
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 5632/104626/ 
29-9-2015 υπουργικής απόφασης «Όροι και προ-
ϋποθέσεις άσκησης αλιείας των άκρως μετανα-
στευτικών ειδών, τόνου (Thunnus thynnus BFT), 
μακρύπτερου τόνου (Thunnus alalunga ALB) και 
ξιφία (Xiphias gladius SWO)» (Β’ 2151), όσον αφο-
ρά τη χορήγηση αδειών αλίευσης τόνου».

2 Τροποποίηση της με αριθμ. 6027/144841/23-12-2015 
υπουργικής απόφασης (Β’ 2864) «Έγκριση συμμετο-
χής μεταποιητικών επιχειρήσεων χυμοποίησης πορ-
τοκαλιών στο καθεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυ-
σης για την μεταποιητική περίοδο 2016».

3 Θέσπιση Σχεδίου Διαχείρισης για το αλιευτικό 
εργαλείο «γρίπος που σύρεται από σκάφος» ή 
«βιντζότρατα» (SB), για αλιεία μαρίδας (Spicara 
smaris) και γόπας (Boops boops) σε συγκεκριμέ-
νες περιοχές της ελληνικής επικράτειας.

4 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας σε υπαλλή-
λους του Δήμου Μακρακώμης για το Α’ εξάμηνο 
του έτους 2017

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 6718/146057 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 5632/104626/ 

29-9-2015 υπουργικής απόφασης «Όροι και προ-

ϋποθέσεις άσκησης αλιείας των άκρως μετανα-

στευτικών ειδών, τόνου (Thunnus thynnus BFT), 

μακρύπτερου τόνου (Thunnus alalunga ALB) και 

ξιφία (Xiphias gladius SWO)» (Β’ 2151), όσον αφο-

ρά τη χορήγηση αδειών αλίευσης τόνου».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 του ν. 2732/1999 

(Α’ 154) «Διεπαγγελματικές οργανώσεις και ρύθμιση θε-
μάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά Όργανα».

3. Την υπ’ αριθμ. 4302/60411/2016 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Διορισμός Γενικού Γραμματέα στο Υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΥΟΔΔ’ 268).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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δ) της παρ.2 του αρ.62 του ν. 4235/2014 «Διοικητι-
κά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή 
της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς 
των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και 
προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδι-
ότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων»,

ε) του άρθρου 33 της με αριθμ. 104/7056/2015 υπουρ-
γική απόφαση (ΦΕΚ 147Β/22-2-2015) «Εθνικές επιλο-
γές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των 
άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ) 
1307/2013 και του Κανονισμού(ΕΚ)1306 /2013 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».

2. α) το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’38), 

β) το π.δ. 70/2015 (Α’114) «Ανασύσταση των Υπουρ-
γείων.... Ανάπτυξης και Τουρισμού»,

γ) το π.δ. 73/2015 (Α’116) Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών,

δ) το π.δ. 107/2014 (Α’174) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

3. Τις αιτήσεις των μεταποιητικών επιχειρήσεων.
Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-

φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Προσθέτουμε στον πίνακα του άρθρο 1 της με αριθμ. 

6027/144841/23-12-2015 υπουργικής απόφασης (Β’2864) 
την κάτωθι μεταποιητική επιχείρηση:

α.α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ 
ΤΙΤΛΟΣ

12 FRUJUICEXPORT ΜΟΝ/ΠΗ IKE F.J.E.S.M.P.C

Άρθρο 2
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2016 

Ο Υπουργός 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ι

Αριθμ. 6719/146097 (3)
Θέσπιση Σχεδίου Διαχείρισης για το αλιευτικό 

εργαλείο «γρίπος που σύρεται από σκάφος» ή 

«βιντζότρατα» (SB), για αλιεία μαρίδας (Spicara 

smaris) και γόπας (Boops boops) σε συγκεκριμέ-

νες περιοχές της ελληνικής επικράτειας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 10, και 20 του ν.δ. 420/1970 «Αλιευτικός 

Κώδικας» (Α’27), όπως το άρθρο 10 αντικαταστάθηκε 

με την 2 του άρθρου 3 του ν. 1740/1987 «Αξιοποίηση 
και προστασία κοραλλιογενών σχηματισμών ιχθυοτρό-
φων υδάτων, υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις» 
(Α’221) και τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 
9 του ν. 2040/1992 «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας 
Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας 
του και άλλες διατάξεις» (Α’70).

β) Του β.δ. 666/1966 «περί αδειών αλιευτικών σκαφών» 
(Α΄160).

γ) Της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2732/1999 «Διεπαγ-
γελματικές Οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιό-
τητας του Υπουργείου Γεωργίας» (ΦΕΚ 154 Α’).

δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α’).

ε) Των άρθρων 11, 12, 13, 14 του ν.δ. 420/1970 «Αλιευτι-
κός Κώδικας» (ΦΕΚ Α΄ 27), του άρθρου 9 του ν. 2040/1992 
«Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωρ-
γίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄70) και των άρθρων 48 και 49 του 
ν. 2538/1997 (ΦΕΚ Α΄242) «Τροποποίηση της κείμενης 
νομοθεσίας για τα γεωργικά φάρμακα και κτηνιατρικά 
φάρμα-κα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσε-
ων και άλλες διατάξεις» σχετικά με το εθνικό κυρωτικό 
σύστημα τομέα αλιείας.

στ) της αριθ. 3866/78486/14-7-2015 απόφασης «Συ-
μπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των ενωσιακών δια-
τάξεων του συστήματος επιβολής μορίων για σοβαρές 
παραβάσεις στον τομέα της αλιείας» (ΦΕΚ 1587Β’).

ζ) Του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού».

η) Του π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α΄) «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

θ) Του π.δ. 107/2014 (ΦΕΚ 174 Α΄) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

ι) Του νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυ-
τοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Πρό-
γραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87Α’).

ια) Του Καν. (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1967/2006 του Συμβουλίου 
της 21ης Δεκεμβρίου 2006 «σχετικά με μέτρα διαχείρι-
σης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων 
στη Μεσόγειο Θάλασσα, την τροποποίηση του κανονι-
σμού (ΕΟΚ) υπ’ αριθμ. 2847/93 και την κατάργηση του 
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κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1626/94» (Ε.Ε. L 409), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα των άρθρων 
4, 9, 13 και 19.

ιβ) Του Κανονισμού (ΕΕ) 1380/2013 του Ε. Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Κοινή Αλιευ-
τική Πολιτική (Ε.Ε. L 354), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

ιγ) Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβου-
λίου «περί της θέσπισης κοινοτικού συστήματος ελέγχου 
για την εξασφάλιση της τήρησης των κανόνων της Κοινής 
Αλιευτικής Πολιτικής» και του εφαρμοστικού του Κανονι-
σμού (ΕΕ) αριθ. 404/2011,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ιδ) Της αριθ. 167378/14-5-2007 απόφασης «Ορισμός 
θαλάσσιων περιοχών με λιβάδια Ποσειδωνίας (Posidonia 
oceanica), στις οποίες απαγορεύεται η αλιεία». (ΦΕΚ 
241Δ’, διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 392Δ΄/24-8-2007).

ιε) Της αριθ. 2442/51879/28-4-2016 απόφασης «Κα-
θορισμός θαλάσσιων περιοχών, εκτός Δικτύου NATURA 
2000, με βλάστηση ιδίως από Ποσειδώνια (Posidonia 
oceanica), στις οποίες απαγορεύεται η αλιεία με συγκε-
κριμένα εργαλεία» (ΦΕΚ 118 Δ’).

ιστ) Του β.δ. 817/1966 (ΦΕΚ 209Α’) «Περί κανονισμού 
της δια τρατών αλιείας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Την ανάγκη ορθολογικής εκμετάλλευσης των απο-
θεμάτων των θαλάσσιων οργανισμών και διατήρησης 
τους εντός ασφαλών βιολογικών ορίων.

3. Την ανάγκη θέσπισης σχεδίου διαχείρισης για την 
διενέργεια αλιείας με το αλιευτικό εργαλείο γρίπος που 
σύρεται από σκάφος, ή βιντζότρατα, κατά τα προβλε-
πόμενα στο άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΚ) 1967/2006 
του Συμβουλίου.

4. Την γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αλιείας, όπως 
διατυπώνεται στο πρακτικό της αριθ. 268/23-12-2016 
Συνεδρίασης.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Αντικείμενο

1. Θέτουμε σε ισχύ «Σχέδιο Διαχείρισης για την διε-
νέργεια αλιείας με το αλιευτικό εργαλείο «γρίπος που 
σύρεται από σκάφος» ή «βιντζότρατα» (SB), για αλιεία 
μαρίδας (Spicara smaris) και γόπας (Boops boops) σε 
συγκεκριμένες περιοχές της ελληνικής επικράτειας», 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19, του Κανονι-
σμού (ΕΚ) 1967/2006 του Συμβουλίου, που αφορά στα 
μέτρα διαχείρισης για την αειφόρο εκμετάλλευση των 
αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο.

2. Το σχέδιο διαχείρισης εφαρμόζεται για τρία (3) έτη 
από την έναρξη ισχύος της παρούσας.

3. Το σχέδιο διαχείρισης περιλαμβάνει πολυετείς στό-
χους και αξιολογείται σε ετήσια βάση. Η αξιολόγηση 
βασίζεται στα δεδομένα της επιστημονικής παρακολού-
θησης, βάσει των οποίων εκτιμάται η αναγκαιότητα ανα-
θεώρησης του σχεδίου, καθώς και των τεχνικών μέτρων 
άσκησης της αλιείας με το εργαλείο αυτό.

Άρθρο 2 
Σκοπός

Το Σχέδιο Διαχείρισης περιέχει μέτρα διατήρησης απο-
θεμάτων πάνω από τα επίπεδα εξασφάλισης της Μέγιστης 
Βιώσιμης Απόδοσης (Maximum Sustainable Yield_ΜSY) 
Στο Σχέδιο Διαχείρισης έχουν ληφθεί υπόψη οι κοινωνικο-
οικονομικές παράμετροι, ώστε να διατηρηθεί η πολυδυ-
ναμικότητα της Μικρής Παράκτιας Αλιείας στην Ελλάδα.

Άρθρο 3
Πεδίο Εφαρμογής

Το σχέδιο διαχείρισης εφαρμόζεται στην ελληνική 
επικράτεια από σκάφη ελληνικής σημαίας που φέρουν 
άδεια αλίευσης με το εργαλείο γρίπος που σύρεται από 
σκάφος ή βιντζότρατα (SB).

Άρθρο 4 
Σημεία Αναφοράς

1. Το Σχέδιο Διαχείρισης περιλαμβάνει σημεία αναφο-
ράς βάσει των οποίων αξιολογείται η διατήρηση εντός 
ασφαλών βιολογικών ορίων των ειδών στόχων.

2. Τα σημεία αναφοράς για κάθε είδος εκφράζονται με 
όρους αλιευτικής θνησιμότητας (F), και μεγέθους πλη-
θυσμού (βιομάζα, Β)

Συγκεκριμένα, για όλα τα αποθέματα ειδών που υπό-
κεινται στο πρόγραμμα παρακολούθησης, ο λόγος της 
αλιευτικής θνησιμότητας (F) προς την αλιευτική θνη-
σιμότητα της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης (Fmsy), που 
ισούται με 1 (F/ Fmsy =1), τίθεται ως οριακό σημείο ανα-
φοράς (μέγιστος επιτρεπόμενος λόγος εκμετάλλευσης), 
σύμφωνα με τα παρακάτω (οι εκτιμήσεις για το Αιγαίο 
και Κρητικό πέλαγος είναι κοινές):

Είδος Περιοχή
Μέγιστος 

λόγος εκμε-
τάλλευσης

Fmsy

Μαρίδα

Αιγαίο και 
Κρητικό 
Πέλαγος

1 0.385

Γόπα 1 0.649

Κουτσομούρα 1 0.416

Μπαρμπούνι 1 0.404

Σαρδέλα 1 0.5

Μαρίδα

Ιόνιο 
Πέλαγος

1 0.405

Γόπα 1 0.349

Κουτσομούρα 1 0.386

Μπαρμπούνι 1 0.369

Σαρδέλα 1 0.5

Επιπλέον, ο λόγος της βιομάζας (Β) προς την βιομάζα 
της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης (Bmsy) δεν πρέπει να 
είναι μικρότερος της μονάδας, δηλαδή ο λόγος B/Bmsy =1, 
θεωρείται οριακό σημείο αναφοράς και εκφράζει την 
ελάχιστη αποδεκτή τιμή επιπέδων βιομάζας αποθέματος 
σύμφωνα με τα παρακάτω (οι εκτιμήσεις για το Αιγαίο 
και Κρητικό πέλαγος είναι κοινές):



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44001Τεύχος Β’ 4348/30.12.2016

Είδος Περιοχή
Ελάχιστος λό-
γος βιομάζας 
αποθέματος

Bmsv (t)

Μαρίδα

Αιγαίο και 
Κρητικό 
Πέλαγος

1 12205

Γόπα 1 12640

Κουτσομούρα 1 5840

Μπαρμπούνι 1 4706

Σαρδέλα 1 1.5*

Μαρίδα

Ιόνιο 
Πέλαγος

1 2829

Γόπα 1 7124

Κουτσομούρα 1 1016

Μπαρμπούνι 1 811

Σαρδέλα 1 1.5*
* αφορά το λόγο B/BMSY

Άρθρο 5 
Παρακολούθηση και 
επιστημονική αξιολόγηση 
του Σχεδίου Διαχείρισης

1. Το σχέδιο διαχείρισης παρακολουθείται επιστημονι-
κά σε ετήσια βάση. Σε ετήσια βάση θα πραγματοποιείται 
εκτίμηση των αποθεμάτων βάσει προγράμματος παρα-
κολούθησης των ειδών της αλιείας με το εργαλείο γρίπος 
που σύρεται από σκάφος ή βιντζότρατα που υπόκεινται 
στο σχέδιο παρακολούθησης δηλαδή των στοχευόμε-
νων ειδών Spicara smaris, (μαρίδα) και Boops boops 
(γόπα), καθώς και των ειδών Mullus barbatus (κουτσο-
μούρα), Mullus surmuletus (μπαρμπούνι) και Sardina 
pilchardus (σαρδέλα), στο Αιγαίο (GSΑ 22), Κρητικό (GSΑ 
23) και Ιόνιο πέλαγος (GSA 20), που καλύπτουν το σύνολο 
της ελληνικής επικράτειας.

2. Η κατάσταση των αποθεμάτων θα εκτιμάται με βάση 
τα καθορισμένα σημεία αναφοράς για τα προαναφερ-
θέντα είδη.

3. Η υπέρβαση των καθορισμένων σημείων αναφοράς 
για τα είδη στόχους, οδηγεί στη μη χορήγηση «αδειών 
αλίευσης» ή σε περίπτωση που έχουν χορηγηθεί άδειες 
αλίευσης, στην αναστολή ισχύος τους.

4. Σε περίπτωση που οι ετήσιες εκτιμήσεις αποδεικνύ-
ουν ότι ο μέγιστος λόγος εκμετάλλευσης υπερβαίνει την 
τιμή 1 και ο λόγος της βιομάζας αποθέματος είναι μι-
κρότερος της τιμής 1 για κάποιο ή κάποια από τα υπό 
παρακολούθηση αποθέματα, στοιχείο που υποδηλώνει 
υπεραλίευση, θα λαμβάνονται συμπληρωματικά διαχει-
ριστικά μέτρα, που θα περιλαμβάνουν τις απαιτούμενες 
πρόσθετες μειώσεις της αλιευτικής προσπάθειας με την 
μορφή χρονικών περιορισμών της αλιείας.

Σοβαρές αποκλίσεις από τα σημεία αναφοράς, θα εκτι-
μώνται και υπό το πρίσμα της αναθεώρησης του σχεδίου.

5. Η αξιολόγηση βάσει των αποτελεσμάτων της επι-
στημονικής παρακολούθησης του σχεδίου και η δια-
τύπωση γνώμης για πιθανή αναθεώρηση των τεχνικών 
μέτρων ή/και του σχεδίου διαχείρισης, είναι έργο τριμε-
λούς επιτροπής αποτελούμενης από έναν εκπρόσωπο 
της διοίκησης, έναν εκπρόσωπο των αλιέων και έναν 

εκπρόσωπο της επιστημονικής ομάδας σύνταξης του 
σχεδίου. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση της Γε-
νικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Αλιείας.

6. Τα αποτελέσματα της επιστημονικής αξιολόγησης, 
θα κοινοποιηθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε τρία 
χρόνια από την έναρξη ισχύος της επιτρεπόμενης πα-
ρέκκλισης από το ελάχιστο μέγεθος ματιού διχτύου και 
της απόστασης από την ακτή.

7. Η Διεύθυνση Αλιευτικής Πολιτικής και Αλιευτικών 
Πόρων, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της επι-
στημονικής παρακολούθησης του Σχεδίου, την επιστη-
μονική γνώμη και τη γνώμη της τριμελούς επιτροπής, 
κρίνει και αποφασίζει για την αναγκαιότητα αναθεώρη-
σης των τεχνικών μέτρων ή/και του Σχεδίου και λαμβά-
νει μέριμνα για τις απαιτούμενες προσαρμογές με την 
έκδοση διοικητικών πράξεων.

8. Οποιαδήποτε πρόσθετα μέτρα επιβληθούν στην 
αλιεία με γρίπους που σύρονται από σκάφη, στα πλαίσια 
των προβλεπόμενων στο παρόν Σχέδιο Διαχείρισης, θα 
κοινοποιηθούν άμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Άρθρο 6 
Όροι και προϋποθέσεις διενέργειας της αλιείας

1. Η αλιεία με το αλιευτικό εργαλείο γρίπος που σύρε-
ται από σκάφος ή βιντζότρατα, διενεργείται από αλιευτι-
κά σκάφη τα οποία διαθέτουν «άδεια αλίευσης με το ερ-
γαλείο γρίπος που σύρεται από σκάφος, ή βιντζότρατα», 
η οποία εφεξής καλείται «άδεια αλίευσης με το εργαλείο 
γρίπος που σύρεται από σκάφος, ή βιντζότρατα».

Η άδεια αλίευσης συμπληρώνει την αλιευτική άδεια 
του σκάφους. Ο μέγιστος αριθμός αδειών αλίευσης που 
θα χορηγηθούν δεν θα υπερβαίνει τις 244 και σύμφωνα 
με το Παράρτημα του Σχεδίου Διαχείρισης.

2. Οι άδειες αλίευσης χορηγούνται σε σκάφη που έχουν 
αλιευτική άδεια σε ισχύ στην οποία περιλαμβάνεται το εν 
λόγω εργαλείο, έχουν εγκαταστήσει συσκευή δορυφο-
ρικής παρακολούθησης (VMS) και τηρούν ηλεκτρονικό 
ημερολόγιο καταγραφής της αλιευτικής τους δραστηρι-
ότητας (ERS), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 
9 και 15 του Καν.(ΕΚ) 1224/2009 του Συμβουλίου.

3. Η άδεια αλίευσης με το εργαλείο γρίπος που σύ-
ρεται από σκάφος, ή βιντζότρατα, χορηγείται από την 
αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας 
στην οποία τηρείται ο φάκελος του σκάφους, μετά από 
σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Αλιευτικής Πολιτικής 
και Αλιευτικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσι-
μης Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων και εφόσον έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα 
του/των ενδιαφερόμενου/νων πλοιοκτήτη/τών ή/και του 
ασκούντα την εκμετάλλευση του αλιευτικού επαγγελμα-
τικού σκάφους.

4. Η άδεια αλίευσης ισχύει για ένα έτος από την 1η Ια-
νουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου του επομένου έτους 
της έκδοσής της. Τα αιτήματα χορήγησης «αδειών αλί-
ευσης με το εργαλείο γρίπος που σύρεται από σκάφος, 
ή βιντζότρατα» υποβάλλονται στις αρμόδιες Υπηρεσίες 
Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας από την 1η έως και 
την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους.
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Οι Υπηρεσίες Αλιείας των Περιφερειακών Ενοτήτων 
διαβιβάζουν τα αιτήματα μέχρι την 15η Νοεμβρίου κάθε 
έτους στην Δ/νση Αλιευτικής Πολιτικής και Αλιευτικών 
Πόρων, η οποία εκδίδει σύμφωνη γνώμη μέχρι την 15η 
Δεκεμβρίου.

Κατ’ εξαίρεση και ειδικά για το έτος 2017 και μόνον, 
τα αιτήματα χορήγησης «αδειών αλίευσης με το εργα-
λείο γρίπος που σύρεται από σκάφος, ή βιντζότρατα» 
υποβάλλονται στις αρμόδιες Υπηρεσίες Αλιείας της Πε-
ριφερειακής Ενότητας από την 15η Ιανουαρίου έως και 
την 31η Μαρτίου 2017.

Οι Υπηρεσίες Αλιείας των Περιφερειακών Ενοτήτων 
διαβιβάζουν τα αιτήματα μέχρι την 15η Μαΐου 2017 
στην Δ/νση Αλιευτικής Πολιτικής και Αλιευτικών Πόρων, 
η οποία εκδίδει σύμφωνη γνώμη μέχρι την 31η Μαΐου 
2017.

5. Κατάλογος με τα αλιευτικά σκάφη στα οποία χορη-
γείται κάθε χρόνο άδεια αλίευσης θα παρατίθεται στο 
ασφαλές τμήμα του επίσημου ιστότοπου του Υπουργεί-
ου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, πριν την έναρξη 
ισχύος των αδειών.

6. Η «άδεια αλίευσης με το εργαλείο γρίπος που σύρε-
ται από σκάφος, ή βιντζότρατα» μπορεί να ανακαλείται 
μετά από σχετική απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, όταν η παρακολούθηση των 
αποθεμάτων καταδεικνύει ότι η κατάσταση τους είναι 
δυσμενέστερη των επιπέδων των σημείων αναφοράς 
που έχουν καθορισθεί.

Άρθρο 7 
Τεχνικά μέτρα

1. Το χρησιμοποιούμενο αλιευτικό εργαλείο έχει άνοιγ-
μα ματιού του διχτύου 16mm, όπως έχει θεσπιστεί με την 
εθνική νομοθεσία (π.δ. 817/1966).

2. Το μήκος του σχοινιού ρυμούλκησης δεν πρέπει να 
ξεπερνά τα 700μ σε κάθε πλευρά.

3. Η αλιεία με γρίπο που σύρεται από σκάφος απαγο-
ρεύεται σε όλη την επικράτεια από 1η Απριλίου μέχρι 30 
Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

4. Η αλιεία απαγορεύεται στις περιοχές που περι-
λαμβάνουν βυθούς με θαλάσσια βλάστηση ιδίως από 
Posidonia oceanica, όπως καθορίζονται στις αποφάσεις 
Υπ. ΑΑΤ 167378/14-5-2007 και 2442/51879/28-4-2016, 
κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4, παράγραφοι 1 και 
2 του Κανονισμού (ΕΚ) 1967/2006.

5. Η αλιεία ακολουθεί τις ισχύουσες από την εθνική 
νομοθεσία επιπρόσθετες μόνιμες και εποχιακές τοπικές 
και χρονικές απαγορεύσεις.

6. Η αλιεία με γρίπο που σύρεται από σκάφος δεν συν-
δυάζεται με άλλο τύπο εργαλείου κατά τη διάρκεια μιας 
ημέρας. Αν ένα σκάφος που διαθέτει άδεια αλίευσης με 
γρίπο που σύρεται από σκάφος πρόκειται να επιδοθεί 
και σε άλλη αλιευτική δραστηριότητα, το συγκεκριμένο 
εργαλείο αφαιρείται από το σκάφος.

Άρθρο 8 
Κυρώσεις

Για τους παραβάτες της παρούσας εφαρμόζονται οι δια-
τάξεις του άρθρου 11 του ν.δ. 420/1970 (Α’27), όπως αντι-

καταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 1740/1987 
(Α’221) και την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2040/1992 
(Α’70) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 8 του 
ν. 2332/1995 (Α΄181), καθώς και της παρ. 2 του άρθρου 20 
του ιδίου ως άνω ν.δ. 420/1970 (Α’ 27), κατά περίπτωση, και 
της απόφασης ΥπΑΑΤ αριθ. 3866/78486/14-7-2015 (ΦΕΚ 
1587Β΄/28-7-2015) «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής 
των ενωσιακών διατάξεων του συστήματος επιβολής μο-
ρίων για σοβαρές παραβάσεις στον τομέα της αλιείας».

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2016 

Ο Υπουργός 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ι

Αριθμ. 32694/5206 (4)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας σε υπαλλή-

λους του Δήμου Μακρακώμης για το Α’ εξάμηνο 

του έτους 2017

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 

Έχοντας υπόψη:
1. Την περίπτωση δ της παραγράφου 1 του άρθρου 

58 του ν. 3852/2010.
2. Τα άρθρα 48 και 49 του ν. 3584/2007.
3. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015.
4. Την υπ’ αρ. πρωτ. 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 εγκύκλιο 

του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την παροχή 
οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφα-
λαίου Β του ν. 4354/2015 (176/Α’).

5. Την υπ’ αρ. πρωτ. 32385/5063/21-12-2016 βεβαίω-
ση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας περί 
πρόβλεψης πιστώσεων για την δαπάνη αποζημίωσης 
υπερωριακής εργασίας.

6. Την αρ. 10222/1999/2011 απόφαση της Γενικής 
Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσα λίας-
Στερεάς Ελλάδας περί ανάθεσης καθηκόντων Λη-
ξιάρχου σε υπαλλήλους του Δήμου Μακρακώμης (ΦΕΚ 
229/Γ/2011)

7. Την αρ. 45/2011 απόφαση του Δημάρχου Μακρα-
κώμης περί ανάθεσης τήρησης των πρακτικών του 
Δημοτικού Συμβουλίου σε υπαλλήλους του Δήμου Μα-
κρακώμης

8. Τις έκτακτες και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες 
καθώς και τις ανάγκες εύρυθμης λειτουργίας των υπη-
ρεσιών του Δήμου και εξυπηρέτησης των δημοτών, 
δεδομένης της μεγάλης πλέον γεωγραφικής έκτασης 
του Καλλικρατικού Δήμου Μακρακώμης, αναφορικά με 
α) την εκτέλεση των εργασιών του Ληξιαρχείου σε ώρες 
πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας, β) την τήρη-
ση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού 
Συμβουλίου που πραγματοποιούνται πάντοτε πέραν 
του κανονικού ωραρίου εργασίας, γ) την αποκατάστα-
ση έκτακτων βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, 
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