
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. 
ΓΔΟΠ0000227ΕΞ2013/Β2890/11-12-2013 (Β΄ 3207) 
«Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις 
πλημμύρες του Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 2009 
σε περιοχές του Νομού Θεσσαλονίκης».

2 Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 
αριθ. ΓΔΟΠ0000254ΕΞ2014/Β464/7-3-2014 (Β΄ 661) 
«Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις 
πλημμύρες του Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2010 σε 
περιοχές του Νομού Ιωαννίνων».

3 Επανακαθορισμός του είδους και του ποσοστού 
των δαπανών που πληρώνονται από την Παγία 
Προκαταβολή του Λιμενικού Σώματος - Ελληνι-
κής Ακτοφυλακής.

4 Τροποποίηση της παραγράφου 2.5.α. του άρθρου 
2 της αριθ. 3231.2/1/28-07-1989 απόφασης του 
Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Όροι και προϋ-
ποθέσεις χορήγησης άδειας σε πλοία και πλωτά 
ναυπηγήματα, που χρησιμοποιούνται σαν πλωτές 
ευκολίες υποδοχής πετρελαιοειδών καταλοίπων» 
(573 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. Γ.Δ.Ο.Π.0000402 ΕΞ 2017/Χ.Π.438 (1)
  Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 

αριθ. ΓΔΟΠ0000227ΕΞ2013/Β2890/11-12-2013 

(Β΄ 3207) «Καθορισμός αποζημίωσης των πλη-

γέντων από τις πλημμύρες του Ιουνίου, Ιουλίου 

και Αυγούστου 2009 σε περιοχές του Νομού Θεσ-

σαλονίκης». 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 36 και ιδίως της παρ. 2 του 

ν. 2459/1997 (Α΄ 17) «Κατάργηση φορολογικών απαλλα-
γών και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 20, 23, 77, 78 και 79 του 
ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τρο-
ποποιήθηκε με το ν. 4337/2015 (Α΄ 129) και ισχύει.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 41 παρ. 1 και 5, 47 παρ.3, 
και 90 του άρθρου πρώτου του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κω-
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά όργανα».

4. α) Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 5 του π.δ. 70/
2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση και μετονομασία Υπουργεί-
ων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας».

β) Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 4 του π.δ. 123/2016 
(Α΄ 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, 
σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και 
Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και 
Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

γ) Το π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

δ) Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

ε) Τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 113/2010 (Α΄ 194) 
«Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

5. Την υπ’ αριθ. Υ197/16-11-2016 (Β΄ 3722) απόφαση 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση», όπως 
ισχύει.

6. Το π.δ. 111/2014 (Α΄ 178) «Οργανισμός Υπουργείου 
Οικονομικών».

7. Το π.δ. 116/2014 (Α΄ 185) «Οργανισμός Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».

8. Τις διατάξεις του άρθρου 17, παρ. 2, του ν. 4038/2012 
(Β΄ 14) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρ-
μογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 
στρατηγικής 2012-2015».

9. Την υπ’ αριθ. 20725/Β.979/10-5-2011 (Β΄ 1207) από-
φαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός διαδι-
κασιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 
36 του ν. 2459/1997 (Α΄ 17)».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

24 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1007

8743



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8749Τεύχος Β’ 1007/24.03.2017

Άρθρο 2
Κατανομή ποσού

 Το ποσό της Παγίας Προκαταβολής ύψους εννέα εκα-
τομμυρίων (9.000.000) ευρώ κατανέμεται στον φορέα -
ειδικό φορέα 41-140 ποσό 4.500.000 ευρώ και στον φο-
ρέα - ειδικό φορέα 41-590 ποσό 4.500.000 ευρώ.

Άρθρο 3
Καταργούμενες διατάξεις 

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης 
καταργείται η Αριθ. φακ.: 2823.11-1/2016/ 22-08-2016 
«Καθορισμός του είδους και του ποσοστού των δαπανών 
που πληρώνονται από την Παγία Προκαταβολή του Λιμε-
νικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής» απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής (Β΄ 2711).

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δη-
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 10 Μαρτίου 2017

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας
Οικονομικών και Νησιωτικής Πολιτικής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ   

Ι

 Αριθ. 2331.5/18880/2017 (4)
Τροποποίηση της παραγράφου 2.5.α. του άρ-

θρου 2 της αριθ. 3231.2/1/28-07-1989 απόφα-

σης του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας "Όροι 

και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας σε πλοία και 

πλωτά ναυπηγήματα, που χρησιμοποιούνται σαν 

πλωτές ευκολίες υποδοχής πετρελαιοειδών κατα-

λοίπων" (573 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 6, 9 παρ. 1, 12 και 13 του ν. 743/1977 (ΦΕΚ 

319Α΄) «Προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος κ.λ.π.» 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο ένατο του ν. 1147/
1981 (ΦΕΚ 110Α΄) «κύρωση ΔΣ 1972 κ.λ.π.», με την παρά-
γραφο 12 του άρθρου 31 του ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160Α΄), 
με την παράγραφο 13 του άρθρου 31 του ν. 1650/1986 
(ΦΕΚ 160Α΄/1986), με το άρθρο μόνο του π.δ. 205/1990 
(ΦΕΚ 79Α΄), με το άρθρο μόνο του π.δ. 86/1997 (ΦΕΚ 
72Α΄/1997, με τη παράγραφο 4 του άρθρου δευτέρου 
του ν. 3497/2006 (ΦΕΚ 219 Α΄) και όπως κωδικοποιήθηκε 
σε ενιαίο κείμενο από το π.δ. 55/1998 (ΦΕΚ 58Α΄), όπως 
αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο του π.δ. 161/
2001 (ΦΕΚ 146Α΄), με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 

του ν. 2881/2001 (ΦΕΚ 16Α΄/2001), με το άρθρο έκτο του 
ν. 3394/2005 (ΦΕΚ 243Α΄) και με την παράγραφο 4 του 
άρθρου δευτέρου του ν. 3497/2006 (ΦΕΚ 219Α΄),

β) των άρθρων έκτου, εβδόμου και ενάτου του ν. 1269/
1982 (ΦΕΚ 89Α΄) «κύρωση της ΔΣ - πρόληψης της ρύπαν-
σης της θάλασσας από πλοία του 1973 και του Πρωτοκόλ-
λου 1978 που αναφέρεται στη σύμβαση αυτή (MARPOL 
72/78)», όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 417/1986 (ΦΕΚ 
195Α΄) και π.δ. 46/1993 (ΦΕΚ 17Α΄) «αποδοχή τροποποι-
ήσεων διατάξεων του παραρτήματος του Πρωτοκόλ-
λου 1978 κ.λ.π., με το ν. 3104/2003 (ΦΕΚ 28Α΄) και με το 
π.δ. 205/1990 (ΦΕΚ 79Α΄) και το π.δ. 86/1997 (ΦΕΚ 72Α΄), 

γ) του π.δ. 103/2014 (ΦΕΚ 170 Α΄) « Οργανισμός Υπουρ-
γείου Ναυτιλίας και Αιγαίου».

δ) 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 
Τουρισμό» 

ε) του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

2. Την ανάγκη ομαλής και ασφαλούς λειτουργίας των 
πλωτών ευκολιών υποδοχής πετρελαιοειδών καταλοί-
πων καθώς και της προστασίας του θαλασσίου περιβάλ-
λοντος.

3. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο
Η παράγραφος 2.5.α, του άρθρου 2, της αριθ. 3231.8/

1/1989 απόφασης του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας 
«Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας σε πλοία και 
πλωτά ναυπηγήματα, που χρησιμοποιούνται σαν πλωτές 
ευκολίες υποδοχής πετρελαιοειδών καταλοίπων» (Β 573) 
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

« 2.5.α. Σε περίπτωση που το χρονικό διάστημα από 
τον προηγούμενο δεξαμενισμό έχει υπερβεί τα δέκα (10) 
έτη υπολογιζόμενα από την 31 Δεκεμβρίου του έτους 
του προηγούμενου δεξαμενισμού και δεν υπάρχουν δι-
αθέσιμες εγκαταστάσεις δεξαμενισμού στην Ελλάδα που 
να μπορούν να ανελκύσουν ένα πλωτό διαχωριστήρα-
σλέπι υποδοχής και διαχωρισμού πετρελαιοειδών κατα-
λοίπων, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εκτέλεση των 
εργασιών καθαρισμού των δεξαμενών καταλοίπων, που 
κρίνονται αναγκαίες για να δεξαμενιστεί αυτό, εκδίδεται 
ΠΓΕ βραχείας διάρκειας ισχύος που δεν θα υπερβαίνει 
τους τρεις μήνες από την δημοσίευση της παρούσας με 
καταχώρηση σχετικής παρατήρησης: «Μέχρι την λήξη 
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του παρόντος ΠΓΕ η δραστηριοποίηση του σκάφους 
περιορίζεται αποκλειστικά στις εργασίες καθαρισμού 
των δεξαμενών καταλοίπων του για να διενεργηθεί ο 
δεξαμενισμός αυτού στην ξηρά» και τους ακόλουθους 
όρους και προϋποθέσεις:

α. Διεξαγωγή με ικανοποιητικά αποτελέσματα επιθεώ-
ρησης υφάλων με τη συνδρομή επαγγελματία δύτη αντί 
του δεξαμενισμού (In Water Survey In Lieu of Drydocking 
Survey) με τις διαδικασίες και τις συστάσεις ενός εξου-
σιοδοτημένου από την Ελληνική Αρχή Αναγνωρισμένου 
Οργανισμού, 

β. Ολοκλήρωση με ικανοποιητικά αποτελέσματα των 
έκτακτων επιθεωρήσεων για την ανανέωση του ΠΓΕ 
αυτού, 

γ. Λήψη δειγματοληπτικών παχυμετρήσεων με ικανο-
ποιητικά αποτελέσματα σύμφωνα με τη μεθοδολογία, τις 
διαδικασίες και τις συστάσεις ενός εξουσιοδοτημένου 
από την Ελληνική Αρχή Αναγνωρισμένου Οργανισμού, 
κατά κρίση του επιθεωρητή που θα διενεργήσει την επι-
θεώρηση ναυπηγικού τομέα, 

δ. Κοινοποίηση μελέτης εκτίμησης κινδύνου (Risk 
Assessment Report) προς αποδοχή από τον ΚΕΠ εκπονη-
μένη από τη διαχειρίστρια εταιρεία και σχέδιο έκτακτης 
ανάγκης αντιμετώπισης λειτουργικής ή ατυχηματικής 
ρύπανσης, τα οποία να έχουν προηγουμένως γίνει εγγρά-
φως αποδεκτά από τον φορέα εκμετάλλευσης του λιμένα 
δραστηριοποίησης και από τα οποία να προκύπτει, εκτός 
των άλλων, ότι για το χρονικό διάστημα παράτασης 

έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να ελαχι-
στοποιηθούν οι κίνδυνοι της ρύπανσης του θαλασσίου 
περιβάλλοντος και της ασφάλειας του πληρώματος του. 

ε. Τεκμηρίωση ημερομηνίας και τόπου προγραμματι-
σμένου επόμενου δεξαμενισμού μετά της υποβολής της 
σύμβασης της διαχειρίστριας εταιρείας με το συμβαλ-
λόμενο ναυπηγείο όπου θα διεξαχθεί ο δεξαμενισμός, 

στ. Υποβολή έγγραφης τεκμηρίωσης ότι δεν παρέχο-
νται υπηρεσίες καθαρισμού και διαχείρισης στερεών πε-
τρελαιοειδών καταλοίπων από τις εγκαταστάσεις δύο 
τουλάχιστον υποψηφίων συμβαλλόμενων ναυπηγείων, 

ζ. Υποβολή έγγραφης βεβαίωσης από ασφαλιστικό 
οργανισμό ότι μέχρι την ολοκλήρωση της ρυμούλκησης 
του Πλωτού διαχωριστήρα-σλέπι υποδοχής και διαχω-
ρισμού πετρελαιοειδών καταλοίπων στις εγκαταστάσεις 
του συμβαλλόμενου ναυπηγείου θα παρέχεται ασφαλι-
στική κάλυψη αστικής ευθύνης και έναντι βλάβης σκά-
φους και μηχανής, 

η. Υποβολή της σύμβασης της διαχειρίστριας εταιρείας 
με το συνεργείο καθαρισμού και διαχείρισης των ενα-
πομεινάντων στερεών καταλοίπων από τις δεξαμενές 
φορτίου».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 13 Μαρτίου 2017

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02010072403170008*




