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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση απόφασης ΑΧΣ 96/2014, ΦΕΚ 2136/
Β/2014 - «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας
προς την Οδηγία 2012/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου
2012 “για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/32/ΕΚ
του Συμβουλίου σχετικά με την περιεκτικότητα των
καυσίμων πλοίων σε θείο“».

2

Τροποποίηση και παράταση ισχύος απαγόρευσης κυνηγίου σε καταφύγιο Άγριας Ζωής ορισμένου χρόνου, σε ολόκληρη την έκταση του Νησιού
«Παλαιό Τρίκερι», Περιφερείας Τ.Κ. Τρικερίου του
Δήμου Νοτίου Πηλίου, Ν. Μαγνησίας.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 112/2015
(1)
Τροποποίηση απόφασης ΑΧΣ 96/2014, ΦΕΚ 2136/
Β/2014 - «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2012/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2012 “για την τροποποίηση της οδηγίας
1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την περιεκτικότητα των καυσίμων πλοίων σε θείο“».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τα υπ’ αριθ. οικ. 30/004/000/4344/02.11.2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Ενεργειακών, Βιομηχανικών και
Χημικών Προϊόντων του Γενικού Χημείου του Κράτους.
2. Το εδάφιο δ της παρ. 8 του άρθρου 6 του Ν.4328/1929
(ΦΕΚ 272/Α’/1929) «Περί συστάσεως Γενικού Χημείου του
Κράτους», όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 6 του
άρθρου 11 του Ν. 2343/1995 (ΦΕΚ 211/Α’/1995).
3. Το άρθρο 4 του διατάγματος της 31ης Οκτωβρίου
1929 «Περί κανονισμού της λειτουργίας και των εργασιών του Συμβουλίου της Χημικής Υπηρεσίας» (ΦΕΚ Α’391)

Αρ. Φύλλου 2300

4. Τα Π.δ. 284/1988 και 111/2014 «Οργανισμός του
Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α’ 128/14.06.1988 και
Α’ 178/29.08.2014), όπως ισχύουν.
5. Την υπ’ αριθ. 1078204/927/0006Α/6-8-1992 απόφαση των Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών «Περιορισμός Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Β’ 517).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 1 (παρ. 1, 2 και 3) του
Ν.1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου»
(Φ.Ε.Κ. 34/Α’/1983) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6
του Ν.1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο Κεφάλαιο,
στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκή Τράπεζας Επενδύσεων, στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Φ.Ε.Κ. 70/Α’/1984) καθώς και του άρθρου
3 του ιδίου ως άνω Ν.1338/1983 όπως αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 65 του Ν.1892/1990 (Φ.Ε.Κ. 101/Α’/1990).
7. Το Π.δ. 70/2015 «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 Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ Α’ 114).
8. Το Π.δ. 103/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (Α’ 170).
9. Την οδηγία (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Σεπτεμβρίου
2015 «για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και των
κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των
πληροφοριών».
10. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α’ 116).
11. Την υπ’ αριθ. Δ6Α 1015213ΕΞ2013 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα
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της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 130/Β’/28.01.2013).
12. Την υπ’ αριθ. Υ14/3.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη»
(ΦΕΚ Β’ 2144/06-10-2015).
13. Την υπ’ αριθμ. Υ31/9-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιωάννη Τσιρώνη» (Β’ 2183).
14. Τις διατάξεις του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε
με το πρώτο άρθρο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’/2005).
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Εγκρίνουμε την απόφαση υπ’ αριθ. 112/2015 του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου, η οποία έχει ως εξής:
«ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Εγκρίνουμε την «Τροποποίηση απόφασης ΑΧΣ
96/2014, ΦΕΚ 2136/Β/2014 - “Εναρμόνιση της Ελληνικής
Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2012/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2012 «για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/32/
ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την περιεκτικότητα των
καυσίμων πλοίων σε θείο»”, ως εξής:
«Τροποποίηση απόφασης ΑΧΣ 96/2014, ΦΕΚ 2136/
Β/2014 - “Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς
την Οδηγία 2012/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2012 «για την
τροποποίηση της οδηγίας 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου
σχετικά με την περιεκτικότητα των καυσίμων πλοίων σε
θείο»”.
Άρθρο 1
Στο άρθρο 2 της απόφασης 96/2014 (2136 Β’), προστίθενται παράγραφοι ως ακολούθως:
18. «Δεξαμενή»: νοείται η δεξαμενή καυσίμων πλοίου
από την οποία τροφοδοτούνται οι κατάντη μηχανές πετρελαίου εσωτερικής καύσης.
19. «Σύστημα καυσίμων»: νοείται το σύστημα που
υποστηρίζει τη διανομή, τη διήθηση, τον καθαρισμό και
την παροχή καυσίμων από τις δεξαμενές στις μηχανές
πετρελαίου εσωτερικής καύσης.
20. «Επιθεωρητής σχετικά με το θείο», στο εξής «επιθεωρητής-S»: νοείται το πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί
δεόντως από την αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους
να ελέγχει τη συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας
1999/32/ΕΚ.
21. «Εκπρόσωπος του πλοίου»: νοείται ο πλοίαρχος
ή ο αξιωματικός που είναι υπεύθυνος για τα χρησιμοποιούμενα καύσιμα πλοίων, τα έγγραφα του πλοίου και
την επίτευξη συμφωνίας με τον επιθεωρητή-S σχετικά
με τη θέση του εναλλακτικού σημείου δειγματοληψίας
καυσίμου.

Τεύχος Β’ 2300/25.07.2016

22. «Εκπρόσωπος του προμηθευτή»: νοείται το άτομο
από το δεξαμενόπλοιο εφοδιασμού με καύσιμα πλοίων
ο οποίος είναι υπεύθυνος για την παράδοση των καυσίμων και την τεκμηρίωση αυτής ή, στην περίπτωση των
παραδόσεων από την ακτή με οποιονδήποτε τρόπο προς
το πλοίο, το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την παράδοση των καυσίμων και την τεκμηρίωση αυτής.
23. «Δείγμα»: νοείται το μέρος του καυσίμου που επιλέγεται από μεγαλύτερη ποσότητα αυτού.
24. «Αντιπροσωπευτικό δείγμα»: νοείται αυτό του οποίου τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά ταυτίζονται
με τον μέσο όρο των χαρακτηριστικών της συνολικής
ποσότητας του προϊόντος από την οποία λαμβάνεται
το δείγμα.
25. «Πρωτογενές δείγμα»: νοείται το αντιπροσωπευτικό δείγμα του καυσίμου που παραδίδεται στο πλοίο,
που συλλέγεται καθ ’όλη τη διάρκεια της περιόδου ανεφοδιασμού, το οποίο λαμβάνεται με τον εξοπλισμό δειγματοληψίας τοποθετημένο στο ακροφύσιο του σωλήνα
παραλαβής του πλοίου.
26. «Διατηρούμενο επί του πλοίου δείγμα»: νοείται το
αντιπροσωπευτικό δείγμα, σύμφωνα με τον κανονισμό
18.8.1 του Παραρτήματος VI της MARPOL 73/78, του
καυσίμου που παραδίδεται στο πλοίο, το οποίο παρασκευάζεται από το πρωτογενές δείγμα.
27. «Δειγματοληψία καυσίμου»: νοείται η διαδικασία
λήψης αντιπροσωπευτικού δείγματος καυσίμου προοριζόμενου για καύση επί του πλοίου, με σκοπό τον έλεγχο
της συμμόρφωσης με την παρούσα απόφαση.
28. «Σύστημα ενημέρωσης της Ένωσης», στο εξής
«THETIS-S»: νοείται το σύστημα που χρησιμοποιεί τα
δεδομένα του λιμένα κατάπλου των πλοίων στο πλαίσιο
του συστήματος SafeSeaNet, το σύστημα διαχείρισης
πληροφοριών που συστάθηκε με το άρθρο 22α της οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου («SafeSeaNet»), το οποίο καταγράφει και
ανταλλάσσει πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα
των επιμέρους ελέγχων συμμόρφωσης βάσει της οδηγίας 1999/32/ΕΚ και το οποίο λειτουργεί υπό την ευθύνη
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα. Η Ένωση αναπτύσσει μηχανισμό στόχευσης με
βάση τον κίνδυνο ο οποίος εδράζεται στα εν λόγω αποτελέσματα των επιμέρους ελέγχων συμμόρφωσης και
των σχετικών πορισμάτων βάσει της οδηγίας 1999/32/
ΕΚ.
Άρθρο 2
Το άρθρο 2α της απόφασης 96/2014, ΦΕΚ 2136/Β/2014,
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 2α
Κατανομή αρμοδιοτήτων
I. Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή στην Ελλάδα της
Οδηγίας 1999/32/ΕΚ ορίζεται η Διεύθυνση Ενεργειακών
Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων του Γενικού Χημείου του Κράτους, ή η υπηρεσιακή μονάδα που ασκεί τις
αρμοδιότητες της ανωτέρω Διεύθυνσης σύμφωνα με τον
εκάστοτε ισχύοντα Οργανισμό του Υπουργείου Οικονο-
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μικών. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η Διεύθυνση
Ενεργειακών Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων είναι
υπεύθυνη για:
- Την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της εν λόγω Οδηγίας και των εκτελεστικών αποφάσεων αυτής.
- Τη συλλογή και χρήση των στοιχείων που συγκεντρώνονται στα πλαίσια ελέγχου εφαρμογής της παρούσης,
καθώς και των αποτελεσμάτων που υπάρχουν στις εκθέσεις εξέτασης των δειγμάτων αυτών από τα αρμόδια
διαπιστευμένα εργαστήρια του ΓΧΚ για στατιστική επεξεργασία, προκειμένου να συντάξει την ετήσια έκθεση
προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
- Την υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έως τις 30
Ιουνίου κάθε έτους, έκθεσης σχετικά με την περιεκτικότητα σε θείο των υγρών καυσίμων τα οποία εμπίπτουν
στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης και τα
οποία χρησιμοποιήθηκαν εντός της ελληνικής επικράτειας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.
- Την παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής της παρούσης, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες
και τη λήψη μέτρων όπου απαιτείται.
- Την εξουσιοδότηση εκπαιδευμένων επιθεωρητών -S.
- Την έκδοση οδηγιών-εγκυκλίων, σε συνεργασία με
την αρμόδια υπηρεσία του Α.Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. που αφορούν
στον τρόπο δειγματοληψίας των καυσίμων πλοίων και
στο συντονισμό των επιθεωρητών-S, καθώς και στην
παροχή κατευθυντήριων οδηγιών προς τις Χημικές Υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ.
II. Υπηρεσίες αρμόδιες για τον έλεγχο:
Α. Υπηρεσίες του Υπ. Οικονομικών
1. Οι Χημικές Υπηρεσίες του ΓΧΚ στις οποίες υπηρετούν οι κατάλληλα εκπαιδευμένοι και εξουσιοδοτημένοι
επιθεωρητές-S, είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες εκ μέρους
του Υπουργείου Οικονομικών, για την επιθεώρηση ή/και
τη δειγματοληψία καυσίμων πλοίων.
2. Αρμόδιες Υπηρεσίες για την επιτήρηση και τον έλεγχο της παράδοσης καυσίμων ως εφόδια σε πλοία είναι
οι Τελωνειακές Αρχές, με την τεχνική συνδρομή όπου
απαιτείται της αντίστοιχης Χημικής Υπηρεσίας, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
Για τον εφοδιασμό πλοίων με πετρελαιοειδή, η ευθύνη
βαρύνει τα πρόσωπα που αναφέρονται στη διάταξη της
παρ. 9, του άρθρου 6, του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α’),
όπως ισχύει.
3. Οι Τελωνιακές Αρχές είναι αρμόδιες, για τη βεβαίωση
της παράβασης κατά των προμηθευτών καυσίμων πλοίων, κατόπιν διενέργειας σχετικού ελέγχου, σε περιπτώσεις παραβίασης των όρων εμπορίας και κυκλοφορίας
καυσίμων, που πρόκειται να παραδοθούν στο πλοίο,
καθώς και την ενημέρωση της αρμόδιας Αρχής.
Β. Υπηρεσίες του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:
1. Η Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΑΛΣΕΛΑΚΤ/ΔΑΝ) είναι αρμόδια για:
- Την ευθύνη διαχείρισης της ενωσιακής βάσης δεδομένων TΗETIS-S σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA), καθώς και
το συντονισμό και την παροχή κατευθυντήριων οδηγιών
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αναφορικά με την ενημέρωση της εν λόγω βάσης δεδομένων για τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων από τους
ορισμένους ως χρήστες (users).
- Την ευθύνη διαχείρισης της προσβασιμότητας στην
ενωσιακή βάση δεδομένων THETIS-S σε συνεργασία με
τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) καθώς και με την Αρμόδια Αρχή.
- Την από κοινού με την Αρμόδια Αρχή και τις λοιπές
συναρμόδιες Υπηρεσίες του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. διαμόρφωση
διαδικασιών και την έκδοση εγκυκλίων προς τις Λιμενικές Αρχές και τις αρμόδιες Χημικές Υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ.,
για τη διενέργεια ελέγχων καυσίμων σε πλοία που καταπλέουν σε ελληνικούς λιμένες προς διαπίστωση εφαρμογής της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας.
- Τη μέριμνα, σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) καθώς και με
με την Αρμόδια Αρχή για την εκπαίδευση και τη διαρκή
επιμόρφωση των εξουσιοδοτημένων επιθεωρητών-S.
2. Η Διεύθυνση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής
Ακτοφυλακής (ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ/ΔΙΠΘΑΠ) είναι αρμόδια για:
- Την παρακολούθηση των επιπτώσεων της χρήσης
συστημάτων καθαρισμού καυσαερίων στο θαλάσσιο
περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των περίκλειστων
λιμένων, αγκυροβολίων και εκβολών ποταμών, μέσω των
οικείων Λιμενικών Αρχών.
3. Η Διεύθυνση Επιθεώρησης Πλοίων του Κλάδου
Ελέγχου Πλοίων του Αρχηγείου Λιμενικού ΣώματοςΕλληνικής Ακτοφυλακής (ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ/ΚΕΠ/ΔΕΠ) είναι
αρμόδια για:
- Την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων και των δειγματοληψιών καυσίμων σε πλοία υπό ελληνική σημαία, όταν καταπλέουν
σε λιμένες τόσο της ημεδαπής όσο και της αλλοδαπής.
- Την έκδοση, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες οδηγιών-εγκυκλίων σε θέματα ελέγχων καυσίμων
πλοίων υπό ελληνική σημαία με σκοπό την επίτευξη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης.
4. Η Διεύθυνση Μελετών Κατασκευών Πλοίων του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων του Αρχηγείου Λιμενικού ΣώματοςΕλληνικής Ακτοφυλακής (ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ/ΚΕΠ/ΔΙΜΕΚΑΠ)
είναι αρμόδια για:
- Την έγκριση, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Επιθεώρησης Πλοίων, δοκιμών τεχνολογιών μείωσης των
εκπομπών σε πλοία που φέρουν την ελληνική σημαία
και την παροχή στην Ε. Επιτροπή και δημοσίευση πλήρων αποτελεσμάτων εντός έξι μηνών από το τέλος των
δοκιμών.
5. Οι Λιμενικές Αρχές είναι αρμόδιες για:
- Οι Λιμενικές Αρχές στις οποίες υπηρετούν οι κατάλληλα εκπαιδευμένοι και εξουσιοδοτημένοι επιθεωρητές -S,
είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες εκ μέρους του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., για
την επιθεώρηση ή/και τη δειγματοληψία καυσίμων πλοίων. - Την ενημέρωση και περαιτέρω συνεργασία με τις
Τελωνειακές Αρχές για τη βεβαίωση της παράβασης κατά
των προμηθευτών καυσίμων πλοίων, κατόπιν διενέργειας σχετικού ελέγχου, για καύσιμα που παραδίδονται στο
πλοίο και δε συμμορφώνονται με όσα δηλώνονται στο
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δελτίο παράδοσης αυτών, κατά λόγο αρμοδιότητας της
κάθε Υπηρεσίας.
- Τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία
ενέργειες, κατόπιν ελέγχου ή/και δειγματοληψίας και την
επιβολή κυρώσεων, στην περίπτωση διαπιστωμένης μη
συμμόρφωσης προς την παρούσα απόφαση.
- Τη συγκέντρωση, σε μηνιαία βάση, των αποδεικτικών στοιχείων από τα πλοία που έχουν καταπλεύσει στη
περιοχή δικαιοδοσίας τους, σχετικά με έλλειψη διαθεσιμότητας καυσίμων χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο και
αποστολή τους στη Διεύθυνση Ενεργειακών Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων του Γενικού Χημείου του
Κράτους με κοινοποίηση στη ΔΑΝ.
- Τον έλεγχο της διαχείρισης τυχόν απόρριψης λυμάτων του Παραρτήματος II της παρούσας απόφασης, από
τα συστήματα καθαρισμού καυσαερίων, όταν χρησιμοποιούνται μέθοδοι μείωσης εκπομπών και σε περίπτωση
απόρριψης, την επιβολή κυρώσεων και την ενημέρωση
της ΔΙΠΘΑΠ.
- Την παροχή συνδρομής, όποτε απαιτηθεί, στους επιθεωρητές-S κατά τη διενέργεια των επιθεωρήσεων.
Γ. Υπηρεσίες του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας
1. Αρμόδιες Υπηρεσίες για την προστασία του περιβάλλοντος για εγκαταστάσεις καύσης που αναφέρονται στο
άρθρο 3 της παρούσας απόφασης είναι οι οριζόμενες
στο άρθρο 20 παρ. 3 του νόμου υπ’ αριθ. 4014/2011,
«Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία
περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», ΦΕΚ 209/Α/2011,
όπως ισχύει.
2. Αρμόδια Υπηρεσία για τη δημιουργία συστήματος
διαχείρισης στοιχείων και πληροφοριών για την αναλυτική παρακολούθηση της αποθήκευσης, εισαγωγής,
εξαγωγής και διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων
είναι η Διεύθυνση Υδρογονανθράκων του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με την απόφαση
Δ1/Β/7364/30-3-2012 «Δημιουργία Συστήματος Διαχείρισης Στοιχείων και Πληροφοριών για την αναλυτική παρακολούθηση της παραγωγής, διύλισης, αποθήκευσης,
εισαγωγής, εξαγωγής και διακίνησης αργού πετρελαίου, ημικατεργασμένων και πετρελαιοειδών προϊόντων»
(ΦΕΚ 1116/Β’/2012). Στην ίδια ως άνω Διεύθυνση τηρείται μητρώο και τεχνικό αρχείο εγκαταστάσεων αργού
πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων.
ΙΙΙ Εξουσιοδοτημένοι επιθεωρητές-S:
Οι επιθεωρητές-S είναι αρμόδιοι για τα ακόλουθα:
- Τη δειγματοληψία των καυσίμων πλοίων που προορίζονται για καύση επί των πλοίων, κατά την παράδοσή
τους σε πλοία που έχουν καταπλεύσει σε ελληνικό λιμένα.
- Τη δειγματοληψία των καυσίμων επί των δεξαμενών ή και από το σύστημα τροφοδοσίας καυσίμων των
πλοίων που έχουν καταπλεύσει σε ελληνικό λιμένα. Το
σημείο δειγματοληψίας πρέπει να έχει προταθεί από τον
εκπρόσωπο του πλοίου και να έχει γίνει αποδεκτό από
τον επιθεωρητή-S.
- Την παραλαβή προς εξέταση του διατηρούμενου επί
του πλοίου δείγματος καυσίμου της MARPOL.
- Τον έλεγχο της παράδοσης, κατά την πετρέλευση,
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από τον προμηθευτή δελτίου καυσίμων, το οποίο συνοδεύεται από το διατηρούμενο επί του πλοίου δείγμα.
- Την επιθεώρηση των ημερολογίων των πλοίων, των
δελτίων παράδοσης καυσίμων και κάθε άλλου εγγράφου
ή βιβλίου σχετικού με τα καύσιμα που προορίζονται για
καύση επί πλοίων που έχουν καταπλεύσει σε ελληνικό
λιμένα.
- Τη μέριμνα άμεσης παράδοσης του ληφθέντος δείγματος καυσίμου πλοίου που κατέπλευσε σε ελληνικό
λιμένα στο αρμόδιο εργαστήριο του Γενικού Χημείου
του Κράτους για ανάλυση της περιεκτικότητας σε θείο.
- Τη σύνταξη έκθεσης επιθεώρησης καυσίμων πλοίων
που κατέπλευσαν σε ελληνικό λιμένα.
- Την καταχώρηση των αποτελεσμάτων της επιθεώρησης ή/και δειγματοληψίας καυσίμων πλοίων που
κατέπλευσαν σε ελληνικό λιμένα, στην ενωσιακή βάση
δεδομένων THETIS-S.
- Την ενημέρωση της Λιμενικής Αρχής για τις δικές της
περαιτέρω ενέργειες σε περίπτωση που οι εκπρόσωποι
του πλοίου δεν συνεργάζονται κατά την επιθεώρηση.
- Τη βεβαίωση παραβάσεων κατόπιν διενέργειας ελέγχου και διαπίστωσης μη συμμορφώσεων στα πλαίσια
των απαιτήσεων της παρούσης.
Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των
διατάξεων που ισχύουν ή θεσπίζονται στα πλαίσια ειδικότερων ρυθμίσεων.
Σημειώνεται ότι όπου στην παρούσα απόφαση γίνεται
αναφορά σε αρμόδιες Διευθύνσεις ή Υπηρεσίες νοούνται
οι εκάστοτε αρμόδιες Διευθύνσεις ή Υπηρεσίες όπως
διαρθρώνονται στον εκάστοτε ισχύοντα Οργανισμό των
οικείων Υπουργείων.»
Άρθρο 3
Το άρθρο 7 της απόφασης 96/2014, ΦΕΚ 2136/Β’/2014,
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 7
Σύνταξη εκθέσεων και επανεξέταση
Με βάση τα στοιχεία της δειγματοληψίας και τα αποτελέσματα της ανάλυσης και των επιθεωρήσεων που
διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας
απόφασης, η Δ/νση Ενεργειακών Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων του Γενικού Χημείου του Κράτους, υποβάλλει στην Επιτροπή, έως τις 30 Ιουνίου κάθε έτους,
έκθεση σχετικά με την τήρηση των προτύπων για το
θείο που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση κατά
το προηγούμενο έτος.
Το περιεχόμενο και η μορφή της έκθεσης καθορίζονται
με εκτελεστικές πράξεις της Επιτροπής.
Για τα καύσιμα πλοίων εφαρμόζονται οι διατάξεις της
Εφαρμοστικής οδηγίας 2015/253/ΕΕ που αφορούν το
σύστημα ενημέρωσης της Ένωσης με την ονομασία
THETIS-S.
Τα δεδομένα για τις ποσότητες καυσίμων ναυτιλίας
που παραδόθηκαν στην τελική κατανάλωση στην ελληνική επικράτεια αποστέλλονται στη Δ/νση Βιομηχανικών
και Χημικών Προϊόντων από την αρμόδια Υπηρεσία (Δ/
νση Υδρογονανθράκων) του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας.».
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Άρθρο 4
Το άρθρο 8 της απόφασης 96/2014, ΦΕΚ 2136/Β’/2014,
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 8
Κυρώσεις
Η μη συμμόρφωση προς τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης, επισύρει κυρώσεις όπως προβλέπονται από:
1. Τα άρθρα 28, 29, 30 του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/
Α’/86), «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως
ισχύει.
2. Το Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α’/2013) «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
3. Την απόφαση Α2-718 (ΔΙΕΠΠΥ), ΦΕΚ 2090/Β’/2014,
όπως ισχύει, για παραβάσεις των όρων εμπορίας και κυκλοφορίας των καυσίμων.
4. Το άρθρο 17 του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α’/2002)
“Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις”, σε συνδυασμό με τις διατάξεις που καθορίζουν
τις τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα
πετρελαιοειδή προϊόντα, όπως ισχύει.
5. Το άρθρο 1 παράγραφο 8 «Μη τήρηση του τύπου
και της ποιότητας των πετρελαιοειδών προϊόντων»
της απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αριθ. Δ19/Φ11/
οικ13098/1156/25-6-2010 «Κατηγορίες παραβάσεων
του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α’/2002), όρια προστίμου
ανά κατηγορία και άλλα σχετικά ζητήματα. -Σφράγιση
εγκαταστάσεων» (ΦΕΚ 1039/Β’/2010), όπως ισχύει.
6. Το Ν. 2960 «Εθνικός τελωνειακός κώδικας» (ΦΕΚ 265/
Α/2001), όπως ισχύει.
7. Το Ν. 1269/1982 (ΦΕΚ 89/Α’/1982) «Πρόληψη θαλάσσιας ρύπανσης από πλοία» και το νόμο 3104/2003
(ΦΕΚ 28Α’/2003) «Κύρωση του Πρωτοκόλλου του 1997
που τροποποιεί τη Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη
Ρύπανσης από πλοία του 1973, όπως τροποποιήθηκε
από το πρωτόκολλο του 1978 που σχετίζεται με αυτή»,
όπως ισχύουν.
8. Το Π.δ. 55/1998 (ΦΕΚ 58/A’/1998) «Προστασία του
θαλάσσιου περιβάλλοντος, όπως ισχύει.»
Άρθρο 5
Το στοιχείο 1.γ) του άρθρου 6 “Δειγματοληψία και
ανάλυση” της απόφασης 96/2014, ΦΕΚ 2136/Β’/2014,
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«δειγματοληψία και ανάλυση της περιεκτικότητας σε
θείο των καυσίμων πλοίων που προορίζονται για καύση
επί των πλοίων από τις δεξαμενές, όταν είναι τεχνικά
εφικτό και οικονομικά σκόπιμο, ή/και το διατηρούμενο
επί του πλοίου σφραγισμένο δείγμα της MARPOL.».
Άρθρο 6
1. Όπου στο κείμενο της απόφασης ΑΧΣ 96/2014 αναφέρεται Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου αντικαθίσταται από το
Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
2. Όπου στο κείμενο της απόφασης ΑΧΣ 96/2014 αναφέρεται Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
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Αλλαγής αντικαθίσταται από το Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας.
Η Πρόεδρος
Η Γραμματέας
Χ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
Ε. ΔΟΥΜΕΝΗ
Τα μέλη:
Δ. ΤΣΙΠΗ, Σ. ΣΑΜΙΟΣ, Ι. ΧΡΟΝΑΙΟΣ, Ε. ΔΗΜΑ, Α. ΠΡΕΒΕΝΑ, Κ. ΜΑΓΟΥΛΑΣ, Χ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ, Ι. ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ. »
Άρθρο 2
H παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Ιουλίου 2016
Οι Υπουργοί
Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και
Ενέργειας

Ναυτιλίας
και
Νησιωτικής Πολιτικής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ
Ι

Αριθμ. 3227/111350
(2)
Τροποποίηση και παράταση ισχύος απαγόρευσης κυνηγίου σε καταφύγιο Άγριας Ζωής ορισμένου χρόνου, σε ολόκληρη την έκταση του Νησιού
«Παλαιό Τρίκερι», Περιφερείας Τ.Κ. Τρικερίου του
Δήμου Νοτίου Πηλίου, Ν. Μαγνησίας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.δ. 86/1969
Δασικού Κώδικα (ΦΕΚ 7/Α’/11-1-1969) όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.3 του Ν. 177/1975
(ΦΕΚ 205/Α’/1975).
2. Την με αριθμό 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/Β’/
18-12-1985) κοινή απόφαση των Υφυπουργού Εθνικής
Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή
τροποποιήθηκε με τις 366599/16-12-1996 (ΦΕΚ 1188/
Β’/31-12-1996), 294283/23-12-1997 (ΦΕΚ 68/Β’/4-2-1998)
και 87578/703/6-3-2007 (ΦΕΚ 581/Β’/23-4-2007) κοινές
αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3. Τις διατάξεις της αριθμ. Η.Π.37338/107/Ε.103/
1-9-2010 (ΦΕΚ 1495/Β’/6-9-2010) κοινής απόφασης
Υφυπουργού Οικονομικών και Υπουργών Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

