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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 Αριθμ. 7101/156653
 Καθορισμός υπόχρεων αλιευτικών σκαφών, διαδικασιών 

και ειδικών δικαιολογητικών χορήγησης οικονομικής 
ενίσχυσης για την προμήθεια και θέση σε παραγω−
γική λειτουργία, συσκευών ηλεκτρονικής καταγρα−
φής και διαβίβασης πληροφοριών (ERS). 

 OΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 1 του Ν. 1338/1983 (ΦΕΚ Α΄34), «Εφαρμογή 

του Κοινοτικού δικαίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. Τα άρθρα 3, 4 του Ν. 1409/83 (ΦΕΚ Α΄199) «Τροπο−

ποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων Ν.Δ. 131/1974 
«Περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων στη γεωργική, 
κτηνοτροφική, δασική και αλιευτική παραγωγή».

3. Τα άρθρα 22 και 26 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α΄247) 
«Δημόσιο Λογιστικό έλεγχου Δαπανών του Κράτους και 
άλλες διατάξεις».

4. Το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 992/1979 (ΦΕΚ Α΄280) 
«Περί οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών για την 
εφαρμογή προσχώρησης της Ελλάδος στις Ευρωπαϊ−
κές Κοινότητες και ρύθμιση συναφών και οργανωτικών 
θεμάτων».

5. Τον Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ Α΄58) «Αποκατάσταση φορο−
λογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής 
και άλλες διατάξεις»

6. Το άρθρο 90 του ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98). «Κωδι−
κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα».

7. Το ΠΔ 402/1988 (ΦΕΚ Α΄187), «Περί Οργανισμού του 
Υπουργείου Γεωργίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Το ΠΔ 86/2012 (ΦΕΚ Α΄141) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

9. Το ΠΔ 90/2012 (ΦΕΚ Α΄144) «Διορισμός Υπουργού 
Οικονομικών».

10. Tον Καν(ΕΚ) 1224/2009, για τη δημιουργία νέων 
τεχνολογιών και δικτύων πληροφορικής και συστημάτων 
ηλεκτρονικής καταγραφής και αναφοράς πληροφοριών, 
ώστε να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική και ασφα−
λής ανταλλαγή δεδομένων αναφορικά με την παρακο−
λούθηση, τον έλεγχο και την επιτήρηση των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων, ιδίως των άρθρων 15, 22, 24 αυτού.

11. Τον εκτελεστικό Καν(ΕΕ) 404/2011 της Επιτροπής, 
για την θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του 
Καν(ΕΚ) 1224/2009 του Συμβουλίου.

12. Τον Καν(ΕΚ) 861/2006 του Συμβουλίου «για τη 
θέσπιση κοινοτικών χρηματοδοτικών μέτρων για την 
εφαρμογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής καθώς και 
στον τομέα του Δικαίου της Θάλασσας».

13. Τον Καν(ΕΚ) 391/2007 της Επιτροπής «Για τη θέ−
σπιση λεπτομερειακών κανόνων εφαρμογής του κανο−
νισμού (ΦΕΚ) 861/2006), αναφορικά με τις δαπάνες που 
αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη για την εφαρμογή των 
καθεστώτων παρακολούθησης και ελέγχου της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής».

14. Την υπ’ αριθμ. 2012/294/ΕΕ Εκτελεστική απόφαση 
της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2012 «περί χρηματοδο−
τικής συμμετοχής της Ένωσης στα προγράμματα των 
κρατών μελών για τον έλεγχο, την επιθεώρηση και την 
επιτήρηση της αλιείας για το 2012» και ειδικότερα το 
έργο με κωδικό EL/12/09 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV.

15. Την υπ’ αριθμ Υ. 48/9−7−2012 (ΦΕΚ Β΄2105) απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του 
αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα».

16. Το Παραδοτέο 7 «Σχέδιο Ενεργειών Πιστοποίησης 
Συμβατότητας» του έργου «Ολοκληρωμένο Σύστημα 
Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστη−
ριοτήτων» ΟΣΠΑ.

17. Τη ΣΑΕ 086/8 με κωδικό έργου 2011ΣΕ08680010 
καθώς και τις προβλεπόμενες Γενικές διατάξεις.

18. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του Π.Δ.Ε, 
συνολικού ποσού δύο εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιά−
δων ευρώ (2.700.000) €, αποφασίζουμε:
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Καθορίζουμε τα υπόχρεα επαγγελματικά αλιευτικά 
σκάφη, τους όρους, τα ειδικά δικαιολογητικά και τις 
διαδικασίες χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης, για την 
προμήθεια και θέση σε παραγωγική λειτουργία συσκευ−
ών ηλεκτρονικής καταγραφής και διαβίβασης πληρο−
φοριών ERS σε αλιευτικά σκάφη ως εξής:

1. Ως υπόχρεα σκάφη ορίζονται τα ενεργά ελληνικά 
επαγγελματικά σκάφη που είναι εγγεγραμμένα στο Κοι−
νοτικό Αλιευτικό Μητρώο (ΚΑΜ) και έχουν:

α) ολικό μήκος 12 μέτρα και άνω
β) ολικό μήκος μικρότερο των 12 μέτρων, στα οποία 

χορηγείται άδεια αλίευσης, για την αλιεία μεγάλων πε−
λαγικών ψαριών.

2.α) Για την προμήθεια και θέση σε παραγωγική λει−
τουργία, στις ως άνω κατηγορίες αλιευτικών σκαφών, 
συσκευών ηλεκτρονικής καταγραφής και διαβίβασης 
πληροφοριών ERS, που επιτρέπουν την καταγραφή και 
ηλεκτρονική διαβίβαση σε βάση δεδομένων στοιχείων 
σχετικά με τις αλιευτικές τους δραστηριότητες, χο−
ρηγείται οικονομική ενίσχυση, σε ποσοστό 100% στο 
ποσό της δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, 
ο οποίος δεν είναι επιλέξιμος.

β) Για να είναι επιλέξιμη η εν λόγω δαπάνη, θα πρέπει 
οι συσκευές ηλεκτρονικής καταγραφής και διαβίβασης 
πληροφοριών ERS, να πληρούν τις ελάχιστες τεχνικές 
προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στο συνημμένο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I.

γ) Οι δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια και θέση 
σε παραγωγική λειτουργία των συσκευών ηλεκτρονικής 
καταγραφής και διαβίβασης πληροφοριών (ERS), είναι επι−
λέξιμες, εφ' όσον δεν υπερβαίνουν το ποσό των 2.600 €/ 
ανά σκάφος( χωρίς ΦΠΑ).

3. Η δημόσια οικονομική ενίσχυση (Κοινοτική και Εθνι−
κή) της παρ. 2(α) καταβάλλεται σε μία δόση, σύμφωνα 
με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Οι πλοιοκτήτες των υπόχρεων επαγγελματικών αλιευ−
τικών σκαφών της παρ. 1, υποβάλλουν φάκελο δικαιολο−
γητικών (σημεία α έως ζ) στις αρμόδιες Υπηρεσίες Αλιεί−
ας των Περιφερειακών Ενοτήτων, οι οποίες τα ελέγχουν 
ως προς την πληρότητα τους και στη συνέχεια τα δι−
αβιβάζουν στη Γενική Δ/νση Αλιείας του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ).

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
α) Αίτηση / Υπεύθυνη Δήλωση του/των δικαιούχου/ων, 

σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα Ι
β) Ακριβές φωτοαντίγραφο της άδειας αλιείας του 

σκάφους, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ.
γ) Πρωτότυπο τιμολόγιο−δελτίο αποστολής για την 

προμήθεια και λειτουργία συσκευής ηλεκτρονικής 
καταγραφής και διαβίβασης πληροφοριών ERS, στο 
οποίο αναγράφονται ο μοναδικός σειριακός αριθμός 
(serialnumber) της συσκευής και η διεύθυνση MAC της 
κάρτας δικτύου, που είναι μοναδική για κάθε συσκευή. 
Στο τιμολόγιο−δελτίο αποστολής περιλαμβάνονται τα 
ελάχιστα στοιχεία, σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγ−
μα ΙΙ.

δ) Βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον προμηθευτή 
(με Σφραγίδα Εταιρίας), συμπληρωμένη σύμφωνα με 
το Παράρτημα ΙΙ, όπου θα βεβαιώνεται ότι η συσκευή 
συμμορφώνεται πλήρως με τις Τεχνικές προδιαγραφές 
που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι, οι οποίες πρέπει 
να συνοδεύονται από τις πιστοποιήσεις MIL−STD−810G 
της συσκευής, σε έντυπη μορφή.

ε) Απόδειξη εξόφλησης του τιμολογίου προμήθειας και 
λειτουργίας της συσκευής. Στην απόδειξη αναγράφεται 
ο τρόπος εξόφλησης του τιμολογίου, ο οποίος δεν μπο−
ρεί να είναι με μετρητά για ποσά από χίλια πεντακόσια 
ευρώ (1.500) € και άνω (Ν. 3842/2010 άρθρο 20 παρ 3).

Επισημαίνονται τα εξής:
• Τα σχετικά παραστατικά εξόφλησης του τιμολο−

γίου διατηρούνται από τον δικαιούχο πλοιοκτήτη, για 
διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ετών από την έγκριση 
χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης (ημερομηνία έκ−
δοσης απόφασης χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης), 
για ενδεχόμενο έλεγχο.

• Δεν επιτρέπεται τμηματική πληρωμή τιμολογίου, με 
σκοπό τη μετάπτωση σε μικρότερη κατηγορία τρόπου 
εξόφλησης δαπανών.

στ) Φωτ/πια της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τρα−
πεζικού λογαριασμού στην οποία αναγράφεται ο αριθ−
μός ΙΒΑΝ και όπου το πρώτο όνομα είναι του δικαιούχου 
της οικονομικής ενίσχυσης. Σε περίπτωση συμπλοιοκτη−
σίας προσκομίζονται ισάριθμες φωτ/πίες.

ζ) Ασφαλιστική και Φορολογική ενημερότητα (ατομική 
και σκάφους ) κατά περίπτωση, σε ισχύ.

4. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Γεν. Δ/νσης Αλιείας, 
μετά την παραλαβή του φακέλου των δικαιολογητικών 
πραγματοποιούν:

α) Έλεγχο των δικαιολογητικών και τήρησης των προ−
ϋποθέσεων χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης για την 
προμήθεια και θέση σε παραγωγική λειτουργία συσκευ−
ής ERS. Ο φάκελος εξετάζεται κατά σειρά προτεραιό−
τητας με βάση ηλεκτρονικό πρωτόκολλο.

Με τον όρο θέση σε παραγωγική λειτουργία αναφέρε−
ται η σταθερή σύνδεση ρευματοδότησης της συσκευής 
στο αλιευτικό σκάφος και η πλήρης λειτουργικότητα 
που απαιτείται από την εφαρμογή (σύνδεση στο διαδί−
κτυο και δυνατότητα αποστολής δεδομένων).

β) Έλεγχο και πιστοποίηση της συμβατότητα της συ−
σκευής (ERS) με τη βάση δεδομένων που λειτουργεί 
στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
(ΥΠ.Α.Α.Τ), στα πλαίσια της διαχείρισης του Ολοκλη−
ρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Αλιείας (ΟΣΠΑ). 
Η πιστοποίηση πραγματοποιείται με την επιτυχή είσοδο 
του χρήστη στο σύστημα (ΟΣΠΑ), κάνοντας χρήση της 
συγκεκριμένης συσκευής (ERS), με τα αναγνωριστικά 
του χρήστη στο πληροφοριακό σύστημα.

• Η πιστοποίηση συμβατότητας με το σύστημα ΟΣΠΑ 
είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της 
οικονομικής ενίσχυσης.

• Εφόσον κριθεί αναγκαίο, οι αρμόδιες υπηρεσίες της 
Γεν. Δ/νσης Αλιείας δύνανται να ζητήσουν επιπλέον 
δικαιολογητικά από τον δικαιούχο, ο οποίος πρέπει να 
τα προσκομίσει σε εύλογο χρονικό διάστημα.

• Φάκελοι που δεν έχουν πληρότητα δεν προωθούνται 
περαιτέρω και επιστρέφονται.

• Οι αιτήσεις που κρίνονται πλήρεις προωθούνται στο 
επόμενο στάδιο, για την έκδοση απόφασης χορήγησης 
οικονομικής ενίσχυσης.

5. Για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης εκδί−
δεται απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Δ/νσης 
Αλιείας (Απόφαση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης) 
η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:

α) Το όνομα του δικαιούχου/ων  −πλοιοκτήτη/των του 
επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους.
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β) Τα στοιχεία του επαγγελματικού αλιευτικού σκά−
φους (όνομα, νηολόγιο, ολικό μήκος, ΑΜΑΣ).

γ) Το ΙΒΑΝ της Τράπεζας του δικαιούχου/ων.
δ) Την Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής της 25ης 

Μαΐου 2012 αριθμ. 2012/294/ΕΕ Παράρτημα IV και κωδικό 
έργου ΕL/12/09.

ε) Τον κωδικό ΣΑΕ στον οποίο είναι ενταγμένο το 
έργο με την πλήρη ονομασία του.

στ) Την κοινή υπουργική απόφαση αριθμ. 7101/156653/
17−12−2013.

ζ) Το επιλέξιμο κόστος του έργου
η) Τις υποχρεώσεις του/ων δικαιούχου/ων να λειτουρ−

γεί/λειτουργούν ανελλιπώς τη συσκευή ERS, για την 
καταγραφή των αλιευτικών τους δραστηριοτήτων (ημε−
ρολόγιο αλιείας, δηλώσεις εκφόρτωσης, μεταφόρτωσης 
κ.λπ.) και να τηρούν τις δεσμεύσεις που προβλέπονται 
στην Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία, καθώς και στην 
Αίτηση/ Υπεύθυνη Δήλωση.

6. Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης στον δικαι−
ούχο πραγματοποιείται με μέριμνα του υπολόγου δια−
χειριστή, ο οποίος ορίζεται με απόφαση της αρμόδιας 
Οικονομικής Υπηρεσίας του ΥΠΑΑΤ.

Ο υπόλογος ενεργώντας σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις και διαδικασίες είτε εκδίδει τραπεζική επιταγή 
στο όνομα του δικαιούχου την οποία παραδίδει στον 
ίδιο, είτε προβαίνει σε μεταφορά του εγκεκριμένου πο−
σού στο λογαριασμό του δικαιούχου.

Σε περίπτωση συμπλοιοκτησίας, η παραπάνω διαδι−
κασία αφορά όλους τους πλοιοκτήτες.

7. Ο υπόλογος διαβιβάζει στην αρμόδια ΥΔΕ του ΥΠΑ−
ΑΤ τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) απόφαση χορήγησης της δημόσιας οικονομικής 
ενίσχυσης (Εθνικής και Κοινοτικής)

β) Αίτημα Χρηματοδότησης προς την αρμόδια οικο−
νομική Υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ.

γ) Φωτ/γραφο του σώματος της επιταγής, που εκ−
δίδεται στο όνομα του δικαιούχου και αποδεικτικό εί−
σπραξης του ποσού ή παραστατικό (extrait) τραπεζικής 
συναλλαγής, όταν ο υπόλογος μεταφέρει το εγκεκριμέ−
νο ποσό στον λογαριασμό του δικαιούχου.

δ) Τη φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα που 
προσκομίστηκαν για την πληρωμή.

8. Σε περίπτωση διαπίστωσης παρατυπίας για οποια−
δήποτε αιτία, εφαρμόζονται οι διαδικασίες δημοσιο−
νομικής διόρθωσης ή ανάκτησης των αχρεωστήτως ή 
παρανόμως καταβληθέντων ποσών, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες Εθνικές και Κοινοτικές διατάξεις.

9. Στα πλαίσια της παρούσας απόφασης οι συνολικές 
επιλέξιμες δαπάνες ανέρχονται σε δύο εκατομμύρια 
επτακόσιες χιλιάδες ευρώ (2.700.000)€. Η μέγιστη Κοι−
νοτική συμμετοχή ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια τετρα−
κόσιες τριάντα χιλιάδες ευρών (2.430.000) €. Η μέγιστη 
Εθνική συμμετοχή ανέρχεται σε διακόσιες εβδομήντα 
χιλιάδες ευρώ (270.000) €.
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 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι.
ΑΙΤΗΣΗ/ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

(άρθρο 8 Ν. 1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 Ν. 2690/1999)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση
το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Περιγραφή αιτήματος: «Χορήγηση Οικονομικής ενίσχυσης για την προμήθεια και θέση σε παραγωγική
λειτουργία συσκευής ηλεκτρονικής καταγραφής και διαβίβασης πληροφοριών ERS»

Προς:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ
(δια της Υπηρεσίας Αλιείας της Π.Ε.

 …………………………………..)

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ /ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΛΙΕΩΝ (Ιδιοκτήτη/των επαγ. Αλιευτικού σκάφους)

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ ΑΡ. ΔΕΛΤΙΟΥ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΟΡΓΑΝ.
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

1.

2.

3.

ΑΦΜ/ΔΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ/ΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙ−
ΚΙΑΣ (οδός, 

αριθμός, ταχ. 
Κωδ)

ΑΡ. ΤΗΛ

Δ/ΝΣΗ 
ΗΛΕΚΤΡ. ΤΑ−
ΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

(E−mail)

1.

2.

3.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ

ΑΜΑΣ ΟΝΟΜΑ ΣΚΑΦΟΥΣ ΛΙΜΑΝΙ & ΑΡ. 
ΝΗΟΛ/ΛΕΜΒ

ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ
ΑΛ. ΕΡΓΑΣΕΙΩΝ

ΟΛΙΚΟ
 ΜΗΚΟΣ

ΕΤΟΣ
ΝΑΥΠΗΓΗΣΗΣ

Α. Με την παρούσα αίτηση παρακαλώ(ουμε) για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στα πλαίσια της κοινής 
υπουργικής απόφασης (κ.υ.α.) αρ. ………….……………, για την προμήθεια και θέση σε παραγωγική λειτουργία συσκευής 
ηλεκτρονικής καταγραφής και αναφοράς πληροφοριών (ERS), στο αλιευτικό μου σκάφος με τα παραπάνω στοιχεία.

Συνημμένα υποβάλλω πλήρη φάκελο με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην ανωτέρω 
κ.υ.α.
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Β. Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώ−
σεις (1), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 
6 του άρθρου 22 του Ν 1599/1986, δηλώνω(ουμε) ότι 
αποδέχομαι(αστε) τους ακόλουθους όρους:

1) Να αλιεύω(ουμε) με το σκάφος που φέρει τα παρα−
πάνω στοιχεία, ώστε να εξασφαλίζεται ο εφοδιασμός 
των αγορών της ΕΕ με αλιευτικά προϊόντα, για χρονικό 
διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών (πλην ανωτέρας 
βίας), από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης χο−
ρήγησης οικονομικής ενίσχυσης.

2) Να λειτουργώ(ούμε) ανελλιπώς τη συσκευή (ERS) σε 
συνδυασμό με το VMS, για την καταγραφή και διαβίβαση 
στοιχείων, σχετικά με τις αλιευτικές μου(μας) δραστη−
ριότητες (ημερολόγιο αλιείας, δηλώσεις εκφόρτωσης, 
μεταφόρτωσης, προαναγγελία κ.λπ.) και να τηρώ(ουμε) 
τις δεσμεύσεις που προβλέπονται στην Εθνική και Κοι−
νοτική νομοθεσία.

3) Να διατηρήσω(ουμε) τη συσκευή (ERS) για την 
οποία μου χορηγήθηκε οικονομική ενίσχυση τουλάχι−
στον για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία έκδοσης 
της απόφασης χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης. Σε 
περίπτωση βλάβης της συσκευής υποχρεούμαι(αστε) να 
την αποκαταστήσω(ουμε) και εφόσον αυτή δεν αποκαθί−
σταται υποχρεούμαι(αστε) να αντικαταστήσω(ουμε) τη 
συσκευή με ίδιες δαπάνες, πριν τη λήξη της δεσμευτικής 
πενταετίας, μετά από σχετική ενημέρωση της αρμόδιας 
υπηρεσίας της Γεν. Δ/νσης Αλιείας.

4) Να επιστρέψω(ουμε) αναλογικά την οικονομική 
ενίσχυση που μου(μας) χορηγήθηκε, σε περίπτωση δι−
αγραφής του σκάφους από το ΚΑΜ, πριν τη λήξη της 
πενταετίας (5 έτη), από την ημερομηνία έκδοσης της 
απόφασης χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης.

5) Να δέχομαι(αστε) και να διευκολύνω(ουμε) τις αρ−
μόδιες Υπηρεσίες (Εθνικές και Κοινοτικές), προκειμέ−
νου να εξακριβωθεί ότι η οικονομική ενίσχυση για την 
αγορά και θέση σε παραγωγική λειτουργία συσκευής 
(ERS), χορηγήθηκε νόμιμα και να παρέχω(ουμε) κάθε 
σχετική πληροφόρηση, προσκομίζοντας οποιαδήποτε 
παραστατικά ζητηθούν.

6) Σε περίπτωση διαπίστωσης παρατυπίας για οποια−
δήποτε αιτία, εφαρμόζονται οι διαδικασίες δημοσιο−
νομικής διόρθωσης ή ανάκτησης των αχρεωστήτως ή 
παρανόμως καταβληθέντων ποσών, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες Εθνικές και Κοινοτικές διατάξεις.

7) Σε περίπτωση αγωγής αποζημίωσης εκ μέρους 
τρίτων, κατά της αρμόδιας Υπηρεσίας της Γεν. Δ/νσης 
Αλιείας του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
καθώς επίσης και κάθε δαπάνη από διοικητική ή δικα−
στική διαδικασία που μπορεί να προκύψει, βαρύνουν 
αποκλειστικά τον δικαιούχο της οικονομικής ενίσχυσης.

8) Σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας του 
σκάφους με τα παραπάνω στοιχεία, ο νέος πλοιοκτήτης 
αναλαμβάνει όλες τις δεσμεύσεις που απορρέουν από 
την παρούσα Αίτηση/ Υπεύθυνη Δήλωση.

Συνημμένα Έγγραφα /Παραστατικά
1) Ακριβές φωτοαντίγραφο της άδειας αλιείας του 

σκάφους σε ισχύ
2) Πρωτότυπο τιμολόγιο – δελτίο αποστολής
3) Βεβαίωση υπογραμμένη από τον προμηθευτή (με 

σφραγίδα εταιρίας) συμπληρωμένη
σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ
4) Απόδειξη εξόφλησης του τιμολογίου προμήθειας 

και λειτουργίας της συσκευής
5) Φωτ/πία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τρα−

πεζικού λογαριασμού με τον αριθμό ΙΒΑΝ
(σε περίπτωση συμπλοιοκτησίας η απαίτηση ισχύει 

για κάθε πλοιοκτήτη)
6) Ασφαλιστική και Φορολογική ενημερότητα ( ατομική 

και σκάφους) κατά περίπτωση σε ισχύ.
(σε περίπτωση συμπλοιοκτησίας η απαίτηση ισχύει 

για κάθε πλοιοκτήτη)

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ……………………………………
  ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΙΤΟΥΝΤΑ/ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ
  (ονοματεπώνυμο /υπογραφή)
   1.
   2.
   3.
(1) Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή 

αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη 
δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχι−
στον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων 
σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον 
περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να 
βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ
(Συμπληρώνεται από τον προμηθευτή της ηλεκτρο−

νικής συσκευής)
Ελάχιστες πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο 

Πρωτότυπο Τιμολόγιο − Δελτίο Αποστολής για την 
προμήθεια και λειτουργία συσκευών ηλεκτρονικής κα−
ταγραφής και διαβίβασης πληροφοριών ERS

1. Όνομα /Επώνυμο πλοιοκτήτη/των αλιευτικού σκάφους
2. ΑΦΜ
3. ΔΟΥ
4. Δ/νση
5. Τόπος παράδοσης (προαιρετικά)
6. Είδος
7. Σειριακός αριθμός της συσκευής
8. Δ/νση Μac της κάρτας δικτύου
9. Αξία του είδους
10. ΦΠΑ (δεν είναι επιλέξιμος)
11. Συνολική Τιμή
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ERS

Περιγραφή Εξοπλισμού Υποχρεωτική Απαίτηση

Ο προσφερόμενος Η/Υ θα πρέπει να είναι
διεθνώς αναγνωρισμένου κατασκευαστικού
οίκου τύπου ruggedized.

ΝΑΙ

Επεξεργαστής
Τύπος
Συχνότητα
Μνήμη L2 cache

Core i5 ή ανάλογο
≥ 2.6GHZ
≥ 3 ΜΒ

Οθόνη
Διαγώνιος
Ανάλυση
Αντίθεση
Luminance
Pixel Pitch
Touch

≥ 14”
≥ 1366x768
≥ 300:1
≥ 300 nits
≤ 0.23
Resistive Touch

Κάρτα γραφικών
Δίαυλος PCIe
Μέγιστη Υποστηριζόμενη Ανάλυση
Clock Speed
Υποστήριξη DirectX 11, OpenGL 3.1

ΝΑΙ
≥ 1600 x 900
650MHz
ΝΑΙ

Μνήμη
Προσφερόμενη
Τύπος
Συχνότητα

≥ 8GB
≥ DDR3
≥ 1600MHz

Περιγραφή Εξοπλισμού Υποχρεωτική Απαίτηση

Μονάδα Σκληρού Δίσκου
Αριθμός μονάδων
Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα
Στροφές
Δίαυλος Επικοινωνίας

1
≥ 320 GB
≥ 7.200 rpm
SATA

Οπτικά Μέσα
DVD+RW
Media Bay
Δίαυλος επικοινωνίας SATA

NAI
ΝΑΙ
NAI

Κάρτα Δικτύου
Ταχύτητα λειτουργίας
WOL, PXE

10/100/1000
ΝAI

Ασύρματη επικοινωνία
Κάρτα b/g/n
Ενσωματωμένο Bluetooth 2.0 ή ανώτερο
Δυνατότητα Mobile Broadband με A−GPS

ΝΑΙ
NAI
NAI

Πληκτρολόγιο
Τύπου QWERTY με μόνιμη αποτύπωση ελληνικών 
και λατινικών χαρακτήρων

ΝΑΙ

Μπαταρία
Τουλάχιστον δύο (2) ώρες υποστήριξη λειτουργίας ΝΑΙ

Βάρος
Βάρος με την προσφερόμενη μπαταρία ≤ 2.8 Kg
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Περιγραφή Εξοπλισμού Υποχρεωτική Απαίτηση

Υποδοχές
PCMCIA
Memory card reader
Dock Connector

ΝAI
ΝAI
ΝΑΙ

Έξοδοι
USB 2.0
USB 3.0
VGA
HDMI
RJ−45
Contactless Smart Card Reader
Fingerprint Reader

≥ 2
≥ 1
NAI
Επιθυμητό
NAI
NAI
Επιθυμητό

Πολυμέσα
Ενσωματωμένη κάρτα ήχου 24−bit
Ενσωματωμένα 2 ήχεια
Μικρόφωνο
Ενσωματωμένη Camera HD

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

Ασφάλεια
Lock Slot
TPM
Ενσωματωμένο χερούλι

ΝAI
NAI
ΝΑΙ

Περιφερειακά
Τσάντα μεταφοράς
Εξωτερικό ποντίκι
Stylus Pen
DC Adapter

ΝAI
NAI
ΝΑΙ
ΝΑΙ

Λειτουργικό Σύστημα

Περιγραφή Εξοπλισμού Υποχρεωτική Απαίτηση

Ο προσφερόμενος φορητός Η/Υ να φέρει
εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα
Microsoft Windows 7 Pro 64bit Ελληνικό

NAI

Εγγύηση
Ο προσφερόμενος Η/Υ να καλύπτεται με
τουλάχιστον 3 έτη εγγύησης με αποκατάσταση
βλάβης την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τον
Κατασκευαστή του Η/Υ. Όλες οι εργασίες
επισκευής θα γίνονται στον χώρο του πελάτη.

ΝΑΙ

Πιστοποιήσεις
CE, FCC Class B, Energy Star 5.2 ΝΑΙ

Ειδικές πιστοποιήσεις: MIL−STD−810G
Vibration
Humidity
Altitude
Dust
Shock
High Temperature
Low Temperature
IEC60529 IP5X for Dust

Method 514.6I
Method 507.5
Method 500.5
Method 510.5
Method 516.5 / 516.6
Method 501.5
Method 502.5
ΝΑΙ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΠΡΩΤΥΠΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η __________________________.
(Ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ) εκπροσωπώντας την __________________________ (εταιρία) πιστοποιώ ότι η συσκευή ηλεκτρονικής 

καταγραφής και διαβίβασης πληροφοριών με τα στοιχεία που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα και έχει προμηθευθεί ο/η 
_____________________________(Ονοματεπώνυμο Αλιέα) καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο Παράρτημα 
Ι της κ.υ.α. αριθμ. _________

Εταιρία Κατασκευής Μοντέλο Σειριακός Αριθμός Διεύθυνση MAC

Επισυνάπτονται σε έντυπη μορφή οι ειδικές πιστοποιήσεις: MIL−STD−810G της 
συσκευής. 

Ημερομηνία:

Υπογραφή:

Σφραγίδα:

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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