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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 668/Β37
(1)
Συγκρότηση της Επιτροπής Επεξεργασίας Στρατηγικής
και Πολιτικών για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος
χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατί−
ας, του άρθρου 9 του Ν. 3691/2008, ΦΕΚ Α΄ 166 (Επι−
τροπή Στρατηγικής).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 9 του Ν. 3691/2008 «Πρόληψη και κα−
ταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομο−
κρατίας και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ Α΄ 166),
β) του π.δ. 178/2000 «περί Οργανισμού του Υπουργείου
Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ Α΄ 165), όπως συμπληρώθηκε
από το άρθρο 10 του Ν. 3424/2005 (ΦΕΚ Α΄ 305),
γ) του π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνι−
κής Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 57),
δ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυ−
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 137),

ε) του π.δ. 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι−
κονομικών» (ΦΕΚ 128 Α΄), όπως ισχύει,
στ) του π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου
Οικονομικών και συγχώνευση του Υπουργείου Οικονο−
μίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και
Εμπορικής Ναυτιλίας κ.λπ.» (ΦΕΚ 213 Α΄),
ζ) του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α΄),
η) της υπ’ αριθμ. 1108404/0001Α/12.11.2009 απόφασης
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με
την οποία διορίζεται ο Γενικός Γραμματέας του Υπουρ−
γείου Οικονομικών (ΦΕΚ 491 ΥΟΔΔ),
θ) της υπ’ αριθμ. 1001939 ΕΞ/29.1.10 απόφασης του Υπουρ−
γού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσι−
οδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό
Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 77 Β΄),
ι) του π.δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 243 Α΄),
2. Τα με αριθμ. 39117/Β.1843/12.9.2011 και 51814/B.2351/
30.11.2011 έγγραφα της Διεύθυνσης Πιστωτικών και Δη−
μοσιονομικών Υποθέσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικο−
νομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.
3. Το με αριθμ. 1016/8/95−α΄ έγγραφο του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη/ Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνο−
μίας.
4. Το με αριθμ. 1138988/Γ.Δ./5.10.2011 έγγραφο του
Υπουργείου Οικονομικών/ Γενική Διεύθυνση Φορολογι−
κών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.
5. Το με αριθμ. 11162/ΚΥ/15.9.2011 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Οικονομικών / Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλή−
ματος.
6. Το με αριθμ. 46142/7.10.2011 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Εξωτερικών.
7. Το με αριθμ. 83747/21.9.2011 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαι−
ωμάτων.
8. Το με αριθμ. 1836/14.9.2011 έγγραφο της Τραπέζης
της Ελλάδος.
9. Το με αριθμ. 526/19.9.2011 έγγραφο της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς.
10. Το από 12/10/2011 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρο−
μείου της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγ−
χων.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

11. Το με αριθμ. 2005/14.9.2011 έγγραφο της Αρχής Κα−
ταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκλη−
ματικές (Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της
Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσια−
κής Κατάστασης.
12. Το με αριθμ. 55906/1673/20.12.2011 έγγραφο της Επι−
τροπής Εποπτείας και Ελέγχων Τυχερών Παιχνιδιών.
13. Το με αριθμ. 413.9−12/11/9.12.2011 έγγραφο του Αρ−
χηγείου του Λ.Σ.−EΛ.ΑΚΤ.
14. Το γεγονός ότι η εν λόγω Επιτροπή είναι άμισθη
και ως και τούτου δεν επιβαρύνεται ο Κρατικός Προϋ−
λογισμός, αποφασίζουμε:
Τη συγκρότηση της «Επιτροπής Στρατηγικής» ως ακο−
λούθως:
Πρόεδρος ορίζεται ο Γενικός Γραμματέας του Υπουρ−
γείου Οικονομικών, Ηλίας Πλασκοβίτης του Σπυρίδωνα,
και μέλη:
− από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, ο Αντιστράτηγος Αδα−
μάντιος Σταματάκης του Φραγκίσκου (222001), Προϊστά−
μενος Επιτελείου Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας,
Αρχηγείο ΛΣ/ΕΛ−ΑΚΤ ο Πλοίαρχος Ιωάννης Καραγε−
ωργόπουλος του Δημητρίου,
− από το Υπουργείο Οικονομικών
− Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής, ο Κωνστα−
ντίνος Μασούρας του Θεοδώρου, Γενικός Διευθύντης,
− Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπρα−
ξης Δημοσίων Εσόδων, η Αικατερίνη Φραντζεσκάκη του
Νικολάου (ΠΕ/Α Εφοριακών),
− Υπηρεσία Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ), ο
Ευάγγελος Καραμάνος του Αθανασίου, (ΠΕ/Α Τελωνεια−
κών), Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ειδικών Υποθέσεων
της Κ.Υ. του ΣΔΟΕ,
− από το Υπουργείο Εξωτερικών, ο Μιχαήλ − Χρήστος
Διάμεσης, του Δημητρίου Πληρεξούσιος Υπουργός Β΄,
Διευθυντής της Δ1 Διεύθυνσης ΟΗΕ και Διεθνών Ειδι−
κευμένοι Οργανισμών και Διασκέψεων,
− από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν−
θρωπίνων Δικαιωμάτων η Ευτυχία Φιλιππάκη του Παντε−
λή, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Νομοθετικού
Συντονισμού και Ειδικών Νομικών Σχέσεων,
− από την Τράπεζα της Ελλάδος, ο Θεμιστοκλής −
Ιωάννης Αντωνίου του Νικολάου, Υποδιευθυντής στην
Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος,
− από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η Μαρίνα Σου−
γιουλτζή του Ιωάννη, Α΄ Αντιπρόεδρος,
− από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και
Ελέγχων (ΕΛΤΕ), η Ελένη Βρέντζου του Μενελάου, Β΄
Αντιπρόεδρος,
− από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίη−
σης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και
της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου
των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, ο Βασίλειος
Σαρρής του Αριστείδη, Προϊστάμενος Διεύθυνσης της
Αρχής,
− από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχων Τυχερών
Παιχνιδιών, ο Ευγένιος Γιαννακόπουλος του Ιωάννη,
Πρόεδρος της ΕΕΕΠ.
Γραμματειακή υποστήριξη στην Επιτροπή Στρατηγικής
θα παρέχει το γραφείο του Προέδρου.

Τα μέλη γνωστοποιούν στον Πρόεδρο, πριν από την
πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Στρατηγικής, τους
αναπληρωτές τους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

F
Αριθμ. Μ 8413.2/1/2012
Αναπροσαρμογή Πλοηγικών δικαιωμάτων.

(2)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 4 παρ. 2α και 20 του Ν. 3142/1955 «Περί
Πλοηγικής Υπηρεσίας» (Α΄ 43).
β. Των άρθρων 184, 186 και 187 του Ν.Δ. 187/1973 «Περί
Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α΄ 261).
γ. Του άρθρου 42 του Ν. 2214/1994 «Αντικειμενικό σύ−
στημα φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 75).
δ. Του Π.Δ. 287/1991 «Πλοηγικά Δικαιώματα» (Α΄ 102).
ε. Της υπ’ αριθμ. Μ8413.2/02/11−8−2009 κοινή υπουργική
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομι−
κών και του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου
και Νησιωτικής Πολιτικής «Αναπροσαρμογή Πλοηγικών
Δικαιωμάτων» (Β΄ 1797).
στ). Του Π.Δ 175/02 «Οργανισμός Διάρθρωσης και Λει−
τουργίας της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενι−
κής Πολιτικής (Α΄ 158).
ζ. Του Π.Δ 65/11 «Συγχώνευση των Υπουργείων Οικονο−
μίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων
Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυ−
ξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Α΄147).
η. Της υπ’ αριθμ. Υ25/6−12−2011 απόφασης του Πρωθυ−
πουργού περί «Καθορισμού αρμοδιοτήτων των Αναπλη−
ρωτών Υπουργών Οικονομικών Φιλίππου Σαχινίδη και
Παντελή Οικονόμου (Β΄ 2792)».
θ. Του Π.Δ 110/2011 Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών (Α΄ 243).
ι. Της υπ’ αριθμ. 5221.1/14/11/25−11−2011 απόφασης του
Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλί−
ας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Σπυρίδωνα – Άδωνι
Γεωργιάδη» (Β΄ 2741).
ια. Της υπ’ αριθμ. Μ 8414.4/01/11/7−01−2011 απόφαση του
Υπουργού Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας «Συ−
γκρότηση Συμβουλίου Πλοηγικής Υπηρεσίας» (Β΄ 351).
2. Το αριθ. Μ 8413.2(ε)/04/23−11−2010 έγγραφό μας.
3. Το αριθ. 29372/377/4−7−2011 έγγραφο Υπουργείου
Οικονομικών /Γεν. Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής /
Δ/νση Μακροοικονομικής Ανάλυσης και Προβλέψεων /
Τμήμα Τιμών και Εισοδημάτων.
4. Την αριθμ. 1980/6−9−2011 (ΘΕΜΑ 5ο) Γνωμοδότηση
του Συμβουλίου Πλοηγικής Υπηρεσίας.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της Απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
1. Αποδεχόμαστε την αριθμ. 1980/2011 (ΘΕΜΑ 5ο)
Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πλοηγικής Υπηρεσίας
και αναπροσαρμόζουμε τα Πλοηγικά Δικαιώματα που
καθορίζονται με το Π.Δ. 287/1991 και την υπ’ αριθμ.
Μ 8413.2/09/11−8−2009 κοινή απόφαση των:
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και Υπουρ−
γού Εμπορικής Ναυτιλίας ως ακολούθως:
α) Τα τέλη θα υπολογίζονται σε μονάδες ολικής χωρη−
τικότητας (Ο.Χ.) όπως έχουν καταμετρηθεί και αναγρα−
φεί στα οικεία πιστοποιητικά καταμέτρησης σύμφωνα
με τους κανόνες της Διεθνούς Σύμβασης 1969/TONNAGE
CONVENTION.
β) Τα τέλη της παραγ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 287/91
μετά την αύξηση του 5% διαμορφώνονται ως εξής:
ΟΛΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΟΙΩΝ
σε μονάδες Ο.Χ
ΑΠΟ
−−−
501
1.001
2.001
3.501
5.001
7.001
10.001
15.001

ΥΨΟΣ ΠΛΟΗΓΙΚΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΜΕΧΡΙ
500
1.000
2.000
3.500
5.000
7.000
10.000
15.000
20.000

52,95
70,39
123,34
203,35
283,35
353,73
433,16
512,59
600,40

Πλοία άνω των 20.000 (Ο.Χ.) καταβάλλουν για το επι−
πλέον τμήμα της χωρητικότητάς τους το ποσόν των
88,45 ευρώ ανά 10.000 (Ο.Χ.). Τμήμα της κλίμακας των
10.000 (Ο.Χ.) λογίζεται για τον υπολογισμό των δικαιω−
μάτων ως πλήρης βαθμίδα.
γ) Στην παργ. 2 του άρθρου 3 του Π.Δ. 287/91 στα
πλοία που καταβάλλουν πλοηγικά δικαιώματα μειωμένα
κατά 50% προστίθεται τα πλοία που καταπλέουν για
παράδοση πετρελαιοειδών αποβλήτων (SLOPS).
δ) Τα τέλη της παραγ. 1 του άρθρου 5 του Π.Δ. 287/91
διαμορφώνονται ως εξής:
Πλοία που προσδένονται σε εγκαταστάσεις ξηράς
καταβάλλουν τέλη πρόσδεσης ως κάτωθι:
ΟΛΙΚΗ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΟΙΩΝ
σε μονάδες Ο.Χ
ΑΠΟ
ΜΕΧΡΙ
−−−
1.000
1.001
5.000
5.001
10.000

ΤΕΛΗ
ΔΕΣΙΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΗ
ΛΥΣΙΜΑΤΟΣ

18,04
35,49
52,95

8,41
13,23
18,04

Τα άνω των 10.000 Ο.Χ. τέλη δεσίματος − λυσίματος
προσαυξάνονται κατά 18,04 ευρώ και 8,41 ευρώ αντί−
στοιχα ανά 10.000 (Ο.Χ.) Κλάσμα της κλίμακας αυτής
λογίζεται ως πλήρης βαθμίδα.
Εφ’ όσον τα πλοία εξασφαλίζονται σε ναύδετα τα
ανωτέρω τέλη διπλασιάζονται.
ε) Τα τέλη της παραγ. 1 του άρθρου 6 του Π.Δ. 287/91
διαμορφώνονται ως εξής:
Η πλοήγηση κατά διαδρομή είναι δυνατή με έγκριση
του οικείου Λιμενάρχη. Για αυτήν καταβάλλεται επιπλέ−
ον των κανονικών πλοηγικών δικαιωμάτων, το ποσόν
των 4,77 λεπτών του ευρώ κατά μονάδα Ο.Χ.
στ) Τα τέλη της παραγ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 287/91
διαμορφώνονται ως εξής:
Εάν η πλοήγηση κατά διαδρομή υπερβαίνει τα δέκα
(10) μίλια καταβάλλεται για κάθε επιπλέον μίλι το ποσόν
των 3,24 λεπτών του ευρώ κατά μονάδα Ο.Χ επιπλέον
εκείνων που καθορίζει η παρ. 1 του άρθρου 6.
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ζ) Τα τέλη της παραγ. 3 του άρθρου 6 του Π.Δ. 287/91
διαμορφώνονται ως εξής:
Τα δικαιώματα πλοήγησης κατά διαδρομή δεν μπο−
ρούν σε καμία περίπτωση να είναι λιγότερα των 150,40
ευρώ και περισσότερα των 512,59 ευρώ.
η) Τα τέλη της παραγ. 1 του άρθρου 7 του Π.Δ. 287/91
διαμορφώνονται ως εξής:
Για απασχόληση του Πλοηγού πέραν της μιας ώρας
από την επιβίβασή του στο Πλοίο που πλοηγήθηκε οφεί−
λονται δικαιώματα υπερωρίας που ορίζονται σε 52,95
ευρώ για κάθε ώρα ή κλάσμα αυτής.
θ) Τα τέλη της παραγ. 1 του άρθρου 10 του Π.Δ. 287/91
διαμορφώνονται ως εξής:
Τα Πλοηγικά Δικαιώματα σε καμιά περίπτωση δεν
είναι μικρότερα των 52,95 ευρώ.
ι) Τα τέλη της παραγ. 5 του άρθρου 10 διαμορφώνο−
νται ως εξής:
Τα Ελληνικά πολεμικά και βοηθητικά πλοία του Πολε−
μικού Ναυτικού ή τα αλλοδαπά πολεμικά και βοηθητικά
πλοία που απαλλάσσονται για λόγους αμοιβαιότητας
αν πλοηγηθούν με αίτησή τους καταβάλλουν Πλοηγικά
Δικαιώματα που ανέρχονται σε 6,44 λεπτά του ευρώ
κατά τόνο εκτοπίσματος χωρίς να υποχρεούνται στην
καταβολή των τελών του άρθρου 5.
ια) Τα πλοία που εφοδιάζουν άλλα πλοία με καύσιμα
και εκτελούν πλόες εντός του ιδίου κόλπου θα καταβάλ−
λουν Πλοηγικά Δικαιώματα για μια κίνηση (ανά κυκλικό
ταξίδι) ανεξαρτήτως του αριθμού μεθορμίσεων.
2. H ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει (20) ημέ−
ρες από την επόμενη της δημοσίευσής της, στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Από την ημερομηνία ισχύος της παρούσης καταρ−
γείται η (ε) σχετική κοινή υπουργική απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 2 Ιανουαρίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΥΦΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

F
Αριθμ. 9315.1/1/2011
(3)
Καθορισμός υπόχρεων αλιευτικών σκαφών, διαδικασιών
και ειδικών δικαιολογητικών χορήγησης οικονομικής
ενίσχυσης για την αγορά και τοποθέτηση συσκευών
ηλεκτρονικής καταγραφής και διαβίβασης πληροφο−
ριών (ERS) ή συσκευών που συνδυάζουν λειτουργίες
ERS και VMS σε επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π/δτος 63/2005
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1338/1983 (Α΄ 34)
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
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3. Τα άρθρα 3, 4 του Ν. 1409/83 «Τροποποίηση και
συμπλήρωση των διατάξεων Ν.Δ. 131/1974 «Περί παροχής
οικονομικών ενισχύσεων στη γεωργική, κτηνοτροφική,
δασική και αλιευτική παραγωγή».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 «Δη−
μόσιο Λογιστικό ..... ελέγχου δαπανών» (Α΄ 247).
5. Το Π.Δ. 96/2010 (ΦΕΚ Α΄ 170) «Σύσταση Υπουργεί−
ου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας και του
Π.Δ. 127/2010 (ΦΕΚ Α΄ 154) «Ανακατανομή αρμοδιοτήτων
των Υπουργείων Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, Προστασίας του Πολίτη και Θαλασσίων
Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας».
6. Το Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147 Α΄/27−6−2011) «Διάσπαση του
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών
και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονο−
μίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσί−
ων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας και μεταφορά στον
Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης
και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας
Νέας Γενιάς».
7. Το Π.Δ. 73/2011 (ΦΕΚ 178 Α΄/11−8−2011) «Μετονομασία
της Γενικής Γραμματείας... Σύσταση της Γενικής Γραμ−
ματείας Ναυτιλίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας και ρύθμιση συναφών
θεμάτων».
8. Την απόφαση υπ’ αριθμ. Υ25/6−12−2011 (ΦΕΚ Β΄ 2792/
8−12−2011) του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιπ−
που Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου».
9. Την απόφαση αριθμ. 5221.1/14/2011/25−11−2011 (ΦΕΚ
Β΄ 2741/25−11−2011) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ−
πουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
Σπυρίδωνα − Άδωνι Γεωργιάδη».
10. Τις διατάξεις του Καν (ΕΚ) 861/2006 «για τη θέσπιση
κοινών χρηματοδοτικών μέτρων για την εφαρμογή της
κοινής αλιευτικής πολιτικής καθώς και στον τομέα του
Δικαίου της Θάλασσας».
11. Τις διατάξεις του Καν (ΕΚ) 1077/2008 «Για τη θέ−
σπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού
1966/2006, σχετικά με την ηλεκτρονική καταχώρηση και
αναφορά αλιευτικών δραστηριοτήτων, καθώς και για τα
μέσα τηλεπαρακολούθησης και περί της κατάργησης
του κανονισμού (ΕΚ) 1566/2007».
12. Τις διατάξεις του Καν (ΕΚ) 1224/2009 «για τη δημι−
ουργία νέων τεχνολογιών και δικτύων πληροφορικής και
συστημάτων ηλεκτρονικής καταγραφής και αναφοράς
πληροφοριών», ώστε να καταστεί δυνατή ή αποτελε−
σματική και ασφαλής ανταλλαγή δεδομένων αναφορικά
με την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την επιτήρηση
των αλιευτικών δραστηριοτήτων, και ιδίως των άρθρων
15, 22, 24 αυτού.
13. Τον εκτελεστικό Καν (ΕΕ) 404 /2011 της Επιτροπής,
για την θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του
Καν (ΕΚ) 1224/2009 του Συμβουλίου.

14. Την υπ’ αριθμ. 2010/711/ΕΕ απόφαση της Επιτρο−
πής της 23ης Νοεμβρίου 2010 «περί συμπληρωματικής
χρηματοδοτικής ενίσχυσης από την Ένωση το 2010 στις
δαπάνες που πραγματοποιούνται από τα κράτη μέλη
για ορισμένα έργα στον τομέα του ελέγχου, της επιθε−
ώρησης και της επιτήρησης της αλιείας».
15. Την ΣΑΕ 086/8 με κωδικό έργου 2011ΣΕ08680010.
16. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του Π.Δ.Ε,
συνολικού ποσού ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων χιλιά−
δων ευρώ (1.800.000)€, αποφασίζουμε:
1. Στην υποχρέωση εφαρμογής των διατάξεων των
άρθρων 15, 22, 24 του Καν(ΕΚ)1224/2009 του Συμβου−
λίου, υπόκεινται σε όλα τα ελληνικά επαγγελματικά
αλιευτικά σκάφη που είναι εγγεγραμμένα στο Κοινο−
τικό Αλιευτικό Μητρώο (KAM) και ανήκουν στις εξής
κατηγορίες:
1) Αλιευτικά σκάφη ολικού μήκους 12 μέτρων και άνω
2) Αλιευτικά σκάφη μικρότερα των 12 μ, στα οποία
χορηγείται ειδική άδεια αλιείας μεγάλων πελαγικών
ψαριών.
2. Για την αγορά και τοποθέτηση στα προαναφερόμε−
να επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη συσκευών ηλεκτρο−
νικής καταγραφής και διαβίβασης πληροφοριών (ERS) ή
συσκευών που συνδυάζουν λειτουργίες (ERS) και (VMS),
οι οποίες επιτρέπουν στα σκάφη να καταγράφουν και να
αναφέρουν ηλεκτρονικά σε βάση δεδομένων, στοιχεία
για τις αλιευτικές τους δραστηριότητες, χορηγείται οι−
κονομική ενίσχυση υπό τις προϋποθέσεις των επόμενων
παραγράφων.
3. Οι πλοιοκτήτες των επαγγελματικών αλιευτικών
σκαφών της παραγράφου 1 που υποχρεούνται να δια−
θέτουν συσκευές ηλεκτρονικής καταγραφής και ανα−
φοράς πληροφοριών (ERS) ή συσκευές που συνδυάζουν
λειτουργίες (ERS) και (VMS) για την εφαρμογή του Καν.
(ΕΚ) 1224/2009, υποβάλλουν, δια των αρμοδίων Υπηρε−
σιών Αλιείας των Περιφερειακών Ενοτήτων, στη Δ/νση
Αλιευτικών Εφαρμογών και Εισροών Αλιευτικής Παρα−
γωγής του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας, αίτηση (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα Ι.)
συνοδευόμενη από:
α) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας αλιείας
του σκάφους σε ισχύ,
β) Πρωτότυπο τιμολόγιο − δελτίο αποστολής, για την
προμήθεια και εγκατάσταση συσκευής ηλεκτρονικής
καταγραφής και αναφοράς πληροφοριών (ERS) ή συ−
σκευής που συνδυάζει λειτουργία (ERS) και (VMS),
γ) Απόδειξη εξόφλησης του τιμολογίου προμήθειας
και τοποθέτησης της συσκευής,
δ) i. Βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας ότι η συσκευή
ηλεκτρονικής καταγραφής (ERS) είναι συμβατή με τη
βάση δεδομένων, που θα δημιουργηθεί για το σκοπό
αυτό και ότι αυτή εκπέμπει σήμα,
ii) Βεβαίωση από το Κέντρο Παρακολούθησης Αλιείας
(ΚΠΑ) ότι η αυτόματη συσκευή εντοπισμού σκάφους
(VMS), εκπέμπει σήμα (αφορά περιπτώσεις τοποθέτησης
συσκευής που συνδυάζει λειτουργία (ERS) και (VMS),
ε) Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα (ατομική
και σκάφους),
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4. Η Δ/νση Αλιευτικών Εφαρμογών και ΕΑΠ σε συ−
νεργασία με τη Δ/νση Θαλάσσιας Αλιείας μετά την
προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών, ελέγχει την
τήρηση των προϋποθέσεων χορήγησης οικονομικής ενί−
σχυσης για την αγορά και τοποθέτηση της συσκευής
ηλεκτρονικής καταγραφής και αναφοράς πληροφοριών
(ERS) ή συσκευής που συνδυάζει λειτουργία (ERS) και
(VMS) στο επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος και προ−
χωρά στην υπογραφή Σύμβασης Συνεργασίας με τον
τελικό αποδέκτη της οικονομικής ενίσχυσης, (σύμφωνα
με το συνημμένο υπόδειγμα. ΙΙ).
5. Η χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης γίνεται με
Απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Δ/νσης Αλιείας,
η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:
• Το όνομα του Τελικού Αποδέκτη − πλοιοκτήτη του
επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους
• Τα στοιχεία του επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους.
• Τον κωδικό ΣΑΕ στον οποίο είναι ενταγμένο το έργο.
• Το επιλέξιμο κόστος του έργου.
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6. Οι δαπάνες που αφορούν στην αγορά και τοποθέτη−
ση σε αλιευτικά σκάφη συσκευών ηλεκτρονικής καταγρα−
φής και διαβίβασης πληροφοριών ( ERS), είναι επιλέξιμες
εφ’ όσον δεν υπερβαίνουν τα 3.000 €/ ανά σκάφος, ενώ
για τις συσκευές που συνδυάζουν λειτουργία (ERS) και
(VMS) και πληρούν τους όρους που προβλέπει ο κανονι−
σμός (ΕΚ) 2244/2003 και ο κανονισμός (ΕΚ) 1077/2008, το
ποσό αυτό δεν υπερβαίνει τα 4.500 € / σκάφος.
7. Η πληρωμή γίνεται μέσω υπολόγου ο οποίος εκδίδει
επιταγή της Τράπεζας της Ελλάδας στο όνομα του Τε−
λικού Αποδέκτη − δικαιούχου της οικονομικής ενίσχυσης.
Ο τελικός αποδέκτης παραλαμβάνει την επιταγή με
την προσκόμιση γραμματίου είσπραξης ή εξοφλητικής
απόδειξης.
8. Στα πλαίσια της παρούσας οι συνολικές επιλέξιμες
δαπάνες ανέρχονται σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες χι−
λιάδες ευρώ (1.800.000) €. Η μέγιστη Κοινοτική συμμετοχή
ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες είκοσι χιλιάδες
ευρώ (1.620.000) €. Η μέγιστη Εθνική συμμετοχή ανέρχε−
ται σε εκατόν ογδόντα χιλιάδες ευρώ (180.000) €.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
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