
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Μέτρα στήριξης εργαζομένων ειδικών κατη-
γοριών.

2 Άδεια αλίευσης για την αλιεία των ειδών: γαρίδα 
κόκκινη (Αristaeomorpha foliacea) και γαρίδα γα-
λαζοκόκκινη (Αristeus antennatus).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 93226 (1)
   Μέτρα στήριξης εργαζομένων ειδικών κατηγο-

ριών.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 68 του ν. 4756/2020 «Μέτρα ενίσχυσης 

των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, 
κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την 
ενίσχυση των ανέργων» (Α’ 235).

2. Το άρθρο δέκατο τρίτο της από 14.3.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντι-
μετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το 
άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

3. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

4. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

5. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε 
σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 
(Α’ 133).

6. Την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάλη-
ψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

7. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 168).

8. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α’ 181).

9. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

10. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

11. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

12. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

13. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

14. Την υπό στοιχεία Υ 70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

15. Την υπ’ αρ. οικ. 12997/231/23-3-2020 απόφαση 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Μηχα-
νισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των εργαζομέ-
νων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 993).

16. Την υπ’ αρ. 86021/3-11-2021 εισήγηση της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

17. Την ανάγκη στήριξης ειδικών κατηγοριών εργα-
ζομένων και ειδικότερα των ξεναγών και τουριστικών 
συνοδών, οι οποίοι πλήττονται σημαντικά λόγω των αρ-
νητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού COVID -19.

18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό του Υπουρ-
γείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το ύψος 
της οποίας εκτιμάται έως του ποσού των πεντακοσίων 
χιλιάδων ευρώ (500.000€), η οποία θα καλυφθεί από τις 
εγγεγραμμένες πιστώσεις του Υπουργείου Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΕΦ 1033-5010000000 ΑΛΕ 
2310989899), αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Καθορίζουμε τις ειδικές κατηγορίες εργαζόμενων δι-
καιούχων της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, τις προϋ-
ποθέσεις χορήγησης της αποζημίωσης, το ύψος και τη 
διαδικασία καταβολής της, ως εξής:

Άρθρο 1
Δικαιούχοι Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού

Δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ως 
αποζημίωσης ειδικού σκοπού του άρθρου δεκάτου 
τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιε-
χομένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του 
ν. 4682/2020 (Α’ 76), για τον μήνα Ιούνιο 2021 είναι οι 
κάτωθι κατηγορίες εργαζομένων:

α) Τα πρόσωπα που ασκούν το επάγγελμα του ξεναγού 
και είναι υπόχρεα καταβολής εισφορών στον e - ΕΦΚΑ 
καθώς και τα πρόσωπα που αποφοίτησαν από διετούς 
φοίτησης Σχολές Ξεναγών εντός του 2019, του 2020 και 
του 2021 και είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Ξεναγών 
(ΜΗ.ΞΕΝ.) και διαθέτουν ξεναγική ταυτότητα.

β) Οι τουριστικοί συνοδοί, οι οποίοι είναι καταχωρη-
μένοι στο Μητρώο μελών του Πανελλήνιου Σωματείου 
Τουριστικών Συνοδών μέχρι 31/3/2021, εφόσον προ-
σκομίσουν βεβαίωση του Μητρώου μελών του οικείου 
σωματείου περί της εγγραφής τους ως μέλους.

Άρθρο 2
Ύψος, διάρκεια και προϋποθέσεις λήψης
Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού

1. Τα πρόσωπα του άρθρου 1 της παρούσας είναι δικαι-
ούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους πεντακοσίων 
τριάντα τεσσάρων ευρώ (534 €) για τον μήνα Ιούνιο 2021, 
εφόσον κατά τη διάρκεια του μήνα που λαμβάνουν την 
αποζημίωση ειδικού σκοπού: 

α) δεν έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε κά-
ποιον εργοδότη,

β) δεν είναι δικαιούχοι και έλαβαν ή λαμβάνουν ή θα 
λάβουν τακτική επιδότηση ανεργίας από τον Οργανισμό 
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και

γ) δεν λαμβάνουν την αποζημίωση εδικού σκοπού από 
οποιαδήποτε αιτία.

Άρθρο 3
Διαδικασία λήψης Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού

1. Οι δικαιούχοι του άρθρου 1 για τη χορήγηση της 
αποζημίωσης ειδικού σκοπού του άρθρου 2, υποβάλ-
λουν υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση με τίτλο: «Αίτηση -
Υπεύθυνη Δήλωση εργαζόμενων ειδικών κατηγοριών: 
ξεναγών και τουριστικών συνοδών, οι οποίοι πλήττονται 
σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών της εμφάνι-
σης κορωνοϊού COVID -19, για τη χορήγηση έκτακτης 
οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκο-
πού», σύμφωνα με το ειδικό έντυπο του Παραρτήματος, 
η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση 
του ν. 1599/1986 (Α’ 75), για τον μήνα Ιούνιο 2021, στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στή-
ριξης των εργαζομένων (supportemployees.services.
gov.gr), στο Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, χωρίς να απαιτείται υπεύθυνη 
δήλωση εργοδότη.

2. Στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση οι δικαιούχοι δη-
λώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία και τα στοιχεία του 
προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ).

3. Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού πραγ-
ματοποιείται κατόπιν διασταύρωσης και ελέγχου των 
στοιχείων των δυνητικά δικαιούχων με τα στοιχεία που 
τηρούνται στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, στον ΟΑΕΔ, στο Μητρώο 
Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου και σχετικά 
αρχεία λοιπών συναρμόδιων φορέων, σε σχέση με τις 
υποβληθείσες υπεύθυνες δηλώσεις.

Άρθρο 4
Διαδικασία καταβολής Αποζημίωσης Ειδικού 
Σκοπού

1. Για τη διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης ειδι-
κού σκοπού, όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα, ορίζεται 
ως αρμόδιος φορέας το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων. Η παραπάνω καταβολή γίνεται εφάπαξ 
με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου. 
Από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ εξάγεται σε ηλεκτρονική μορφή ανα-
λυτική κατάσταση δικαιούχων, η οποία περιλαμβάνει τα 
πλήρη στοιχεία τους, τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού 
σε μορφή ΙΒΑΝ, το πιστωτικό Ίδρυμα, στο οποίο τηρείται 
ο λογαριασμός, το ποσό της καταβολής και ο ΑΦΜ τους.

2. Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι 
επεξεργάσιμη από την εταιρεία «Διατραπεζικά συστήμα-
τα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την οποία διαβιβάζεται. Επίσης, 
διαβιβάζεται στη ΔΙΑΣ Α.Ε. στη Διεύθυνση Ένταξης στην 
Εργασία και στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων σε έντυπη και 
ηλεκτρονική μορφή, που περιλαμβάνει και τον αριθ-
μό των δικαιούχων, το συνολικό ποσό της καταβολής 
ολογράφως και αριθμητικώς, ανά τράπεζα ή πιστωτι-
κό ίδρυμα. Το ποσό της συνολικής δαπάνης εγκρίνεται 
από τον αρμόδιο διατάκτη του Υπουργείου Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων, έπειτα από εισήγηση της 
Διεύθυνσης Ένταξης στην Εργασία.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων εγκρίνεται η μεταφορά της πίστωσης 
του συνολικού ποσού αυτής, μετά από εισήγηση της 
Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης.

4. Η ανωτέρω έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση απο-
στέλλεται, μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου, στη Διεύθυνση Λο-
γαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενι-
κού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), η οποία εκδίδει, 
βάσει αυτής, εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για 
χρέωση του λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου Νο 
200 «Ελληνικό Δημόσιο - Συγκέντρωση Εισπράξεων - 
Πληρωμών», και την πίστωση του ενδιάμεσου λογαρια-
σμού του Ελληνικού Δημοσίου με ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 
0000 0242 1220 698 με ονομασία «Πληρωμές ΕΔ με τη 
μεσολάβηση της ΔΙΑΣ Α.Ε.» που τηρείται στην Τράπεζα 
της Ελλάδος με: α) το συνολικό ποσό προς τους δικαι-
ούχους και β) με το ποσό που αφορά το συνολικό ανά 
συναλλαγή κόστος προς τρίτους (ΔΙΑΣ Α.Ε.) σύμφωνα 
με την υπ’ αρ. 109/12-03-2019 πράξη του Διοικητή της 
Τράπεζας της Ελλάδος. 
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Η Τράπεζας της Ελλάδος εξουσιοδοτείται για την κά-
λυψη του ανά συναλλαγή κόστους προς τρίτους. Ύστε-
ρα από την έγκριση της Διεύθυνσης Λογαριασμών & 
Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρί-
ου του Κράτους (ΓΛΚ), η οποία παρέχεται ηλεκτρονικά 
μέσω διαδικτυακής εφαρμογής χρεώνεται ο λογαρια-
σμός με ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698 
προκειμένου να διοδευθούν οι επιμέρους πληρωμές 
προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς των τελικών δι-
καιούχων. Τυχόν υπόλοιπα στον λογαριασμό μετά την 
ολοκλήρωση της πληρωμής μεταφέρονται με εντολή 
προς την Τράπεζα Ελλάδος από τη Διεύθυνση Λογαρια-
σμών Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογι-
στηρίου του Κράτους σε πίστωση του Λογαριασμού με 
IBAN: GR7101000230000000000200211 και λογιστικο-
ποιούνται ως έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού. Η 
ανωτέρω εντολή κοινοποιείται στη Διεύθυνση Προϋπο-
λογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών και στη Διεύ-
θυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων και στη ΔΙΑΣ Α.Ε.

5. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επι-
στρέφουν στο λογαριασμό του ΕΔ με ΙΒΑΝ: 
GR7101000230000000000200211 με αιτιολογία κίνησης 
τον ειδικό κωδικό πληρωμής της ΔΙΑΣ Α.Ε. και λογιστικο-
ποιούνται στα έσοδα του προϋπολογισμού. 

Για τις αποτυχούσες πληρωμές η ΔΙΑΣ Α.Ε. ενημερώνει 
το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και 
το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ προκειμένου ενημερωθούν οι δικαιούχοι 
και να συμπεριληφθούν στην επόμενη πληρωμή.

6. Για την πληρωμή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, 
η ειδική εντολή πληρωμής της παρ. 4 επέχει θέση από-
φασης ανάληψης υποχρέωσης.

7. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια 
ληψοδοσία, πραγματοποιείται με την έκδοση συμψη-
φιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη Διεύθυνση 
Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων.

8. Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προ-
γραμματισμού, οι συμβαλλόμενες τράπεζες και τα λοιπά 
πιστωτικά ιδρύματα δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλο-
γοι και ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους 
υπαιτιότητα.

9. Τα δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρη-
ματικών ενταλμάτων ορίζονται τα ακόλουθα:

α) Η απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων για την έκδοση του συμψηφιστικού χρημα-
τικού εντάλματος.

β) Η συγκεντρωτική κατάσταση της παρ. 2.
γ) Αντίγραφο της εντολής προς την Τράπεζα της Ελ-

λάδος και αντίγραφο κίνησης (extrait) της Τράπεζας της 
Ελλάδος για τη χρέωση του λογαριασμού Νο 200.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2021

ΟΙ Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας και
Οικονομικών Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. 4362/325384 (2) 
Άδεια αλίευσης για την αλιεία των ειδών: γαρίδα 

κόκκινη (Αristaeomorpha foliacea) και γαρίδα γα-

λαζοκόκκινη (Αristeus antennatus).

  O YΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1) Την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2732/1999 «Διεπαγ-

γελματικές οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιό-
τητας Υπουργείου Γεωργίας» (Α’ 154).

2) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), όπως δια-
τηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

3) Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων, 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, Υποδο-
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).

4) Του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).

5) Του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

6) Της υπ’ αρ. 6310/9-9-2021 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ-
πουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Συμεών 
Κεδίκογλου» (Β’ 4190).

7) Του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α’ 87).

8. Του άρθρου 11 του ν.δ. 420/1970 (Α’  27), όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ.  3 του άρθρου 3 του 
ν. 1740/1987 (Α’ 221).

Β. Τους Κανονισμούς:
1) (ΕΕ) υπ’ αρ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-

λίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Κοινή Αλιευτική 
Πολιτική, την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αρ. 
1954/2003 και (ΕΚ) υπ’ αρ. 1224/2009 του Συμβουλίου και 
την κατάργηση των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αρ. 2371/2002 
και (ΕΚ) υπ’ αρ. 639/2004 του Συμβουλίου και της από-
φασης υπό στοιχεία 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου.

2) (ΕΚ) υπ’ αρ. 1967/2006, «σχετικά με μέτρα διαχείρι-
σης για τη βιώσιμή εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων 
στη Μεσόγειο Θάλασσα, την τροποποίηση του Κανο-
νισμού (ΕΟΚ) υπ’ αρ. 2847/93 και την κατάργηση του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1626/94».

3) (ΕΕ) 2017/2403 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου «σχετικά με τη βιώσιμη διαχείριση των 
εξωτερικών αλιευτικών στόλων και την κατάργηση του 
Κανονισμού (ΕΚ) 1006/2008 του Συμβουλίου».

4) (ΕΕ) 2019/1241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου «σχετικά με τη διατήρηση αλιευ-
τικών πόρων και την προστασία θαλάσσιων οικοσυ-
στημάτων μέσω τεχνικών μέτρων, την τροποποίηση 
των Κανονισμών (ΕΚ) 2019/2006, (ΕΚ) 1224/2009 του 
Συμβουλίου και των Κανονισμών (ΕΕ) υπ’ αρ. 1380/2013, 
(ΕΕ) 2016/1139, (ΕΕ) 2018/973, (ΕΕ) 2019/472 και
(ΕΕ) 2019/1022 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου και την κατάργηση των Κανονισμών
(ΕΚ) 894/97, (ΕΚ) 850/98, (ΕΚ) 2549/2000, (ΕΚ) 254/2002, 
(ΕΚ) 812/2004 και (ΕΚ) 2187/2005 του Συμβουλίου».

Γ. Τη σύσταση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Με-
σόγειο (ΓEAM) GFCM/42/2018/4 σχετικά με ένα πολυετές 
σχέδιο διαχείρισης για τη βιώσιμη αλιεία της γαρίδας 
κόκκινης (Αristaeomorpha foliacea) και της γαρίδας γα-
λαζοκόκκινης (Αristeus antennatus) που αλιεύονται με 
τράτα βυθού με πόρτες στο Ιόνιο πέλαγος (γεωγραφικές 
υποπεριοχές 19, 20 και 21), η οποία εισήγαγε μέγιστο 
αριθμό αλιευτικών σκαφών. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει 
να εφαρμοστούν στο πλαίσιο του ενωσιακού δικαίου και 
περιλαμβάνονται στον Κανονισμό για τον ετήσιο καθο-
ρισμό των αλιευτικών δυνατότητων στη Μεσόγειο Θά-
λασσα και τον Εύξεινο Πόντο για ορισμένα αποθέματα 
ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων.

Δ. Το β.δ. 666/1966 «Περί αδειών αλιευτικών σκαφών» 
(Α΄ 160).

Ε. Την υπ’ αρ. 271/2576/9-1-2014 υπουργική απόφαση 
«Θέσπιση Σχεδίου Διαχείρισης για τη διενέργεια αλιείας 
με το αλιευτικό εργαλείο δίχτυ τράτας βυθού (μηχανό-
τρατα σύμφωνα με το β.δ. 666/1966» (Β’ 58).

ΣΤ. Την υπ’ αρ. 4023/64557/16-5-2014 υπουργική από-
φαση «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δικαιολο-
γητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης 
σε αλιευτικά σκάφη» (Β’ 1307).

Ζ. Την υπ’ αρ. 2287/40083/7-4-2015 υπουργική απόφα-
ση «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των ενωσιακών 
διατάξεων του κοινοτικού συστήματος ελέγχου για την 
ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του Ολοκληρωμένου 
Συστήματος Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλι-
ευτικών Δραστηριοτήτων ΟΣΠΑ και για την υποβολή 
δεδομένων από τις επιχειρήσεις του τομέα αλιείας» 
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(Β’ 695), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 39/65036/
05-03-2021 (Β’ 931) όμοιά της.

Η. Την ανάγκη τήρησης των διεθνών κανόνων και των 
υποχρεώσεων της Χώρας σε διεθνές και ενωσιακό επί-
πεδο, για τη διαχείριση και βιώσιμη εκμετάλλευση των 
πόρων των συγκεκριμένων ειδών στη ζώνη αρμοδιότη-
τας της Σύμβασης της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη 
Μεσόγειο (ΓΕΑΜ/GFCM).

Θ. Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αλιείας, όπως 
διατυπώνεται στο πρακτικό της υπ’ αρ. 285/21-10-2021 
Συνεδρίασης.

Ι. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1
Άδειες Αλίευσης και παροχή στοιχείων

1. Η αλιεία των ειδών α) γαρίδα κόκκινη 
(Αristaeomorpha foliacea) με κωδικό FAO (ΑRS) και β) γα-
ρίδα γαλαζοκόκκινη (Αristeus antennatus) με κωδικό 
FAO (ΑRA), με το αλιευτικό εργαλείο τράτα βυθού με 
πόρτες (μηχανότρατα), διενεργείται σε όλη την ελληνι-
κή επικράτεια, από αλιευτικά σκάφη τα οποία διαθέτουν 
άδεια αλίευσης για τα ανωτέρω στοχευόμενα είδη.

2. Η χορήγηση της παραπάνω άδειας αλίευσης προ-
ϋποθέτει το αλιευτικό σκάφος να διαθέτει αλιευτική 
άδεια σε ισχύ, καθώς και άδεια αλίευσης με το αλιευ-
τικό εργαλείο τράτα βυθού (μηχανότρατα σύμφωνα 
με το β.δ. 666/1966), σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις της υπ’ αρ. 271/2576/09-01-2014 (Β’ 58) 
υπουργικής απόφασης.

3. Για την άσκηση αλιείας και σε διεθνή ύδατα, απαι-
τείται επιπλέον ο εφοδιασμός του σκάφους με άδεια 
αλίευσης σε διεθνή ύδατα, η οποία χορηγείται από τη 
Γενική Διεύθυνση Αλιείας, κατά τα προβλεπόμενα στην 
υπ’ αρ. 4023/64557/16-5-2014 απόφαση του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός όρων, 
προϋποθέσεων, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την 
έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη» (Β’ 1307), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. «Η άδεια αλίευσης των ειδών: γαρίδα κόκκινη και 
γαρίδα γαλαζοκόκκινη», χορηγείται από την Υπηρεσία 
Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία τηρεί-
ται ο φάκελος του σκάφους, μετά από σύμφωνη γνώ-
μη της Διεύθυνσης Αλιείας και Διαχείρισης Αλιευτικών 
Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και εφόσον έχει 
υποβληθεί σχετικό αίτημα του ενδιαφερόμενου πλοιο-
κτήτη (ιδιοκτήτη ή/και ασκούντα την εκμετάλλευση) του 
αλιευτικού επαγγελματικού σκάφους. Χορηγείται μέχρι 
την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους και ισχύει για ένα έτος 
από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου του 
επόμενου έτους της έκδοσής της. Τα αιτήματα χορήγη-
σης των «αδειών αλίευσης των ειδών: γαρίδα κόκκινη και 
γαρίδα γαλαζοκόκκινη», υποβάλλονται στην αρμόδια 
Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας από την 

1η Οκτωβρίου έως την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους και 
διαβιβάζονται μέχρι την 15η Νοεμβρίου στη Διεύθυνση 
Αλιείας και Διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων η οποία θα 
εκδίδει σύμφωνη γνώμη μέχρι την 15η Δεκεμβρίου.

Ειδικά για τις αιτήσεις του έτους 2021, για χορήγηση 
των «αδειών αλίευσης των ειδών: γαρίδα κόκκινη και 
γαρίδα γαλαζοκόκκινη» για το έτος 2022, οι ενδιαφερό-
μενοι πλοιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών 
δύνανται να τις υποβάλλουν μέχρι την 25η Νοεμβρίου 
2021. Οι αιτήσεις θα διαβιβάζονται μέχρι την 10η Δεκεμ-
βρίου στη Διεύθυνση Αλιείας και Διαχείρισης Αλιευτικών 
Πόρων.

5. Αλιευτικά σκάφη που δεν έχουν εφοδιαστεί με 
«άδεια αλίευσης των ειδών: γαρίδα κόκκινη και γαρίδα 
γαλαζοκόκκινη», δεν μπορούν να αλιεύουν, να διατη-
ρούν επί του σκάφους, να εκφορτώνουν ή να πωλούν 
ποσότητες μεγαλύτερες από 3% του συνολικού ζώντος 
βάρους των αλιευμάτων που διατηρούνται επί του σκά-
φους. Επίσης δεν μπορούν να μεταφορτώνουν, ή να απο-
θηκεύουν την υπερβαίνουσα ποσότητα των ανωτέρω 
στοχευόμενων είδών. Η υπερβαίνουσα ποσότητα πρέπει 
να επιστρέφεται στη θάλασσα.

6. Η «άδεια αλίευσης των ειδών: γαρίδα κόκκινη και 
γαρίδα γαλαζοκόκκινη» που εκδίδεται, παύει να ισχύει 
σε περίπτωση που η αλιευτική άδεια του σκάφους δεν 
είναι σε ισχύ ή έχει ανακληθεί ή αφαιρεθεί προσωρινά 
ή οριστικά.

7. Η εκφόρτωση των ανωτέρω ειδών αλιευμάτων, 
πραγματοποιείται στους καθορισμένους λιμένες για εκ-
φόρτωση, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1967/2006.

8. Τα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη εφοδιασμένα με 
άδεια αλίευσης για την αλιεία των ως άνω στοχευόμενων 
ειδών, παρέχουν στοιχεία για τις αλιευτικές τους δρα-
στηριότητες. Το σύνολο των ποσοτήτων που αλιεύονται 
καταχωρίζεται στο ηλεκτρονικό ημερολόγιο, ως κύριο 
αλίευμα ή παρεμπίπτον.

Άρθρο 2
Κυρώσεις

Για τους παραβάτες της παρούσας απόφασης εφαρ-
μόζονται οι ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 11 του 
ν.δ. 420/1970 (Α’ 27), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
3 του ν. 1740/1987 (Α’ 221) και την παρ. 2 του άρθρου 9 
του ν. 2040/1992 (Α’ 70) και όπως συμπληρώθηκε με την 
παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2332/1995 (Α’ 181).

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2021

Ο Υφυπουργός 
ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ   
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*02054482411210008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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