστάµενου του Τµήµατος Αλιείας της 

∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Αιτωλοακαρνανίας της 

Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, Τον οποίο και θέλω να ευχαριστήσω 

για την πολύτιµη βοήθεια του και για την εµπιστοσύνη του προς εµένα για την 

εκπόνηση της Εργασίας αυτής. 

     Τέλος θέλω να ευχαριστήσω τον ∆ρ. Γεώργιο Κατσέλη Επίκουρο 

Καθηγητή Του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του 

Τµήµατος Υδατοκαλλιεργειών και Αλιευτικής ∆ιαχείρισης για την υποστήριξη του 

για και την βοήθεια του σε όλα τα στάδια της Πτυχιακής Εργασίας. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η πτυχιακή αυτή εργασία έχει θέµα και ασχολείται µε το θεσµικό και νοµικό 

πλαίσιο για την εφαρµογή και καταβολή οικονοµικών ενισχύσεων – αποζηµιώσεων 

των Αλιευτικών Συνεταιρισµών λόγω των δυσµενών και ακραίων καιρικών 

φαινοµένων, τα οποία έλαβαν χώρα τους µήνες Νοέµβριο και ∆εκέµβριο του 2008 

στο Σύµπλεγµα των Λιµνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού. Όλοι αυτοί οι 

συνεταιρισµοί µίσθωναν τα δηµόσια αυτά ιχθυοτροφεία µε εκτατικής µορφής 

καλλιέργεια ιχθύων παραδοσιακού χαρακτήρα, τα λεγόµενα ιβάρια ή διβάρια, τα 

οποία υπέστησαν σοβαρές ζηµιές τόσο σε τεχνικά µέσα αλλά και σε αλιευτική 

παραγωγή, µε θανάτους και διαφυγή των ψαριών.  

Έπειτα τα αρµόδια Υπουργεία Σύνταξαν και νοµοθέτησαν τις ∆ιατάξεις και 

τις αποφάσεις τους, ύστερα από τις Ευρωπαϊκές Νοµοθετικές Κατευθύνσεις, ώστε να 

αποζηµιωθούν οι αλιείς από τις καταστροφές που υπέστησαν. Οι νοµοθετικές αυτές 

διατάξεις και Υπουργικές Αποφάσεις οδήγησαν τις αρµόδιες υπηρεσίες να προβούν 

σε διεκπεραιώσεις των αιτηµάτων των συνεταιρισµών και των µελών τους για να 

αποζηµιωθούν από την πολιτεία, µε συγκεκριµένες απαιτήσεις από τους 

ενδιαφερόµενους όπως : Αρχικές αιτήσεις, δικαιολογητικά, τελικές αιτήσεις, 

πιστοποίηση των ζηµιών από 30% και πάνω. Επίσης οι διατάξεις αυτές έδωσαν τις 

κατευθύνσεις στα Αρµόδια Όργανα να κινηθούν και να προβούν σε λύση των 

ζητηµάτων που αφορούσαν την όλη διαδικασία. ∆ηλαδή από τα περιεχόµενα της 

Κοινής Υπουργικής Απόφασης αυτής κινήθηκε ο µηχανισµός του Ε.Λ.Γ.Α. και 

άλλων Αρµόδιων Φορέων. Τα οποία περιεχόµενα είναι: ∆ικαιολογητικά Φυσικών και 

Νοµικών Εκπροσώπων, Θεσµοθέτηση αρµοδιοτήτων για την κάθε υπηρεσία, 

θεσµοθέτηση του τρόπου υπολογισµού της ζηµιάς, θεσµοθέτηση και οδηγία για την 

παραλαβή και διεκπεραίωση των αιτήσεων, θεσµοθέτηση τρόπου πιστοποίησης των 

καιρικών συνθηκών κ.τ.λ.. Ύστερα από όλες αυτές τις διατάξεις τα αρµόδια όργανα 

κινήθηκαν αναλόγως στον γραφειοκρατικό τοµέα αλλά και µε επιστηµονικές 

µεθόδους υπολόγισαν τις ζηµιές για κάθε συνεταιρισµό ξεχωριστά, όσο για τα 

τεχνικά και τόσο για την παραγωγή. Επίσης οι αρµόδιοι φορείς αυτοί µε γνώµονα την 

Κοινή Υπουργική Απόφαση πιστοποίησαν τα γεγονότα µε επιστηµονικές µεθόδους 

και αποφάσισαν για την έγκριση των ενισχύσεων αυτών αλλά και τους διάφορους 
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ελέγχους µε την σύνταξη επιστηµονικών µελετών και εκθέσεων. Και τέλος 

εφάρµοσαν τις διατάξεις αυτές κατά γράµµα όπως όριζε ο νόµος. Ύστερα από όλη 

την διαδικασία διαπιστώθηκαν πολλές παραλείψεις και λανθασµένες ενέργειες εκ 

µέρους των Συνεταιρισµών αλλά και των µελών τους. Οι οποίες είχαν αποκλείσει 

τους δικαιούχους από το πρόγραµµα αυτό. Και όπως διαπιστώθηκε οι παραλείψεις 

και τα λάθη είχαν γραφειοκρατικό χαρακτήρα όπως: Έλλειψη ∆ικαιολογητικών, µη 

υποβολή αιτήσεων και φακέλων και λάθη εκ µέρους των αλιέων σε σχέση µε τις 

δηλώσεις  στην εφορία.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

 
        

        Ο σκοπός αυτής της Εργασίας είναι να ερευνηθεί το νοµικό – Θεσµικό αλλά και 

το ∆ιοικητικό πλαίσιο κατά το οποίο οι Αρµόδιοι Φορείς κινήθηκαν, ώστε να 

αποφασίσουν τα Αρµόδια Υπουργεία για την Καταβολή των Κρατικών Ενισχύσεων 

σε εµπλεκόµενους Αλιείς και τα ∆ηµόσια Μισθωµένα Ιχθυοτροφεία, που έχουν 

Μισθωθεί σε Αγροτικούς Αλιευτικούς Συνεταιρισµούς, για τις ζηµιές που υπέστησαν 

στο Σύµπλεγµα Λ/Θ Μεσολογγίου-Αιτωλικού τον Νοέµβριο και ∆εκέµβριο του 2008, 

λόγω της Ξαφνικής και Απότοµης  Κακοκαιρίας-Θεοµηνίας, που ναι µεν είναι µικρής 

και µη συχνής εµφάνισης και διάρκειας αλλά είναι µεγάλης έντασης, µε 

καταστρεπτικά αποτελέσµατα. Και ακόµη να παρουσιάσω τον τρόπο και τις µεθόδους 

µε τις οποίες πιστοποιήθηκαν οι Ζηµιές αυτές. Επίσης να αναδείξω τις αδυναµίες και 

προβλήµατα που δεν επέτρεψαν την Καταβολή των Ενισχύσεων σε ∆ικαιούχους. 

       Για να καταλάβουµε το θέµα ας αναλύσουµε το ορισµό: Θεοµηνία ή ∆υσµενείς 

καιρικές συνθήκες ορίζονται ως Ισχυροί άνεµοι πάνω από 200Km/ώρα και 
πληµµύρες πάνω από 30cm από την επιφάνεια των Υδάτων. Και χαρακτηρίζονται 

από την απότοµη εµφάνιση και µε ισχυρή Ένταση µικρής συνήθως διάρκειας και όχι 

συχνής εµφάνισης. Για να χαρακτηριστεί ένα καιρικό φαινόµενο ως Θεοµηνία ή 

∆υσµενείς Καιρικές Συνθήκες θα πρέπει να τεκµηριωθεί από Μετεωρολογικά και 

Φυσικοχηµικά στοιχεία και µε σύνταξη Έκθεσης από τον Επιστηµονικό και 

Ελεγκτικό Φορέα ( Υπουργική Απόφαση 186570/30-12-2011 ΦΕΚ 3224/Β΄), τα 

οποία πάρθηκαν από το Σύστηµα Τηλεµετρίας Μετεωρολογικών και Φυσικοχηµικών 

Παραµέτρων  και το διαχειρίζεται η ∆/νση Αλιείας Αιτωλ/νιας και ακόµη θα πρέπει 

να συνταχθεί Έκθεση Εκτίµησης Ζηµιάς και Αυτοψία από τον ΕΛΓΑ αλλά και από 

τον Αρµόδιο Υπάλληλο της ∆/νσης Αλιείας σε σηµεία της Περιοχής µε την 

αναφερόµενη Καταστροφή, ύστερα από την έκθεση αλλά και τις εκτιµήσεις και 

πιστοποιήσεις των ζηµιών ορίζεται µια επιτροπή από τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ, η 

οποία αποφάσισε για τους δικαιούχους. 

    Σε αυτήν την Μελέτη θα διερευνηθούν τα αίτια και οι αδυναµίες, οι οποίες δεν 

επέτρεψαν στους ∆ικαιούχους να λάβουν την Ενίσχυση και Επίσης είναι σηµαντικό 

να µάθουµε πως και µε ποια κριτήρια αξιολογείται µια φυσική καταστροφή έντονου 

χαρακτήρα , που σαν άµεσο αποτέλεσµα πλήττει τους αλιείς και την αλιευτική 

παραγωγή στην Λ/Θ Μεσολογγίου-Αιτωλικού. 

        Έτσι σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριµένα µε την 2008/C84/06 

Επίσηµη Ευρωπαϊκή Εφηµερίδα, παράγραφος 4.4, οι Κρατικές Ενισχύσεις Λόγω 

Έκτακτων Καιρικών Φαινοµένων ή Θεοµηνιών εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα 

εξετάσει και θα αξιολογήσει τα γεγονότα ή τις Θεοµηνίες, µε σύσταση Επιτροπής 

ύστερα από την Έκθεση των ζηµιών, τότε οι αποζηµιώσεις µπορούν να φτάσουν ως 

το 100% της υλικής αποζηµίωσης. ∆ηλαδή οι Ενισχύσεις για να καταβληθούν στους 

αλιείς που ζηµιώθηκαν από την κακοκαιρία έπρεπε να χαρακτηριστούν ως 

Θεοµηνίες, γι’ αυτό συντάχθηκαν Εκθέσεις µε στοιχεία των γεγονότων αυτών, που 

πιστοποίησαν την κακοκαιρία µε βάση τα µετεωρολογικά στοιχεία που θα 

περιγράψουµε παρακάτω στην Εργασία αυτή. 

        Οι Εκθέσεις αυτές αποτέλεσαν ως εκτίµηση, όπως ορίστηκε από την Κ.Υ.Α. 

ΦΕΚ 3224/Β΄/2011 και από την  ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 281245/2008 -

 ΦΕΚ 628/Β'/9.4.2008 που αυτές πιστοποίησαν την ύπαρξη θεοµηνίας στις ηµεροµηνίες 
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22/11/2008 και 4/12/2008 καθώς και τις ζηµιές που προκλήθηκαν ή όχι από αυτήν 

την Κακοκαιρία καθώς και τις Οικονοµικές και υλικές απώλειες, είχαν συνταχθεί για 

την αξιολόγηση της γενικότερης κατάστασης, ύστερα από τις αιτήσεις που υποβάλανε 

οι εµπλεκόµενοι φορείς. Οι Εκθέσεις αυτές κοινοποιήθηκαν µέσω του Υπουργείου 

Γεωργίας στην Ε.Ε. και στο ΕΛΓΑ, ώστε να υπάρξει απόφαση για την λήψη µέτρων 

σχετικά µε τα γεγονότα. Οι Εκθέσεις αυτές έπρεπε να πιστοποιήσουν τις ζηµιές πάνω 

από το 30% της Αλιευτικής Παραγωγής για κάθε είδος, ώστε να αποζηµιωθούν και 

να πιστοποιήσουν την Εµφάνιση Θεοµηνίας . 

         Τα αποτελέσµατα της Επιτροπής αλλά και των  Εκθέσεων αυτών βασίστηκαν 

στα στοιχεία της Ιχθυόσκαλας Μεσολογγίου ( Στοιχεία ∆ηλωθείσας παραγωγής 

Αλιευµάτων) και µε την καταγραφή των µετεωρολογικών στοιχείων µέσω της 

Επιστηµονικής Πλατφόρµας του Τµήµατος Αλιείας στης Περιφερειακής ενότητας 

Αιτωλοακαρνανίας (Σύστηµα Τηλεµετρίας Μετεωρολογικών & Φυσικοχηµικών 

Παραµέτρων), τα οποία θα παρουσιαστούν στην µελέτη αυτή και οφείλουµε να 

παραθέσουµε ότι ναι µεν πιστοποιήθηκαν τα καταστρεπτικά αποτελέσµατα της 

Θεοµηνίας τόσο από τις Εκθέσεις και Αυτοψίες και ορίστηκαν οι ∆ικαιούχοι από 

τους οποίους µόνο ένας Αλιευτικός Συνεταιρισµός πήρε την ενίσχυση και όχι όλα τα 

µέλη του λόγω µη πληρότητας των φακέλων που προσκόµισαν αλλά και της µη 

δηλωθείσας αλιευτικής παραγωγής στην Ιχθυόσκαλα Μεσολογγίου. Τέλος από τα 13 

µέλη του Αλιευτικού Συνεταιρισµού που κρίθηκε δικαιούχος µόνο τα 5 µέλη 

κρίθηκαν δικαιούχοι και τα υπόλοιπα 7 µέλη κρίθηκαν ως µη δικαιούχοι λόγω 

έλλειψης βεβαιώσεων µερισµάτων και της µη δήλωσης των µερισµάτων τους στο Ε1 

του 2009, πράγµα το οποίο όφειλαν σύµφωνα  µε την προαναφερόµενη Κ.Υ.Α.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ο 
- ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

1.1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΙ 

 

        Για να κατανοήσουµε το θέµα που µελετάται στην παρούσα εργασία και 

περιγράφεται στο κεφάλαιο αυτό, θα πρέπει να περιγράψουµε και να αναλύσουµε 

τους ορισµούς αλλά και τις βασικές έννοιες όπως ορίστηκαν από την Κ.Υ.Α. ΦΕΚ 

3224/Β΄/2011 και από την  ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 281245/2008 -

 ΦΕΚ 628/Β'/9.4.2008, σύµφωνα µε τις Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραµµές και 

συγκεκριµένα από την 2008/C84/06 Επίσηµη Ευρωπαϊκή Εφηµερίδα, καθώς και να 

περιγράψω την παρούσα απόφαση που σύµφωνα µε αυτήν κινήθηκαν οι Αρχές για 

την Ενίσχυση των αλιέων λόγω θεοµηνίας κατά το έτος 2008 στις ∆ηµόσιες 

Ιχθυοκαλλιέργειες των Λιµνοθαλασσών Μεσολογγίου και Αιτωλικού. 

 

(1) Αλιευτική Παραγωγή 

      Ως Αλιευτική Παραγωγή ορίζεται η παραγωγή που προέρχεται από την 

εκµετάλλευση µισθωµένων Λιµνοθαλασσών και ∆ιβαριών/Ιχθυοτροφείων. 

 

(2) Παραγωγή 

      Ως παραγωγή νοείται µόνο η πρωτογενής αλιευτική παραγωγή. Προϊόντα που 

έχουν υποστεί οποιαδήποτε επέµβαση ή προϊόντα µεταποίησης δεν ενισχύονται. 

 

(3) Όσον αφορά την αλιευτική δραστηριότητα 

      Ο όρος ∆ιβάρι ή Ιχθυοτροφείο αναφέρεται στις παραδοσιακές αυτόνοµες 

ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις, τους φραγµούς και τα στόµια που λειτουργούν 

στην Λιµνοθάλασσα Μεσολογγίου – Αιτωλικού και κάθε παρόµοια κατάσταση. 

  

(4) Λιµνοθάλασσα    

 Ο όρος Λιµνοθάλασσα αναφέρεται σε µια φυσική ή τεχνητή, υφάλµυρη, αλµυρή ή 

υπεράλµυρη υδάτινη έκταση συνδεδεµένη γεωγραφικά µε την ακτογραµµή από την 
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πλευρά της ξηράς και η οποία διατηρεί αµφίδροµη ανταλλαγή νερού µε την ανοικτή 

θάλασσα, µέσω φυσικών ή τεχνητών στοµίων. Το σύµπλεγµα των λιµνοθαλασσών 

Μεσολογγίου – Αιτωλικού περιλαµβάνει από Ανατολή προς ∆ύση τις εξής 

λιµνοθάλασσες: Ανατολική Κλείσοβα, Κλείσοβα, Κεντρική Λιµνοθάλασσα, 

Λιµνοθάλασσα Αιτωλικού, θολή και Παλαιοπόταµος. Στην Κεντρική Λιµνοθάλασσα 

υπάρχουν τα ιχθυοτροφεία Τουρλίδα, Βασιλάδι, Κόµα, Σχοινιάς και Προκοπάνιστος 

ή όπως αυτά διαιρούνται κατά την διαδικασία της µίσθωσής. 

 

(5) Αλιέας 

            Για την νοµοτέλεια της απόφασης αποζηµιώσεων λόγω δυσµενών καιρικών 

φαινοµένων, ως Αλιέας νοείται ο κάτοχος ατοµικής επαγγελµατικής άδειας αλιείας σε 

ισχύ, ο οποίος την περίοδο της ζηµιάς (Νοέµβριος, ∆εκέµβριος 2008) ήταν ενεργό 

µέλος µισθωτή Αλιευτικού Συνεταιρισµού, που κατείχε εκµετάλλευση ιχθυοτροφείου 

στην Λ/Θ Μεσολογγίου – Αιτωλικού το αλιευτικό έτος 2008. Ειδικότερα 

προκειµένου το ενήλικο φυσικό πρόσωπο που ασχολείται στην αλιεία να 

χαρακτηρισθεί:  

«επαγγελµατίας αλιέας ενεργό µέλος µισθωτή Αλιευτικού Συνεταιρισµού θα πρέπει 

να πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

Α) ο αλιέας να ήταν µέλος µισθωτή συνεταιρισµού αποδεδειγµένα ενεργός στην 

αλιευτική εκµετάλλευση µισθίου, το αλιευτικό έτος 2008, κατά την περίοδο των 

καταστροφών. 

Β) ήταν κάτοχος ατοµικής επαγγελµατικής άδειας σε ισχύ κατά το έτος 2008. 

 

(6) «Ευρύτερη περιοχή της εκµετάλλευσης»  

     Είναι η περιοχή στα πλαίσια της οποίας οι αποστάσεις µεταξύ µονίµου κατοικίας 

του αλιέα, όπως αυτή δηλώνεται από τον αιτούντα, στο έντυπο Ε1 της Φορολογικής 

∆ήλωσης, είναι τέτοιες, ώστε να δικαιολογούν µέχρι και καθηµερινές µεταβάσεις για 

προσωπική παρακολούθηση και ασχολίες σ’ αυτή και οπωσδήποτε δεν είναι 

µεγαλύτερες των 150Km.  

 

(7) «Εισόδηµα αναφοράς» 

      Είναι το εισόδηµα προς το οποίο συγκρίνεται το εισόδηµα του αλιέα και για το 

συγκεκριµένο πρόγραµµα καθορίστηκε στο ποσό των 15.000,00 Ευρώ. 
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(8) «Αγροτικά εισοδήµατα» χαρακτηρίζονται: 

     Α) Τα εισοδήµατα από τη γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, καθώς και τα δασικά 

εισοδήµατα. 

      Β) Τα εισοδήµατα από αγροβιοτεχνία, αγροτουρισµό και αγροπεριβαλλοντικές 

δραστηριότητες, εφόσον οι επενδύσεις έχουν ενταχθεί σε Πρόγραµµα του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 

       Γ) Η οποιαδήποτε µορφή ενίσχυσης (Ενιαία ενίσχυση, εξισωτική αποζηµίωση, 

επιδοτήσεις συνδεδεµένων καθεστώτων κ.λ.π.) που λαµβάνουν οι αλιείς από το 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων. 

        ∆) Το εισόδηµα από τις λαϊκές αγορές, εφόσον ο αλιέας έχει και άδεια 

παραγωγού λαϊκών αγορών. 

         Ε) Το εισόδηµα από παροχή αγροτικής εργασίας σε δασαρχεία, αγροτικές 

εκµεταλλεύσεις τρίτων. 

 

(9) Ζηµιά 

     Ο όρος «Ζηµιά» αναφέρεται στην αλιευτική παραγωγή ή στα µέσα παραγωγής. Οι 

έµµεσες ζηµιές π.χ. επιπλέον έξοδα, διαφυγόν κέρδος, κλπ. ∆εν θεωρούνται ζηµιές 

που µπορούν να ενισχυθούν. Το ποσοστό της ζηµιάς υπολογίζεται στο σύνολο των 

οµοειδών εκµεταλλεύσεων που κατέχει ο δικαιούχος. 

 

(10) Θεοµηνία – δυσµενείς καιρικές συνθήκες 

Ο όρος «θεοµηνία» περιλαµβάνει τους σεισµούς, τις χιονοστιβάδες, τις 

κατολισθήσεις και τις πληµµύρες. 

  

    - Σεισµός, τέτοιας έντασης που αντικειµενικά µπορεί να επιφέρει ζηµιές στη 

αλιευτική παραγωγή, καθώς και στο αλιευτικό κεφάλαιο. Τέτοιας έντασης θεωρείται 

σεισµός µεγαλύτερος των 5,5 βαθµών της κλίµακας Richter ή 6 βαθµών της 

κλίµακας Mercalli ή εφόσον η περιοχή κηρυχθεί σεισµόπληκτος. 

    - Κατολίσθηση, όπου µάζες εδαφών µετακινούνται ή αποσπώνται, κυρίως 

λόγω έντονων βροχοπτώσεων, χιονοπτώσεων, σεισµών, κλπ., καταστρέφοντας 

την επιφάνεια και παρασύροντας τα µέσα παραγωγής ή δηµιουργώντας 

ανυπέρβλητα εµπόδια στην ανθρώπινη δραστηριότητα, και εφόσον η ζηµιά 

δεν οφείλεται στην επίδραση ανθρώπινου παράγοντα. 
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    - Πληµµύρα, η υπερχείλιση λίµνης ή ποταµού, και η έξοδος των υδάτων σε 

χερσαία ζώνη προκαλώντας καταστροφές/ ζηµιές στην παραγωγή ή στα µέσα 

παραγωγής. 

    - Χιονοστιβάδα, µεγάλη ποσότητα χιονιού που αποσπάται από την αρχική 

του θέση, κατρακυλά σε πλαγιά βουνού, παρασύροντας όλο και µεγαλύτερες 

µάζες χιονιού, αποκτώντας τελικά τεράστιο και ιδιαίτερα καταστροφικό όγκο. 

 

Ο όρος «δυσµενείς καιρικές συνθήκες» περιλαµβάνει ζηµιές που οφείλονται 

σε ένα µόνο κλιµατικό φαινόµενο, που απέχει σηµαντικά από το κατά µέσο 

όρο, τοπικά αναµενόµενο ή σε διακυµάνσεις της έντασης ενός φυσικού 

παράγοντα και εφόσον το επίπεδο ζηµιών φθάνει ένα κατώτατο όριο, το οποίο 

καθορίζεται σε 30%. 

  

    Ως «δυσµενείς καιρικές συνθήκες» θεωρούνται τα παρακάτω 

κλιµατικά φαινόµενα: 

  

    - Παγετός, θεωρείται η πτώση της θερµοκρασίας του αέρα, µε βάση 

µετεωρολογικά όργανα µέτρησης και καταγραφής, σε τιµή κάτω των µηδέν 

(0° C) βαθµών Κελσίου. 

  

    - Χαλάζι, είναι η πτώση στο έδαφος στερεών ατµοσφαιρικών 

κατακρηµνισµάτων, των χαλαζοκόκκων, οι οποίοι είναι τεµαχίδια πάγου 

διαφόρων σχηµάτων. 

    - Ανεµοθύελλα είναι ο σφοδρός επιφανειακός άνεµος ιδιαίτερα µεγάλης 

έντασης τουλάχιστον 8Beaufort. 

    - Υπερβολικές βροχοπτώσεις, θεωρούνται οι βροχοπτώσεις που 

χαρακτηρίζονται από µεγάλη ένταση (µεγάλα ύψη βροχής, ραγδαιότητα), από 

µεγάλη χρονική διάρκεια ή εµφάνιση συνεχών επεισοδίων βροχοπτώσεων 

εντός εποχής. 

    - Υψηλές θερµοκρασίες, είναι το φαινόµενο κατά το οποίο η θερµοκρασία 

του αέρα υπερβαίνει τις αντίστοιχες κανονικές για την εποχή τιµές, τόσο σε 

ένταση (διαφορά υπέρβασης) όσο και σε χρονική διάρκεια, µε βάση 

µετεωρολογικά όργανα µέτρησης και καταγραφής. 
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    - ∆ιακυµάνσεις θερµοκρασίας είναι η εµφάνιση µεγάλων θερµοκρασιακών 

διαφορών ηµέρας - νύχτας (µεγάλου ηµερήσιου θερµοµετρικού εύρους). 

    - Χιονοπτώσεις, είναι η πτώση χιονιού µεγάλης έντασης ή χρονικής 

διάρκειας, µε αποτέλεσµα το αυξηµένο βάρος συσσώρευσης ή τη µεγάλη 

χρονική διάρκεια διατήρησης της χιονοκάλυψης. 

    - Ξηρασία, θεωρείται η έλλειψη επαρκών βροχοπτώσεων (ύψη βροχής κάτω 

από κανονικά επίπεδα) για παρατεταµένη χρονική περίοδο προκαλώντας 

ζηµιές στην παραγωγή ή στα µέσα παραγωγής. Ειδικότερα από την 1η 

Ιανουαρίου 2011, η ενίσχυση για ζηµιές που θα προκληθούν από ξηρασία θα 

καταβάλλεται µόνο εάν το άρθρο 9 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, «Για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής 

δράσης στον τοµέα πολιτικής των υδάτων» εφαρµόζεται πλήρως στον τοµέα 

της γεωργίας στην Ελλάδα και εάν η Ελλάδα έχει θεσπίσει σύστηµα που να 

εξασφαλίζει ότι το κόστος των υπηρεσιών παροχής ύδατος στη γεωργία 

ανακτάται µέσω επαρκούς εισφοράς του συγκεκριµένου τοµέα. 

  

    Οποιοδήποτε κλιµατικό φαινόµενο καλύπτεται κατά τη συνήθη πρακτική 

της ασφαλιστικής κάλυψης δεν µπορεί να ενταχθεί σε πρόγραµµα κρατικών 

ενισχύσεων.  

    Εν κατακλείδι τα φαινόµενα αυτά, θεοµηνία και ∆υσµενείς καιρικές 

συνθήκες χαρακτηρίζονται ως σπάνια, σύντοµης διάρκειας και υψηλής 

εντάσεως. 

 

 

(11) Ασφαλιστική Ενηµερότητα 

     Είναι το έγγραφο, οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα, σύµφωνα µε το οποίο ο 

δηλών έχει ασφαλίσει κύρια στοιχεία της εκµετάλλευσης του σε ασφαλιστικό φορέα 

για τουλάχιστον ένα από τους ασφαλίσιµους κινδύνους. Η ασφάλιση θα πρέπει να 

αναφέρεται σε πλήρες έτος και όχι σε µία χρονική περίοδο     
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1.2 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

- ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

 

   Οι επαγγελµατίες αλιείς που ήταν ενεργά µέλη σε Αλιευτικούς Συνεταιρισµούς, οι 

οποίοι µίσθωναν την Παραδοσιακή Ιχθυοσυλληπτική Μονάδα ή ∆ιβάρι, κατά το Έτος 

2008, στο σύµπλεγµα των Λιµνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού  και 

επλήγησαν από τις θεοµηνίες – δυσµενείς καιρικές συνθήκες τους µήνες Νοέµβριο 

και ∆εκέµβριο του 2008, σύµφωνα µε την  Κ.Υ.Α. ΦΕΚ 3224/Β΄/2011 και από την  

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 281245/2008 - ΦΕΚ 628/Β'/9.4.2008, σύµφωνα µε τις 

Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραµµές και συγκεκριµένα από την 2008/C84/06 

Επίσηµη Ευρωπαϊκή Εφηµερίδα, θα πρέπει να πληρούν προϋποθέσεις για να 

αποζηµιωθούν οι οποίες ορίζονται από τις παραπάνω Κ.Υ.Α. και είναι: 

 

(1) Ο ∆ικαιούχος να έχει ασφαλιστική ενηµερότητα. 

 

(2) Η εκµετάλλευση θα πρέπει να είναι νόµιµη σύµφωνα µε την Αλιευτική 

Νοµοθεσία. 

 

(3) Οι ζηµιές να οφείλονται σε θεοµηνίες και δυσµενείς καιρικές συνθήκες. 

 

(4) Οι ∆ικαιούχοι να έχουν ζηµιωθεί στο 30% και άνω για κάθε παραγόµενο είδος, σε 

σύγκριση µε την µέση την µέση απόδοση της προηγούµενης τριετίας, σε αυτήν την 

περίπτωση κατά τα έτη 2005 ως το 2007, εφόσον η ζηµιά προκλήθηκε τον 

Νοέµβριο/∆εκέµβριο του 2008. 

 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 
 

Στις περιπτώσεις εξαιρέσεων συµπεριλαµβάνονται τα εξής: 

 

1. Σε αλιείς, που δεν είναι κάτοχοι Αριθµού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 

2. Για ζηµιές σε αλιευτικές εκµεταλλεύσεις που αναπτύσσονται κατά παράβαση 

των Νόµων και των Υπουργικών Αποφάσεων. 

3. Για ζηµιές σε αλιευτικές εκµεταλλεύσεις που δεν τηρούνται οι 

προβλεπόµενες από την Εθνική και Κοινοτική Νοµοθεσία διατάξεις σχετικές 

µε την νόµιµη λειτουργία τους. 

4. Για ζηµιές που οφείλονται σε αµέλεια, υπαιτιότητα ή παράλειψη του 

αιτούντος ή τρίτου. 

5. Για ζηµιές που προέκυψαν, διευρύνθηκαν ή επεκτάθηκαν λόγω της µη 

έγκαιρης λήψης µέτρων για την αποκατάσταση των ζηµιών αυτών. 

6. Για ζηµιές σε εκµεταλλεύσεις που έχουν ενισχυθεί µέσα από Ευρωπαϊκά 

Προγράµµατα Ενίσχυσης π.χ. ΕΠΑΛ – Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας 

και δεν έχει παραληφθεί το έργο ή δεν ολοκληρώθηκε σύµφωνα µε την 

εγκεκριµένη µελέτη. Στην περίπτωση που το έργο έχει ολοκληρωθεί, οι 

δικαιούχοι θα ενισχύονται µόνο προς το ποσοστό της ιδιωτικής συµµετοχής 

στο έργο. 

7. Στους δικαιούχους που είναι ήδη ενταγµένοι σε άλλο πρόγραµµα για τη 

ζηµιωθείσα παραγωγή ή τα ζηµιωθέντα µέσα και εξακολουθούν να 

επιδοτούνται. 
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8. Σε περίπτωση που υποβάλλονται ψευδείς δηλώσεις ή παραπλανητικών 

στοιχείων, που αφορούν σηµαντικά στοιχεία της εκµετάλλευσης και 

ενδεικτικά το καθεστώς εκµετάλλευσης, έκταση καλλιέργειας, υπόδειξη 

άλλης εκµετάλλευσης, φορολογικά στοιχεία κλπ. 

9. Σε παραγωγούς που αλλοίωσαν την εικόνα της εκµετάλλευσης µε επεµβάσεις 

εκ των υστέρων. 

10. Σε όσες εκµεταλλεύσεις υποχρεούνται να τηρούν βιβλία και δεν διαθέτουν ή 

δεν παρέχουν στοιχεία παραγωγής καθώς και οικονοµικά στοιχεία. 

11. α. Σε φυσικά πρόσωπα ή νοµικά πρόσωπα για διαφυγόντα κέρδη λόγω 

υποβάθµισης της ποιότητας της πρώτης ύλης ή της µη διάθεσης των 

προϊόντων σε συγκεκριµένη εποχή.                                                                                                    

β. Σε νοµικά πρόσωπα για διαφυγόντα κέρδη σε περίπτωση καταστροφής ή 

υποβάθµισης της πρώτης ύλης. 

12. Σε Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου και σε Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού 

∆ικαίου του ευρύτερου ∆ηµοσίου Τοµέα, σε Νοµικά Πρόσωπα εισηγµένα 

στο Χρηµατιστήριο, σε υπό σύσταση Νοµικά Πρόσωπα. 

13. Σε εκµεταλλεύσεις οι οποίες δεν αναγράφονται στα αντίγραφα των Εντύπων 

Ε1 ή Ε9 της φορολογικής δήλωσης ή όπου απαιτείται. 

14. Για ζηµιές που πήραν ή θα πάρουν άµεσα ή έµµεσα οικονοµική ενίσχυση από 

άλλο φορέα του ∆ηµοσίου για ζηµιά που περιλαµβάνεται στην παρούσα, 

εφόσον αυτή είναι ίση ή µεγαλύτερη από αυτήν που προβλέπεται στην 

παρούσα Κ.Υ.Α., αλλιώς χορηγείται σε αυτούς η διαφορά, ώστε το άθροισµα 

των διαφόρων οικονοµικών ενισχύσεων να µην υπερβαίνει την προβλεπόµενη 

οικονοµική ενίσχυση στην παρούσα  Κ.Υ.Α. 

15. Σε αλιείς που δεν τηρούν τα αναγραφόµενα στην σχετική µε την αλιεία 

Νοµοθεσία. 

16. Σε αλιείς που δεν είναι κάτοχοι ατοµικής άδειας αλιείας. 

17. Σε αλιείς που δεν αποδεικνύουν ότι την περίοδο της ζηµιάς ήταν ενεργά µέλη 

του µισθωτή Αλιευτικού Συνεταιρισµού. 

18. Για ζηµιές που δεν υποβλήθηκε αρµοδίως η σχετική αναγγελία ζηµιάς 

έγκαιρα και σε χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο των 48 ωρών από την 

ηµεροµηνία της ζηµιάς.   

 

Σε σχέση µε τις ζηµιές που αφορούν το Αλιευτικό Κεφάλαιο – Αλιευτική Παραγωγή 

και το Πάγιο Κεφάλαιο – Μηχανολογικός Εξοπλισµός, δεν καταβάλλονται 

ενισχύσεις στις εξής περιπτώσεις. 

  

ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

 

1. Για ζηµιές που αφορούν την αλιευτική παραγωγή και οφείλονται σε 

καταστροφή των κτιριακών εγκαταστάσεων ή βλάβη του µηχανολογικού 

εξοπλισµού, όταν δεν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις καθώς και οι 

κανόνες κατασκευής και οι προϋποθέσεις ορθής λειτουργίας. 

2. Για ζηµιές που προκαλούνται στον γόνο. 

 

ΠΑΓΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 

1. Για ζηµιές σε κτιριακές εγκαταστάσεις ή µηχανολογικό εξοπλισµό των 

αλιευτικών εκµεταλλεύσεων όταν δεν πληρούνται οι κανόνες κατασκευής και 

ορθής λειτουργίας. 
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2. Για ζηµιές σε κτίρια ή µηχανολογικό εξοπλισµό που έχει απαξιωθεί 

οικονοµικά και λειτουργικά. 

3. Για ζηµιές σε σχέση µε το Πάγιο Κεφάλαιο ή Μηχανολογικό Εξοπλισµό, που 

προκλήθηκαν ή επεκτάθηκαν λόγω της µη λήψης µέτρων περιορισµού της 

ζηµιάς. 

4. Για τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισµό που χρησιµοποιείται για 

τυποποίηση, µεταποίηση, µεταφορά προϊόντων κλπ. 

5. Για ζηµιές σε δίχτυα. 

6. Για ζηµιές σε εξοπλισµό ο οποίος δεν είναι απαραίτητος ως προϋπόθεση για 

τη λειτουργία της εκµετάλλευσης, καθώς και σε εξοπλισµό εξειδικευµένο ή 

από ασυνήθη υλικά (π.χ. γεννήτριες αποθήκης, κλπ.)  

7. Σε µεταφερόµενα εργαλεία, όταν δεν φυλάσσονται σε ασφαλείς 

αποθηκευτικούς χώρους. 

8. Σε αλιευτικά σκάφη και στον εξοπλισµό τους. 

 

 

 

 

1.3 ΑΝΩΤΑΤΑ ΠΟΣΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ. 

 
1. Σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. ΦΕΚ 3224/Β΄/2011 και από την  

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 281245/2008 - ΦΕΚ 628/Β'/9.4.2008, 

σύµφωνα µε τις Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραµµές και 

συγκεκριµένα από την 2008/C84/06 Επίσηµη Ευρωπαϊκή 

Εφηµερίδα (Άρθρο 5), οι κρατικές οικονοµικές ενισχύσεις θα πρέπει 

να καταβάλλονται από τον ΕΛΓΑ το συντοµότερο δυνατόν από την 

επέλευση της ζηµιάς, προκειµένου να µην προκύπτουν τα ίδια 

οικονοµικά αποτελέσµατα µε τις ενισχύσεις λειτουργίας. 

2. Τα ανώτατα ποσά ενίσχυσης καθορίζονται σε 175.000,00 Ευρώ για το 

πάγιο κεφάλαιο και σε 90.000,00 Ευρώ για τα λοιπά, ανά δικαιούχο. 

Ποσά ενίσχυσης µικρότερα των 15,00 Ευρώ ανά δικαιούχο δεν 

χορηγούνται. 

 

  

1.4 ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ. 

 
         Τα αρµόδια όργανα που ορίστηκαν για την διεξαγωγή της διαδικασίας των 

αποζηµιώσεων, ήταν οι λεγόµενοι Ανταποκριτές του ΕΛΓΑ, ύστερα από τις 

προτάσεις του ∆ηµάρχου και διορίστηκαν από τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ είτε αυτοί που 

πρότεινε ο ∆ήµαρχος είτε από την επιλογή του Προέδρου του ΕΛΓΑ. Οι Αρµόδιοι 

αυτοί υπάλληλοι ανήκουν σε Τοπική Αυτοδιοίκηση της Περιοχής δηλαδή 

∆ήµο/∆ηµοτική κοινότητα/Τοπική κοινότητα. 

 

1.5 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΖΗΜΙΑΣ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ. 

 

         Το εξουσιοδοτηµένο όργανο, που σε αυτήν την περίπτωση είναι ο διορισµένος 

υπάλληλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και έχει οριστεί ως Ανταποκριτής του ΕΛΓΑ 

από τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ, είναι υποχρεωµένο να αναγγείλει στην έδρα του ΕΛΓΑ 

(περιφερειακό Υποκ/µα) την ηµεροµηνία ζηµιάς, το ζηµιογόνο αίτιο, τα ζηµιωθέντα 
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είδη, τις τοποθεσίες και την έκταση των ζηµιών. Η αναγγελία ζηµιάς είναι 

απαραίτητη προϋπόθεση ένταξης µιας ζηµιάς σε πρόγραµµα κρατικών ενισχύσεων. 

        Το αρµόδιο αυτό όργανο, κατά την αναγγελία ζηµιάς, εφόσον έχει στην διάθεση 

του στοιχεία από αρµόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς (π.χ. Γεωτεχνικές Υπηρεσίες, 

Μετεωρολογικούς Σταθµούς, ∆ηµοτικές Ενότητες, Γεωργικούς Συνεταιρισµούς, 

Αγροτικούς Συλλόγους) τα υποβάλλει στο αρµόδιο Υποκ/µα του ΕΛΓΑ. 

         Αµέσως µετά την αναγγελία της ζηµιάς και σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, κατά 

την κρίση του Υποκ/τος ανάλογα µε το ζηµιογόνο αίτιο και έως 10 ηµέρες το 

µέγιστο, ο Συνεταιρισµός του οποίου η εκµετάλλευση ζηµιώθηκε σε ποσοστό 

µεγαλύτερο από τα όρια που προβλέπονται από την παρούσα απόφαση, δικαιούται να 

υποβάλλει την Αρχική Αίτηση Χορήγησης Ενίσχυσης (Άρθρο 7). 

           

 

1.6 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

 

1.      Υποβολή Αίτησης, µε όλα τα δικαιολογητικά, µετά την έγκριση από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του προγράµµατος για αντιστάθµιση των 

ζηµιών, µέσω του προγράµµατος κρατικών ενισχύσεων, εκδίδεται από 

τον ΕΛΓΑ ανακοίνωση Τύπου µε την οποία καθορίζεται συγκεκριµένη 

ηµεροµηνία για την έναρξη και λήξη του χρόνου υποβολής των τελικών 

Αιτήσεων Χορήγησης Ενίσχυσης, µε όλα τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά, όπως ορίστηκε από την απόφαση αυτή και τα οποία 

κατονοµάστηκαν στην ανακοίνωση αυτή. Η συνολική διάρκεια όλης της 

προαναφερόµενης διαδικασίας ορίστηκε στις 10 εργάσιµες µέρες. Οι 

Αιτήσεις θεωρούνται έγκυρες, εφόσον έχουν υποβληθεί εντός του 

χρονικού διαστήµατος µε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Το 

αρµόδιο Υποκ/µα θα έπρεπε να µεριµνήσει εγκαίρως, από την έναρξη 

της Υποβολής των ∆ηλώσεων και ήταν υποχρεωµένο να ειδοποιήσει 

τους ενδιαφερόµενους για τυχόν έλλειψη δικαιολογητικών στον φάκελο 

υποβολής της Αίτησης τους, και να υποβάλλουν συµπληρωµατική 

Αίτηση µε τα δικαιολογητικά που έλειπαν και ακόµη να συντάξει 

πρακτικό µε την ηµεροµηνία που ειδοποιήθηκαν, σε συνεργασία µε τον 

ανταποκριτή του ΕΛΓΑ. 

2.      Όλες οι Αιτήσεις υποβλήθηκαν στα Αρµόδια Όργανα του ∆ήµου ή 

∆ηµοτικής Ενότητας ή Τοπικής Κοινότητας, από τον ίδιο τον κάτοχο ή 

από ένα τρίτο πρόσωπο. Κάθε µέλος του Αλιευτικού Συνεταιρισµού 

υπέβαλλε Αίτηση καθώς και κάθε Αίτηση για τον Συνεταιρισµό. Αν ο 

Αλιέας κατέχει και άλλες εκµεταλλεύσεις σε άλλο ∆ήµο, τότε θα πρέπει 

να υποβάλλει και άλλη µια Αίτηση, χωρίς την πληρότητα φακέλου, µε 

την προϋπόθεση να έχει επισηµανθεί ο ∆ήµος στον οποίο υποβλήθηκε ο 

πλήρης φάκελος και ότι τα δικαιολογητικά θα καλύπτουν το σύνολο των 

δραστηριοτήτων του σε όλους τους δήµους. Σε περιπτώσεις 

καθυστερήσεων υποβολής των Αιτήσεων, οι Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές 

µόνο εάν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας στον Αιτούντα, οι οποίοι 

αποδεικνύονται µε επίσηµα στοιχεία και εφόσον αυτή υποβάλλεται 

εντός του µήνα από τη λήξη του γεγονότος ανωτέρας βίας. Η Αίτηση 

Χορήγησης Ενίσχυσης υποβάλλεται σε κάθε περίπτωση στο όνοµα του 

αλιέα που ήταν µέλος της εκµετάλλευσης του Συνεταιρισµού την ώρα 

που συνέβη το ζηµιογόνο αίτιο. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, µετά το 

ζηµιογόνο αίτιο η εκµετάλλευση άλλαξε κάτοχο (π.χ. Θάνατος κατόχου, 
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πρόωρη συνταξιοδότηση, κλπ.), τότε δεν µπορεί να υποβληθεί η 

αντίστοιχη Αίτηση Ενίσχυσης. 

3.        Η συµπλήρωση των Αιτήσεων γίνεται σε ειδικό έντυπο αναλόγως 

του είδους της ζηµιάς (Αλιευτική Παραγωγή, Πάγιο Κεφάλαιο – 

Εξοπλισµός). Στα έντυπα οπωσδήποτε θα πρέπει να αναγράφονται τα 

εξής στοιχεία: (1) Ονοµατεπώνυµο, (2) Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας, 

(3) Αριθµός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), (4) Αριθµός 

Λογαριασµού Τραπέζης, (5) Η διεύθυνση κατοικίας, (6) Το τηλέφωνο 

(του νόµιµου εκπροσώπου για περιπτώσεις συλλογικών φορέων) καθώς 

και (7) Τα στοιχεία της εκµετάλλευσης. 

 

 

1.7 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

            Προκειµένου να γίνει αποδεκτή η Αίτηση Χορήγησης Ενίσχυσης, για 

την εκµετάλλευση που υπέστη ζηµιά, ο αλιέας που είναι ενεργό µέλος σε 

Συνεταιρισµό που επλήγη εκτός από την Συλλογική Αίτηση Χορήγησης 

Ενίσχυσης, κατατίθεται και Ατοµική, δηλαδή φυσικό πρόσωπο και τα 

δικαιολογητικά που ορίζονται από το παρών άρθρο της απόφασης αυτής είναι: 

 

1. Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας δύο όψεων, για την ορθότητα 

εισαγωγής στοιχείων του αλιέα. 

2. Φωτοαντίγραφο του Τραπεζικού Βιβλιαρίου, για την αποφυγή λαθών θα 

υποβάλλεται φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του Βιβλιαρίου, ώστε 

η ενίσχυση να καταβληθεί απευθείας σε λογαριασµό του δικαιούχου. 

3. Φωτοαντίγραφο των ∆ηλώσεων Φορολογίας Εισοδήµατος (Έντυπο Ε1). 

Είναι απαραίτητο για το έλεγχο του εισοδήµατος, στην περίπτωση µας 

του αλιευτικού, και αφορά την δήλωση 2009 µε χρήση 2008. Εάν ο 

αλιέας δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης εισοδήµατος, 

πρέπει να προσκοµίσει σχετικό παραστατικό (Υπεύθυνη ∆ήλωση) µε 

σφραγίδα από την ∆ΟΥ της περιοχής που ανήκει ο αλιέας, «ότι 

παρελήφθη όµοιο» και οπού θα αναγράφεται το ΑΦΜ του αλιέα. 

Ουδεµία συµπληρωµατική διόρθωση στοιχείων είναι αποδεκτή µετά την 

συστηµένη κοινοποίηση εγγράφων προς δυνητικά δικαιούχους που 

αφορούν φορολογικά ή άλλα δικαιολογητικά τεκµηρίωσης του 

δικαιώµατος αποζηµίωσης. 

4. Φωτοαντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας. Το Εκκαθαριστικό 

της Εφορίας του αντίστοιχου οικονοµικού έτους (2008) και κατά 

περίπτωση και εφόσον χρειάζεται και άλλων ετών, για την επιβεβαίωση 

των αναγραφόµενων Ε1, από τις συγκεκριµένες εκµεταλλεύσεις 

προέρχεται αγροτικό εισόδηµα, το οποίο δηλώνεται αρµοδίως. 

5. Φωτοαντίγραφο των παραστατικών συµµετοχής στην ιχθυοτροφική 

εκµετάλλευση. 

6. Φωτοαντίγραφο της ατοµικής επαγγελµατικής άδειας αλιείας από όπου 

προκύπτει η ισχύς της το έτος 2008, κα. Κατά περίπτωση. 

7. Υπεύθυνη δήλωση που θα πιστοποιεί την αυθεντικότητα και την 

ακρίβεια όλων των φωτοαντιγράφων και όλα τα φωτοαντίγραφα θα 

πρέπει και αυτά να είναι θεωρηµένα µε το γνήσιο της υπογραφής 

σύµφωνα µε το άρθρο 11 του Ν.2690/1999. 
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1.8 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ – ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 

 

              Τα δικαιολογητικά που ορίστηκαν από την παρούσα απόφαση, για την 

Συλλογική Αίτηση Ενίσχυσης σε περίπτωση ζηµιάς σε Εκµετάλλευση που 

µισθώνει ο εκάστοτε Συνεταιρισµός είναι: 

1. Καταστατικό του συνεταιρισµού και τυχόν τροποποιήσεις του. 

2. Σύµβαση µίσθωσης. 

3. ∆ήλωση Φορολογίας Εισοδήµατος του συνεταιρισµού. 

4. Φορολογική και Ασφαλιστική ενηµερότητα. 

5. Θεωρηµένα: Αντίγραφο βιβλίου µελών, Αντίγραφο του θεωρηµένου 

βιβλίου εσόδων εξόδων, Αντίγραφα πρακτικών εκλογής ∆.Σ. και 

συγκρότησης σε σώµα. 

6. Κατάσταση ενεργών µελών. 

7. Τεχνική έκθεση για τις ζηµιές. 

8. Για κάθε ένα από τα µέλη που συµµετείχαν ενεργά στην εκµετάλλευση, 

Υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα  των στοιχείων της ενεργούς 

συµµετοχής τους. 

9. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986, του νόµιµου εκπροσώπου του 

συνεταιρισµού, θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, όπου θα 

αναφέρεται ρητά εν γνώσει των συνεπειών του νόµου για ψευδή 

δήλωση και για τις συνέπειες παρανόµου εισπράξεως οικονοµικής 

ενίσχυσης ότι όλα τα στοιχεία που υπέβαλε είναι αληθή. 

 

1.9 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 

                  Μετά την παραλαβή των αιτήσεων των Συνεταιρισµών, ακολουθεί 

∆ιοικητικός έλεγχος δηλαδή: 

1.    Έλεγχος της πληρότητας του φακέλου, γίνεται για την 

διαπίστωση της ύπαρξης όλων των δικαιολογητικών στο 

φάκελο της Αίτησης. Και αυτό πραγµατοποιείται από το 

Αρµόδιο όργανο του ΕΛΓΑ. Εάν διαπιστωθεί τυχόν έλλειψη 

δικαιολογητικών, τότε ο φάκελος επιστρέφεται στον Αιτούντα, 

µέσω ανταποκριτή του ΕΛΓΑ και ο Αιτών αποκλείεται από το 

πρόγραµµα. 

2.    Ο διοικητικός έλεγχος πραγµατοποιείται από τον αρµόδιο 

γεωτεχνικό υπάλληλο που διενεργεί και την εκτίµηση της 

ζηµιάς, σε περίπτωση που δεν είναι εφικτό τότε το 

πραγµατοποιεί άλλος γεωτεχνικός υπάλληλος της Υπηρεσίας.                         

Σε περίπτωση που διαπιστώνεται η ανάγκη για προσκόµιση 

συµπληρωµατικών στοιχείων, πέραν των όσων ζητήθηκαν (π.χ. 

φορολογικά έντυπα προηγούµενων ετών, κλπ.), τότε 

αποστέλλεται συγκεντρωτικός πίνακας – κατάσταση µε τα 

ονόµατα των αλιέων καθώς και τα συµπληρωµατικά έγγραφα 

για τον καθένα µαζί µε το χρονικό περιθώριο υποβολής τους 

στον Ανταποκριτή µέσα σε 10 ηµέρες όχι παραπάνω. 

                 Οι αλιείς οι οποίοι παρά την έγγραφη ειδοποίηση, δεν 

αποστέλλουν εκπρόθεσµα τα ζητούµενα δικαιολογητικά θα κρίνονται 
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από τον ΕΛΓΑ, κατά την ανάρτηση του Πίνακα δικαιούχων ως «µη 

δικαιούχοι». 

                  Κατά την διενέργεια του ∆ιοικητικού Ελέγχου, η σύγκριση 

των εισοδηµάτων (γεωργικών – εξωγεωργικών) γίνεται από το 

αντίγραφο της ∆ήλωσης Φόρου Εισοδήµατος (έντυπο Ε1), βάσει και 

της οποίας εκδίδεται και το σχετικό εκκαθαριστικό σηµείωµα της 

εφορίας. Τα εισοδήµατα που δεν λαµβάνονται υπόψη κατά την 

σύγκριση στο ατοµικό και στο οικογενειακό εισόδηµα είναι: 

1. Τα επιδόµατα ανεργίας. 

2. Τα επιδόµατα στήριξης ορισµένων κοινωνικών οµάδων 

(πολυτέκνων, τυφλών, κλπ.) 

3. Τα επιδόµατα αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης. 

4. Εισοδήµατα που αποκτώνται εφάπαξ (π.χ. εφάπαξ 

αποζηµίωση, κέρδη λαχείων, κλπ.). 

5. Οι αποζηµιώσεις, έξοδα παραστάσεων και γενικά οι περιοδικές 

καταβολές ποσών αιρετών µελών των ΟΤΑ, Νοµαρχιακών 

Αυτοδιοικήσεων, Συνδικαλιστικών Φορέων, συνεταιρισµών, 

Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου και Νοµικών 

Προσώπων Ιδιωτικού ∆ικαίου, στα οποία συµµετέχουν σε 

εντεταλµένη υπηρεσία και για τον χρόνο που συµµετείχαν σε 

αυτά. 

6. Η επιδότηση των ενταχθέντων σε Πρόγραµµα «Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος Αλιείας 2007-2013. 

7. Το ενοίκιο ακινήτων, το εισόδηµα από µετοχές, οµόλογα 

εφόσον αθροιστικά το συνολικό τους ετήσιο ύψος δεν 

υπερβαίνει το ήµισυ του εισοδήµατος αναφοράς. Στην 

περίπτωση που τα εισοδήµατα αυτά υπερβαίνουν το µισό του 

εισοδήµατος αναφοράς, θα υπολογίζεται στα εξωαγροτικά 

εισοδήµατα το πόσο της υπέρβασης. 

                 Όλα τα υπόλοιπα εισοδήµατα χαρακτηρίζονται 

εξωαγροτικά. 

                  Για τον υπολογισµό του συνολικού οικογενειακού 

εισοδήµατος, προστίθενται τα επί µέρους ατοµικά εισοδήµατα των 

συζύγων. 

 

1.10 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

 

                   Σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. ΦΕΚ 3224/Β΄/2011 και από την  

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 281245/2008 - ΦΕΚ 628/Β'/9.4.2008 

Άρθρο 13, Οι δικαιούχοι των ενισχύσεων µπορεί να κριθούν φυσικά 

πρόσωπα που:  

I. Είναι Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι άλλου κράτους της 

Ε.Ε. 

II. ∆εν έχουν καµία υποχρέωση επιστροφής χρηµάτων από 

άλλη ενίσχυση, η οποία έχει κριθεί ασυµβίβαστη . 

III. Είναι µέλη του Συνεταιρισµού την στιγµή που συνέβη η 

ζηµιά. 

IV. Παρουσιάζουν αλιευτική παραγωγή από την 

εκµετάλλευση που ζηµιώθηκε. 



 26

V. Είναι αλιείς, σύµφωνα µε άρθρο 1 της Σύµφωνα µε την 

Κ.Υ.Α. ΦΕΚ 3224/Β΄/2011 και από την  ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ 281245/2008 - ΦΕΚ 628/Β'/9.4.2008. 
VI. Είναι µόνιµοι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής της 

εκµετάλλευσης. 

VII. Το συνολικό οικογενειακό τους  εισόδηµα (το γεωργικό 

και εξωγεωργικό) δεν ξεπερνά το τριπλάσιο του 

εισοδήµατος αναφοράς (45.000,00 Ευρώ), εκτός αν το 

γεωργικό οικογενειακό εισόδηµα είναι µεγαλύτερο από 

το εξωγεωργικό οικογενειακό εισόδηµα. 

 

Το νοµικό πρόσωπο που µπορεί να κριθεί ως δικαιούχος θα πρέπει να: 

 

I. Έχει νοµική προσωπικότητα και να λειτουργεί 

τουλάχιστον ένα έτος µε οικονοµικά αποτελέσµατα. 

II. Οι εταίροι ή τα µέλη του Συνεταιρισµού θα πρέπει να 

είναι Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι άλλου κράτους στην 

Ε.Ε. 

III. ∆εν έχει καµία υποχρέωση επιστροφής χρηµάτων από 

άλλη ενίσχυση, η οποία έχει κριθεί ασυµβίβαστη. 

IV. Είναι κάτοχος της εκµετάλλευσης τη στιγµή που 

προέκυψε η ζηµιά. 

V. Από τη συστατική πράξη προκύπτει ότι η κύρια 

δραστηριότητα του είναι η άσκηση της αλιείας και 

παρουσιάζει εισόδηµα από την εκµετάλλευση που 

ζηµιώθηκε. 

VI. Οι εταίροι ή τα µέλη που κατέχουν την πλειοψηφία των 

µετοχών είναι αλιείς σύµφωνα µε τα οριζόµενα (το 

καταστατικό απαγορεύει τη µεταβίβαση των µετοχών σε 

πρόσωπα που δεν ασκούν γεωργία, στο βαθµό που 

ανατρέπεται ο περιοριστικός όρος της πλειοψηφίας). 

VII. Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερο. 

VIII. Έχει έδρα στην ευρύτερη περιοχή της εκµετάλλευσης. 

 

Γ. ∆εν µπορούν να κριθούν ∆ικαιούχοι, έστω και αν πληρούν 

τις προαναφερόµενες προϋποθέσεις, για τους παρακάτω 

λόγους: 

1.    Τα πρόσωπα που έχουν ενταχθεί στο παρελθόν 

σε πρόγραµµα του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων και δήλωσαν ψευδή 

στοιχεία ή αθέτησαν, µε υπαιτιότητα τους όρους 

και τις προϋποθέσεις που ανέλαβαν. 

2.    Τα πρόσωπα που έχουν καταδικασθεί την 

τελευταία, πριν την ζηµιά, τριετία ή το έτος 

ζηµιάς ή που εκτίουν φυλάκιση δυνάµει 

δικαστικής αποφάσεως και η καταδίκη αφορά σε 

µια από τις παρακάτω περιπτώσεις: α) εξαπάτηση 

του ∆ηµοσίου, β) υποθέσεις εµπορίας και 

καλλιέργειας ναρκωτικών ουσιών, γ) ζωοκλοπή, 
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δ) καταστροφή του περιβάλλοντος και ε) 

παράβαση αλιευτικής νοµοθεσίας. 

3.   Τα πρόσωπα που έχουν ενταχθεί στο 

Πρόγραµµα της πρόωρης συνταξιοδότησης 

αλιέων (κατά τις διατάξεις του Καν.1257/99) πριν 

το έτος ζηµιάς 2008. 

   Η ακρίβεια των στοιχείων για τις προαναφερόµενες περιπτώσεις αποδεικνύεται µε 

υπεύθυνη δήλωση.  

 

1.11 ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ & ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ 

 

   Η εκτίµηση της ζηµιάς σύµφωνα µε την παρούσα απόφαση ορίστηκε από 

την απόφαση του Προέδρου του ΕΛ.Γ.Α.. Τα Μέλη της Επιτροπής 

διενέργειας της εκτίµησης ανήκαν σε επιστηµονικούς κλάδους, που είχαν 

σχέση µε την παρούσα κατάσταση και ορίστηκαν από τον Πρόεδρο του 

ΕΛ.Γ.Α.. Οι Εκτιµητές ανήκαν στην Περιφερειακή Ενότητα 

Αιτωλοακαρνανίας καθώς από τον ευρύτερο ∆ηµόσιο Τοµέα, η ανάθεση των 

καθηκόντων τους πραγµατοποιήθηκε ύστερα από την έγκριση της εκάστοτε 

Υπηρεσίας που υπηρετούσαν. 

   Η άσκηση των καθηκόντων αυτών αποτελούσε υπηρεσιακό καθήκον για 

κάθε υπάλληλο, στους οποίους ανατέθηκε η παρούσα εκτέλεση της 

εκτίµησης. 

    Ο χρόνος για την εκτίµηση καθορίστηκε από τον ΕΛ.Γ.Α. σε βαθµό 

ανάλογο µε την έκταση και την φύση της ζηµιάς καθώς και τα αναγκαία για 

την αποκατάσταση της. 

    Για την έγκυρη εκτίµηση της ζηµιάς εφαρµόστηκαν επιστηµονικοί κανόνες, 

ανάλογα µε την φύση της ζηµιάς από την Επιτροπή ∆ιενέργειας της 

Εκτίµησης και όφειλαν να την πραγµατοποιήσουν ύστερα από την σχετική 

εντολή του Προέδρου του ΕΛ.Γ.Α. σύµφωνα µε τη παρούσα απόφαση. 

   Οι αρµόδιες υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α. είχαν το δικαίωµα να συντάξουν 

κανόνες και οδηγίες σχετικές µε την παρούσα εκτίµηση, που σύµφωνα µε 

αυτές εκπονήθηκαν οι σχετικές µελέτες, όπως όρισε η παρούσα απόφαση. 

    Η ηµεροµηνία της εκτίµησης γνωστοποιήθηκε στους ενδιαφερόµενους από 

τον Ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α. ή τον Συνεταιρισµό. Κατά την εκτίµηση 

κλήθηκαν όλοι οι ενδιαφερόµενοι, ώστε να πιστοποιήσουν την µίσθωση στις 

εκµεταλλεύσεις που επλήγησαν και έγινε η παρούσα ζηµιά καθώς και να 

εκφέρουν τις απόψεις τους ή να παρέχουν κάθε σχετική πληροφορία ή 

στοιχείο. 

    Σύµφωνα µε την παρούσα Υπουργική Απόφαση ο κάθε ενδιαφερόµενος 

είναι υποχρεωµένος να υποδείξει την εκµετάλλευση που ζηµιώθηκε ή να 

παρευρίσκεται κατά την εκτίµηση και όφειλε να παρέχει οποιοδήποτε 

πληροφορία και αποδεικτικό στοιχείο, τα οποία χρειάζονται για την απόδειξη 

της νοµιµότητας της εκάστοτε εκµετάλλευσης καθώς να υποδείξει 

οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο, εφόσον ζητηθεί από τον Εκτιµητή. Τα στοιχεία 

αυτά θα µπορούσαν να είναι: 1) Στοιχεία Ιχθυόσκαλας, 2) Αντίγραφα 

Τιµολογίων, κλπ.. Στις περιπτώσεις άρνησης προσκόµισης εγγράφων 

σχετικών µε την παρούσα ζηµιά, από τον ενδιαφερόµενο αλιέα ή άρνηση 

υπόδειξης της εκµετάλλευσης ή να µην επιτρέψει την είσοδο σε χώρο της 

εκµετάλλευσης σε εκτιµητή ή δεν παρευρίσκεται στο σηµείο της εκτίµησης αν 

και ενηµερώθηκε, τότε σε αυτές τις περιπτώσεις ο εκτιµητής συντάσσει 
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πρακτικό που σύµφωνα µε αυτό ο ενδιαφερόµενος έχει παραιτηθεί από την 

αίτηση του και το πρακτικό αυτό υπογράφεται από τον εκτιµητή και τον 

οριοδείκτη ή 2 µάρτυρες όταν δεν υπάρχει οριοδείκτης ή από τον Αρµόδιο 

Ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α.. Το αντίγραφο του πρακτικού αυτού αποστέλλεται  

µαζί µε τον πίνακα ζηµιών στον Ανταποκριτή και τοιχοκολλάται στο 

∆ηµοτικό κατάστηµα όπως ορίζεται από την παρούσα Υπουργική Απόφαση. 

   Σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση όλοι οι ∆ηµόσιοι Φορείς καθώς και 

Αρµόδια Όργανα του Ευρύτερου ∆ηµοσίου Τοµέα και οι ενδιαφερόµενοι 

Συνεταιρισµοί, όπως ∆ήµαρχοι, Πρόεδροι Τοπικών Συµβουλίων, οι Πρόεδροι 

των Συνεταιρισµών, Αστυνοµία κλπ. είναι υποχρεωµένοι να παρέχουν κάθε 

σηµαντική και σχετική πληροφορία ή βοήθεια που πιθανόν να ζητηθεί από τον 

Εκτιµητή ή τα όργανα του ΕΛ.Γ.Α.. 

   Από την παρούσα Υπουργική Απόφαση προκύπτει το εξής, οι εκτιµητές της 

Επιτροπής καταχώρισαν τα αποτελέσµατα του ∆ιοικητικού ελέγχου και τα 

πορίσµατα των εκτιµήσεων, κατά είδος χωριστά σε κάθε εκµετάλλευση, σε 

ειδικά έντυπα, των οποίων ο τύπος και οι ενδείξεις είχαν εγκριθεί από τον 

ΕΛ.Γ.Α.. Μετά από την µηχανογραφική επεξεργασία, ο Πίνακας ελέγχεται 

από τον αρµόδιο επόπτη όσον αφορά στα πορίσµατα εκτίµησης και από τον 

Προϊστάµενο του Γραφείο των Οικονοµικών Ενισχύσεων. Τέλος παραδίδεται 

στο τµήµα διοικητικής και οικονοµικής υποστήριξης για διεκπεραίωση. Ο 

µηχανογραφηµένος πίνακας, σύµφωνα µε το Άρθρο 15, παράγραφος 9 της 

παρούσας απόφασης, κοινοποιείται από τον ΕΛ.Γ.Α. στον ανταποκριτή της 

αντίστοιχης ∆ηµοτικής ενότητας. Ο πίνακας αυτός περιείχε τα αποτελέσµατα 

του διοικητικού ελέγχου, καθώς και τα πορίσµατα των εκτιµήσεων και των 

ανώτατων ποσών των ενισχύσεων που δικαιούνταν οι αλιείς. Ειδικά για τους 

αλιείς που απορρίφθηκαν, στην στήλη των παρατηρήσεων αναγραφόταν η 

αιτία της απόρριψης και δεν τους κινητοποιήθηκαν τα αποτελέσµατα της 

εκτίµησης. Στις περιπτώσεις ζηµιών, οι οποίες δεν κρίθηκαν επιλέξιµες προς 

ενίσχυση, δεν συντάχθηκαν πορίσµατα εκτιµήσεων στα ειδικά έντυπα, ούτε 

αναρτήθηκαν. Ο Ανταποκριτής του ΕΛ.Γ.Α. ενηµερώνεται εγγράφως για την 

µη ένταξη των ζηµιών στο πρόγραµµα, προκειµένου µε την σειρά του να 

ενηµερώσει τους αλιείς που έχουν υποβάλλει την σχετική αίτηση. 

   Ο Ανταποκριτής του ΕΛ.Γ.Α. υποχρεούται, σύµφωνα µε την παρούσα 

απόφαση, να καλέσει µε σχετική πρόσκληση, η οποία τοιχοκολλάται στα 

Γραφεία της ∆ηµοτικής Ενότητας, τους ενδιαφερόµενους για να λάβουν 

γνώση των πορισµάτων της εκτίµησης, µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. 

Για την τοιχοκόλληση της πρόσκλησης ο Ανταποκριτής συντάσσει πράξη, η 

οποία υπογράφεται από τον ίδιο και δύο µάρτυρες. Τέλος για την Ένσταση 

κατά των αποτελεσµάτων του πίνακα γίνεται µόνο µε άσκηση ένδικου µέσου, 

δηλαδή Ένσταση ∆ιοικητικού Ελέγχου. 

 

1.12 ΕΝΣΤΑΣΗ 

    

     Τα αποτελέσµατα του Πίνακα γίνονται οριστικά µετά την πάροδο δέκα 

ηµερών από την εποµένη της τοιχοκόλλησης της πρόσκλησης προς τους 

ενδιαφερόµενους, για να προσέλθουν για την πληροφόρηση πάνω στα 

αποτελέσµατα των εκτιµήσεων. Μέσα στην παραπάνω προθεσµία (10 

ηµέρες), ο κάθε ενδιαφερόµενος έχει το δικαίωµα να υποβάλλει στον 

Ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α. Ένσταση ∆ιοικητικού Ελέγχου. Πέραν αυτής της 

ηµεροµηνίας οι ενστάσεις απορρίπτονται ως εκπρόθεσµες. 
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      Α. Ένσταση ∆ιοικητικού Ελέγχου. 

      Στην αίτηση – ένσταση ∆ιοικητικού Ελέγχου πρέπει να επισυνάπτονται 

απαραίτητα όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά για να κριθεί ο ενδιαφερόµενος 

δικαιούχος κρατικής ενίσχυσης. Όσο αφορά τα δικαιολογητικά φορολογικού, 

δεν γίνονται δεκτές τροποποιήσεις φορολογικών στοιχείων µε ηµεροµηνία, 

µετά τη λήξη της ηµεροµηνίας υποβολής της Αίτησης Χορήγησης Ενίσχυσης. 

    Αφού ο αιτών προσκοµίσει, σύµφωνα µε την παρούσα απόφαση, όλα τα 

απαιτούµενα δικαιολογητικά και κριθεί δικαιούχος, του κοινοποιείται το 

αποτέλεσµα µέσω του Ανταποκριτή και παύει οριστικά κάθε περαιτέρω 

διεκδίκηση οικονοµικής ενίσχυσης. 

     Β. Ένσταση κατά του πορίσµατος εκτίµησης. 

    Κατά τη διενέργεια εκτίµησης από Επιτροπή το πόρισµα είναι οριστικό και 

αµετάκλητο και δεν µπορεί να υποβληθεί Ένσταση, σύµφωνα µε την απόφαση 

αυτή. 

    Η αίτηση επανεκτίµησης δεν λαµβάνεται υπ’ όψη και ο ενδιαφερόµενος 

θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί από αυτή, αν προσκληθεί από τους 

επανεκτιµητές και δεν προσκοµίσει µέσα σε τακτή προθεσµία συγκεκριµένα 

έγγραφα στοιχεία, πληροφορίες, κλπ. ή δεν παρέχει συγκεκριµένες 

διευκολύνσεις για τη διενέργεια της επανεκτίµησης. 

    Η επανεκτίµηση διενεργείται από έναν υπάλληλο που ορίζεται από τον 

ΕΛ.Γ.Α., προκειµένου για εξέταση ενστάσεων διοικητικού ελέγχου. 

     Για τη διενέργεια των επανεκτιµήσεων ∆ιοικητικού ελέγχου εφαρµόζονται 

όλες οι διατάξεις της παρούσας που αφορούν τις εκτιµήσεις. 

 

1.13 ΑΛΛΕΠΑΛΛΗΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ – ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ. 

 

     Σύµφωνα µε το παρών άρθρο της απόφασης αυτής, σε περίπτωση που στην 

ίδια εκµετάλλευση, εντός του ίδιου προγράµµατος, συµβούν αλλεπάλληλες 

ζηµιές, τότε εάν δεν έχει διενεργηθεί εκτίµηση της προηγούµενης ή των 

προηγούµενων ζηµιών ή έχει διενεργηθεί πραγµατογνωµοσύνη, αλλά το 

πόρισµα δεν έχει κοινοποιηθεί, η πραγµατογνωµοσύνη αναφέρεται και 

συµπεριλαµβάνει όλες τις προηγούµενες ζηµιές, ώστε το πόρισµα που 

διαµορφώνεται να εκφράζει ενιαία τη συνολική ζηµιά (πόρισµα ενιαίο 

αθροιστικό).    

 

1.14 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ή ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 

Στο παρών άρθρο της Υπουργικής απόφασης περιγράφεται ο τρόπος 

ανάκλησης της αίτησης για την ενίσχυση της ζηµιωθείσας εκµετάλλευσης από 

τις θεοµηνίες. Οι τρόποι και οι διατάξεις της ανάκλησης ορίζονται ως εξής:  

1. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση είτε στον 

Ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α. ή να την καταθέσουν στον εκτιµητή ή να 

την αποστείλουν στο αρµόδιο Υποκατάστηµα, όµως πριν την 

καταβολή της Ενίσχυσης. 

2. Σε κάθε περίπτωση ανάκλησης των αιτήσεων χορήγησης οι 

Ενδιαφερόµενοι θεωρούνται πως έχουν παραιτηθεί από κάθε 

δικαίωµα για κρατική ενίσχυση της τυχόν ζηµιάς που προξενήθηκε 

στην εκµετάλλευση τους. 
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3. Όσον αφορά για την άρση της εκτίµησης ή της επανεκτίµησης των 

ζηµιών των ενδιαφερόµενων. Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν αίτηση 

όπως και παραπάνω. 

 

 

 

1.15 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ. 

 

   Σύµφωνα µε την παρούσα απόφαση σε κάθε περίπτωση Ο Πρόεδρος του 

ΕΛ.Γ.Α. και ακόµη µετά από την καταβολή της οικονοµικής ενίσχυσης 

µπορεί και έχει την δυνατότητα να ασκήσει προσφυγή για αναθεώρηση των 

πορισµάτων πραγµατογνωµοσύνης, εφ’ όσον υπάρχουν στοιχεία στην 

κατοχή του, τα οποία στοιχειοθετούν την ύπαρξη πλάνης ή δόλου στα 

πορίσµατα. Η προσφυγή αυτή κατατίθεται στην Κεντρική ∆ιοίκηση του 

ΕΛ.Γ.Α. µέσα σε εύλογο χρόνο από τότε που γνωστοποιήθηκαν τα στοιχεία 

που θεµελιώνουν την προσφυγή. 

   Για την προσφυγή αυτή αποφασίζουν τελεσίδικα τα µέλη µιας τριµελούς 

επιτροπής και απαρτίζεται και συγκροτείται από Τον Περιφερειάρχη και από 

2 υπαλλήλους εκτιµητές του ευρύτερου ∆ηµοσίου τοµέα και από έναν 

εκτιµητή του ΕΛ.Γ.Α. και επιλέγονται από τον Περιφερειάρχη µε βάση τον 

Πίνακα µε τουλάχιστον 5 εκτιµητές. Η επιτροπή δεν δεσµεύεται από το 

οριστικό πόρισµα πραγµατογνωµοσύνης και µπορεί να αναθεωρήσει 

οποιοδήποτε στοιχείο του πορίσµατος. Για τη διενέργεια της αναθεώρησης 

εφαρµόζονται ανάλογα όλες οι διατάξεις της παρούσας που αφορούν στις 

επανεκτιµήσεις. 

   Με βάση το πόρισµα της παραπάνω Επιτροπής Αναθεώρησης διενεργείται 

νέα εκκαθάριση της ζηµιάς και έλεγχος και ζητείται από τον ενδιαφερόµενο 

η επιστροφή της διαφοράς, σε περίπτωση που έλαβε µεγαλύτερη κρατική 

ενίσχυση χωρίς να τη δικαιούται ή ανακτάται η οικονοµική ενίσχυση εφόσον 

δεν τη δικαιούται ή καταβάλλεται σ’ αυτόν τυχόν πρόσθετη κρατική 

ενίσχυση.  

 

1.16 ΠΟΣΟΣΤΟ ΖΗΜΙΑΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ (ΑΠΑΛΛΑΓΗ) 

 

   Σύµφωνα µε την παρούσα Υπουργική Απόφαση το ποσοστό της ζηµιάς 

που δεν ενισχύεται είναι το 20% κατ΄είδος, διότι αποτελεί το ποσοστό της 

ζηµιάς που επιβαρύνει τον δικαιούχο. 

 

1.17 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

 

   Σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση αυτή, η µείωση του κύκλου 

εργασιών του Αλιευτικού Συνεταιρισµού, από τα αναφερόµενα στην 

παρούσα απόφαση αίτια, το έτος ζηµιάς 2008, φθάνει στο 30% του µέσου 

ετήσιου κύκλου εργασιών της επιχείρησης των τριών προηγούµενων της 

ζηµιάς ετών (2005, 2006, 2007), ο υπολογισµός της κρατικής ενίσχυσης 

γίνεται µετά την οριστικοποίηση του πορίσµατος πραγµατογνωµοσύνης, 

σύµφωνα µε τα προηγούµενα άρθρα, χωριστά για κάθε πόρισµα. 

   Η καταβολή των ενισχύσεων έκαστου συνεταιρισµού που θα κριθεί 

δικαιούχος θα µοιραστεί ισόποσα στα µέλη του Συνεταιρισµού, όπως αυτά 

ορίζονται στο Καταστατικό του. Ενίσχυση όµως θα καταβληθεί µόνο στα 
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ενεργά µέλη, που αποδεδειγµένα συµµετείχαν στην εκµετάλλευση την 

περίοδο της ζηµιάς και τα οποία τηρούν τις προϋποθέσεις ενίσχυσης της 

παρούσας απόφασης, σε ατοµικό λογαριασµό του έκαστου. 

   Ειδικότερα και µε βάση τα παραπάνω: 

   

 

Α. Για την Αλιευτική Παραγωγή 

   Οι αλιείς των οποίων η αναµενόµενη ετήσια αλιευτική παραγωγή των 

εκµεταλλεύσεων τους ζηµιώθηκε σε ποσοστό κατ΄είδος τουλάχιστον 30% 

δικαιούνται κρατική ενίσχυση, το ύψος της οποίας ορίζεται σε ποσοστό 

µέχρι το 50% της αξίας της Απωλεσθείσας Παραγωγής. Το 20% της ζηµιάς 

επιβαρύνει τον αλιέα και το υπόλοιπο 80% αντισταθµίζεται σε ύψος 50%. Η 

Απωλεσθείσα παραγωγή ορίζεται ως διαφορά µεταξύ της µέσης απόδοσης 

της περιόδου αναφοράς επί την αντίστοιχη µέση τιµή της περιόδου, µείον 

την πραγµατική απόδοση του έτους ζηµιάς, επί τη µέση τιµή για το έτος 

αυτό. ∆ηλαδή η αξία της απωλεσθείσας παραγωγής θα προσδιορίζεται µε 

βάση τον ακόλουθο τύπο: 

   

 

Όπου: ΑΑΠ  Αξία απολεσθείσας παραγωγής  

           ΜΑΠΑ µέση απόδοση περιόδου αναφοράς (αποδόσεις τριετίας) 

           ΜΤΠΑ µέση τιµή ίδιας περιόδου αναφοράς 

           ΑΕΖ απόδοση έτους ζηµιάς 

           ΜΤΕΖ µέση τιµή έτους ζηµιάς 

  Οι µέσες τιµές και οι µέσες αποδόσεις προκύπτουν από τα επίσηµα στοιχεία 

της εκµετάλλευσης. Εναλλακτικά µπορεί να χρησιµοποιηθούν τα επίσηµα 

στοιχεία της ιχθυόσκαλας της περιοχής. 

   Ειδικά όσον αφορά τις µονοετείς, διετείς και τριετείς συµβάσεις ενοικίασης 

αλιευτικών εκµεταλλεύσεων για τις οποίες δεν υφίσταται περίοδος αναφοράς 

του τελευταίου δικαιούχου, ο υπολογισµός της µέσης απόδοσης περιόδου 

αναφοράς µπορεί να βασίζεται είτε στη µέση απόδοση παρελθούσης 

τριετίας, που αφορούν προγενέστερο ενοικιαστή της εκµετάλλευσης είτε τη 

µέση ζηµιά που εκτιµήθηκε στην ευρύτερη περιοχή, µε κύριο γνώµονα την 

αποφυγή υπεραντιστάθµισης.  

Β. Για το Πάγιο Κεφάλαιο – Εξοπλισµό. 

   Οι µισθωτές αλιευτικοί συνεταιρισµοί που το πάγιο κεφάλαιο των 

αλιευτικών εκµεταλλεύσεων τους καταστράφηκε σε ποσοστό κατ΄είδος 

τουλάχιστον 30%, δικαιούνται κρατική ενίσχυση το ύψος της οποίας 

ορίζεται µέχρι το 70% της δαπάνης ανακατασκευής, επισκευής ή 

αντικατάστασης της ζηµιάς, της δαπάνης µειούµενης ανάλογα µε την 

παλαιότητα. Το 20% της ζηµιάς που διαπιστώθηκε επιβαρύνει τον Αλιευτικό 

Συνεταιρισµό και το υπόλοιπο 80% αντισταθµίζεται σε ύψος 70%. 

 

1.18 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

  Όσοι κατά τα προηγούµενα έχουν κριθεί δικαιούχοι κρατικής ενίσχυσης για 

αποκατάσταση ζηµιών Παγίου Κεφαλαίου – Εξοπλισµού, προκειµένου να 

τους καταβληθούν οι αντίστοιχες οικονοµικές ενισχύσεις: 

    Α. Χρόνος αποκατάστασης ζηµιών. 

ΑΑΠ=ΜΑΠΑxΜΤΠΑ-ΑΕΖxMTEZ 
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  Οφείλουν να προβούν στην αποκατάσταση/ ανασύσταση/ αντικατάσταση 

των ζηµιών τους σε χρονικό διάστηµα των 3 ετών από την ηµεροµηνία της 

ζηµιάς. 

     Β. Υποβολή ∆ικαιολογητικών. 

Μετά την ολοκλήρωση του συνόλου των εργασιών και την αποκατάσταση 

των ζηµιών στον εξοπλισµό υποβάλλονται τα εξής: 

1) Αίτηση – Υπεύθυνη ∆ήλωση αποκατάστασης 

ζηµιών, σε ειδικό έντυπο που καθορίζεται από 

τον ΕΛ.Γ.Α., µε την οποία ζητείται ο έλεγχος των 

εργασιών αποκατάστασης, προκειµένου να 

χορηγηθεί η σχετική ενίσχυση. 

2) Πρωτότυπα εξοφληµένα τιµολόγια αγοράς 

υλικών για αντικατάσταση των ζηµιών, δελτία 

αποστολής υλικών, δελτία παροχής υπηρεσιών 

(τεχνίτες) ότι δηλαδή περιλαµβάνεται στον 

Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.). 

Σηµειώνεται ότι: σε περιπτώσεις εισαγόµενων 

ειδών απαιτείται τα σχετικά παραστατικά να είναι 

επίσηµα µεταφρασµένα στην Ελληνική από το 

Υπουργείο Εξωτερικών ή το Ελληνικό Προξενείο 

της χώρας που προέρχονται ή από άλλο αρµόδιο 

όργανο. Όσοι δικαιούχοι υποχρεούνται από τον 

Κ.Β.Σ. να τηρούν τα πρωτότυπα παραστατικά 

στο αρχείο τους, τότε θα υποβάλλουν στο 

αρµόδιο Υποκατάστηµα του ΕΛ.Γ.Α. το 

πρωτότυπο και ένα αντίγραφο. Η Υπηρεσία θα 

θεωρεί το ένα και µοναδικό, εκ του πρωτοτύπου, 

σφραγίζοντας και τα δύο µε ειδική σφραγίδα µε 

την ένδειξη έγινε χρήση για λήψη κρατικής 

ενίσχυσης (Απόφαση…Ηµεροµηνία…). Στη 

συνέχεια το σφραγισµένο και θεωρηµένο 

πρωτότυπο επιστρέφεται στο δικαιούχο και το 

θεωρηµένο αντίγραφο παραµένει στην Υπηρεσία. 

Όσοι δεν υποχρεούνται να τηρούν τα πρωτότυπα 

τότε τα υποβάλουν στον ΕΛ.Γ.Α., που και αυτά 

σφραγίζονται µε την ένδειξη της χρηµατοδότησης 

από το πρόγραµµα αυτό. 

3) Τα νόµιµα δικαιολογητικά που προβλέπονται από 

την Ελληνική Νοµοθεσία για την ανέγερση, 

επισκευή ή ανακατασκευή και λειτουργία των 

αλιευτικών εκµεταλλεύσεων που ζηµιώθηκαν. 

Στις περιπτώσεις, που η αποκατάσταση της 

ζηµιάς έγινε από µη συνήθη ή πολυτελή υλικά, η 

δαπάνη αποκατάστασης της ζηµιάς θα 

υπολογίζεται που θα απαιτείτο εάν η 

αποκατάσταση γινόταν µε απλά σύγχρονα υλικά. 

 

                Γ. ∆ιαπίστωση αποκατάστασης. 

           Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών ο ΕΛ.Γ.Α. προέβη σε διαπίστωση 

αποκατάστασης των ζηµιών, όπως ορίζει η παρούσα απόφαση, η οποία έγινε από 
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υπάλληλο του ΕΛ.Γ.Α. ή από την Επιτροπή του ΕΛ.Γ.Α. που αποτελείτο από 3 µέλη, 

2 υπαλλήλους του ΕΛ.Γ.Α. και έναν υπάλληλο σχετικό µε το αντικείµενο από 

αντίστοιχη υπηρεσία είτε από 3 υπαλλήλους του ΕΛ.Γ.Α.. Μετά τον έλεγχο 

συντάχθηκαν πρακτικά βεβαίωσης αποκατάστασης σε ειδικά έντυπα µε λεπτοµερή 

περιγραφή των εργασιών που πραγµατοποιήθηκαν και µε αυτό τον τρόπο 

διαπιστώθηκε ότι οι εργασίες πραγµατοποιήθηκαν και όσες δεν εκτελέστηκαν, 

καταγράφηκαν και µέσα από το µηχανογραφικό σύστηµα προσδιορίστηκαν τα 

αντίστοιχα ποσά και η οικονοµική ενίσχυση µειώθηκε ανάλογα. 

 

1.19 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ. 

 

    Οι κρατικές ενισχύσεις σχετικές µε την αποζηµίωση λόγω έντονων καιρικών 

φαινοµένων που συνέβησαν στις Λιµνοθάλασσες Μεσολογγίου – Αιτωλικού κατά το 

έτος 2008, σύµφωνα µε την παρούσα απόφαση πιστώθηκαν στους τραπεζικούς 

λογαριασµούς των δικαιούχων, µέσω του ΕΛ.Γ.Α.. Οι ενισχύσεις αυτές 

φορολογήθηκαν µε σύστηµα κρατήσεων που καθορίστηκε από την Εφορία. 

 

1.20 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ. 

 

    Οι δικαιούχοι των κρατικών ενισχύσεων είναι υποχρεωµένοι µε βάση την παρούσα 

Υπουργική Απόφαση, να αποδέχονται κάθε έλεγχο από τις αρµόδιες εθνικές ή 

κοινοτικές αρχές και να δηλώσουν ότι έλαβαν γνώση των πιο πάνω όρων και 

προϋποθέσεων καθώς και των κυρώσεων από τη µη τήρηση τους, σε διαφορετική 

περίπτωση θα επιστρέψουν εντόκως τα καταβληθέντα ποσά των ενισχύσεων. 

    Για όλες τις ζηµιωθείσες εκµεταλλεύσεις, που έκαναν αίτηση χορήγησης κρατικής 

ενίσχυσης, ήταν υποχρεωτικό να δηλώσουν µε Υπεύθυνη ∆ήλωση το εάν ήταν 

ασφαλισµένοι σε οποιονδήποτε ιδιωτικό ασφαλιστικό φορέα. Σε περιπτώσεις που οι 

δικαιούχοι ήταν ασφαλισµένοι σε ιδιωτικό φορέα, τότε η κρατική ενίσχυση 

καταβλήθηκε στο σύνολο της, παρά µόνο εάν το σύνολο της ιδιωτικής αποζηµίωσης 

αλλά και της κρατικής ενίσχυσης δεν υπερέβαινε το 100% της ζηµιάς, σε διαφορετική 

περίπτωση η κρατική ενίσχυση µειώθηκε αναλογικά. 

    Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι δεν τήρησαν κάποιον από τους όρους ή δήλωσαν 

ψευδή στοιχεία, ήταν υποχρεωµένοι να επιστρέψουν εντόκως τα καταβληθέντα ποσά, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.∆. 356/1974, «Περί κώδικα εισπράξεως ∆ηµοσίων 

εσόδων», όπως κάθε φορά που ισχύει. 

     Τώρα σε περιπτώσεις που κατά την µηχανογραφική εκκαθάριση της εκτιµηθείσας 

ζηµιάς ή κατά την διενέργεια ελέγχων από τους υπαλλήλους του ΕΛ.Γ.Α. 

διαπιστώθηκε ότι τα ποσά ενισχύσεων υπερέβαιναν τα ποσά που δικαιούνταν τότε οι 

δικαιούχοι ήταν υποχρεωµένοι να επιστρέψουν σε Τραπεζικό Λογαριασµό του 

ΕΛ.Γ.Α. την διαφορά. 

      Σε µια άλλη περίπτωση που διαπιστώθηκε ότι οι απώλειες ήταν µικρότερες του 

30%, όπως ορίστηκε από την παρούσα Υπουργική Απόφαση, τότε όλα τα ποσά 

ανακτήθηκαν από τους δικαιούχους αλιείς. 

      Άλλη περίπτωση που αναφέρεται στην παρούσα απόφαση είναι όταν ο 

παραγωγός πήρε ένα µέρος της παραγωγής πριν την ζηµιά και η οικονοµική ενίσχυση 

µειώθηκε ανάλογα. 

       Όλα τα παραστατικά και τα τιµολόγια που προσκοµίστηκαν από τους πληγέντες 

αλιείς σύµφωνα µε την παρούσα, θα έπρεπε να έχουν ηµεροµηνία µεταγενέστερη της 

ζηµιάς, σε διαφορετική περίπτωση δεν λήφθηκαν υπόψη και απορρίφθηκαν. 
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       Τέλος σε κάθε περίπτωση αλλαγής του προσώπου που ασκεί την εκµετάλλευση, 

δικαιούχος θεωρήθηκε αυτός που ήταν εκµεταλλευτής την ηµεροµηνία της ζηµιάς. 

 

 

 

 

 

1.21 ΕΛΕΓΧΟΙ. 

   

Ο ΕΛ.Γ.Α. σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. ΦΕΚ 3224/Β΄/2011 και από την  ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ 281245/2008 - ΦΕΚ 628/Β'/9.4.2008 είχε καθιερώσει µηχανισµό 

εσωτερικού ελέγχου µε κύριο αντικείµενο τη διαπίστωση της τήρησης, σύµφωνα µε 

τις σχετικές αποφάσεις, των προϋποθέσεων, υποχρεώσεων και δεσµεύσεων από τους 

δικαιούχους αλιείς. 

Ο εσωτερικός έλεγχος διακρινόταν:  

• Τακτικός έλεγχος µε προγραµµατισµό. 

• Έκτακτος έλεγχος σε περιπτώσεις καταγγελιών ή αµφιβολιών. 

Κανόνες εσωτερικών ελέγχων: 

• Ορθή εφαρµογή των σχετικών αποφάσεων. 

• Πληρότητα και νοµιµότητα των δικαιολογητικών. 

• Εγκυρότητα και νοµιµότητα των παραστατικών – τιµολογίων. 

• ∆ιαπίστωση αποκατάστασης/αντικατάστασης των ζηµιών. 

• Τήρηση µακροχρόνιων δεσµεύσεων που ανέλαβε ο δικαιούχος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ο 
– ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ 

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΤΗΣ Λ/Θ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ. 

 

  Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιάσω και θα εκθέσω τα γεγονότα καθώς και τις 

εκθέσεις που συντάχθηκαν από αρµόδιο υπάλληλο του ∆ηµοσίου τοµέα, όπως 

ορίστηκε από τον Πρόεδρο του Οργανισµού Ελληνικών Γεωργικών ασφαλίσεων 

(ΕΛ.Γ.Α.) και θεσπίστηκε σύµφωνα µε Κ.Υ.Α. ΦΕΚ 3224/Β΄/2011 και από την  

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 281245/2008 - ΦΕΚ 628/Β'/9.4.2008. Οι εκθέσεις 

αυτές πιστοποίησαν και απέδειξαν την παρουσία έντονων καιρικών φαινοµένων κατά 

τις ηµεροµηνίες 22/11/08 και 4-12-08 στο Σύµπλεγµα των Λιµνοθαλασσών 

Μεσολογγίου – Αιτωλικού, και έπειτα όπως όριζε η Υπουργική απόφαση αλλά και οι 

Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες Γραµµές συντάχθηκαν οι εκθέσεις των ζηµιών οι οποίες 

πιστοποίησαν τα γεγονότα και που από τις εκθέσεις αυτές προέκυψαν τα πορίσµατα 

για την αποζηµίωση των Συνεταιρισµών  

 

2.1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΩΤΗ 22/11/2008 

 

   Α. Περιγραφή του προβλήµατος 

   Στις Λιµνοθάλασσες Μεσολογγίου – Αιτωλικού στις 22/11/2008 σηµειώθηκαν 

εκτεταµένες ζηµιές εξαιτίας έντονων καιρικών φαινοµένων, µε καταστρεπτικά 

αποτελέσµατα για τις δηµόσιες ιχθυοκαλλιέργειες που ήταν µισθωµένες από τους 

τοπικούς αλιευτικούς συνεταιρισµούς, διότι όπως είναι γνωστό ή κύρια περίοδος της 

αλιευτικής δραστηριότητας είναι η περίοδος Οκτωβρίου Νοεµβρίου λόγω 

µετανάστευσης των κύριων εµπορεύσιµων ειδών, όπως π.χ. Sparus aurata Τσιπούρα 

και Dicentrachus labrax Λαυράκι, προς την θάλασσα από το διάστηµα αυτό και 

µετά. Ειδικότερα σύµφωνα µε τα αρχεία της Ιχθυόσκαλας Μεσολογγίου οι συλλήψεις 
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ήταν πολύ µειωµένες λόγω ήπιων συνθηκών του καιρού που επικρατούσαν στην 

περιοχή. 

  Οι επιπτώσεις στην αλιευτική παραγωγή διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: 

1) Απώλεια παραγωγής, λόγω ζηµιών στους ιχθυοφραγµούς (τεχνικές 

κατασκευές οι οποίες επιτρέπουν την είσοδο των ψαριών στις 

λιµνοθάλασσες και συλλαµβάνονται κατά την έξοδο τους) και ακόµη 

οι συνεταιρισµοί σε ορισµένες περιπτώσεις υποχρεώθηκαν να 

ανοίξουν διόδους προκειµένου να απελευθερωθούν οι συσσωρευµένες 

µάζες νερού που αποκτούσαν τεράστια ορµή ώστε να αποφευχθεί η 

ολοκληρωτική καταστροφή των εγκαταστάσεων. 

2) Στους ιχθυοφραγµούς της ανοικτού τύπου Κεντρικής λιµνοθάλασσας 

συσσωρεύτηκαν εξαιρετικά µεγάλες ποσότητες υλών από 

παρακµάζοντα και αποκοπέντα κατά κύριο λόγο φανερόγαµα του 

είδους Ποσειδωνία καθώς και φυκιών (σκάνος), τα οποία προήλθαν 

από το µπροστινό τµήµα της λιµνοθάλασσας και εφάπτεται µε τον 

Πατραϊκό κόλπο µε αποτέλεσµα την φραγή των ζωνών εκατοντάδων 

µέτρων κυρίως στις περιοχές των ιχθυοσυλληπτικών εγκαταστάσεων. 

Στις κλειστές λιµνοθάλασσες παρατηρήθηκε καθολική φραγή των 

στοµίων από τα υλικά που προαναφέρθηκαν. Η ποσότητα των υλών 

ήταν εξαιρετικά µεγάλη και γι’ αυτό η εκκαθάριση και η αποµάκρυνση 

τους ήταν εξαιρετικά χρονοβόρα και µε µεγάλο βαθµό δυσκολίας, 

διότι η δυνατότητα χρήσης τεχνικών µέσων ήταν ελλιπής και όλη αυτή 

κατάσταση ανέστειλε την αλιευτική δραστηριότητα για µεγάλο 

χρονικό διάστηµα και ειδικότερα ζηµίωσε την αλιεία του Χελιού – 

Anguilla anguilla κυρίως λόγω των ειδικών συνθηκών µετανάστευσης 

του είδους, το οποίο είδος έχει µεγάλη εµπορεύσιµη αξία στην 

περιοχή.  

Η εποχικότητα στην αλιευτική παραγωγή για την αξιολόγηση των 

συνεπειών από το γεγονός. 

   Σύµφωνα µε το πίνακα που ακολουθεί τα ποσοστά των µέσων µηνιαίων 

συλλήψεων κάθε είδους στην Λιµνοθάλασσα Μεσολογγίου – Αιτωλικού 

την περίοδο Νοεµβρίου – ∆εκεµβρίου του 2008 µε τις τιµές του 

συντελεστή µεταβλητότητας δείχνει µικρότερος από το 30%. 
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Πίνακας 1 Μηνιαία ποσοστά συλλήψεων για κάθε είδος  

  

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 1 ότι για τα βασικότερα είδη της λιµνοθάλασσας 

όπως το λαβράκι, το χέλι και διάφορα είδη κεφαλοειδών η κρίσιµη περίοδος 

συλλήψεων είναι η περίοδος Νοεµβρίου και ∆εκεµβρίου, που λόγω κακοκαιρίας και 

θεοµηνιών ζηµιώθηκε η παραγωγή των ειδών αυτών σε µεγάλο ποσοστό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ∆ΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒ 

 

 
% C.V. % C.V. % C.V. % C.V. % C.V. % C.V. % C.V. % C.V. 

Chelon labrosus-Γλαύκινος 0,2 200 1,9 198 7,9 101 6,9 158 55,8 49 24,6 89 2,3 116 0,5 166 

Υποµεγέθη Mugilide-Βουρί 17,3 45 20,3 30 5,6 50 8,3 60 21,6 90 23,4 60 2,4 115 0,8 216 

Liza saliens-Γάστρος 42,1 28 36,8 13 11,3 26 2,0 98 1,7 123 3,5 131 1,5 150 0,6 223 

Solea sp-Γλώσσες 1.5 222 0.0 237 7.3 232 6.8 265 11.1 208 40.0 58 30.7 140 1.6 223 

Gobius sp.-Γοβιοί 7,3 120 0,1 153 0,0 283 0,0 191 1,8 111 32,8 103 17,4 77 40,6 73 

Mugil cephalus-Κέφαλος 6,9 46 17,3 28 29,3 14 13,8 30 14,8 46 13,3 75 4,0 89 0,5 153 

Mullus barbatus-Κουτσοµούρα 0,6 185 1,0 146 5,2 165 74,1 27 19,0 114 0,1 283 0,0 * 0,0 * 

Dicentrarchus labrax-Λαβράκι 4,0 125 2,3 68 2,0 43 9,1 111 20,0 49 35,2 30 20,5 71 6,4 105 

Liza ramada-Βελάνιτσα 4,0 174 2,1 92 7,3 111 22,1 54 48,8 50 11,6 93 3,4 210 0,3 138 

Lithognathus mormyrus-

Μουρµούρα 

41.5 105 11,3 181 1,5 283 20,0 185 0,8 252 0,0 * 0,0 * 0,0 * 

Liza aurata-Μυξινάρι 18.3 67 13,9 73 3,7 49 12,9 38 37,7 63 12,8 99 0,6 109 0,0 166 

Diplodus puntazo-Μυτάκι 15,5 119 8,5 121 35,8 67 26,8 56 13,3 157 0,1 283 0,0 * 0,0 * 

Salpa salpa-Σάλπα 0,7 264 0,2 283 4,0 184 27,0 138 54,8 79 12,9 261 0,4 186 0,0 * 

Sepia sp.-Σουπιές 75,9 27 7,8 153 0,5 193 0,6 282 3,1 222 9,5 120 0,6 185 1,9 169 

Diplodus annularis-Σπάρος 15,3 50 36,4 33 28,3 26 19,3 69 0,4 224 0,3 194 0,0 * 0,0 * 

Sparus aurata-Τσιπούρα 4,2 130 3,6 43 3,0 53 28,7 34 52,5 18 7,9 86 0,1 139 0,0 278 

Anguilla anguilla-Χέλια 0,3 69 0,2 126 0,1 137 0,3 171 10,5 83 71,4 24 9,9 84 7,2 143 
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Οι ζηµιές ανά λιµνοθάλασσα του συµπλέγµατος   

       

 
      

 
Οι περιοχές του συµπλέγµατος Μεσολογγίου-Αιτωλικού µε σηµειωµένες τις διάφορες 

περιοχές που αναφέρονται στην παρούσα 

 

Περιγραφή του συµπλέγµατος Λιµνοθαλασσών Μεσολογγίου – 

Αιτωλικού. 

 

1. Λιµνοθάλασσα Βόρειου, Ανατολικής και ∆ιαύλου Κλείσοβας. 

   Είναι κλειστού τύπου µε χαµηλή αλατότητα µε έκταση 5.000 

στρέµµατα µε κύριο χαρακτηριστικό το βόρειο τµήµα µε µέγιστο 

βάθος 0,8 µέτρων µε δίαυλο µήκους 3 km και πλάτους 150 µέτρων.             

Το στόµιο της έχει πάχος 50 µέτρα µε µόνιµες τσιµεντένιες 

ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις.  

   Οι ζηµιές που ακολούθησαν µετά την κακοκαιρία στις 22/11/2008 

ήταν οι εξής: Α) Στον σύγχρονο φραγµό που κατασκευάστηκε το 

2007 δηµιουργήθηκαν ανοίγµατα επί του φραγµού και ανοίγµατα 

στον πυθµένα. 

                      Β) Ο συνεταιρισµός υποχρεώθηκε να ανοίξει διόδους 

στις ιχθυοσυλληπτικές προκειµένου να εκτονωθεί η πίεση του νερού 

ώστε να αποφευχθεί πλήρη καταστροφή των εγκαταστάσεων. 

    Εξαιτίας των ανωτέρω ενεργειών απωλέσθηκε µεγάλο µέρος της 

παραγωγής και επίσης προέκυψαν και τεχνικά προβλήµατα στον 

πυθµένα του φραγµού, που για την επίλυση του ο µισθωτής 

συνεταιρισµός αδυνατούσε να προβεί σε επίλυση τους διότι απαιτείται 

τεχνική παρέµβαση που δεν µπορεί να γίνει µε τα µέσα του µισθωτή 

συνεταιρισµού. 
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2. Λ/Θ Κλείσοβας. 

    Είναι κλειστού τύπου Λ/Θ, µε µέγιστο βάθος 0,80 µέτρα. Έχει 5 

στόµια εισόδου µε άνοιγµα 12 µέτρων. Στα δυο ανοίγµατα προς τον 

Πατραϊκό κόλπο έχουν κατασκευαστεί από το 1986 τσιµεντένιες 

αλιευτικές εγκαταστάσεις. Στα δυο ανοίγµατα του µετώπου προς το 

λιµάνι του Μεσολογγίου κατασκευάζονται παραδοσιακές συλληπτικές 

εγκαταστάσεις. Άλλο ένα άνοιγµα προς το λιµάνι χρησιµοποιείται 

µόνο για τη διακίνηση των υδάτων.  

Κατά την παρούσα κακοκαιρία σηµειώθηκαν οι εξής ζηµιές: 

Α) Έγινε πλήρη απόφραξη των δύο στοµίων από συσσώρευση υλών 

(φύκη και φανερόγαµα του είδους Ποσειδωνία), που η διάνοιξη τους 

γινόταν µόνο µε τεχνικά µέσα. 

Β) Ο συνεταιρισµός που µίσθωνε την συγκεκριµένη Ιχθυοκαλλιέργεια 

υποχρεώθηκε να ανοίξει διόδους στις ιχθυοσυλληπτικές ώστε να 

εκτονωθεί η πίεση των υδάτων και να αποφευχθεί πλήρη καταστροφή 

στις εγκαταστάσεις. 

Γ) Στα στόµια προς το λιµάνι του Μεσολογγίου ιδιαίτερα στην 4
η
 

καµάρα λόγω της συµπίεσης των υδάτων και της εισόδου µεγάλου 

όγκου του νερού καταστράφηκαν τµήµατα των ιχθυοφραγµών τα 

οποία αποκαθίστανται µε τα ίδια µέσα του µισθωτή συνεταιρισµού. 

Συνέπεια όλων των παραπάνω ήταν απώλεια µεγάλου µέρους της 

παραγωγής λόγω της διαφυγής των ψαριών από τους ιχθυοφραγµούς. 

 

3. Κεντρική Λ/Θ.  

      Περιγραφή 

    Είναι ανοικτού τύπου Λιµνοθάλασσα και η οριοθέτηση της µε την 

θάλασσα γίνεται από φυσικές αµµονησίδες και τεχνητούς 

ιχθυοφραγµούς. Οι οποίοι κατασκευάστηκαν από τους αλιείς. Το 

βάθος φτάνει µέχρι 0,60 µέτρα µε έκταση 80.000 στρέµµατα. Στα 

νότια της βρίσκεται ο Πατραϊκός κόλπος  και βόρεια το ιχθυοτροφείο 

Πόρος, της Λ/Θ του Αιτωλικού. Στο µέτωπο της Λ/Θ υπάρχουν τα 

δηµόσια ιχθυοτροφεία ή αλιευτικές θέσεις µε τις εξής ονοµασίες: 

Τουρλίδα, Βασιλάδι, Κόµα, Σχοινιάς και Προκοπάνιστος. Όλα 

αυτά τα ιχθυοτροφεία αποτελούν την παραδοσιακή αλιευτική 

κληρονοµιά της περιοχής και είναι µισθωµένα από το ∆ηµόσιο σε 

διαφορετικούς Αλιευτικούς Συνεταιρισµούς. Επίσης στην 

λιµνοθάλασσα αυτή επιτρέπεται και ελεύθερη αλιεία.  

 Οι ζηµιές που σηµειώθηκαν κατά την παρούσα κακοκαιρία ήταν : 

    Α) Έγινε ολοκληρωτική απόφραξη των ζωνών γύρω από τις 

εγκαταστάσεις των ιχθυοτροφείων της Κεντρικής λιµνοθάλασσας που 

η αποµάκρυνση τους γίνεται µόνο µε χειρονακτική εργασία που είναι 

αναποτελεσµατική και χρονοβόρα. 

    Β) Οι µισθωτές συνεταιρισµοί υποχρεώθηκαν να ανοίξουν διόδους 

στις ιχθυοσυλληπτικές προκειµένου να εκτονωθεί η πίεση των νερών 

και να αποφευχθεί πλήρη καταστροφή των εγκαταστάσεων. 

     Γ) Καταστράφηκαν τµήµατα των ιχθυοφραγµών που 

αποκαταστάθηκαν µε τα ίδια µέσα του έκαστου συνεταιρισµού. 

   Συνέπεια όλων των παραπάνω χάθηκε µεγάλο µέρος της παραγωγής 

γεγονός που ζηµιώνει και τους ελεύθερος αλιείς και όσο αφορά τους 

µισθωτές συνεταιρισµούς περιορίστηκε σηµαντικά η λειτουργία των 



 40

ιχθυοσυλληπτικών εγκαταστάσεων και η αλιευτική παραγωγή τους.      

Έπειτα από τα προβλήµατα που προέκυψαν λόγω κακοκαιρίας, τα 

οποία είχαν να κάνουν µε συσσώρευση υλών στα στόµια της 

λιµνοθάλασσας απαιτήθηκε τεχνική παρέµβαση την οποία δεν 

µπορούσαν να παρέχουν οι Συνεταιρισµοί. 

 

4. Λ/Θ Αιτωλικού – «Κανάλι Αιτωλικού» 

          

Περιγραφή 

     

     Είναι κλειστού τύπου, µε έκταση 16.000 στρέµµατα µε µέγιστο 

βάθος 32 µέτρων. 

    Κατά την παρούσα κακοκαιρία δεν υπήρξαν ζηµιές σε τεχνικό 

επίπεδο, διότι διενεργείται µόνο ελεύθερη αλιεία. 

 

     5.Λ/Θ Θολής. 

       

Περιγραφή 

 

         Είναι κλειστού τύπου, έκτασης 8.000 στρεµµάτων µε µέγιστο βάθος 

0,80 µέτρων. Το µέτωπο προσανατολίζεται στα δυτικά και βρίσκεται στο 

Ιόνιο Πέλαγος. Στα δυτικά της βρίσκεται η Λιµνοθάλασσα του 

Παλαιοποτάµου, ενώ στα Ανατολικά βρίσκεται η Κεντρική, από την 

οποία η υδάτινη επικοινωνία τους περιορίστηκε από αρχές της δεκαετίας 

του 1970. Η συγκεκριµένη Λιµνοθάλασσα διαθέτει ένα κύριο στόµιο 

συνολικού πλάτους 25 µέτρων , τσιµεντένιες ιχθυοσυλληπτικές 

εγκαταστάσεις και ένα δευτερεύον στόµιο πλάτους 6 µέτρων. 

 Οι ζηµιές που καταγράφηκαν ήταν οι εξής: 

  Α) Έγινε πλήρη απόφραξη των δύο στοµίων από συσσώρευση υλών η 

διάνοιξη των οποίων γίνεται µε βοήθεια τεχνικών µέσων. 

  Β) Ο συνεταιρισµός αναγκάστηκε να ανοίξει τις διόδους των 

ιχθυοσυλληπτικών εγκαταστάσεων ώστε να αποφύγει την ολοκληρωτική 

καταστροφή των εγκαταστάσεων. 

  Γ) Έχει γίνει εκτεταµένη διάβρωση του δρόµου και της αµµονησίδας 

που διαχωρίζει την λιµνοθάλασσα από την θάλασσα. 

 

    Συνέπεια όλων των παραπάνω ήταν απώλεια µεγάλου µέρους της 

παραγωγής. 

 

           6. Λ/Θ Παλαιοποτάµου 

  

      Περιγραφή 

 

       Είναι κλειστού τύπου, µε έκταση 4.500 στρεµµάτων. Αποτελείται 

από δύο κύρια τµήµατα, το ανατολικό αβαθές µε µέγιστο 0,80 µέτρων 

και το ∆υτικό (Πόρτο) µε µέγιστο βάθος 6m. Η Λ/Θ Παλαιοποτάµου 

έχει τρία στόµια, µε τα οποία επικοινωνεί µε την Θάλασσα, µε 

συνολικό πλάτος 35m, τα οποία κατασκευάστηκαν το 1988. Στο ένα 

από αυτά, που είναι σε µόνιµη λειτουργία όλο τον χρόνο, 

κατασκευάστηκαν τσιµεντένιες ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις. 
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Οι ζηµιές που καταγράφηκαν ήταν οι εξής: 

Α) Έγινε πλήρη απόφραξη του κυρίως στοµίου από συσσώρευση 

υλών και η διάνοιξη τους γινόταν µε χρήση τεχνικών µέσων. 

Β) Ο συνεταιρισµός προέβη σε αναγκαστική διάνοιξη των διόδων στις 

ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις για την εκτόνωση των υδάτων 

προκειµένου να αποφύγει την πλήρη καταστροφή των 

εγκαταστάσεων. 

Γ) Έχει γίνει εκτεταµένη διάβρωση του δρόµου, ο οποίος διαχωρίζει 

την Λιµνοθάλασσα από την Θάλασσα. 

   Τα αποτελέσµατα των παραπάνω ενεργειών ήταν η διαφυγή των 

ψαριών στη θάλασσα και ακολούθως απώλεια της παραγωγής σε 

µεγάλο βαθµό. 

 

Οι επικρατούσες συνθήκες στην Λιµνοθάλασσα κατά την 

κακοκαιρία. 

  

   Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην παρούσα έκθεση προέρχονται 

από το αυτόµατο τηλεµετρικό σύστηµα καταγραφής φυσικοχηµικών 

και µετεωρολογικών παραµέτρων της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης 

Αιτωλοακαρνανίας και το οποίο λειτουργεί µε ευθύνη της ∆/νσης 

Αλιείας. 

   Τα δεδοµένα από τις καταγραφές που έγιναν κατά τις ώρες των 

συµβάντων παρουσιάζονται στα διαγράµµατα παρακάτω. 
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       Μεταβολή της στάθµης του νερού όπως καταγράφηκε στις ανά 30’ µετρήσεις στο 

στόµιο του Ανατολικού ∆ιαύλου Κλείσοβας και στο µέτωπο της Κεντρικής 

λιµνοθάλασσας (Βασιλάδι) την περίοδο από 21-23/11/08. Εντός του κύκλου το διάστηµα 

από τις πρώτες πρωινές ώρες της 22/11/08 έως τις απογευµατινές ώρες της ίδιας µέρας. 

 

   Για να αξιολογηθεί η ένταση του φαινοµένου και η εξασκούµενη πίεση 

από τις µάζες νερού θα πρέπει να επισηµανθεί πως για ένα διάστηµα 8 

ωρών περίπου, υπήρξε άνοδος της στάθµης του νερού, ανεξάρτητα από 

τον χρονισµό της παλίρροιας, µεγέθους 50cm περίπου σε περιοχές µε 

αβαθή χαρακτηριστικά, που το µέσο βάθος σε αυτές υπολείπεται του 

µισού µέτρου. 

   Στο επόµενο διάγραµµα παρατηρείται η ένταση και η κατεύθυνση των 

ανέµων, όπως αυτά καταγράφηκαν από το σύστηµα στον σταθµό του 

στοµίου της Ανατολικής Κλείσοβας τις ώρες των συµβάντων. 
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                          Μεταβολή τη κατεύθυνσης (µοίρες)  και της έντασης του ανέµου(χλµ/ώρα)  όπως 

καταγράφηκε στις ανά 30’ µετρήσεις στο στόµιο του Ανατολικού ∆ιαύλου Κλείσοβας την 

περίοδο από 21-23/11/08. Εντός του κύκλου το διάστηµα από τις πρώτες πρωινές ώρες 

της 22/11/08 έως τις απογευµατινές ώρες της ίδιας µέρας. 

   

                    

Από το παραπάνω διάγραµµα παρατηρείται ότι το γεγονός αυτό 

εκδηλώθηκε από την επίδραση ισχυρότατων και παρατεταµένων 

Νοτιοδυτικών ανέµων, οι οποίοι επικρατούσαν στην περιοχή και 

προκάλεσαν την µεταφορά µεγάλων ποσοτήτων υδάτινων µαζών οι 

οποίες µετάφεραν µεγάλες ποσότητες φανερόγαµων και φυκιών, τα 

οποία συσσωρεύτηκαν στους ιχθυοφραγµούς και στα στόµια της 

λιµνοθάλασσας, προκαλώντας τις καταστροφές που αναφέρθηκαν 

παραπάνω. 

  Η εξαιρετικά πρωτοφανής ποσότητα των συσσωρευµένων επί των 

φραγµών και στοµίων υλών, οφείλεται στο γεγονός ότι ενώ άλλα έτη 

σηµειωνόταν κατά τους φθινοπωρινούς µήνες τµηµατική εναπόθεση και 

αποµάκρυνση τους σε κακό καιρό και ευνοϊκή κατεύθυνση του ανέµου, 

οπότε υπήρχε η δυνατότητα εύκολης αποµάκρυνσης τους. Στην 

συγκεκριµένη όµως συγκυρία όλες οι ποσότητες των υλών αυτών 

συσσωρεύτηκαν ταυτόχρονα λόγω της παρατεταµένης καλοκαιρίας και 

της απότοµης εµφάνισης ακραίων καιρικών φαινοµένων και σε µεγάλη 

ποσότητα µε αποτέλεσµα την φραγή των στοµίων και των 

ιχθυοσυλληπτικών εγκαταστάσεων. 

  Εν κατακλείδι τα γεγονότα αυτά αποδεικνύουν τις καταστροφές που 

σηµειώθηκαν και ότι προήλθαν από ειδικού χαρακτήρα καιρικές 

συνθήκες σε συνδυασµό µε παρατεταµένες εκτός των κανονικών ορίων 

ήπιες καιρικές συνθήκες µε απότοµη εµφάνιση ακραίων καιρικών 

φαινοµένων. 
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2.2  ΕΚΘΕΣΗ 2
η
 4/12/08 

 
ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ 

 

  Στις λιµνοθάλασσες Μεσολογγίου – Αιτωλικού σηµειώθηκαν ιδιαίτερα 

ισχυροί θυελλώδεις άνεµοι στις 4/12/2008 µε φυσικά επακόλουθα τις 

ζηµιές που θα αναφερθούν παρακάτω: 

 Α) Εκδηλώθηκε έκκληση υδρόθειου σε συνδυασµό µε ανοξικές συνθήκες 

στην λιµνοθάλασσα Αιτωλικού µε συνέπεια τον θάνατο ιχθυοπληθυσµών. 

 Β) Στο δυτικό τµήµα της λιµνοθάλασσας αποσαθρώθηκαν σε µεγάλο 

βαθµό οι Λουρονησίδες – Αµµονησίδες, οι οποίες αποτελούν την φυσική 

οριοθέτηση της λιµνοθάλασσας από την θάλασσα. Το γεγονός αυτό 

παρατηρήθηκε ιδιαίτερα στην λιµνοθάλασσα του Παλαιοποτάµου µε την 

εµφάνιση διάβρωσης της ακτής. 

Γ) Σηµειώθηκαν ζηµιές στις αλιευτικές εγκαταστάσεις και µεγάλες 

απώλειες στην παραγωγή που ολοκλήρωσαν την καταστροφή της 

22/11/08. 

 

Οι επικρατούσες συνθήκες κατά την εκδήλωση των καταστροφικών 

γεγονότων. 

   Τα στοιχεία που ακολουθούν προέρχονται από το αυτόµατο τηλεµετρικό 

σύστηµα καταγραφής µετεωρολογικών και φυσικοχηµικών παραµέτρων 

της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Κατά την κορύφωση της κακοκαιρίας 2 

από τους 3 µετεωρολογικούς σταθµούς έπαθαν ζηµιές σε ορισµένους 

αισθητήρες αλλά παρόλα αυτά έδωσαν επαρκή στοιχεία για την ένταση 

των φαινόµενων. 

  Τα δεδοµένα όσο αφορά την ένταση και την κατεύθυνση του ανέµου από 

τις καταγραφές των συµβάντων παρουσιάζονται στο διάγραµµα που 

ακολουθεί   
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Απο ώρα 18,00 της 3/12/08 έως ώρα 18,00 της 4/12/08

ταχύτητα ανέµου ∆/νση ανέµου

 
   

Μεταβολή τη κατεύθυνσης (µοίρες)  και της έντασης του ανέµου(χλµ/ώρα)  όπως καταγράφηκε στις ανά 

30’ µετρήσεις στο σταθµό στο στόµιο του Ανατολικού ∆ιαύλου Κλείσοβας την περίοδο από 3-4/12/08. 

Εντός του κύκλου το διάστηµα από τις πρωινές ώρες της 4/12/08 οπότε και εκδηλώθηκε το ανοξικό 

φαινόµενο και η έκκληση υδρόθειου στην λιµνοθάλασσα Αιτωλικού. 



 44

Από το διάγραµµα προκύπτει ότι το φαινόµενο εκδηλώθηκε όταν συνδυάστηκαν 

ισχυρότατοι άνεµοι άνω των 100χλµ/ώρα που από Ανατολικούς µεταστράφηκαν σε 

νοτιοανατολικούς και ύστερα σε νότιους. 

Στο διάγραµµα που ακολουθεί φαίνονται οι αντίστοιχες καταγραφές της 22/11/08 

όπου εµφανίζεται η διαφοροποίηση όσο αφορά την ένταση και την κατεύθυνση των 

ανέµων που επικρατούσαν τότε και που για αυτό ενώ προκάλεσαν καταστροφές δεν 

οδήγησαν στην εκδήλωση ανοξικού φαινοµένου στην λιµνοθάλασσα Αιτωλικού. 
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Μεταβολή τη κατεύθυνσης (µοίρες)  και της έντασης του ανέµου(χλµ/ώρα)  όπως καταγράφηκε στις ανά 

30’ µετρήσεις στον σταθµό στο στόµιο του Ανατολικού ∆ιαύλου Κλείσοβας την περίοδο από 21-23/11/08. 

Εντός του κύκλου το διάστηµα από τις πρώτες πρωινές ώρες της 22/11/08 έως τις απογευµατινές ώρες 

της ίδιας µέρας. 

 

Από την συγκριτική αξιολόγηση των ανεµολογικών συνθηκών στις δύο διαφορετικές 

περιπτώσεις προκύπτει ότι ενώ στις 22/11/08 επικρατούσαν ισχυρότεροι άνεµοι η 

κατεύθυνσή τους ήταν Νότιο, Νότιο ∆υτικοί  (ΝΝ∆) γεγονός που λόγω µορφολογίας 

της περιοχής οδήγησε στην µη δηµιουργία αντίστοιχου προβλήµατος στο εσωτερικό 

του συµπλέγµατος δηλαδή στην λιµνοθάλασσα του Αιτωλικού. 

Οι επικρατούντες άνεµοι στην περιοχή στο διάστηµα από 3 έως 4 ∆εκεµβρίου 2008 

προκάλεσαν τεράστια άνοδο της στάθµης στην περιοχή του Αιτωλικού (φωτο 1). 

 
Φωτο 1. ∆υτικά γεφύρια Αιτωλικού  4/12/08 ώρα 13:15  
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     Το γεγονός  προκλήθηκε από την συσσώρευση και συµπίεση µεγάλων υδάτινων 

µαζών στην ζώνη µπροστά από τις γέφυρες του Αιτωλικού. Οι ποσότητες αυτές ήταν 

πολύ µεγαλύτερες στην ∆υτική πλευρά σε σχέση µε την Ανατολική, γεγονός που 

αναδεικνύει την πολύ µικρότερη διακίνηση υδάτινων µαζών από τα Ανατολικά 

γεφύρια. Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει καταγραφικό  της στάθµης του νερού 

µπροστά από την λιµνοθάλασσα του Αιτωλικού η κατάσταση φαίνεται από τις τιµές 

της ανόδου της στάθµης στους δύο σταθµούς καταγραφής στο σύµπλεγµα. Τα 

στοιχεία αφορούν στο εσωτερικό της Ανατολικής Κλείσοβας  και το µέτωπο της 

λιµνοθάλασσας όπου ο εκεί σταθµός µε την εκδήλωση του φαινοµένου της 

πρωτοφανούς  µεγάλης ανόδου της στάθµης κατακλείστηκε από νερά και τέθηκε 

εκτός λειτουργίας και που φαίνεται από το παρακάτω διάγραµµα. 
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Καταγραφές στάθµης νερού απο ώρα 2:14 της 3/12/08  έως 17:00 της 4/12/08

σταθµός µετώπου σταθµός εσωτ. Κλείσοβας

 
Μεταβολή της στάθµης του νερού όπως καταγράφηκε στις ανα 30’ µετρήσεις στο εσωτερικό της  

Ανατολικής Κλείσοβας και στο µέτωπο της Κεντρικής λιµνοθάλασσας (βασιλάδι) την περίοδο από 3-

4/12/08. 

 

 

Καταγραφή του ανοξικού φαινοµένου στην λιµνοθάλασσα Αιτωλικού. 

  Από την ∆/νση Αλιείας της Ν.Α. Αιτωλοακαρνανίας έγιναν καταγραφές 

φυσικοχηµικών παραµέτρων στην λιµνοθάλασσα του Αιτωλικού τόσο πριν και µετά 

την εµφάνιση της έκλυσης υδρόθειου όσο και στο διάστηµα που εξελισσόταν το 

γεγονός και ενώ επικρατούσαν ακραίες καιρικές  συνθήκες . Το γεγονός  έδωσε για 

πρώτη φορά την δυνατότητα αποτύπωσης  της κατάστασης του υδάτινου συστήµατος 

την στιγµή που συνέβαινε καθώς και της διαδικασίας αποκατάστασης των 

συνηθισµένων συνθηκών του συστήµατος. Στο χάρτη που ακολουθεί εµφανίζονται τα 

σηµεία δειγµατοληψιών που πραγµατοποιήθηκαν κατά την διάρκεια και τις επόµενες 

µέρες µετά το γεγονός. 
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Σηµεία δειγµατοληψίας 

 

 

Κατά την εκδήλωση του φαινοµένου και από ώρα 10 π.µ. έως 1µµ της 4-12-08 που 

κράτησαν οι δειγµατοληψίες σε όλους τους σταθµούς καταγράφηκαν αυξηµένες σε 

σχέση µε τις συνήθης τιµές αλατότητας. Όσο αφορά το διαλυµένο στο νερό οξυγόνο: 

 

στο σηµείο 1 στα Ανατολικά γεφύρια καταγραφόταν τιµές οξυγόνου άνω των 8 ppm 

(δηλαδή κοντά ή επάνω από το σηµείο κορεσµού)που προφανώς οφειλόταν στις 

εισερχόµενες µάζες νερών . Στο σηµείο 2 επιφανειακά καταγραφόταν υψηλές τιµές 

(7,4ppm) και στον πυθµένα µέτριες τιµές (4,5ppm). 

Από το σηµείο αυτό και µετά, στα σηµεία 3 και 4  και σε όλη την στήλη του νερού   

καταγράφηκαν τιµές οξυγόνο κάτω του 1 ppm δηλαδή ανοξία. 

∆εν ίσχυε αυτό στην ∆υτική πλευρά (προς Αστροβίτσα) που οι τιµές διαλυµένου 

Οξυγόνου στην επιφάνεια ήταν περίπου 5 µε βαθµιαία µείωση. 

Κατά την διάρκεια των µετρήσεων ήταν αισθητή έντονα η µυρωδιά υδρόθειου. 

Από τις απογευµατινές ώρες  και ενώ το φαινόµενο υποχώρησε εµφανίσθηκαν στις 

ακτές νεκρά ή µε µειωµένη αντίδραση ψάρια. 

Στις 5-12-08 στις µεσηµεριανές ώρες σε δειγµατοληψία στο σηµείο 3 καταγράφηκαν  

επιφανειακά τιµές οξυγόνου 5,2ppm , σε βάθος  δύο µέτρα τιµή 1,5 και από τα τρία 

µέτρα και µετά µηδενικές τιµές. Στο σηµείο 1 καταγράφηκε απρόβλεπτα χαµηλή τιµή 

οξυγόνου (1,7ppm) . Η αλατότητα εµφάνισε µειωµένες τιµές σε σχέση µε την 

προηγούµενη µέρα. 
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Στις 6-12-08 στις 3µ.µ.  στα σηµεία 3 και 4 έδωσαν όσο αφορά το οξυγόνο σαφή 

τάση αποκατάστασης του συστήµατος µε τιµές που ξεκινούσαν επιφανειακά  από 

4,5ppm   στα τρία µέτρα περιοριζόταν στα 3,6 ppm,  στα εφτά  µέτρα  περίπου 1 ppm 

και µόνο από τα 8 µέτρα σχεδόν µηδενιζόταν. 

Στην περιοχή στις 6-7/12/08  εµφανίστηκαν ποσότητες νεκρών σηπόµενων ψαριών 

που είχαν θανατωθεί όταν συνέβαινε το γεγονός αλλά ανέβηκαν στην επιφάνεια λίγες 

µέρες µετά. 

Η προτεραιότητα των έργων που απαιτήθηκαν στο Αιτωλικό  
 

Όπως από τα παραπάνω προέκυψαν οι τεράστιες µάζες αλµυρών  νερών 

προερχόµενες από τον Πατραϊκό και την Κεντρική λιµνοθάλασσα  συµπιέζονταν 

µπροστά από τα γεφύρια του Αιτωλικού µε αποτέλεσµα να προκαλείται ιδιαίτερα 

δυτικά πολύ µεγάλη άνοδο της στάθµης και  «βίαια» εισβολή στην λιµνοθάλασσα του 

Αιτωλικού.  

Οι µάζες αυτές βυθιζόµενες προκάλεσαν την άνοδο ανοξικών µαζών νερού στην 

επιφάνεια και απελευθέρωση υδρόθειου. Υπό κανονικές συνθήκες οι µάζες αυτές  

λόγω της υφιστάµενης στρωµάτωσης των νερών είναι εγκλωβισµένες στα µεσαία και 

κατώτερα στρώµατα της υδάτινης στήλης.  

 Επιβάλλεται η άµεση άρση του δρόµου από Αιτωλικό προς Βιολογικό καθαρισµό 

έργο που διαθέτει περιβαλλοντικούς όρους και έχει επείγουσα προτεραιότητα.  

Με την παρέµβαση αυτή επιτυγχάνεται η οµαλή είσοδος αλµυρού νερού στην 

λιµνοθάλασσα του Αιτωλικού στην διάρκεια του έτους  και η ανανέωση των µεσαίων 

στρωµάτων της στήλης του νερού και έτσι ο περιορισµός της εκρηκτικότητας της 

έντασης του φαινοµένου όταν αυτό εκδηλώνεται.  

Προφανώς το πρόβληµα δεν µπορεί να απαλειφθεί απολύτως  αφού σχετίζεται µε την 

µορφολογία της λιµνοθάλασσας.( βύθισµα λιµνοθάλασσας Αιτωλικού). Με την 

παρέµβαση αυτή αποκαθίσταται η µορφολογία της περιοχής που υπήρχε πριν τις 

παρεµβάσεις της δεκαετίας του ’70 που οδήγησαν σε δραµατική διάσταση το όλο 

πρόβληµα της ανοξικής ζώνης. Επισηµαίνουµε ότι µε βάση τα δεδοµένα της 

δεκαετίας του ’50 που προέρχονται από εργασία του Χατζικακίδης (1952) η ανοξική 

ζώνη ήταν στα 15 µέτρα. Η ζώνη αυτή ανέβηκε στις καταγραφόταν στις αρχές της 

δεκαετίας του ‘90 πάνω από τα 6-7 µέτρα. Μετά τις παρεµβάσεις που έγιναν µε την 

µερική άρση του δρόµου Αιτωλικού Τουρλίδα , την κατασκευή δύο  νέων 
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ανοιγµάτων στα γεφύρια του Αιτωλικού , την επαναδηµιουργία του δυτικού 

υφαλαύλακα και την άρση αναχωµάτων στην περιοχή   , καταγράφεται υποχώρηση 

της ανοξικής ζώνης . Πιθανότατα η σχετικά µε τις περιπτώσεις της δεκαετίας του ’90  

περιορισµένη ένταση του φαινοµένου και η γρήγορη αποκατάσταση σχετίζεται µε 

αυτή την βελτίωση που έχουν επιφέρει οι έως τώρα παρεµβάσεις που θα πρέπει να 

ολοκληρωθούν. Σε αυτή την φάση το σύνολο των αναγκαίων παρεµβάσεων στην 

περιοχή είναι οι ακόλουθες:  

Α) Άρση δρόµου Κατράκειο- Πόρος (διαθέτει περιβαλλοντικούς όρους ΑΕΠΟ 2006) 

Β) Ολοκλήρωση διάνοιξης ∆υτικού Υφαλαύλακα και διάνοιξη µικρού υφαλαύλακα 

ανατολικά. (διαθέτει περιβαλλοντικούς όρους ΑΕΠΟ 2006) 

Γ) ∆ιάνοιξη καµαρών Ανατολικών και ∆υτικών γεφυριών (διαθέτει περιβαλλοντικούς 

όρους ΑΕΠΟ 1999) 

∆) Εκτροπή του αντλιοστασίου D6 και διευθέτηση του αντλιοστασίου Β3. 

(Απαιτούνται περιβαλλοντικοί όροι) 

 

Οι παρεµβάσεις αυτές είναι οι θεµελιώδης για το σύνολο της Κεντρικής 

λιµνοθάλασσας ως και της λιµνοθάλασσας του Αιτωλικού, ολοκληρώνουν ένα 

υφιστάµενο σχεδιασµό έργων και δεν πρέπει να υποκατασταθούν από άλλου τύπου 

επεµβάσεις σε αυτή την ενότητα του συµπλέγµατος που δεν έχουν ζωτική ανάγκη και 

που µερικές από αυτές δρουν αντίθετα µε την αποτελεσµατικότητα των έργων που 

έχουν εκτελεστεί. 

Οι ζηµιές ανά λιµνοθάλασσα του συµπλέγµατος. 

 

1) Λ/Θ Βόρειου, Ανατολικής και ∆ιαύλου Κλείσοβας 

 Κατά την παρούσα κακοκαιρία σηµειώθηκαν οι ακόλουθες ζηµιές: 

Α) Στον σύγχρονο φραγµό που κατασκευάστηκε το 2007 δηµιουργήθηκαν 

ανοίγµατα επί του φραγµού και του πυθµένα . 

Β) Ο συνεταιρισµός υποχρεώθηκε να ανοίξει διόδους στις ιχθυοσυλληπτικές 

προκειµένου να εκτονωθεί η πίεση των νερών  και να αποφευχθεί πλήρη καταστροφή 

των εγκαταστάσεων 

Συνέπεια των ανωτέρω απωλέσθηκε µεγάλο µέρος της αποµένουσας παραγωγής 

και όσο αφορά τα προβλήµατα στον πυθµένα του σύγχρονου φραγµού απαιτείται 

τεχνική παρέµβαση που δεν µπορεί να γίνει από τα ίδια µέσα του µισθωτή 

συνεταιρισµού. 
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2) Λ/Θ Κλείσοβας.  

Κατά την παρούσα κακοκαιρία σηµειώθηκαν οι ακόλουθες ζηµιές: 

Α) Ο συνεταιρισµός υποχρεώθηκε να ανοίξει διόδους στις ιχθυοσυλληπτικές 

προκειµένου να εκτονωθεί η πίεση των νερών  και να αποφευχθεί πλήρη καταστροφή 

των εγκαταστάσεων 

Συνέπεια των ανωτέρω απωλέσθηκε µεγάλο µέρος της αποµένουσας παραγωγής. 

3) Κεντρική Λ/Θ. Στο µέτωπο της Κεντρικής Λ/Θ υπάρχουν τα ιχθυοτροφεία-

αλιευτικές θέσεις-Τουρλίδα, Βασιλάδι, Κόµα, Σχοινιάς και Προκοπάνιστος. Στην 

λιµνοθάλασσα αυτή διενεργείται και ελεύθερη αλιεία. 

Κατά την παρούσα κακοκαιρία σηµειώθηκαν οι ακόλουθες ζηµιές: 

  Α) Οι µισθωτές συνεταιρισµοί υποχρεώθηκαν να ανοίξουν διόδους στις 

ιχθυοσυλληπτικές προκειµένου να εκτονωθεί η πίεση των νερών  και να αποφευχθεί 

πλήρη καταστροφή των εγκαταστάσεων 

Β) Καταστράφηκαν τµήµατα των ιχθυοφραγµών και των ιχθυοσυληπτικών . 

Συνέπεια των ανωτέρω απωλέσθηκε µεγάλο µέρος της αποµένουσας 

παραγωγής γεγονός που θίγει και τους ελεύθερους αλιείς και όσο αφορά τους 

µισθωτές συνεταιρισµούς αναστέλλεται ή περιορίζεται δραµατικά η λειτουργία των 

ιχθυοσυλληπτικών εγκαταστάσεων και η αλιευτική παραγωγή τους. Παραµένουν τα 

προβλήµατα από την συσσώρευση υλών της προηγούµενης κακοκαιρίας. 

 

4) Λ/Θ Αιτωλικού-«Κανάλι Αιτωλικού».  

Κατά την παρούσα κακοκαιρία εξαιτίας του ανοξικού φαινοµένου που 

παραπάνω περιγράφεται σηµειώθηκε µεγάλη απώλεια της παραγωγής που 

επηρεάζει και την Κεντρική λιµνοθάλασσα και θίγει δραµατικά το εισόδηµα 

των επαγγελµατιών ελευθέρων αλιέων . 

5) Λ/Θ Θολής.  

Κατά την παρούσα κακοκαιρία σηµειώθηκαν οι ακόλουθες ζηµιές: 

Α) Έγινε  απόφραξη των δύο στοµίων από συσσώρευση υλών. 

 Β) Ο συνεταιρισµός υποχρεώθηκε να ανοίξει διόδους στις ιχθυοσυλληπτικές 

προκειµένου να εκτονωθεί η πίεση των νερών  και να αποφευχθεί πλήρη καταστροφή 

των εγκαταστάσεων. Υπερκαλύφθηκαν από νερά οι ιχθυοφραγµοί και ο δρόµος. 

Συνέπεια των ανωτέρω απωλέσθηκε µεγάλο µέρος της αποµένουσας παραγωγής. 
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6) Λ/Θ Παλαιοποτάµου.  

Α) Έγινε  απόφραξη του κυρίως στοµίου από συσσώρευση υλών. 

 Β) Καταστράφηκαν τµήµατα στις ιχθυοσυληπτικές ενώ ο συνεταιρισµός 

υποχρεώθηκε να ανοίξει διόδους στις ιχθυοσυλληπτικές προκειµένου να εκτονωθεί η 

πίεση των νερών  και να αποφευχθεί πλήρη καταστροφή των εγκαταστάσεων. 

Γ) Προχώρησε σε µεγάλο βαθµό η  διάβρωση του δρόµου που οριοθετεί την 

λιµνοθάλασσα µε την θάλασσα 

Συνέπεια των ανωτέρω απωλέσθηκε µεγάλο µέρος της αποµένουσας παραγωγής. 

 

 

 

 

 

     

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - 
 ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ  
    

 

Στο σύνολο των επιστηµονικών εργασιών που αφορούν το συγκεκριµένο 

οικοσύστηµα γίνονται µόνον εκτιµήσεις  για την παραγωγή του, αφού δεν 

καταγράφεται  η παραγωγή των ελεύθερων αλιέων που βάσει του νόµου  δεν 

δηλώνεται, σε αντίθεση µε αυτή των συνεταιρισµών που υποχρεούνται να διακινούν 

την παραγωγή τους µέσω της Ιχθυόσκαλας. Με βάση τα υπάρχοντα βιβλιογραφικά 

δεδοµένα η αναλογία της παραγωγής των ελευθέρων ψαράδων και των 

συνεταιρισµένων εκφράζεται µε τη σχέση 55% µε 45% αντίστοιχα. Η παραπάνω 

αναλογία χρησιµοποιείται για να µπορεί να υπολογιστεί κάθε έτος η συνολική 

παραγωγή του συµπλέγµατος των λιµνοθαλασσών Μεσολογγίου Αιτωλικού. 

Προκειµένου να υπολογιστεί η αναµενόµενη  ετήσια παραγωγή και οι τυχόν απώλειες 

λόγω έκτακτων συνθηκών  είναι  απολύτως αναγκαίο να χρησιµοποιείται τόσο η 

παραπάνω σχέση όσο και η µηνιαία κατανοµή των αλιευµάτων του κάθε είδους. Το 

τελευταίο είναι ζωτικό για τους σχετικούς υπολογισµούς αφού τα διάφορα είδη των 

ψαριών που διαβιούν στη λιµνοθάλασσα µεταναστεύουν προς την θάλασσα και 

συλλαµβάνονται συγκεκριµένες περιόδους οι οποίες καθορίζονται από τη γεννητική 

τους ωρίµανση και τις ακραίες τιµές θερµοκρασίας. 
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Στοιχεία αλιευτικής παραγωγής 

Τα ποσοτικά στοιχεία που ακολουθούν αφορούν µόνο τη διακινηθείσα παραγωγή 

των συνεταιρισµών δια της Ιχθυόσκαλας Μεσολογγίου και είναι επίσηµα στοιχεία.  

 

∆ηλωθείσα παραγωγή συνεταιρισµών
(πηγη Ιχθυόσκαλα Μεσολογγίου)
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Η παραγωγή του 2008 αφορά µέχρι και τον µήνα Οκτώβριο οπότε και σταµάτησε η 

αλιεία λόγω καταστροφών. Η παραγωγή της λιµνοθάλασσας το επόµενο διάστηµα 

λόγω των καταστροφών θεωρείται στους υπολογισµούς  που ακολουθούν αµελητέα. 

 

Στο παραπάνω διάγραµµα δεν περιλαµβάνονται τα στοιχεία µίας από τις 

λιµνοθάλασσες του συµπλέγµατος , της λιµνοθάλασσας Ανατολικής Κλείσοβας που τα 

έτη 2002 έως 2007 ήταν εκτός παραγωγής. Το 2008 αναµισθώθηκε και όταν πήγε να 

ξεκινήσει την παραγωγή της τον Νοέµβριο (στο προηγούµενο διάστηµα εκτελούνταν 

έργα) έχασε την παραγωγή της λόγω καταστροφής των φραγµών στο στόµιο. 

 

Τα στοιχεία παραγωγής των ετών εµφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 
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Έτος
Ανατολική 

Κλείσοβα 

Σύνολο χωρίς Αν. 

Κλείσοβα
1988 342.015

1989 268.871

1990 168.888

1991 176.191

1992 192.982

1993 177.239

1994 189.924

1995 13.927 211.896

1996 12.448 160.361

1997 20.891 184.512

1998 25.553 134.279

1999 16.004 194.948

2000 12.413 188.295

2001 9.033 168.311

2002 115.180

2003 111.100

2004 110.173

2005 118.687

2006 152.997

2007 112.090

2008 155.619  

 

Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν την παραγωγή των συνεταιρισµών και όχι την 

παραγωγική ικανότητα του συµπλέγµατος των λιµνοθαλασσών που από ανεξάρτητες 

πηγές και βιβλιογραφικές εκτιµήσεις προσδιορίζεται έως 9,5 κιλά ανά στρέµµα. Η 

δυνατότητα αυτή φαίνεται και από τα δεδοµένα παραγωγής των συνεταιρισµών του 

1988, που αν σε αυτά προστεθεί η εκτιµώµενη παραγωγή της ελεύθερης  αλιείας,   

τότε την χρονιά αυτή η συνολική παραγωγή των 120.000 στρ. λιµνοθάλασσας  

ξεπέρασε τους 750 τόνους. Από τις  εκτιµήσεις που ακολουθούν προκύπτει ότι η 

συνολική παραγωγή του συµπλέγµατος των λιµνοθαλασσών θα µπορούσε να φτάσει 

το  2008 τους 460 τόνους  (περιλαµβανοµένης και της εκτιµηµένης παραγωγής της 

ελεύθερης αλιείας)αν δεν είχε γίνει η καταστροφή. 

Είναι δεδοµένο ότι η παραγωγική απόδοση  των λιµνοθαλάσσιων 

οικοσυστηµάτων µεταβάλλεται και εξαρτάται κάθε έτος από διάφορους παράγοντες 

όπως καιρικές συνθήκες, αντοχή και ποιότητα κατασκευής των φραγµών, εµφάνιση 

ψαριών στο µέτωπο της λιµνοθάλασσας κατά την εσόδευση και  προστασία τους από 

δυναµικά αλιευτικά εργαλεία στην παράκτια ζώνη. Για το λόγο αυτό το ετήσιο 

εισόδηµα των αλιέων που έτσι και αλλιώς είναι χαµηλό συµπληρώνεται από έτος σε 
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έτος µε την αναµονή ενός έτους υψηλής απόδοσης που θα καλύψει τις ζηµιές των 

προηγούµενων ετών. Είναι άλλωστε γνωστό στην ιχθυολογία ότι η αφθονία των ειδών 

παρουσιάζει σηµαντικές ετήσιες διακυµάνσεις πέραν της ανθρώπινης επίδρασης. 

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει µια συνεχή κατάρρευση της παραγωγικής 

απόδοσης της λιµνοθάλασσας, δεδοµένων καιρικών καταστροφών (υπάρχουν σχετικές 

δηλώσεις) που λόγω των οικονοµικών απωλειών των συνεταιρισµών επιβαρύνεται 

επιπρόσθετα λόγω της αδυναµίας αναβάθµισης των αλιευτικών εγκαταστάσεων από 

µέρους τους που συνεχώς υποβαθµίζονται. Ωστόσο έγινε µια σοβαρή προσπάθεια 

αναβάθµισης και αναστροφής της κατάστασης τα τελευταία χρόνια µε πρώτη 

εκδήλωση αποτελεσµάτων το 2008, τόσο µε νοµαρχιακές παρεµβάσεις έργων όσο και 

µε πρόσθετες εργασίες των συνεταιρισµών. Χάρις σε αυτές εµφανίστηκε µια βελτίωση 

της παραγωγής έως και τον Οκτώβριο του 2008, οπότε οι πρωτοφανούς έντασης 

κακοκαιρίες αφενός µεν διέλυσαν τους ιχθυοφραγµούς και σταµάτησαν την αλιευτική 

δραστηριότητα αφετέρου δε µε την έκλυση υδρόθειου που εκδηλώθηκε εξαιτίας αυτών 

των συνθηκών στη λιµνοθάλασσα του Αιτωλικού σηµειώθηκε µαζικός θάνατος 

διαχειµαζόντων ψαριών που θα έχει επίδραση και στην παραγωγή του 2009.  

Στα πλαίσια του  Γ΄ ΚΠΣ  (ΠΕΠ ∆υτικής Ελλάδας) στα µέτρα που αφορούσαν 

την αλιεία εκτελέστηκαν στο σύµπλεγµα των λιµνοθαλασσών έργα  που κατά κύριο 

λόγω αποσκοπούσαν στο να γίνει δυνατή η περιβαλλοντική και διαχειριστική 

αναβάθµιση του συστήµατος ώστε η παραγωγική απόδοση να προσεγγίσει την 

παραγωγική ικανότητα του. Τα έργα αυτά είναι τα ακόλουθα : 

Βελτίωση υποδοµών και εγκαταστάσεων Λ/Θ Μεσολογγίου - Αιτωλικού 2.876.008,80 

Ανακατασκευή γεφυρών στη Λ/Θ Μεσολογγίου - Αιτωλικού Ν. Αιτ/νίας 792.369,77 

Επέκταση αγωγού διάθεσης λυµάτων Β/Κ Αιτωλικού για την προστασία Λ/Θ Μεσολογγίου - 

Αιτωλικού Ν. Αιτ/νίας 777.696,26 

Βελτίωση οικίσκων εργασίας και διαµονής αλιέων Λ/Θ Μεσολογγίου - Αιτωλικού  352.200,00 

Άρση αναχωµάτων συµπλέγµατος Λιµνοθαλασσών Μεσολογγίου-Αιτωλικού 600.000,00 

Αποκατάσταση οικολογικής λειτουργίας Λ/Θ Βόρειας Κλείσοβας & ∆ιαύλου Κλείσοβας

 322.800,00 

 

Επιπρόσθετα το 2006 µε το Π.∆. 68/2006 «∆ιαχειριστικά µέτρα αλιείας στη 

θαλάσσια περιοχή µεταξύ των εκβολών των ποταµών Ευήνου και Αχελώου» 

καθορίστηκε προστατευτική ζώνη στην θαλάσσια περιοχή από όπου εσοδεύει η 

λιµνοθάλασσα και η οποία απαγορεύει την αλιεία µε κυκλικά δίκτυα µέσης αλιείας σε 

απόσταση µικρότερη των δύο (2) ναυτικών µιλίων από τις ακτές των ιχθυοτροφείων 
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Μεσολογγίου και συγκεκριµένα από τις εκβολές του Ευήνου ποταµού µέχρι τις 

εκβολές του Αχελώου ποταµού.   

  

 

 

 

 

 

ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙ∆ΩΝ 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί εµφανίζονται τα ποσοστά των µηνιαίων συλλήψεων του 

κάθε είδους της λιµνοθάλασσας. Μαζί µε τα ποσοστά αυτά δίδεται  και ο συντελεστής  

µεταβλητότητας CV που χρησιµοποιείται ως δείκτης έκφρασης της  σταθερότητας  

των ποσοστών των µηνιαίων  συλλήψεων έκαστου είδους  όπως προκύπτει από την 

ανάλυση των  παραγωγών των συνεταιρισµών για περίπου 10 έτη. 
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Ποσοστό % των µέσων µηνιαίων συλλήψεων εκάστου είδους ως προς τις συνολικές συλλήψεις του 

είδους . 
 ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ∆ΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒ 

 

 
% C.V. % C.V. % C.V. % C.V. % C.V. % C.V. % C.V. % C.V.

Chelon labrosus-Γλαυκίνος 0,2 200 1,9 198 7,9 101 6,9 158 55,8 49 24,6 89 2,3 116 0,5 166 

Υποµεγέθη Mugilide-Βουρί 17,3 45 20,3 30 5,6 50 8,3 60 21,6 90 23,4 60 2,4 115 0,8 216 

Liza saliens-Γάστρος 42,1 28 36,8 13 11,3 26 2,0 98 1,7 123 3,5 131 1,5 150 0,6 223 

Solea sp-Γλώσσες 1.5 222 0.0 237 7.3 232 6.8 265 11.1 208 40.0 58 30.7 140 1.6 223 

Gobius sp.-Γοβιοί 7,3 120 0,1 153 0,0 283 0,0 191 1,8 111 32,8 103 17,4 77 40,6 73 

Mugil cephalus-Κέφαλος 6,9 46 17,3 28 29,3 14 13,8 30 14,8 46 13,3 75 4,0 89 0,5 153 

Mullus barbatus-Κουτσοµούρα 0,6 185 1,0 146 5,2 165 74,1 27 19,0 114 0,1 283 0,0 * 0,0 * 

Dicentrarchus labrax-Λαβράκι 4,0 125 2,3 68 2,0 43 9,1 111 20,0 49 35,2 30 20,5 71 6,4 105 

Liza ramada-Βελάνιτσα 4,0 174 2,1 92 7,3 111 22,1 54 48,8 50 11,6 93 3,4 210 0,3 138 

Lithognathus mormyrus-Μουρµούρα 41.5 105 11,3 181 1,5 283 20,0 185 0,8 252 0,0 * 0,0 * 0,0 * 

Liza aurata-Μυξινάρι 18.3 67 13,9 73 3,7 49 12,9 38 37,7 63 12,8 99 0,6 109 0,0 166 

Diplodus puntazo-Μυτάκι 15,5 119 8,5 121 35,8 67 26,8 56 13,3 157 0,1 283 0,0 * 0,0 * 

Salpa salpa-Σάλπα 0,7 264 0,2 283 4,0 184 27,0 138 54,8 79 12,9 261 0,4 186 0,0 * 

Sepia sp.-Σουπιές 75,9 27 7,8 153 0,5 193 0,6 282 3,1 222 9,5 120 0,6 185 1,9 169 

Diplodus annularis-Σπάρος 15,3 50 36,4 33 28,3 26 19,3 69 0,4 224 0,3 194 0,0 * 0,0 * 

Sparus aurata-Τσιπούρα 4,2 130 3,6 43 3,0 53 28,7 34 52,5 18 7,9 86 0,1 139 0,0 278 

Anguilla anguilla-Χέλια 0,3 69 0,2 126 0,1 137 0,3 171 10,5 83 71,4 24 9,9 84 7,2 143 

 
 

Με την επεξεργασία των στοιχείων του παραπάνω πίνακα και χωρίζοντας τους µήνες 

σε δύο περιόδους  α) Ιούλιο έως Οκτώβριο και β) Νοέµβριο  έως Φεβρουάριο µε βάση 

τον χρόνο που σηµειώθηκε η καταστροφή προκύπτει το ακόλουθο διάγραµµα που 

αποδίδει µια τεκµηριωµένη εκτίµηση του ποσοστού απώλειας της παραγωγής κάθε 

είδους . 
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Ποσοστά συλληψεων ανα είδος  στις δύο περιόδους 
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 

Για την εκτίµηση της ποσότητας της παραγωγής που απωλέσθηκε 

χρησιµοποιούνται τα εξής δεδοµένα και παραδοχές. 

Α) Η δηλωθείσα παραγωγή των συνεταιρισµών ανα είδος το έτος 2008 η οποία 

αφορά την χρονική περίοδο  Ιούλιος – Οκτώβριος  .  

Β) Χρησιµοποιείται η ποσοστιαία µηνιαία κατανοµή των συλλήψεων εκάστου 

είδους που προκύπτει από τα στοιχεία µιας δεκαετίας προκειµένου  να εκτιµηθεί η 

αναµενόµενη παραγωγή των συνεταιρισµών την περίοδο µετά την καταστροφή µε 

βάση  τις καταγραµµένες συλλήψεις που έγιναν µέχρι και τον Οκτώβριο . 

Γ) Η αξία της απολεσθείσας παραγωγής προκύπτει από την µέση αξία έκαστου 

είδους το έτος 2008. 

∆) Η σχέση 55% µε 45% χρησιµοποιείται για να υπολογιστεί η απώλεια 

παραγωγής των επαγγελµατιών ελεύθερων αλιέων. 
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Με βάση τα παραπάνω προκύπτει ο ακόλουθος πίνακας υπολογισµού εκτίµησης 

της απώλειας για τους Αλιευτικούς συνεταιρισµούς : 

 

ΕΙ∆ΟΣ 

Παραγωγή 
2008 
(κιλά) 

µέση 
αξία 

κιλού(€) 

εκτίµηση 
% 

διαφυγής 
του 
είδους 

ποσοστό 
που 

συνελήφθη 

απώλεια 
παραγωγής 
σε κιλά 

απώλεια 
αξίας 

παραγωγής 
σε € 

Λαβράκια 4.560 7,6 82 18 20.773 157.877 

Λαυκινια 3.326 4,1 83 17 16.239 66.579 

Σαργοί 422 3,3 0 100 0 0 

Βελανιτσα 2.679 1 64 36 4.763 4.763 

Γαστρος 5.611 2,1 7 93 422 887 

Γωβιοι 18 3,8 93 7 239 909 

Χταπόδια 37 4 0 100 0 0 

Μυτάκια 843 4,6 13 87 126 579 

Σαλπες 68 1,5 68 32 145 217 

Κεφαλοι 5.298 5,6 33 67 2.609 14.613 

Σουπιές 424 2,8 15 85 75 210 

Κουτσοµουρες 1.165 5,8 19 81 273 1.585 

Σπάροι 12.900 1,8 1 99 130 235 

Μυξιναρια 15.767 2,2 51 49 16.411 36.103 

Βουρια 26.582 0,7 48 52 24.537 17.176 

Τσιπούρες 61.315 3,8 61 39 95.903 364.431 

ΣΥΝΟΛΟ         182.645 666.163 

 

Στα παραπάνω στοιχεία δεν περιλαµβάνεται το χέλι  που η παραγωγή του δεν είναι 

εκτιµήσηµη µε την µέθοδο που ακολουθείται. 

 

Κατόπιν των παραπάνω  και µε βάση την αναλογία παραγωγής που 

προαναφέρθηκε για τους ελεύθερους επαγγελµατίες αλιείς προκύπτουν οι 

ακόλουθες απώλειες  

Ελεύθεροι επαγγελµατίες αλιείς  

Ποσότητα αλιευµάτων 223.233κιλά 

Αξία Παραγωγής       814.199 € 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ 

ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ. 

 
  Από το πρακτικό της Επιτροπής συντάχθηκε η παρακάτω έκθεση – πόρισµα, 

το οποίο ξεκαθαρίζει την περαιτέρω ενέργεια που ακολούθησε Ο Ε.Λ.Γ.Α. για τις 

οικονοµικές ενισχύσεις των Συνεταιρισµών, σχετικές µε τις καταστροφές που 

σηµειώθηκαν κατά τους µήνες Νοέµβριο & ∆εκέµβριο του 2008, όπως ορίζει και η 

Κοινή Υπουργική Απόφαση. 

 

Πρακτικό Επιτροπής στις 17-02-2012 

Στις 17-2-12 στο Μεσολόγγι στα Γραφεία του Τµήµατος Αλιείας της 

Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας συναντήθηκαν τα µέλη της Επιτροπής, 

όπως αυτά ορίστηκαν µε την υπ’ αρ. 661/24.1.2012 Απόφαση του Προέδρου του 

ΕΛ.Γ.Α., για να εξετάσουν την καταβολή κρατικών ενισχύσεων σε αλιείς της 

λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου - Αιτωλικού που ζηµιώθηκαν από την πληµµύρα και 

την ανεµοθύελλα κατά την περίοδο Νοέµβριος- ∆εκέµβριος 2008, σύµφωνα µε την 

υπ’ αρ. Κ.Υ.Α. 186570/30-12-11, η οποία εκδόθηκε µε βάση τις Κοινοτικές 

Κατευθυντήριες Γραµµές για την εξέταση κρατικών ενισχύσεων στον τοµέα της 

αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (2008/C84/06) και ιδιαίτερα τις παραγράφους 

3.1, 4.4 και 5.3. 

Υπεβλήθησαν για απώλεια αλιευτικής παραγωγής 158 αιτήσεις 

Επαγγελµατιών Ελευθέρων Αλιέων (η µία εκπρόθεσµη) και 73 αιτήσεις µελών 

µισθωτών Συνεταιρισµών των ιχθυοτροφείων του συµπλέγµατος της λιµνοθάλασσας 

Μεσολογγίου Αιτωλικού ενώ υποβλήθηκαν και 11 αιτήσεις συνεταιρισµών µισθωτών 

ιχθυοτροφείων για ζηµιές στο πάγιο κεφάλαιο και στον εξοπλισµό των αλιευτικών 

εκµεταλλεύσεων  (ιχθυοφραγµοί κ.λπ.).  

Τα µέλη του Αλιευτικού Συνεταιρισµού «Πρόοδος», ιχθυοτροφείο Ν. 

Βασιλάδι, δεν υπέβαλαν τις τελικές αιτήσεις χορήγησης κρατικής ενίσχυσης ως 

όφειλαν (άρθρο 8, παρ.1 της παραπάνω Κ.Υ.Α.) παρόλο που είχαν υποβάλει αρχικές 

αιτήσεις ζηµιάς.  

Ειδικότερα: 

Α) Ελεύθεροι αλιείς 

Παρόλο που η παραπάνω Κ.Υ.Α. δεν τους προβλέπει ως δικαιούχους και ως 

εκ τούτου δεν είναι  δυνατό να εξετασθεί επί της ουσίας η δυνατότητα ένταξής 
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τους στο πρόγραµµα βάση των προϋποθέσεων που θέτει, η επιτροπή λόγω του 

µεγάλου αριθµού τους και την τεκµηρίωση όταν έγινε η ζηµιά της εκτίµησης της 

συνολικής απώλειας παραγωγής ως και των επιτόπιων ελέγχων το 2008 προέβη σε 

έλεγχο των υποβληθέντων αιτήσεων. ∆ιαπίστωσε ότι σχεδόν το σύνολο των 

ενδιαφεροµένων είχε δηλώσει για το 2008 µηδενικά εισοδήµατα ή εισοδήµατα  που 

προέκυπταν από τον τεκµαρτό υπολογισµό, δηλαδή εισοδήµατα που προέκυπταν 

λόγω της χωρητικότητας επαγγελµατικού σκάφους που κατείχαν µη µεταβαλλόµενα 

στη διάρκεια των ετών. Έτσι και από τις φορολογικές δηλώσεις προκύπτει ότι κατά 

κανόνα από τους µεµονωµένους επαγγελµατίες αλιείς δηλώνεται το ελάχιστο σταθερό 

εισόδηµα από αλιεία ανεξαρτήτως αλιευτικής παραγωγής. Στην ιχθυόσκαλα δεν 

υφίστανται στοιχεία τιµολογίων διακίνησης αλιευµάτων από τους µεµονωµένους 

επαγγελµατίες αλιείας της λιµνοθάλασσας οι οποίοι άλλωστε δεν υποχρεούνται να 

διακινούν την παραγωγή τους δια αυτής. 

 

Β) Μισθωτές Συνεταιρισµοί 

Η επιτροπή σύµφωνα µε τα κοινοποιηθέντα στοιχεία της Ιχθυόσκαλας κατόπιν 

των υπ’ αρ. πρωτ. 117/9.1.2012 & 321/17.1.2012 έγγραφων του Υποκαταστήµατος 

ΕΛ.Γ.Α. Αγρινίου αναζήτησε και επεξεργάστηκε τα στοιχεία διακίνησης των 

αλιευµάτων από την Ιχθυόσκαλα Μεσολογγίου για την περίοδο 2005-2008. Σύµφωνα 

µε τα κοινοποιηθέντα στοιχεία συντάχθηκε πίνακας (πίνακας 1), όπου εµφαίνονται οι 

αξίες των διακινηθεισών αλιευµάτων για τα έτη 2005 έως 2008, όπως η παραπάνω 

Κ.Υ.Α. προβλέπει. Η επιτροπή στηρίχθηκε αποκλειστικά στα επίσηµα δεδοµένα της 

ιχθυόσκαλας όσο αφορά την δηλωθείσα παραγωγή µη διαθέτοντας άλλη επίσηµη 

πηγή. 

Λαµβάνοντας υπόψη τον παραπάνω πίνακα, αλλά και τις προϋποθέσεις που η 

παραπάνω Κ.Υ.Α. ορίζει και κυρίως ότι ως δικαιούχοι µπορούν να κριθούν όσοι 

Συνεταιρισµοί παρουσιάζουν το έτος 2008 µείωση πάνω από 30%  στην αξία της 

διακινηθείσας αλιευτικής παραγωγής τους σε σχέση µε την αντίστοιχη µέση αξία της 

διακινηθείσας αλιευτικής παραγωγής την περίοδο 2005-2007, η Επιτροπή 

αποφάνθηκε κατά περίπτωση και ειδικότερα: 

1) ∆ικαιούχοι του προγράµµατος για απώλεια αλιευτικής παραγωγής 

κρίθηκαν µόνο µέλη του συνεταιρισµού Αγ. Κωνσταντίνος (ιχθυοτροφείο Θολή), ο 

οποίος είχε 13 ενεργά µέλη διότι από τον πίνακα 1  προκύπτει ότι είχε απώλεια πάνω 

από 30% σε σχέση µε τα έτη αναφοράς. Από τα µέλη αυτά υπέβαλαν δικαιολογητικά 
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τα 12, ενώ ένα µέλος δεν υπέβαλε σχετικό φάκελο και ως εκ τούτου δεν µπορεί να 

ενταχθεί στο πρόγραµµα κρατικής ενίσχυσης. Η Επιτροπή αφού εξέτασε τα 

προσκοµισθέντα δικαιολογητικά  έκρινε από το σύνολο των µελών του 

συνεταιρισµού αυτού ως δικαιούχους µόνο 5 ενώ οι υπόλοιποι 7 κρίθηκαν µη 

δικαιούχοι (επειδή δεν κάλυπταν τις προϋποθέσεις που η προαναφερόµενη Κ.Υ.Α. 

ορίζει (βεβαίωση µερίσµατος από το Συνεταιρισµό, δήλωση των µερισµάτων στο Ε1 

του 2009, θεωρηµένες υπεύθυνες δηλώσεις κ.λπ.) 

 

2)Υπολογισµός της κρατικής ενίσχυσης για απώλεια αλιευτικής 

παραγωγής κατά το έτος 2008. 

Τα µέλη της Επιτροπής λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του πίνακα 1, τα 

αναλυτικά ετήσια στοιχεία διακίνησης κατά είδος αλιευµάτων διαµέσου της 

ιχθυόσκαλας Μεσολογγίου τόσο των ετών της περιόδου αναφοράς όσο και του έτους 

ζηµιάς, όπως εµφανίζονται στον πίνακα 2 για τον συνεταιρισµό Αγ. Κωνσταντίνος 

που κρίθηκε δικαιούχος και το καταβληθέν µέρισµα σε έκαστο ενεργό µέλος, όπως 

εµφανίζεται στη συνηµµένη κατάσταση A που περιλαµβάνει το σύνολο των 

δηλωθέντων αλιέων, ενεργών µελών του µισθωτή συνεταιρισµού, µε ειδική 

επισήµανση σε αυτούς που κρίθηκαν δικαιούχοι αποφάνθηκαν για το ποσό ενίσχυσης 

ανά ενεργό µέλος που υπέβαλε αίτηση χορήγησης ενίσχυσης και συνέταξαν φύλλα 

εκτίµησης της ζηµιάς. 

 

3)Υπολογισµός της κρατικής ενίσχυσης για ζηµιές στο Πάγιο Κεφάλαιο και στον 

Εξοπλισµό των αλιευτικών εγκαταστάσεων. 

Ο δικαιούχος αλιευτικός συνεταιρισµός «Αγ. Κωνσταντίνος» δεν προσκόµισε 

τεχνική έκθεση για τις ζηµιές που υπέστη το Πάγιο Κεφάλαιο του ιχθυοτροφείο και 

ως εκ τούτου κρίνεται µη δικαιούχος (Κ.Υ.Α. 186570/Β/30-12-11,άρθρο 10 παρ. 7). 

 

 

Β) Μη ∆ικαιούχοι του προγράµµατος τόσο για απώλεια αλιευτικής παραγωγής 

όσο και για ενίσχυση των ζηµιών που υπέστη το πάγιο κεφάλαιο και ο 

εξοπλισµός των αλιευτικών εγκαταστάσεων κρίθηκαν:  

1)Οι συνεταιρισµοί Αγ. Αγάθη, Κάινα, Αγ. Ειρήνη, Ανάσταση, Αγ. Ιωάννης, 

Σκαλί και Αγ. Στέφανος γιατί δεν πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που 

θέτει  η Κ.Υ.Α.186570/Β/30-12-11(άρθρο 21) η οποία εκδόθηκε σε εφαρµογή των 
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Κοινοτικών Κατευθυντήριων Γραµµών για την εξέταση κρατικών κατευθυντήριων 

γραµµών στον τοµέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (2008/C84/06)και 

ειδικότερα, σύµφωνα πάντα µε το συνηµµένο πίνακα 1, δεν τεκµηριώθηκε απώλεια 

αλιευτικής παραγωγής αξίας για το έτος 2008 πάνω από 30% σε σχέση µε την µέση 

αξία της παραγόµενης αλιευτικής παραγωγής της περιόδου αναφοράς 2005-2007. 

2)Ο συνεταιρισµός Ανάπτυξη & Προοπτική (ιχθυοτροφείο ∆ίαυλος Κλείσοβας) 

επειδή δεν υφίστανται στοιχεία παραγωγής για τα έτη αναφοράς, αλλά και το έτος 

ζηµιάς. ∆εδοµένου ότι το ιχθυοτροφείο ήταν εκτός εκµετάλλευσης, κατά την 

παραπάνω περίοδο. Από το µέλος της Επιτροπής κ. Ε. ∆ηµητρίου, ιχθυολόγο, 

προτάθηκε όπως ληφθούν υπ’ όψη τα τρία τελευταία έτη που το ιχθυοτροφείο ήταν 

σε εκµετάλλευση (1999-2001) όπως περιγραφόταν άλλωστε στη έκθεση προς την 

αρµόδια υπηρεσία της Ε.Ε. µε βάση την οποία εγκρίθηκε η σχετική διαδικασία 

αποζηµιώσεων  

3)Ο συνεταιρισµός Νίδοβα (ιχθυοτροφείο ∆ίαυλος Μεσολογγίου Αιτωλικού) επειδή 

υπέβαλε εκπρόθεσµα αίτηση χωρίς να συνοδεύεται από κανένα στοιχείο 

τεκµηρίωσης της απώλειας αλιευτικής παραγωγής για το σύνολο των ετών. 

4) Ο συνεταιρισµός Αναγέννηση  (ιχθυοτροφείο Κλείσοβα) δεν κρίθηκε δικαιούχος 

επειδή ενώ  από τον πίνακα 1  προκύπτει ότι είχε απώλεια πάνω από 30% σε σχέση 

µε τα έτη αναφοράς διαπιστώθηκε  αναντιστοιχία µεταξύ του βιβλίου εσόδων εξόδων 

, του Ε3 οικονοµικού έτους 2009 και των στοιχείων της ιχθυόσκαλας. 
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ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ. 

 

 Εν κατακλείδι το τελικό συµπέρασµα της υπόθεσης των κρατικών ενισχύσεων λόγω 

των δυσµενών καιρικών φαινοµένων στο Σύµπλεγµα των Λιµνοθαλασσών 

Μεσολογγίου – Αιτωλικού είναι ότι παρά το γεγονός ότι τεκµηριώθηκε η Εµφάνιση 

του καιρικού φαινοµένου προς τις Αρµόδιες Αρχές, µέσω Επιστηµονικών µεθόδων 

και έγκυρα, και πιστοποιήθηκαν οι ζηµιές στα ∆ηµόσια Ιχθυοτροφεία αλλά και σε 

περισσότερες περιπτώσεις πιστοποιήθηκε και η ζηµιά στην Αλιευτική παραγωγή από 

την κακοκαιρία του Νοεµβρίου & ∆εκεµβρίου του 2008, στην τελική ανάλυση από 

τις 11 αιτήσεις των Συνεταιρισµών και 73 αιτήσεις ενεργών µελών των 

Συνεταιρισµών, κρίθηκαν δικαιούχοι µόνο 5 Ενεργά Μέλη Συνεταιρισµού και µόνο 

µια αίτηση από Συνεταιρισµό. Οι αιτήσεις των Ελεύθερων Αλιέων αν και η Κ.Υ.Α. 

δεν τους είχε συµπεριλάβει στο πρόγραµµα, εξετάστηκαν λόγω του µεγάλου αριθµού 

των αιτήσεων και µόνο, δηλαδή ναι µεν δήλωσαν ζηµιές στην παραγωγή τους αλλά 

δεν µπορούσαν να τις τεκµηριώσουν λόγω της αδυναµίας της Νοµοθεσίας αλλά και 

της Πολιτείας, που δεν υποχρεώνει τους Ελεύθερους Αλιείς των Λιµνοθαλασσών 

Μεσολογγίου – Αιτωλικού να δηλώνουν και να διακινούν την Αλιευτική παραγωγή 

τους µέσω της Ιχθυόσκαλας και ακόµη οι φορολογικές δηλώσεις των αλιέων αυτών 

δεν αποδεικνύανε την αλιευτική παραγωγή για την οποία ζηµιώθηκαν, διότι δήλωναν 

µόνο το τεκµαρτό και όχι το πραγµατικό εισόδηµα και αυτό οφείλεται στο γεγονός 

ότι οι ελεύθεροι αλιείς (αλιείς που δεν ανήκουν σε κάποιο συνεταιρισµό) δεν 

µπορούν να πιστοποιήσουν την αλιευτική του παραγωγή ώστε να την δηλώσουν στην 

εφορία ή σε οποιαδήποτε υπηρεσία. Μελλοντικά θα µπορούσαµε να πούµε πως θα 

πρέπει να αλλάξει το καθεστώς αυτό ώστε να αποζηµιώνονται σε τέτοιες 

περιπτώσεις, µε την νοµοθέτηση διατάξεων που θα υποχρέωναν τους ελεύθερους 

αλιείς να δηλώνουν την παραγωγή τους στην ιχθυόσκαλα αλλά και να κρατάνε και 

αλιευτικά ηµερολόγια συλλήψεων για το κάθε είδος για τις περιπτώσεις ασάφειας. 

Επίσης το γεγονός της µη αποδοχής τους από το παρών πρόγραµµα οικονοµικής 

ενίσχυσης δεν αναιρεί την ζηµιά που υπέστησαν λόγω της κακοκαιρίας και σίγουρα 

και αυτοί έχασαν σηµαντικό µέρος από την αλιευτική παραγωγή. 

  Οι κύριες αιτίες της απόρριψης των ∆ικαιούχων Συνεταιρισµών αλλά κυρίως των 

µελών τους ήταν γραφειοκρατικού χαρακτήρα δηλαδή, απουσία δικαιολογητικών, 

απουσία τεχνικών εκθέσεων για ζηµιές στο πάγιο κεφάλαιο και εξοπλισµό, 
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αναντιστοιχία στις φορολογικές δηλώσεις µε τα στοιχεία της αλιευτικής παραγωγής 

στην Ιχθυόσκαλα. Και σαφώς η κυριότερη αιτία της απόρριψης ήταν η µη 

πιστοποίηση της απώλειας στο 30% της αξίας στην παραγωγή, αλλά υπήρξε και η 

περίπτωση που ναι µεν πιστοποιήθηκε η απώλεια στο 30% αλλά υπήρχε  φορολογικό 

κενό στην δήλωση Ε3. 

  Στην τελική ανάλυση θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε πως όλο το πρόγραµµα αυτό 

παρουσιάζει κενά και ασάφειες µόνο ως προς τους Ελεύθερους Αλιείς διότι να µεν 

εξετάζεται η περίπτωση της απώλειας της παραγωγής αλλά τελικά δεν τους λαµβάνει 

υπόψη λόγω γραφειοκρατίας και νοµοθεσίας, η οποία τους περιορίζει σε µεγάλο 

βαθµό. Όσο για τους συνεταιρισµούς η παρούσα Κ.Υ.Α. ήταν ξεκάθαρη και σαφής 

ως προς την διαδικασία, που σε συνδυασµό µε τις Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες 

γραµµές, κίνησε όλη την διαδικασία όπως έπρεπε το µόνο που θα µπορούσαµε να 

χαρακτηρίσουµε ως αδυναµία είναι η περίπτωση του Συνεταιρισµού Νίδοβα – 

Ιχθυοτροφείο ∆ίαυλος Μεσολογγίου Αιτωλικού, που δεν κρίθηκε δικαιούχος λόγω 

ότι δεν προσκόµισε στοιχεία παραγωγής των ετών 2005-2007 λόγω της µη 

λειτουργίας του, αλλά αυτό δεν αναιρούσε το γεγονός πως ο Συνεταιρισµός υπέστη 

Ζηµιά στην παραγωγή πάνω από αυτό που όριζε η παρούσα νοµοθεσία. Όσο για τους 

υπόλοιπους συνεταιρισµούς και τα µέλη τους που κρίθηκαν µη δικαιούχοι λόγω 

ασάφειας και έλλειψης εγγράφων κ.τ.λ. φέρουν οι ίδιοι την ευθύνη και όχι η παρούσα 

νοµοθεσία. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ. 
 

1. ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 186570/30-12-2011 ΦΕΚ 3224/Β. 

 

2. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 281245/2008 - ΦΕΚ 628/Β'/9.4.2008. 

 

3. 2008/C84/06 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α. 

 

4. ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΓΙΑ 22/11/2008 & 04/12/2008 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ.    


