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                                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ     

EΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ                                                   Αθήνα,23- 01-2014 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ                                            Αριθ. Πρωτ:438/10078  
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ 

ΕΙΣΡΟΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ   1ο  

Ταχ. ∆/νση : Λ  Συγγρού  150 
Τ.Κ.  17671  Καλλιθέα                                              Προς: Π∆  
Πληροφορίες:  Μ. Σφενδυλάκη           
Τηλέφωνο: 210-9287121              
FAX : 210-9287130      
Ε-mail  syg014@minagric.gr      
                                                                                                                  
ΘΕΜΑ  «Προµήθεια και θέση σε παραγωγική λειτουργία συσκευών ηλεκτρονικής 

καταγραφής και διαβίβασης πληροφοριών  (ERS) σε υπόχρεα αλιευτικά σκάφη» 
         
 
Αναφορικά µε το θέµα, σας ενηµερώνουµε για τα ακόλουθα:  
 
1.Στα πλαίσια του Καν(ΕΚ) 1224/2009 του Συµβουλίου περί θέσπισης κοινοτικού 
συστήµατος ελέγχου της τήρησης  των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής και 
µε την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που περιλαµβάνονται σε πολυετή σχέδια 
διαχείρισης, προβλέπεται ότι  οι πλοίαρχοι των επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών 
καταγράφουν µε ηλεκτρονικά µέσα και διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην αρµόδια αρχή 
του κράτους µέλους σηµαίας στοιχεία για  τις αλιευτικές τους δραστηριότητες. Η 
υποχρέωση αυτή ισχύει για τα αλιευτικά σκάφη συνολικού µήκους 12 µέτρων και άνω 
από την 1η Ιανουαρίου 2012. 
 
2.Σε συνέχεια των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπόψη επιπλέον την ανάγκη 
καταγραφής σε ηµερήσια βάση των εκφορτώσεων µεγάλων πελαγικών ψαριών, 
εκδόθηκαν: 
α) Η KYA αριθµ 9315.1/01/2011/28-12-2011 (ΦΕΚ 338 Β΄/ 2012 και 948 Β΄- 
∆ιορθώσεις σφαλµάτων), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την 
αριθµ.7102/156660/17-12-2013 όµοιά της (ΦΕΚ3302 Β΄/2013) και  
β) Η ΚΥΑ 7101/156653/ 17-12-2013 (ΦΕΚ 3301 Β΄/2013),  
µε τις οποίες καθορίστηκαν τα υπόχρεα αλιευτικά σκάφη, οι διαδικασίες και τα ειδικά 
δικαιολογητικά χορήγησης οικονοµικής ενίσχυσης για την προµήθεια και θέση σε 
παραγωγική λειτουργία συσκευών ηλεκτρονικής καταγραφής και διαβίβασης 
πληροφοριών σχετικά µε τις αλιευτικές δραστηριότητες των υπόχρεων 
επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών (πχ στοιχεία Ηµερολογίου Αλιείας, ∆ηλώσεις 
εκφόρτωσης, µεταφόρτωσης κλπ). 
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Σύµφωνα µε τις ΚΥΑ (α) και (β) την υποχρέωση προµήθειας και θέσης σε 
παραγωγική λειτουργία συσκευών ERS έχουν τα επαγγελµατικά αλιευτικά σκάφη 
ολικού µήκους 12 µέτρων και άνω ή µικρότερα των 12 µέτρων, εφόσον διαθέτουν 
άδεια αλίευσης για την αλιεία µεγάλων πελαγικών ψαριών. 
 
3.Η δαπάνη για την προµήθεια και θέση σε παραγωγική λειτουργία των συσκευών 
ERS καλύπτεται σε ποσοστό 100% από εθνική και κοινοτική συµµετοχή και είναι 
επιλέξιµη µέχρι το ποσό των 2.600 ευρώ/σκάφος, µη συµπεριλαµβανοµένου του 
ΦΠΑ, ο οποίος δεν είναι επιλέξιµος και βαρύνει τον πλοιοκτήτη. 
 
Η εν λόγω δαπάνη θα καταβληθεί στον πλοιοκτήτη του αλιευτικού σκάφους µετά την 
υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση των διαδικασιών 
ελέγχου και πιστοποίησης της συµβατότητας της συσκευής µε το Ολοκληρωµένο 
Σύστηµα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών ∆ραστηριοτήτων (ΟΣΠΑ). 
 
4.Οι συσκευές ERS πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές που 
περιλαµβάνονται στο  Παράρτηµα Ι των ανωτέρω ΚΥΑ. Η τήρηση των 
προδιαγραφών βεβαιώνεται από τον προµηθευτή της συσκευής µε την προσκόµιση 
του Παραρτήµατος ΙΙ. Στο Υπόδειγµα ΙΙ αναφέρονται οι ελάχιστες πληροφορίες που 
πρέπει να περιλαµβάνονται στο Τιµολόγιο- ∆ελτίο Αποστολής για την αγορά και θέση 
σε παραγωγική λειτουργία της συσκευής ERS και συµπληρώνονται από τον 
προµηθευτή της συσκευής.  
Η προµήθεια των συσκευών περιλαµβάνει και τον όρο «θέση σε παραγωγική 
λειτουργία» που σηµαίνει ότι υπάρχει σταθερή σύνδεση ρευµατοδότησης της 
συσκευής στο αλιευτικό σκάφος και εξασφαλίζεται η πλήρης λειτουργικότητα που 
απαιτείται από την εφαρµογή ΟΣΠΑ. 
 
5.Οι πλοιοκτήτες των υπόχρεων αλιευτικών σκαφών προκειµένου να λάβουν την 
οικονοµική ενίσχυση υποβάλλουν στην Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής 
Ενότητας στην οποία ανήκει το σκάφος, Αίτηση / Υπεύθυνη ∆ήλωση (Υπόδειγµα Ι) 
συνοδευόµενη από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στις Κοινές Υπουργικές 
Αποφάσεις. Οι Υπηρεσίες Αλιείας µετά τον έλεγχο της πληρότητας των 
δικαιολογητικών τα διαβιβάζουν στη Γεν. ∆/νση Αλιείας/ ∆ιεύθυνση Αλ/κών 
Εφαρµογών και ΕΑΠ για έλεγχο, ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης της 
συσκευής και έκδοση της Απόφασης χορήγησης οικονοµικής ενίσχυσης. 
 
6.Η πιστοποίηση της συσκευής ERS στο ΟΣΠΑ θα πραγµατοποιηθεί µέσω της 
ιστοσελίδας του ΥπΑΑΤ, µε την επιτυχή είσοδο του χρήστη πλοιοκτήτη στο 
Ολοκληρωµένο Σύστηµα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών 
∆ραστηριοτήτων (ΟΣΠΑ), κάνοντας χρήση της συγκεκριµένης συσκευής ERS και 
καταχώρηση του αναγνωριστικού και κωδικού του χρήστη στο ΟΣΠΑ. Το 
αναγνωριστικό χρήστη και ο κωδικός θα δίνεται στον πλοιοκτήτη  από την Υπηρεσία 
Αλιείας της Π.Ε, µέσω του ΟΣΠΑ, λειτουργία που έχει προγραµµατιστεί να 
ενεργοποιηθεί το Μάρτιο του 2014.  
 
Η πιστοποίηση της συσκευής µε το ΟΣΠΑ είναι προϋπόθεση για τη χορήγηση της 
οικονοµικής ενίσχυσης στον πλοιοκτήτη, ωστόσο η υποβολή των δικαιολογητικών για 
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έλεγχο στη Γεν. ∆/νση Αλιείας/ ∆ιεύθυνση Αλ/κών Εφαρµογών και ΕΑΠ, µπορεί να 
προηγείται, ανεξάρτητα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης. 
 
7.Η Κοινή Υπουργική Απόφαση 9315.1/01/2011/28-12-2011, όπως τροποποιήθηκε, 
συµπληρώθηκε και ισχύει, πρέπει να υλοποιηθεί άµεσα, καθώς όλες οι πληρωµές 
που θα πραγµατοποιηθούν στα πλαίσια της εν λόγω απόφασης θα πρέπει να έχουν 
ολοκληρωθεί το αργότερο µέχρι 30 Ιουνίου 2014 (καταληκτική ηµεροµηνία), µετά το 

πέρας της οποίας χάνεται η πρώτη έγκριση χρηµατοδότησης από την ΕΕ και 
υπάρχει κίνδυνος να µη µπορούν να ενταχθούν στη χρηµατοδότηση όλα τα υπόχρεα 
σκάφη. 
 

Κατόπιν τούτου και το αργότερο µέχρι 30 Απριλίου 2014, θα πρέπει να έχουν 

διαβιβασθεί στη Γεν ∆/νση Αλιείας/ ∆ιεύθυνση Αλ/κών Εφαρµογών & ΕΑΠ, τα 
αιτήµατα και τα δικαιολογητικά για τα υπόχρεα σκάφη ολικού µήκους 12 µέτρων και 
άνω καθώς και των σκαφών µε άδεια αλίευσης τόνου που αποτελούν την 
προτεραιότητα της πρώτης χρηµατοδοτικής απόφασης της ΕΕ.  
Η παραπάνω προθεσµία, δε θα πρέπει να λειτουργήσει αποτρεπτικά στη  προµήθεια 
των συσκευών και την  διαβίβαση των δικαιολογητικών για τα υπόλοιπα σκάφη, 
καθώς στόχος είναι η άµεση προµήθεια των συσκευών από τους πλοιοκτήτες όλων 
των υπόχρεων σκαφών και η αποφυγή απώλειας χρηµατοδότησης.   
 
8.Τέλος επισηµαίνονται τα εξής: 
α) Το σύστηµα ΚΠΑ (Κέντρο Παρακολούθησης Αλιείας) που είναι ο αποδέκτης της 
πληροφορίας από τις συσκευές VMS, θα επικοινωνεί µε το σύστηµα ΟΣΠΑ 
(Ολοκληρωµένο Σύστηµα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών 
∆ραστηριοτήτων) που είναι ο αποδέκτης της πληροφορίας από τις συσκευές ERS, 
προκειµένου να διασταυρώνονται και να επαληθεύονται οι καταχωρηµένες 
πληροφορίες αυτόµατα. Συγκεκριµένα, η θέση αλιευτικής δραστηριότητας ενός 
σκάφους που καταχωρείται µέσω ERS στο ΟΣΠΑ, θα διασταυρώνεται αυτόµατα µε 
το σήµα που λαµβάνει το ΚΠΑ για τη θέση του σκάφους τη δεδοµένη χρονική στιγµή, 
από τη συσκευή VMS. 
β) Η αγορά και η θέση σε παραγωγική λειτουργία των συσκευών (ERS) στα 
επαγγελµατικά αλιευτικά σκάφη είναι υποχρεωτική και στους παραβάτες 
επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται  από τις διατάξεις του ν. 2040/92 
(άρθρο 9) σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του ν. 2332/95 (άρθρο 8). 
γ) Το λογισµικό θα διατεθεί από τη Γενική ∆/νση Αλιείας και θα δοθούν οδηγίες για 
την εγκατάστασή του στις συσκευές ERS των πλοιοκτητών.   
 
Οι Υπηρεσίες Αλιείας, παρακαλούνται για τη δηµοσιοποίηση των ανωτέρω ΚΥΑ µε 
κάθε πρόσφορο µέσο, καθώς και για την άµεση ενηµέρωση των πλοιοκτητών όλων 
των υπόχρεων  αλιευτικών σκαφών  περιοχής αρµοδιότητάς τους, σε συνεργασία µε 
τις τοπικές Λιµενικές Αρχές. 

                             Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗΣ    

              &αα 
 
                                                                                      Μ.ΠΕΤΡΟΥ 
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 ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

Για Ενέργεια  

Υπηρεσίες  Αλιείας  Περιφερειακών Ενοτήτων  /Έδρες τους  

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  

• Υπ. Ναυτιλίας & Αιγαίου 
      ∆/νση Ελέγχου Αλιείας 
      Ακτή Βασιλειάδη Ε1-Ε4, 18510 Πειραιάς . 
• ΠΑΣΕΓΕΣ 
      Αρκαδίας 26 & Μεσογείων, 11526, Αθήνα.   
• ΓΕΣΑΣΕ, Κηφισίας 16/ 11526 Αθήνα.  
• Πανελλήνια Ένωση Πλοιοκτητών Παράκτιων Επαγγελµατικών Αλιευτικών  
      Σκαφών, κτίριο Ιχθυόσκαλας Μεσολογγίου, (Τ.Θ  153) / 30200 Μεσολόγγι. 
• ΠΕΠΜΑ , Πολυτεχνείου 25 /57004 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.  
• Επαγγελµατικός Αλιευτικός Σύλλογος  «ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ», Ιχθυόσκαλα 

Κερατσινίου, Γρ. 61 Κερατσίνι. 
• Αλιευτικός Συνεταιρισµός Γρι –Γρί Βόλου ¨Ο ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΣ ¨,Ιχθυόσκαλα 

Βόλου.  
• Αλιευτικός Αγροτικός Συνεταιρισµός Ιδιοκτητών Γρι-Γρι Σαλαµίνας ¨Ο ΑΓΙΟΣ 

ΑΝ∆ΡΕΑΣ¨/ Λεωφ. Φανερωµένης 21 ΤΚ 18900 Σαλαµίνα. 
• Αγροτικός Αλιευτικός Παραγωγικός Συνεταιρισµός Ιδιοκτητών Γρι-Γρί  Ηµέρας 

–Νυχτας ¨Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ¨, Κουντουριώτη 4/  55132 Ν. Κρήνη.  
• Σωµατείο Αλιέων  Γρι –Γρι  Ν.Αρτάκης  / Ν. Αρτάκη Εύβοια.  
• Σύνδεσµος Πλοιοκτητών Μέσης Αλιείας Αν. Μακεδονίας-Θράκης, Ιχ/λα 

Αλεξανδρούπολης.  
• Οµοσπονδία Αγροτικών –Αλιευτικών Συλλόγων των Παραµεθόριων Νησιών 

της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου,  85200 Κάλυµνος.   
 
 
 
Ε∆ 
-Γρ. Υπουργού κ. Τσαυτάρη  
-Γρ.Γεν. Γραµµατέα κ Κορασίδη  
-Γρ Γεν. Γραµµατέα κ. Μελά  
-Γρ. Προϊσταµένης Γεν. ∆/νσης                                    
-∆/νση Θαλ. Αλιείας 
-∆/νση Αλ Εφαρµογών & ΕΑΠ  
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