
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Παράταση του Προγράμματος ενίσχυσης της 
ρευστότητας της οικονομίας σύμφωνα με τον 
Ν. 3723/2008.

2 Τροποποίηση της παραγράφου 2.5 του άρθρου 
2 της αριθμ. 3231.2/1/28-07-89 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 με το Άρθρο 1 
αριθ.: 2222.1-3.1/01/2015/07-07-2015 απόφασης 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, 
Ναυτιλίας και Τουρισμού (1393 Β΄).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0000996 ΕΞ 2016 (1)

    Παράταση του Προγράμματος ενίσχυσης της 

ρευστότητας της οικονομίας σύμφωνα με τον 

Ν. 3723/2008.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 5 και 7 του Ν. 3723/2008 «Ενίσχυ-

ση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπι-
ση των επιπτώσεων της Διεθνούς Χρηματοπιστωτικής 
κρίσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α΄ 250).

2. Την παρ. 8 του τέταρτου άρθρου του Ν. 3845/2010 
«Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της 
ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του 
ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» (Α΄ 65).

3. Το άρθρο 7 του Ν. 3872/2010 «Εκτέλεση περιηγη-
τικών πλόων από πλοία με σημαία τρίτων χωρών με 
αφετηρία ελληνικό λιμένα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 148).

4. Το άρθρο 19 του Ν. 3965/2011 «Αναμόρφωση πλαι-
σίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, 
Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων 
Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Σύσταση Γενικής Γραμμα-
τείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 113).

5. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 116).

6. Το Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομικών» (Α΄ 178), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Το άρθρο 90 του Π.δ. 63/2005, «Κωδικοποίηση νομο-
θεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
(Α΄ 98).

8. Την υπ' αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0001747ΕΞ2015/Χ.Π.3313/ 
28.12.2015 (Β΄ 2881) απόφαση του Υπουργού Οικονο-
μικών σχετικά με την Παράταση του Προγράμματος ενί-
σχυσης της ρευστότητας σύμφωνα με τον Ν. 3723/2008.

9. Την υπ' αριθμ. ΕΜΠ. 3723/07.06.2016 εισήγηση του 
Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

10. Την υπ' αριθμ. C(2015) 9498 - SA.43825 (2015/Ν) 
έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

11. Την υπ' αριθμ. C(2016) 4050 - SA.45629 (2016/Ν) 
έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Την παράταση των προθεσμιών που ορίζονται για τη 
συμμετοχή των πιστωτικών ιδρυμάτων στις διατάξεις 
του άρθρου 2 του Ν. 3723/2008 (Α΄ 250) «Ενίσχυση της 
ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης 
και άλλες διατάξεις», έτσι όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, μέχρι τις 31.12.2016.

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Ιουλίου 2016 

Ο Υπουργός
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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      Αριθμ. 2331.5/ 60611/2016 (2)
Τροποποίηση της παραγράφου 2.5 του άρθρου 

2 της αριθμ. 3231.2/1/28-07-89 απόφασης του 

Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Όροι και προ-

ϋποθέσεις χορήγησης άδειας σε πλοία και πλωτά 

ναυπηγήματα, που χρησιμοποιούνται σαν πλω-

τές ευκολίες υποδοχής πετρελαιοειδών καταλοί-

πων» (573 Β΄), όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 

1 αριθ.: 2222.1-3.1/01/2015/07-07-2015 απόφα-

σης Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδο-

μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (1393 Β΄).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 6, 9 παρ. 1, 12 και 13 του Ν.742/1977 

(ΦΕΚ 319Α΄/1977) «Προστασία του θαλασσίου περι-
βάλλοντος κ.λπ.» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
ένατο του Ν.1147/1981 (ΦΕΚ 110Α΄/1981) «κύρωση ΔΣ 
1972 κ.λπ.», με την παράγραφο 12 του άρθρου 31 του 
Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160Α΄/1986), 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΄/1990), 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΄/2006) και όπως κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο 
κείμενο από το Π.δ. 55/1998 (ΦΕΚ 58Α΄/1998), όπως αυτό 
τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο του Π.δ. 161/2001 
(ΦΕΚ 146Α΄/2001), με την παράγραφο 1 του άρθρου 
10 του Ν. 2881/2001 (ΦΕΚ 16Α΄/2001), με το άρθρο 
έκτο του Ν. 3394/20015 (ΦΕΚ 243Α΄/2005) και με την 
παράγραφο 4 του άρθρου δευτέρου του Ν.3497/2006 
(ΦΕΚ 219Α΄/2006),

β) των άρθρων έκτου, εβδόμου και ενάτου του 
Ν.1269/1982 (ΦΕΚ 89Α΄/1982) «κύρωση της ΔΣ-
πρόληψης της ρύπανσης της θάλασσας από πλοία του 
1973 και του Πρωτοκόλλου 1978 που αναφέρεται στη 
σύμβαση αυτή (MARPOL 72/78)», όπως τροποποιήθηκε 
με τα Π.δ. 417/1986 (ΦΕΚ 195Α΄/1986) και Π.δ. 46/1993 
(ΦΕΚ 17Α΄/1993) «αποδοχή τροποποιήσεων διατάξε-
ων του παραρτήματος του Πρωτοκόλλου 1978 κ.λπ. 
«καθώς και με το Ν.3104/2003 (ΦΕΚ 28Α΄/2003) και 
με τα Π.δ. 205/1990 (ΦΕΚ 79Α΄/1990) και Π.δ. 86/1997 
(ΦΕΚ 72Α΄/1997), 

γ) του Π.δ. 104/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτι-
λίας και Αιγαίου» (Α΄ 170), 

δ) του Π.δ. 70/2015 (Α΄114) «Ανασύσταση των Υπουρ-
γείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφο-
ρών 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 Υπουργείου Οικονο-
μίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργεί-
ου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουρ-
γείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμό»,

ε) του Π.δ. 73/2015 (Α΄116) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών»,

στ) της αριθ. Υ1/22-09-2015 (Β΄2076) απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς Τάξης των Υπουρ-
γείων».

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

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

Άρθρο 1
Η παράγραφος 2.5 του άρθρου 2 της αριθμ. 3231.8/ 

1/28-07-1989 απόφασης του Υπουργού Εμπορικής Ναυ-
τιλίας (Β΄ 573), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 της 
αριθ.: 2222.1-3.1/01/2015/07-07-2015 Απόφασης Ανα-
πληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας 
και Τουρισμού (1393 Β΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 1
Οι πλωτές ευκολίες, ανελκύονται και επιθεωρούνται 

στην ξηρά ή σε πλωτή δεξαμενή κατά χρονικά διαστή-
ματα που δεν υπερβαίνουν τα τρία (3) έτη. Το χρονικό 
διάστημα αυτό μπορεί να παραταθεί για τρία (3) έτη ακό-
μη με τη προϋπόθεση ότι θα διενεργούνται με ικανοποι-
ητικά αποτελέσματα ετήσιες επιθεωρήσεις των υφάλων 
στη θάλασσα με δύτη και βιντεοσκόπηση, καθώς και 
λήψη εσωτερικών παχύ μετρήσεων.

Για πλωτές ευκολίες που βρίσκονται ήδη σε λειτουργία 
και εφόσον υποβληθούν στοιχεία που τεκμηριώνουν τη 
μη ύπαρξη ή διαθεσιμότητα κατάλληλης εγκατάστασης 
για την ανέλκυση αυτών στην ελληνική επικράτεια, ο ΚΕΠ 
δύναται να χορηγεί έγκριση παράτασης του χρονικού 
διαστήματος επιθεώρησης με ανέλκυση στη ξηρά ή σε 
πλωτή δεξαμενή, εφόσον υπάρχει σύμφωνη γνώμη από 
την Τεχνική Επιτροπή ΥΠΟΥΝΤ και υπό τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

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

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

γ. Λήψη εξωτερικών και εσωτερικών παχυμετρήσεων 
με ικανοποιητικά αποτελέσματα σύμφωνα με τη μεθο-
δολογία, τις διαδικασίες και τις συστάσεις ενός εξουσι-
οδοτημένου από την Ελληνική Αρχή Αναγνωρισμένου 
Οργανισμού.

δ. Κοινοποίηση μελέτης εκτίμησης κινδύνου (Risk 
Assessment Report) προς αποδοχή από τον ΚΕΠ εκπονη-
μένη από την διαχειρίστρια εταιρεία και σχέδιο έκτακτης 
ανάγκης αντιμετώπισης λειτουργικής ή ατυχηματικής 
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ρύπανσης, τα οποία να έχουν γίνει εγγράφως αποδεκτά 
από τον φορέα εκμετάλλευσης του λιμένα δραστηριο-
ποίησης και από τα οποία να προκύπτει, εκτός των άλ-
λων, ότι για το χρονικό διάστημα παράτασης έχουν λη-
φθεί όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να ελαχιστοποιηθούν 
οι κίνδυνοι της ρύπανσης του θαλασσίου περιβάλλοντος 
και της ασφάλειας του πληρώματος του.

ε. Τεκμηρίωση ημερομηνίας και τόπου προγραμμα-
τισμένου επόμενου δεξαμενισμού πριν τη λήξη της 
συμπλήρωσης της καταληκτικής ημερομηνίας της υπο-
χρέωσης για δεξαμενισμό. Το χρονικό διάστημα από τον 
προηγούμενο δεξαμενισμό δεν θα υπερβαίνει τα δέκα 

(10) έτη με δυνατότητα παράτασης μέχρι το τέλος του 
τρίτου μήνα από τη λήξη της δεκαετίας».

Άρθρο 2
Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 6 Ιουλίου 2016

Ο Υπουργός

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ  




