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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 10368/ΕΓΔΕΚΟ 0521
(1)
Έγκριση τιμολογίων παροχής λιμενικών υπηρεσιών του
Οργανισμού Λιμένα Λαυρίου Α.Ε. (ΟΛΛ Α.Ε.)
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ −
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ −
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ −
ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 7, 10, παρ. 3α και 11 του Ν. 3429/2005 «Δημό−
σιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (ΦΕΚ Α΄ 314),
β) των άρθρων 41 και 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδι−
κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98),

γ) του άρθρου 21 «Διάσπαση Λιμενικών Ταμείων− Με−
τατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Α.Ε.» του Ν. 2932/2001
(ΦΕΚ Α΄ 145), όπως ισχύει,
δ) του άρθρου 6 του Ν. 2399/1996 «Λιμενικά τέλη επι−
βατών» (ΦΕΚ Α΄ 90), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
2 του Ν. 2575/1998 (ΦΕΚ Α΄ 23),
ε) του Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ Α΄ 213) και του Π.Δ. 189/2009
(ΦΕΚ Α΄ 221),
στ) του Π.Δ. 96/2010 «Σύσταση Υπουργείου Θαλασ−
σίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των
αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των
Υπουργείων», (ΦΕΚ Α΄ 170).
2. Το υπ’ αριθμ. 1826/22.9.2010 έγγραφο του Οργανι−
σμού Λιμένα Λαυρίου Α.Ε., το οποίο αφορά την υπ’ αριθμ.
1/139/15.9.2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Οργανισμού Λιμένα Λαυρίου Α.Ε. σύμφωνα με την οποία
κωδικοποιήθηκε η ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική του
ΟΛΛ, όπως έχει διαμορφωθεί από την ίδρυση του Ορ−
γανισμού έως και σήμερα.
3. Το υπ’ αριθμ. 8122.1/45/710.2010 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, με
θέμα την υποβολή των τιμολογίων ΟΛΛ Α.Ε.
4. Την εισήγηση του Ειδικού Γραμματέα Δημοσίων
Επιχειρήσεων και Οργανισμών προς τη Διυπουργική
Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την τιμολογιακή πολιτική του Οργανισμού
Λιμένα Λαυρίου Α.Ε. όπως αυτή εξειδικεύεται σε κάθε
επιμέρους τομέα παροχής λιμενικών υπηρεσιών, ως
ακολούθως:
Α) ΤΟΜΕΑΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
1) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ
ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΑΦΩΝ
Μόνιμα θεωρούνται τα σκάφη τα οποία, κατόπιν αι−
τήσεως στον ΟΛΛ ΑΕ και εγκρίσεως από την Διεύ−
θυνσή του, αποκτούν μόνιμη θέση ελλιμενισμού υπό
τους όρους και τις προϋποθέσεις που συμφωνούνται
και υπογράφονται στην σχετική σύμβαση.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΜΗΚΟΥΣ ΕΩΣ 23,00 μ.
ΜΗΚΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ (μ) ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ (€) ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ (€)
Έως 6,99
121,00
1100,00
7,00−7,99
132,00
1210,00
8,00−8,99
154,00
1430,00
9,00−9,99
231,00
2090,00
10,00−10,99
264,00
2420,00
11,00−11,99
308,00
2860,00
12,00−12,99
341,00
3080,00
13,00− 13,99
418,00
3740,00
14,00−14,99
440,00
3960,00
15,00−15,99
462,00
4180,00
16,00−16,99
528,00
4730,00
17,00−17,99
605,00
5390,00
18,00−18,99
715,00
6600,00
19,00−19,99
770,00
6930,00
20,00−20,99
858,00
7920,00
21,00−21,99
935,00
8250,00
22,00−22,99
979,00
9020,00
ΣΚΑΦΗ ΜΗΚΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 23,00 μ.
Πρυμνοδέτηση: Για σκάφη από 23,00 έως 39,99 μ.: 1,23€/
μέτρο σκάφους/ημέρα.
Για σκάφη από 40,00 μ. έως 49,99 μ.: 1,50€/μέτρο σκά−
φους/ημέρα.
Για σκάφη άνω των 50,00 μέτρων: 3,00€/μέτρο σκά−
φους/ημέρα.
Πλαγιοδέτηση: 3,00 €/μέτρο σκάφους/ημέρα.
2) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ
ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΚΑΦΩΝ
Διερχόμενα θεωρούνται τα σκάφη που ελλιμενίζονται
για διάστημα λιγότερο από ένα (1) μήνα.
Η τιμολόγηση γίνεται ως εξής:
Πλαγιοδέτηση: 3,00 €/μέτρο μήκους/ημέρα.
Πρυμνοδέτηση για σκάφη έως 49,99μ.: 1,50 €/μέτρο
μήκους/ημέρα.
Πρυμνοδέτηση για σκάφη άνω των 50,00μ.: 3,00 €/μέ−
τρο μήκους/ημέρα.
Απαλλαγή χρέωσης για παραμονή μέχρι 3 ώρες.
Από όλες τις ανωτέρω χρεώσεις αφαιρούνται τα ποσά
των δικαιωμάτων προσόρμισης και παραβολής ή πρυ−
μνοδέτησης, τα οποία καταβάλλονται για λογαριασμό
του ΟΛΛ ΑΕ απευθείας στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Λαυ−
ρίου, βάσει της υπ’ αριθμ. 8122.1/03/04/3.2.2004 (ΦΕΚ 310
Β΄ 2004) κοινής υπουργικής απόφασης και της υπ’ αριθμ.
8122.1/14/2.3.2006 (ΦΕΚ 330 Β΄ 2006) κοινής υπουργικής
απόφασης, όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθμ.
8122.1/35/06/23.6.2006 (ΦΕΚ 926 Β΄ 2006) κοινή υπουργική
απόφαση, ενώ δεν περιλαμβάνονται τέλη απορριμμάτων
και πετρελαιολυμάτων.
Παρέχεται έκπτωση 10% εάν προκαταβληθεί το ετή−
σιο ποσόν.
3) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΕΝΤΟΣ ΧΕΡ−
ΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ
Μέχρι 5 μ.:
20,00 €/μήνα
Από 5,01 μ. έως 13,00 μ.:
100,00€/μήνα
Από 13,01 μ. έως 18,00 μ.:
200,00 €/μήνα
Χρήση βάσης εναπόθεσης:
30,00 €/ μήνα

4) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ − ΚΑΘΕΛΚΥΣΗΣ
Για τον έλεγχο των σκαφών στον χερσαίο χώρο του
ΟΛΛ ΑΕ και για τον προσδιορισμό των λιμενικών τελών
καθορίζεται το παρακάτω τιμολόγιο:
5,00 € για κάθε ανέλκυση ή καθέλκυση.
10% επί του τιμολογίου που θα εκδίδει ο χρήστης
γερανού για την ανέλκυση ή καθέλκυση.
5) ΕΙΔΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ−
ΒΛΗΤΑΣ
Α) Τιμολόγιο ’Evωσης ιδιοκτητών τουριστικών επαγ−
γελματικών σκαφών Λαυρίου
1.320,00 € ανά θέση ετησίως πλέον Λιμενικών Τελών
και τελών απορριμμάτων − πετρελαιολυμάτων. Αύξηση
του ανταλλάγματος θα πραγματοποιείται σύμφωνα με
τον πληθωρισμό.
1,00 € για πραγματοποίηση ανέλκυσης − καθέλκυσης.
6) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
0,50 €/kwh (βασική χρέωση).
0,30 €/kwh για όσους κάνουν χρήση μεγαλύτερη των
2000 kwh μηνιαίως.
7) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΥΔΑΤΟΣ
5,00 €/κυβικό.
Όλες οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν τον ανά−
λογο Φ.Π.Α.
Β) ΤΟΜΕΑΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ
1) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΝΤΟΚΟΥ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ
• 0,040€/κ.ο.χ
• 0,370/αγγ. πόδα/ημέρα
• 1,00 € ανά επιβάτη.
Στις ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνονται λιμενικά
τέλη και τέλη απορριμμάτων−πετρέλαιολυμάτων.
2) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
0,50 €/kwh (βασική χρέωση).
0,30 €/kwh για όσους κάνουν χρήση μεγαλύτερη των
2000 kwh μηνιαίως.
3) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΥΔΑΤΟΣ
5,00 € /κυβικό.
Σε όλες τις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται ο
ανάλογος Φ.Π.Α.
Γ) ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
1) ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙ ΠΛΟΙΩΝ, ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑ−
ΤΩΝ
Τα τέλη επιβατών και οχημάτων εισπράττονται και
αποδίδονται στον Ο.Λ.Λ. Α.Ε. από τους αρμόδιους ναυ−
τικούς πράκτορες (Ν.2399/96, όπως τροποποιήθηκε από
το Ν. 2575/1998), μετά την παρακράτηση και απόδοση
στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Λαυρίου του νόμιμου πο−
σοστού Μ.Τ.Ν. [υπ’ αριθμ. 1329.1/12/14.5.2002 (ΦΕΚ 627
Β΄ 2002) κοινή υπουργική απόφαση Υπ. Οικ. − Εθ. Αμ. −
Υ.Ε.Ν.]. Για τα τέλη επιβατών ισχύει ό,τι προβλέπεται από
το Π.Δ. 242/2003 (ΦΕΚ 219 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το
Π.Δ. 195/2005 (ΦΕΚ 236 Α΄). Για τα τέλη οχημάτων ισχύ−
ει ό,τι προβλέπει η υπ’ αριθμ. 3422.27η/07/03/27.1.2003
(ΦΕΚ 139 Β΄).
Τα δικαιώματα προσόρμισης και παραβολής ή πρυ−
μνοδέτησης σκαφών στο λιμένα Λαυρίου τιμολογού−
νται και εισπράττονται για λογαριασμό του Ο.Λ.Λ. Α.Ε.
από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Λαυρίου, με βάση την υπ’
αριθμ. 8122.1/03/04/3.2.2004 (ΦΕΚ 310/τ.Β΄/11.2.2004) κοινή
υπουργική απόφαση, όπως ισχύει σήμερα. Τα δικαιώμα−
τα αυτά αποδίδονται μέσω τραπέζης στον Ο.Λ.Λ. Α.Ε.
μετά την παρακράτηση των νόμιμων ποσοστών υπέρ
Ν.Α.Τ. και Μ.Τ.Ν.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
2) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
0,30 ευρώ/kwh, πλέον Φ.Π.Α. για τα πλοία ακτοπλοΐας.
3) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΥΔΑΤΟΣ
5,00 ευρώ/κυβικό, πλέον Φ.Π.Α.
Δ) ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
1) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΝ
Ισχύει η υπ’ αριθμ. 31264 /ΕΓΔΕΚΟ 2224/ΦΕΚ Β΄ 1262/
2007 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την
υπ’ αριθμ. Φ5α/11973/ΦΕΚ Β΄ 1248/2007.
Τα παραπάνω συμπληρώνονται με τα εξής τιμολόγια:
2) ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΣΤΗ ΧΕΡ−
ΣΑΙΑ ΖΩΝΗ
CONTAINERS ΕΜΦΟΡΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Ημέρες παραμονής
1 έως 2
3 έως 8
από 9 και πάνω
Μέγεθος container 20 ft 40 ft 20 ft 40 ft
20 ft
40 ft
Χρέωση τεμ./ημέρα 0 €
0€ 5,00 € 10,00 € 10,00 € 20,00 €
CONTAINERS ΕΜΦΟΡΤΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ
Ημέρες παραμονής
1 έως 6
από 7 και πάνω
Μέγεθος container
20 ft
40 ft
20 ft
40 ft
Χρέωση τεμάχιο/ημέρα
0€
0€
5,00 € 10,00€
3) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ
Διαχείριση φορτίου πλέον διέλευσης επί εμφόρτων
Φ/Γ, βυτίων, ψυγείων T/R, MAFI, TRAILERS και λοιπών
τροχοφόρων.
TRANZIT
ΕΓΧΩΡΙΑ
ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ
40€
50€
ΦΟΡΤΩΣΗ
40€
27€
Δικαιώματα παραμονής επί των ανωτέρω τροχοφό−
ρων, εκτός δικύκλων: Μετά την πρώτη ημέρα 10€ ανά
αδιαίρετη ημέρα.
Ρευματοδότηση ψυγείων container:
Ανά αδιαίρετη ημέρα
Για 20 RF
12€
Για 40 RF
15€
4) ΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΕΜΦΟΡΤΩΝ
CONTAINER
ΦΟΡΤΩΣΗ

ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ
20 ft
40 ft
20 ft
40 ft
75 €
75€
85€
85€
5) ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΧΥΔΗΝ ΦΟΡΤΙΩΝ
0,50 €/τόνο για αυτοεξυπηρετούμενα πλοία.
0,40 €/τόνο για πλοία που χρησιμοποιούν γερανό από
την χερσαία ζώνη.
Σταλεία εναπόθεσης: προσαύξηση 10% επί της τιμής
χύδην/τόνο ανά ημέρα.
Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν τον ανάλογο
Φ.Π.Α.
6) ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ
1,00€/τόνο, πλέον Φ.Π.Α.
10% επί του τιμολογίου του γερανού για πραγματο−
ποίηση εκφόρτωσης.
7) ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΕΡΣΑΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΡΟ−
ΒΛΗΤΑ 5,0 €/τ.μ. και μήνα.
8) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
0,30 ευρώ/kwh, πλέον Φ.Π.Α. για τα πλοία ακτοπλοΐας.
9) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΥΔΑΤΟΣ
5,00 ευρώ/κυβικό, πλέον Φ.Π.Α.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Μαρτίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΓΕΩΡ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΜΙΧ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΛΟΥΚΙΑ−ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

ΔΗΜ. ΡΕΠΠΑΣ

ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΙΩΑΝ. ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

F
Αριθμ. 10370/ΕΓΔΕΚΟ 0522
(2)
Έγκριση τιμολογίου αναπροσαρμογής τελών ύδρευσης
του Οργανισμού Λιμένα Ραφήνας Α.Ε. (ΟΛΡ Α.Ε.)
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ −
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ −
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ −
ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 7, 10 παρ. 3α και 11 του Ν. 3429/2005
«Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (ΦΕΚ
Α΄ 314),
β) των άρθρων 41 και 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδι−
κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98),
γ) του άρθρου 21 «Διάσπαση Λιμενικών Ταμείων− Με−
τατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Α.Ε.» του Ν. 2932/2001
(ΦΕΚ Α΄ 145), όπως ισχύει,
δ) του Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ Α΄ 213) και του Π.Δ. 189/2009
(ΦΕΚ Α΄ 221),
ε) του Π.Δ. 96/2010 «Σύσταση Υπουργείου Θαλασσίων
Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρ−
μοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των
Υπουργείων», (ΦΕΚ Α΄ 170).
2. Το υπ’ αριθμ. 352/16.2.2010 έγγραφο του Οργανισμού
Λιμένα Ραφήνας Α.Ε., το οποίο αφορά το υπ’ αριθμ.
13.1/ 22.12.2009 απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού
Συμβουλίου του Οργανισμού Λιμένα Ραφήνας Α.Ε. για
την έγκριση της αναπροσαρμογής των τελών ύδρευσης
για το ειδικό τέλος παροχής πλοίων.
3. Το υπ’ αριθμ. 8125.10/01/10/12.3.2010 έγγραφο του
Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας, με το οποίο διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη του
αναφορικά με την προτεινόμενη αναπροσαρμογή των
τελών ύδρευσης για το ειδικό τέλος παροχής πλοίων
του ΟΛΡ Α.Ε.
4. Το υπ’ αριθμ. 2931/1.12.2010 έγγραφο του ΟΛΡ, σχε−
τικά με την αναπροσαρμογή τελών ύδρευσης έτους
2010.
5. Την εισήγηση του Ειδικού Γραμματέα Δημοσίων
Επιχειρήσεων και Οργανισμών προς τη Διυπουργική
Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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Εγκρίνουμε την αναπροσαρμογή του τιμολογίου
ύδρευσης των ελλιμενιζόμενων πλοίων και αλιευτικών
σκαφών του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας κατά 3%, το
οποίο κατά συνέπεια διαμορφώνεται στο ποσό των 6,47
ευρώ ανά κυβικό μέτρο (6,47 €/m3) από το ποσό των 6,28
ευρώ ανά κυβικό μέτρο πού ήταν μέχρι σήμερα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Μαρτίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΓΕΩΡ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΜΙΧ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΛΟΥΚΙΑ−ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

ΔΗΜ. ΡΕΠΠΑΣ

ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΙΩΑΝ. ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

F
Aριθμ. οικ. 196978
(3)
Συμπλήρωση και εξειδίκευση τεχνικών και λοιπών λε−
πτομερειών των κριτηρίων χωροθέτησης Μικρών
Υδροηλεκτρικών Έργων (ΜΥΗΕ) που προβλέπονται
στο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αει−
φόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέρ−
γειας (ΕΠΧΣΑΑ−ΑΠΕ) σύμφωνα με την παρ. 5 του άρ−
θρου 9 του Ν. 3851/2010.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
α) Το Ν. 1650/1986 «για την προστασία του περιβάλ−
λοντος» (ΦΕΚ 160/Α΄/1986), όπως τροποποιήθηκε με τον
Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α΄/2002).
β) Το Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α΄/2010) «Επιτάχυνση της
Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατά−
ξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλ−
λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
γ) Το Ν. 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α΄/2006) «Παραγωγή ηλε−
κτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής
Απόδοσης και λοιπές διατάξεις».
δ) Το ΠΔ 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρ−
μοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α΄/2009), όπως
τροποποιήθηκε με το ΠΔ 24/2010 (ΦΕΚ 56/Α΄/2010).
ε) Την υπ’ αριθμ. 2876/2009 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ 2234/Β΄/2009).
στ) Την υπ’ αριθμ. 104247/2006/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ κοινή
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 663/Β΄/2006) «Διαδικασία Προ−
καταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης
(ΠΠΕΑ) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) έργων
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας... του Ν. 3010/2002».
ζ) Την υπ’ αριθμ. 104248/2006/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ κοινή
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 663/Β΄/2006) «Περιεχόμενο,
δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία των Προμελετών
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.... έργων Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας».
η) Την υπ’ αριθμ. 49828/2008 κοινή υπουργική από−
φαση (ΦΕΚ 2464/Β΄/2008) «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για

τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής
μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού».
θ) Την ανάγκη προστασίας του φυσικού περιβάλλο−
ντος (βιοτικού και αβιοτικού) των υδατορευμάτων και
των λεκανών τους από την ολοένα αυξανόμενη συσσώ−
ρευση και συνέργεια ΜΥΗΕ που παρατηρείται στο ίδιο
υδατόρευμα και σε συμβάλλοντες αυτού κλάδους.
ι) Την ανάγκη για καθορισμό ενιαίων κριτηρίων αξιο−
λόγησης για τις μελέτες περιβαλλοντικής αδειοδότησης
των ΜΥΗΕ από τις κεντρικές και περιφερειακές Υπη−
ρεσίες και την κατά το δυνατόν ενιαία αντιμετώπιση
των επενδυτών ΜΥΗΕ από όλες τις περιβαλλοντικές
Υπηρεσίες της Διοίκησης σε κεντρικό, περιφερειακό
και νομαρχιακό επίπεδο.
κ) Την ανάγκη για εξειδίκευση και συμπλήρωση των
τεχνικών και λοιπών λεπτομερειών των κριτηρίων χω−
ροθέτησης των έργων ΑΠΕ του Ειδικού Πλαισίου Χω−
ροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΦΕΚ
2464Β/2008) σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου
9 του Ν. 3851/2010.
κα) Το γεγονός ότι η εφαρμογή της παρούσας απόφα−
σης δεν επιφέρει οικονομική επιβάρυνση στο Ελληνικό
Δημόσιο, αποφασίζει:
Άρθρο 1
Σκοπός
Με την παρούσα απόφαση αποσκοπείται:
α) η πρόσθετη διασφάλιση των περιβαλλοντικών μέ−
σων και παραμέτρων και η αρμονική ένταξη των Μι−
κρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΜΥΗΕ) στο περιβάλλον,
με την εξειδίκευση και συμπλήρωση των τεχνικών και
λοιπών λεπτομερειών των κριτηρίων χωροθέτησης των
έργων ΑΠΕ του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχε−
διασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (Άρθρο 16 της υπ’
αριθμ. 49828/2008 κοινής υπουργικής απόφασης ΦΕΚ
2464/Β΄/2008), σε εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 9
του Ν. 3851/2010,
β) η πληρέστερη αντιμετώπιση των συνολικών, αθροι−
στικών και συνεργιστικών επιπτώσεων ΜΥΗΕ που πρό−
κειται να εγκατασταθούν στο ίδιο υδατόρευμα και
στους συμβάλλοντες αυτού κλάδους,
γ) η αποφυγή δυσανάλογου μήκους εκτροπών φυσικής
κοίτης των υδατορευμάτων από την υλοποίηση ΜΥΗΕ,
σε σχέση με την αποδιδόμενη ισχύ αυτών, και προκει−
μένου να επιτυγχάνεται ο σκοπός του ΕΠΧΣΑΑ – ΑΠΕ
όπως καθορίζεται στην παρ. 1β του άρθρου 1 αυτού,
δηλαδή η δημιουργία εγκαταστάσεων ΑΠΕ, σύμφωνα με
τις αρχές της βιωσιμότητας και της αρμονικής ένταξης
τους στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.
Άρθρο 2
Πεδίο Εφαρμογής
1. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται:
α) στα ΜΥΗΕ, (δηλαδή μεγέθους εγκατεστημένης ισχύ−
ος μέχρι 15 MW), σύμφωνα με το Ν. 3468/2006 όπως
αυτός κάθε φορά ισχύει,
β) κατά τον εκσυγχρονισμό, επέκταση, βελτίωση ή
τροποποίηση υφισταμένων ΜΥΗΕ, από την οποία θα
υπάρχει ως συνέπεια η αύξηση της επίδρασης του έρ−
γου στη φυσική κοίτη με αύξηση του μήκους του αγω−
γού προσαγωγής, ή με αύξηση του μήκους της λεκάνης
κατάκλυσης του ή με αύξηση της εκμεταλλεύσιμης από
το έργο παροχής.
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2. Η παρούσα δεν εφαρμόζεται:
α) στους υβριδικούς σταθμούς που συμπεριλαμβά−
νουν ΜΥΗΕ (χρήση υδραυλικής ενέργειας σε αντλησιο−
ταμιευτικά συστήματα) για την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας από ΑΠΕ,
β) μεταξύ ενός Μικρού ΥΗΕ και ενός Μεγάλου ΥΗΕ ή
μεταξύ δύο Μεγάλων ΥΗΕ για την εφαρμογή της παρα−
γράφου α του άρθρου 3 της παρούσας. Ως μεγάλα ΥΗΕ
νοούνται εκείνα με ισχύ μεγαλύτερη των 15 MW,
γ) στα ΜΥΗΕ για τα οποία πριν την έκδοση της πα−
ρούσας,
i) είτε έχει εκδοθεί Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλο−
ντικών Όρων.
ii) είτε έχει εκδοθεί άδεια παραγωγής πριν την έκδοση
του Ν. 3851/2010.
Άρθρο 3
Συμπλήρωση και εξειδίκευση
τεχνικών και λοιπών λεπτομερειών
α) Όταν προβλέπεται εκτροπή νερού από την φυσική
κοίτη του υδατορεύματος και για μήκος μεγαλύτερο
των 250 m, το μήκος του τμήματος φυσικής κοίτης
που θα αφήνεται μεταξύ δύο επάλληλων ΜΥΗΕ (δηλαδή
μεταξύ του σημείου επαναφοράς του νερού στη φυσική
κοίτη για το ανάντη ΜΥΗΕ και του σημείου υδροληψίας
ή την αρχή της τεχνητής λίμνης του πλησιέστερου κα−
τάντη ΜΥΗΕ) δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 1000
m και ταυτόχρονα δεν πρέπει να υπολείπεται του 33%
του συνολικού μήκους της φυσικής κοίτης του υδατο−
ρεύματος μεταξύ του ανώτερου σημείου του ανάντη
ΜΥΗΕ (σημείο υδροληψίας) και του κατώτερου σημείου
του κατάντη ΜΥΗΕ (σημείο επαναφοράς του νερού στη
φυσική κοίτη).
Στην περίπτωση συμβολής ρεμάτων τα ανωτέρω
ισχύουν χωριστά για τον κύριο κλάδο και χωριστά για
τους παραποτάμους του. Δηλαδή δεν ισχύουν μεταξύ
δυο ΜΥΗΕ των οποίων η υδροληψία του ενός βρίσκεται
στον κύριο κλάδο και του άλλου στον δευτερεύοντα.
Θεωρείται δε ως κύριος κλάδος εκείνος που έχει την
μεγαλύτερη μέση ετήσια παροχή.
β) Το μέγιστο επιτρεπόμενο μήκος (Lmax) του τμή−
ματος της φυσικής κοίτης του υδατορεύματος από το
οποίο εκτρέπεται το νερό με τον αγωγό προσαγωγής
(έργο υδροληψίας έως το σημείο επαναφοράς του νε−
ρού στη φυσική κοίτη) σε σχέση με την εγκατεστημέ−
νη ισχύ του ΜΥΗΕ θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τα
παρακάτω:
P≤0,3 MW
Lmax= 0,50 Km
0,3 MW<P≤15 MW
Lmax= 0,5+[1,4−0,4 (Qοικ/Q’οικ) ^0,5]
*[11,4(P−0,3)/(4+(P−0,3))]
όπου:
P: Η ισχύς του σταθμού σε MW.
Lmax: Το μέγιστο επιτρεπόμενο μήκος εκτροπής της
φυσικής κοίτης σε Km (σε οριζοντιογραφία).
Qοικ: Η απαιτούμενη οικολογική παροχή για τη δια−
τήρηση των κατάντη οικοσυστημάτων στη θέση υδρο−
ληψίας που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι
μικρότερη από τα μεγέθη που αναφέρονται στην παρά−
γραφο 3ε του άρθρου 16 του ΕΠΧΣΑΑ − ΑΠΕ.
Q΄οικ: Η οικολογική παροχή που θα αφήνεται με πρω−
τοβουλία του κυρίου του έργου από την υδροληψία κατά
την λειτουργία του έργου Q΄οικ ≥ Qοικ.
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γ) Δεν υπάγονται στην περίπτωση της παραγράφου
3δ2. του άρθρου 16 του ΕΠΧΣΑΑ − ΑΠΕ, τα υδροηλεκτρι−
κά έργα (ΜΥΗΕ) που χρησιμοποιούν υδατοπτώσεις υφι−
στάμενου τεχνικού έργου με εκτροπή υδατορεύματος
και τα οποία είτε αξιοποιούν μεγαλύτερες ποσότητες
νερού από εκείνη που χρησιμοποιεί το κυρίως έργο,
είτε αξιοποιούν ενεργειακά το νερό σε άλλο χρονι−
κό διάστημα (π.χ. χειμερινοί μήνες). Για αυτά τα ΜΥΗΕ
εφαρμόζονται οι περιορισμοί των παραγράφων α και β
του παρόντος άρθρου, θεωρώντας ως μήκος εκτροπής
το συνολικό μήκος εκτροπής της φυσικής κοίτης του
υδατορεύματος από το υφιστάμενο και προτεινόμενο
έργο, εκτός αν αυτά τα ΜΥΗΕ λειτουργούν μόνο τους
χειμερινούς μήνες και αξιοποιούν λιγότερο από το 20%
της μέσης παροχής των μηνών αυτών. Απαγορεύεται
από την λειτουργία αυτών των ΜΥΗΕ να θιγούν, καθ’όλη
τη διάρκεια του έτους, οι χρήσεις εκείνες για την εξυ−
πηρέτηση των οποίων αρχικά κατασκευάσθηκε το υφι−
στάμενο τεχνικό έργο.
δ) Σε περίπτωση ύπαρξης ιχθυοπανίδας στο υδα−
τόρευμα, η οικολογική παροχή, θα πρέπει πέραν της
υπόγειας ροής διαμέσου των φερτών της κοίτης του
υδατορεύματος, να εξασφαλίζει επιφανειακή ροή στο
τμήμα εκτροπής της φυσικής κοίτης του υδατορεύμα−
τος, βάθους τουλάχιστον 20 cm, στο βαθύτερο σημείο
της διατομής της κοίτης. Το βάθος αυτό θα είναι απαι−
τητό για όλο το έτος, εφόσον το τμήμα εκτροπής της
φυσικής κοίτης αποτελεί μόνιμο ενδιαίτημα της ιχθυ−
οπανίδας, είτε σε αντίθετη περίπτωση για τα χρονικά
διαστήματα εκείνα στα οποία η ιχθυοπανίδα κινείται
ανάδρομα ή κατάδρομα στο τμήμα αυτό όπως θα τεκ−
μηριώνεται στη ΜΠΕ.
Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Μαρτίου 2011
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

F
Αριθμ. 223
(4)
Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης για το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΛΙΕΙΑΣ 2007−2013.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 «Κυ−
βέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α΄) όπως
συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ
154/Α΄) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του
Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α΄).
2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ 267/Α΄) άρθρο 43.
3. Το Π.Δ. 127/2010 (ΦΕΚ 214/Α΄/20.12.2010) «Ανακατανο−
μή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων, Εσωτερικών, Αποκέ−
ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
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Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Προστασίας του Πολίτη, και,
Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας».
4. Τον Κανονισμό (ΕΚ)1198/2006 του Συμβουλίου της
27ης Ιουλίου 2006 για «το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας»
5. Τον Κανονισμό 498/2007 της Επιτροπής της 26ης
Μαρτίου 2007 για «την θέσπιση λεπτομερών κανόνων
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1198/2006 του
Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».
6. Την υπ’ αριθμ. Ε(2007)6402/11.12.2007 απόφαση της
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την έγκρι−
ση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του τομέα της
Αλιείας (CCI:2007GR14FPO001) για την προγραμματική
περίοδο 2007−2013.
7. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007−2013 και ει−
δικότερα τις Διατάξεις Εφαρμογής του Κεφαλαίου 12.2.
8. Την υπ’ αριθμ. 343/4.3.2010(ΦΕΚ 293/Β΄/22.3.2010)
απόφαση για την ανασυγκρότηση της Επιτροπής Παρα−
κολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας
2007−2013, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης
του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Ανασυγκροτείται η Επιτροπή Παρακολούθησης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) ΑΛΙΕΙΑΣ 2007−2013,
της οποίας η σύνθεση είναι η ακόλουθη:
1. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησια−
κού Προγράμματος (Ε.Π.) ΑΛΙΕΙΑΣ 2007−2013 προεδρεύ−
ει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Θαλασσίων
Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας ο οποίος εποπτεύει την
Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος
(παρ.2 του άρθρου 43 του Ν. 3614/2007).
2. Μέλη της Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου είναι:
• Ο Προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π.
ΑΛΙΕΙΑΣ.
• Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής
Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ.
• Εκπρόσωπος της Αρχής Πιστοποίησης.
• Ο Γενικός Διευθυντής Αλιείας του Υπουργείου Θα−
λασσίων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας.
• Ένας εκπρόσωπος από κάθε μία Διεύθυνση της Γε−
νικής Διεύθυνσης Αλιείας του Υπουργείου Θαλασσίων
Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας.
• Εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Λιμενικών Υποδομών
(ΔΛΥ) του Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων
και Αλιείας.
• Εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε−
σιών (Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων
Νήσων και Αλιείας.
• Εκπρόσωπος του Υπουργείου Προστασίας του Πο−
λίτη − Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας.
• Εκπρόσωπος της Εταιρείας Ανάπτυξης της Αλιείας
(ΕΤΑΝΑΛ ΑΕ).
• Εκπρόσωπος της Εθνικής Αρχής Συντονισμού του
Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας.
• Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού
και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ).
• Εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλο−
ντος − Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (Ε.Υ.ΠΕ.) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής.

• Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Ισότητας του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων.
• Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος
2007−2013» (ΠΑΑ).
• Εκπρόσωπος των Ομάδων Τοπικής Δράσης Αλιείας
(ΟΤΔ).
• Εκπρόσωπος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επι−
τροπής (Ο.Κ.Ε.).
• Εκπρόσωπος της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοι−
κήσεων Ελλάδος (Ε.Ν.Α.Ε).
• Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοι−
νοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.).
• Εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας
Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.).
• Εκπρόσωπος της Συνομοσπονδίας Αλιέων Ελλάδας
(Σ.Α.Ε.).
• Εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιοκτητών
Μέσης Αλιείας (Π.Ε.Π.Μ.Α.).
• Εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Αγροτι−
κών Συλλόγων Ελλάδας.
• Εκπρόσωπος της Συνομοσπονδίας Δημοκρατικών
Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδας.
• Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Θαλασσο−
καλλιεργειών (Σ.Ε.Θ.).
• Εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης Μικρομεσαί−
ων Ιχθυοκαλλιεργητών.
• Εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Επιχειρή−
σεων Κατεψυγμένων Τροφίμων (ΠΑ.Σ.Ε.Κ.Τ.).
• Εκπρόσωπος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελ−
λάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).
• Εκπρόσωπος του Παγκοσμίου Ταμείου για τη Φύση
(WWF HELLAS).
3. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης συμμετέχουν χω−
ρίς δικαίωμα ψήφου οι ακόλουθοι:
• Εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας και
Ναυτιλιακών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
• Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύ−
σεων.
• Εκπρόσωπος της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγ−
χου (Ε.Δ.ΕΛ.).
• Εκπρόσωπος του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων
Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.).
• Εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Αλιευτικών Ερευνών
(ΙΝ.ΑΛ.Ε.) του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
• Εκπρόσωπος της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχεί−
ρισης (Μ.Ο.Δ. Α.Ε).
4. Κατά τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολού−
θησης μπορούν να προσκληθούν μη μόνιμα μέλη π.χ.
ειδικοί επιστήµονες ή εµπειρογνώµονες σε οικονοµικά,
τεχνικά, κοινωνικά, επιστηµονικά και λοιπά θέματα ανά−
λογα με την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης.
5. Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης, ανα−
πληρώνονται από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα μόνο σε
περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους. Στην περί−
πτωση αναπλήρωσης το όνομα του αναπληρωτή γνω−
στοποιείται εγγράφως στη Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π.
Αλιείας.
Στην περίπτωση που μέλος της Επιτροπής Παρακο−
λούθησης είναι εκπρόσωπος φορέα, που προβλέπεται
στην παρούσα απόφαση, αυτός ορίζεται εγγράφως και
το όνομά του γνωστοποιείται στη Διαχειριστική Αρχή
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του Ε.Π. Αλιείας. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται κάθε
φορά που υπάρχει αλλαγή εκπροσώπου. Σε περίπτωση
αναπλήρωσης λόγω απουσίας ή κωλύματος το όνομα
του αναπληρωτή γνωστοποιείται με την παραπάνω δι−
αδικασία.
Άρθρο 2
Αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης
του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι,
σύμφωνα με το άρθρο 65 του Καν. (ΕΚ) 1198/2006 και
το άρθρο 43 του Ν. 3614/2007, η παρακολούθηση της
αποτελεσματικότητας και της ποιότητας εφαρμογής
του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007−2013, σύμφωνα με τις ακόλουθες
διατάξεις:
α) Εξετάζει και εγκρίνει τα κριτήρια επιλογής των
προς χρηματοδότηση πράξεων εντός έξι μηνών από την
έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος και εγκρίνει
τις τυχόν αναθεωρήσεις των κριτηρίων αυτών σύμφω−
να με τις ανάγκες του προγραμματισμού. Ως ομάδες
κριτηρίων επιλογής δύναται να χρησιμοποιεί ιδίως τη
σκοπιμότητα της πράξης, τη συμβατότητα της πράξης
με τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές, τη συμβολή της
πράξης στους στόχους του επιχειρησιακού προγράμ−
ματος, τη φύση και το είδος της πράξης στο πλαίσιο
της διενεργούμενης πρόσκλησης, την πληρότητα της
πράξης και την ωριμότητα της πράξης.
β) Επανεξετάζει σε περιοδική βάση την πρόοδο που
σημειώθηκε στην επίτευξη των ειδικών στόχων του επι−
χειρησιακού προγράμματος με βάση τα έγγραφα που
υποβάλλει η Διαχειριστική Αρχή.
γ) Εξετάζει τα αποτελέσματα της υλοποίησης, ιδίως
δε την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται για κάθε
άξονα προτεραιότητας, και παρέχει κατευθύνσεις στη
Διαχειριστική Αρχή για την επίτευξή τους.
δ) Εξετάζει τις αξιολογήσεις που διενεργούνται κατά
την διάρκεια της της προγραμματικής περιόδου κατά τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 47 του Καν. (ΕΚ) 1198/2006.
ε) Εξετάζει και εγκρίνει τις ετήσιες και τις τελικές
εκθέσεις υλοποίησης που αναφέρονται στο άρθρο 67
του Καν. (ΕΚ) 1198/2006 πριν αυτές αποσταλούν στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
στ) Ενημερώνεται σχετικά με την ετήσια έκθεση
ελέγχου καθώς και για οποιαδήποτε σχετικά σχόλια
τα οποία μπορεί να διατυπώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
μετά την εξέταση της εν λόγω έκθεσης.
ζ) Προτείνει στη Διαχειριστική Αρχή οποιαδήποτε ανα−
θεώρηση ή εξέταση του επιχειρησιακού προγράμματος
η οποία ενδεχομένως μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη
των στόχων του Ε.Π. Αλιείας όπως καθορίζονται ή στη
βελτίωση της διαχείρισής του, συμπεριλαμβανομένης
της χρηματοοικονομικής διαχείρισής του.
η) Κατόπιν πρωτοβουλίας του κράτους μέλους, μπορεί
να ενημερώνεται σχετικά με τις γραπτές πληροφορίες
που υποβάλλονται στην Επιτροπή και αναφέρονται στο
άρθρο 16 παράγραφος 1 του Καν. (ΕΚ) 1198/2006.
θ) Εξετάζει και εγκρίνει οποιαδήποτε πρόταση για
την τροποποίηση του περιεχομένου της απόφασης της
Επιτροπής σχετικά με τη συνεισφορά του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Αλιείας (Ε.Τ.Α.).
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ι) Ενημερώνεται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
του Ε.Π. σχετικά με τα ακόλουθα στοιχεία του Επιχει−
ρησιακού Προγράμματος:
• τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας που
υλοποιούνται και
• τα μέσα επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται.
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Αλιείας πα−
ρέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης παραδείγματα
τέτοιων μέτρων.
ια) Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. Αλιείας για
την άσκηση των καθηκόντων της:
• Έχει δικαίωμα πληροφόρησης για όλες τις παρεμ−
βάσεις του Ε.Π. Ειδικότερα, κατόπιν αιτήματός της, έχει
δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα έγγραφα που αφορούν
στην επιλογή καθώς και την υλοποίηση των πράξεων,
τηρουμένων των εθνικών διατάξεων που αφορούν σε
θέματα εμπιστευτικότητας.
• Ενημερώνεται σχετικά με την εξειδίκευση των αξό−
νων του Επιχειρησιακού Προγράμματος και τις διενερ−
γούμενες προσκλήσεις.
• Ενημερώνεται σχετικά με την ετήσια στρατηγική της
παρ. 8, άρθρο 5, Ν. 3614/2007 της Ειδικής Υπηρεσίας Δι−
αχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας.
Άρθρο 3
Λειτουργία της Επιτροπής
Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. Αλιείας θε−
σπίζει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της με
την σύμφωνη γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π.
Αλιείας έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η εκπλήρωση των
καθηκόντων της Επιτροπής που απορρέουν από τον
Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 και το Ν. 3614/2007. Στην πρώ−
τη συνεδρίασή της η Επιτροπή εγκρίνει τον εσωτερικό
κανονισμό λειτουργίας της.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει μία φορά
ετησίως ή τακτικότερα κατά την κρίση του Προέδρου,
με πρόσκλησή του.
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Αλιείας είναι αρμόδια για την προετοι−
μασία της απαραίτητης τεκμηρίωσης για την διεξαγωγή
των συνεδριάσεων, των εκθέσεων καθώς και της ημερή−
σιας διάταξης και των πρακτικών των συνεδριάσεων.
Οι αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης λαμ−
βάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εχόντων δικαίωμα
ψήφου μελών της και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας.
Οι λειτουργικές δαπάνες για την κάλυψη των αναγκών
της Επιτροπής Παρακολούθησης θα καλύπτονται από τον
προϋπολογισμό της Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Αλιείας.
Η υπ’ αριθμ. 343/4.3.2010 (ΦΕΚ 293/Β΄/22.3.2010) από−
φαση για την ανασυγκρότηση της Επιτροπής Παρακο−
λούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας
2007−2013 παύει να ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Μαρτίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ
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ðçöî÷ç - ČđČčĊĕāĒČđ
ìöçïðêîô - õĈćČÿćđē 2
ñùøîðìòì - õĎ. ïĚďĔĕĄďĕČďđĖĝĎĈĚē 1

25310 22858
2410 597449
2810 300781
22510 46654

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîô÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

Ο.Π.Κ.

−

10 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα..
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό
Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επι−
στρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών
και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγ−
γελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογί−
ζεται πριν την έκπτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρίζονται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00
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ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
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