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• Στον κλάδο ΥΕ Προσωπικού Εστίασης καταργούνται 
δεκαεννιά (19) θέσεις

• Στον κλάδο ΥΕ Εργατών καταργούνται πέντε (5) 
θέσεις

Κατά τα λοιπά το τροποποιούµενο και συµπληρούµενο 
άρθρο παραµένει ως έχει.

Στο άρθρο 18 στον κλάδο ∆Ε Βοηθών Παιδοκόµων 

καταργούνται δέκα (10) θέσεις µε ταυτόχρονη κατάρ−
γηση του κλάδου.

Κατά τα λοιπά το τροποποιούµενο και συµπληρούµενο 
άρθρο παραµένει ως έχει.

2. Καταργούνται οι παρακάτω θέσεις κλάδου γιατρών 
ΕΣΥΚΑ που έχουν συσταθεί κατά βαθµό και ειδικότητα 
στο Παιδοψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αττικής ως εξής:

Ειδικότητα Βαθµός Αριθµός Απόφαση Σύστασης

Παιδοψυχιατρικής Επιµελητής Β΄ 7 Α3Β/οικ.9687/9.6.1989 (ΦΕΚ 485/Β/1989)

Παιδιατρικής Επιµελητής Α΄ 1 Α3β/7070/4.6.1984 (ΦΕΚ 382/Β)

Ακτινοδιαγνωστικής Επιµελητής Β΄ 1 Α1α/15157/1997 (ΦΕΚ 1045/Β/1998)

Ορθοπεδικής Επιµελητής Α΄ 1 Α1α/15157/1997 (ΦΕΚ 1045/Β/1998)

Ειδικότητα Βαθµός Αριθµός Απόφαση Σύστασης

Παθολογίας Επιµελητής Α΄ 1 Α1α/15157/1997 (ΦΕΚ 1045/Β/1998)

Ωτορινολαρυγγολογίας Επιµελητής Α΄ 1 Α1α/15157/1997 (ΦΕΚ 1045/Β/1998)

3. Όλες οι καταργούµενες µε το παρόν άρθρο οργα−
νικές θέσεις είναι κενές.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2007

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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 ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΑΠ. ΑΝ∆ΡΕΟΥΛΑΚΟΣ Π. ∆ΟΥΚΑΣ 

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

∆. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F

     Αριθµ. 162252 (2)
∆ορυφορική παρακολούθηση επαγγελµατικών αλιευ−

τικών σκαφών, υποχρεώσεις κυβερνητών, µέσω του 
«Κέντρου Παρακολούθησης Αλιείας» του Υ.Ε.Ν. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
 α) Της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2732/1999 «∆ιεπαγ−

γελµατικές Οργανώσεις και ρύθµιση θεµάτων αρµοδιό−
τητας Υπουργείου Γεωργίας» (ΦΕΚ 154/Α).

 β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την 
Κυβέρνηση 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). 

2. Τον Κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2847/1993 του Συµβου−
λίου, «Για τη θέσπιση συστήµατος ελέγχου της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1447/1999 του Συµβουλί−
ου, «Περί πίνακος ενεργειών που θίγουν σοβαρά τους 
κανόνες της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής». 

4. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συµβουλί−
ου, «Για τη διατήρηση και βιώσιµη εκµετάλλευση των 
αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής 
Πολιτικής».

5. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2244/2003 της Επιτροπής, 
«Για τη θέσπιση λεπτοµερών διατάξεων όσον αφορά τα 
δορυφορικά συστήµατα παρακολούθησης σκαφών».

6. Την υπ’ αριθ. 3147/4.1.1999 απόφαση του Υπουργείου 
Εµπορικής Ναυτιλίας «Οργάνωση και Λειτουργία Κέ−
ντρου Παρακολούθησης Αλιείας» (ΦΕΚ 2221/Β΄).

7. Την υπ’ αριθµ. 242/2006 γνώµη του Συµβουλίου Αλι−
είας.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:

ΑΡΘΡΟ 1
∆ορυφορική Συσκευή Καταγραφής Στίγµατος 

(∆.Σ.Κ.Σ.)

Όλα τα µε ελληνική σηµαία επαγγελµατικά αλιευτικά 
σκάφη, τα οποία είναι εφοδιασµένα µε άδεια αλιείας και 
έχουν συνολικό µήκος άνω των 15 µέτρων, ή ανεξαρτή−
τως µήκους εφόσον φέρουν το εργαλείο µηχανότρατα, 
υποχρεούνται στην τοποθέτηση της ∆ορυφορικής Συ−
σκευής Καταγραφής Στίγµατος (∆.Σ.Κ.Σ, blue box – V.M.S) 
ανεξάρτητα από το εργαλείο µε το οποίο δραστηριο−
ποιούνται, οπουδήποτε κι’ αν αλιεύουν, εντός ή εκτός 
των χωρικών υδάτων 

ΑΡΘΡΟ 2
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ

1. Οι κυβερνήτες, των αναφεροµένων στο άρθρο 1 
της παρούσας αλιευτικών σκαφών, υποχρεούνται όπως 
µεριµνούν ώστε να εξασφαλίζεται:

α) Η συνεχής και απρόσκοπτη λειτουργία της ∆.Σ.Κ.Σ.
β) Η ανάληψη των τηλεπικοινωνιών της ∆.Σ.Κ.Σ. µε 

το Κ.Π.Α.
γ) Η µη αλλοίωση των δεδοµένων που καταγράφονται 

και αποστέλλονται µε τη ∆.Σ.Κ.Σ.
δ) Η µη παρεµπόδιση της κεραίας που συνδέεται µε 

τη ∆.Σ.Κ.Σ. Προς τούτο µε ευθύνη του ιδιοκτήτη του 
αλιευτικού σκάφους, η ∆.Σ.Κ.Σ. του αλιευτικού σκάφους, 
τοποθετείται σε σηµείο που να µην παρεµποδίζεται 
η λειτουργία της από άλλες κεραίες ή συσκευές που 
είναι εγκατεστηµένες στο σκάφος και σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις που αφορούν τις επικοινωνίες.
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ε) Η µη διακοπή της πηγής τροφοδοσίας της ∆.Σ.Κ.Σ,
στ) Η µη αποµάκρυνση της ∆.Σ.Κ.Σ από το σκάφος, 

πλην εξαιρετικών περιπτώσεων, εφόσον προηγηθεί 
ενηµέρωση και σύµφωνη γνώµη της οικείας Λιµενικής 
Αρχής.

ζ) Η επισκευή της ∆.Σ.Κ.Σ σε περίπτωση βλάβης και η 
αποκατάσταση της λειτουργίας της.

η) Η µε πρωτοβουλία τους συνεχής επικοινωνία µε 
το Κ.Π.Α. του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας για τη 
διαπίστωση της κανονικής λειτουργίας της ∆.Σ.Κ.Σ και 
της αποστολής στιγµάτων σ’ αυτό. 

2. Απαγορεύεται η καταστροφή, η βλάβη, η διακοπή 
λειτουργίας της ∆.Σ.Κ.Σ ή η µε κάθε τρόπο παρέµβαση 
σε αυτή.

ΑΡΘΡΟ 3
ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΣΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ−ΖΩΝΗ

1. Σε περίπτωση, που κατά τη διάρκεια του πλου πα−
ραστεί ανάγκη το αλιευτικό σκάφος να εισέλθει σε απα−
γορευµένη για την αλιεία περιοχή – ζώνη, ο κυβερνήτης 
υποχρεούται να προβαίνει σε σχετική ηµερολογιακή 
εγγραφή και µε κάθε πρόσφορο µέσο (τηλεµοιοτυπία, 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, τηλέφωνο, ή ασύρµατο κλπ) 
να αναφέρει στην πλησιέστερη αρµόδια Λιµενική Αρχή 
για την περιοχή, τα εξής: 

α) Τα πλήρη στοιχεία του σκάφους, τα στοιχεία κυ−
βερνήτη, τηλέφωνο επικοινωνίας µε τον κυβερνήτη.

β) Το χρόνο εισόδου στην απαγορευµένη περιοχή−
ζώνη.

γ) Την αιτία και τους λόγους της εισόδου στην απα−
γορευµένη περιοχή−ζώνη.

δ) Τον εκτιµώµενο χρόνο παραµονής στην απαγορευ−
µένη περιοχή−ζώνη.

ε) Το χρόνο εξόδου από την απαγορευµένη περιοχή 
− ζώνη.

2. Μη ενηµέρωση της οικείας Λιµενικής Αρχής θεωρεί−
ται ως διενέργεια αλιείας και επιβάλλονται οι προβλε−
πόµενες διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 6.

ΑΡΘΡΟ 4
ΒΛΑΒΗ Ή ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ∆.Σ.Κ.Σ. 

1. Σε περίπτωση βλάβης ή τεχνικής ανεπάρκειας της 
∆.Σ.Κ.Σ., που είναι εγκατεστηµένη σε αλιευτικό σκάφος, 
µε αποτέλεσµα τη µη λειτουργία αυτής, ο πλοιοκτήτης−
ιδιοκτήτης του σκάφους ή ο νόµιµος εκπρόσωπός τους 
ανά µία (1) ώρα µε κάθε πρόσφορο µέσο (τηλεµοιοτυ−
πία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, τηλέφωνο, ή ασύρµατο 
κλπ) διαβιβάζουν στην πλησιέστερη Λιµενική Αρχή στην 
περιοχή αρµοδιότητας της οποίας δραστηριοποιείται 
το σκάφος κατά τη στιγµή διαπίστωσης του ως άνω 
προβλήµατος, τα εξής:

α) το πλέον πρόσφατο γεωγραφικό στίγµα του σκά−
φους τους, µε σφάλµα στίγµατος µικρότερο των 500 
µέτρων,

β) την πορεία και ταχύτητα του σκάφους.
2. Η διενέργεια αλιείας από σκάφη των οποίων η 

∆.Σ.Κ.Σ. παρουσιάζει βλάβη, τεχνική ανεπάρκεια ή µη λει−
τουργία, δύναται να επιτραπεί από την αρµόδια Λιµενική 

Αρχή, εφόσον πληρούνται οι όροι της παραγράφου 1 του 
παρόντος άρθρου και όχι πέραν των δέκα (10) ηµερών. 
Η ανωτέρω προθεσµία µπορεί να εκτίνεται µέχρι τις 
τριάντα (30) ηµέρες στην περίπτωση αποστολής για 
επισκευή της ∆.Σ.Κ.Σ. στο εξωτερικό. 

ΑΡΘΡΟ 5
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

1. Οι πληροφορίες (τα δεδοµένα) των ειδικών µέσων 
ηλεκτρονικής παρακολούθησης και τηλεανίχνευσης 
του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας, Εθνικό Σύστη−
µα ∆ιαχείρισης & Πληροφοριών Κυκλοφορίας Πλοίων 
(V.T.M.I.S) αποτελούν υλικό βεβαίωσης της παράβασης, 
της εκάστοτε ισχύουσας Κοινοτικής και Εθνικής Αλιευτι−
κής Νοµοθεσίας στα πλαίσια εφαρµογής της παρ. 1 του 
άρθρου 12 του ν.δ. 420/1970, όπως αυτό ισχύει.

2. Για την εφαρµογή της παρούσας, ως Κ.Π.Α. ορίζονται 
οι σταθµοί εργασίας (work stations) που στεγάζονται 
στις περιφερειακές ή κεντρικές Υπηρεσίες του Υπουρ−
γείου Εµπορικής Ναυτιλίας.

3. Κάθε παράβαση που βεβαιώνεται στοιχειοθετείται 
µε ανάλογη εκτύπωση υλικού τεκµηρίωσης.

4. Το εν λόγω έντυπο υλικό τεκµηρίωσης περιλαµβάνει 
τα εξής:

α) Την υποτύπωση της περιοχής του συµβάντος 
όπως έχει καταγραφεί στον ηλεκτρονικού χάρτη του 
∆.Σ.Κ.Σ.

β) Το χρόνο του συµβάντος.
γ) Τα πλήρη στοιχεία του εµπλεκόµενου αλιευτικού 

σκάφους.
δ) Την εκτύπωση του ειδικού αρχείου παρακολούθη−

σης του ιστορικού του αλιευτικού σκάφους.

ΑΡΘΡΟ 6
ΚΥΡΩΣΕΙΣ

1. Οι παραβάτες της παρούσας τιµωρούνται µε τις 
διοικητικές ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 11 του 
ν.δ. 420/1970 (ΦΕΚ 27/Α), όπως αντικαταστάθηκε µε την 
παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2040/1992 (ΦΕΚ 70/Α) και 
όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 8 του 
ν. 2332/1995 (ΦΕΚ 181/Α΄).

2. Οι εκθέσεις βεβαίωσης της παράβασης ή η σηµατική 
διαταγή διαβιβάζονται από το Κ.Π.Α µαζί µε το αναφε−
ρόµενο στην παρ. 4 του άρθρου 5 της παρούσας υλικό 
τεκµηρίωσης, στην κατά τόπο αρµόδια Λιµενική Αρχή 
για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιβολής των ως 
άνω διοικητικών ποινών.

ΑΡΘΡΟ 7

Η υπ’ αριθµ. 287089/10.8.2001 απόφαση του Υπουργού 
Γεωργίας «∆ορυφορική παρακολούθηση επαγγελµατι−
κών αλιευτικών σκαφών» (ΦΕΚ 1102/Β΄) καταργείται.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2006
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