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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 5423.1/02/10 (1)
  Χορήγηση Οικονομικής Ενισχύσεως σε Ορισμένες Κα−

τηγορίες Ανέργων Ναυτικών, λόγω Εορτών Πάσχα 
2010».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

    Έχοντας υπόψη: 
1. Tις διατάξεις:
α) του άρθρου 29 του Ν. 3450/2006 «Αναβάθμιση και 

αναδιάρθρωση της ναυτικής εκπαίδευσης και άλλες 
διατάξεις» (Α΄/64),

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 (Α΄/98),

γ) της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 «Περί 
Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κρά−
τους και άλλες διατάξεις» (Α΄/247),

δ) του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου 
Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας 
και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπο−
ρικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και 
μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου 
Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονί−
ας – Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών 
της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της 
Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.» 
(Α΄/213), 

ε) του Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (Α΄/214) και

στ) του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄/221). 

3. Την αριθ. 2672/3.12.2009 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρ−
μοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β΄).

4. Tην αριθ. 4978/52/16−12−2009 (θέμα 1ο) πρόταση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Οίκου Ναύτου (Δ.Σ./Ο.Ν.).

5. Tο γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται ετήσια δαπάνη ενός εκατομμυ−
ρίου τετρακοσίων ενενήντα έξη χιλιάδων πεντακοσίων 
(1.496.500,00) ευρώ περίπου, η οποία θα καλυφθεί εξ 
ολοκλήρου από τις εγγεγραμμένες, στον ΚΑΕ 0652 του 
προϋπολογισμού εξόδων του Οίκου Ναύτου (Ο.Ν.) οικο−
νομικής χρήσεως 2010, πιστώσεις, αποφασίζουμε:

1. Για τις εορτές του Πάσχα 2010, παρέχεται οικονο−
μική ενίσχυση, από το Κεφάλαιο Ανεργίας και Ασθε−
νείας Ναυτικών (Ν. 6002/1934, ΦΕΚ Α΄/37), στις κατά τις 
διατάξεις της επόμενης παραγράφου της παρούσας, 
κατηγορίες ανέργων ναυτικών. 

Το ύψος αυτής καθορίζεται σε:
(α) διακόσια τριάντα πέντε (235,00) ευρώ, για τους 

αγάμους ναυτικούς και 
(β) τριακόσια (300,00) ευρώ, για τους εγγάμους ή τους 

έχοντες προστατευόμενα τέκνα.
2. Την οικονομική ενίσχυση της παραγράφου 1, δικαι−

ούνται να λάβουν οι ναυτικοί που πληρούν αθροιστικά 
τις εξής προϋποθέσεις:

(α) Έχουν συνολική θαλάσσια υπηρεσία μεγαλύτερη 
από πέντε (5) χρόνια, από την οποία δώδεκα (12) μή−
νες τουλάχιστον μέσα στην τελευταία, πριν από την 
4η Απριλίου 2010 τριετία, ή είκοσι τέσσερις (24) μήνες 
συνολική θαλάσσια υπηρεσία κατά την τελευταία, πριν 
από την 4η Απριλίου 2010, πενταετία.

(β) Έχει μεσολαβήσει, από την τελευταία απόλυσή 
τους και μέχρι την 4η Απριλίου 2010, χρονικό διάστημα 
από τριάντα (30) ημέρες μέχρι δεκαοκτώ (18) μήνες 
(δηλαδή από 04−10−2008 έως 04−03−2010).

(γ) Είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους ανέργων 
του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.) 
και έχουν κάρτα ανεργίας.

(δ) Δεν παίρνουν σύνταξη ή δώρο από την πλοιοκτή−
τρια εταιρεία ή βοήθημα οποιασδήποτε άλλης μορφής, 
κατά το χρόνο της καταβολής και δεν προστατεύονται 
από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή άλλον δημό−
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σιο ασφαλιστικό φορέα. Τα επιδόματα ασθενείας και 
ανεργίας του άρθρου 19 παρ. 2 του Π.Δ. 894/1981 (Α΄/226) 
και του Π.Δ. 228/1998 (Α΄/176) αντίστοιχα, όπως αυτά 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, δεν θεωρούνται 
επίδομα άλλης μορφής.

(ε) Δεν έχουν επιδοθεί σε άλλη βιοποριστική απα−
σχόληση μετά την αναγραφομένη στο ναυτικό τους 
φυλλάδιο τελευταία απόλυση ή την αναγραφομένη στο 
διαβατήριό τους ημερομηνία εισόδου στη χώρα. 

Η συνδρομή των προϋποθέσεων των περιπτώσεων (α), 
(β), (γ) και (δ), ελέγχεται από το ναυτικό φυλλάδιο και 
το διαβατήριο του δικαιούχου. 

Επικυρωμένα από τον Ο.Ν. φωτοαντίγραφα δικαιο−
λογητικών, φυλάσσονται στον φάκελο του δικαιούχου 
ναυτικού.

Την οικονομική ενίσχυση της παραγράφου 1, δικαιού−
νται να λάβουν επίσης οι κατωτέρω κατηγορίες ανέρ−
γων ναυτικών:

i. Ναυτικοί που δεν μπορούν να εργασθούν γιατί πά−
σχουν από χρόνια νοσήματα, εφόσον έχουν πάνω από 
πέντε (5) χρόνια θαλάσσια υπηρεσία. 

ii. Ναυτικοί άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Γ.Ε.Ν.Ε. που 
απολύθηκαν από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων 
μετά την 4η Οκτωβρίου 2009 και μέχρι την 4η Απριλίου 
2010, εφόσον έχουν τουλάχιστον δύο (2) χρόνια συνολική 
θαλάσσια υπηρεσία. 

iii. Ναυτικοί άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Γ.Ε.Ν.Ε., που 
επιδοτήθηκαν κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 228/1998 
(Α΄/176), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, 
για ένα εξάμηνο τουλάχιστον μετά την 4η Απριλίου 
2009 και δεν ναυτολογήθηκαν από τότε περισσότερο 
από ένα (1) μήνα.

iv. Ναυτικοί χανσενικοί που νοσηλεύονται σε Νοσοκο−
μείο Λοιμωδών Νόσων ή παραμένουν στο σπίτι τους. 

v. Ναυτικοί που φοιτούν στο Κέντρο Επιμόρφωσης 
Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Ε.Σ.Ε.Ν.) και στη Σχολή 
Θαλαμηπόλων κατά την περίοδο καταβολής της οικο−
νομικής ενίσχυσης.

vi. Ναυτικοί που φοιτούν στα Ειδικά Τμήματα υποψηφί−
ων Πλοιάρχων Γ΄ Κυβερνητών και Μηχανικών Γ΄ τάξεως 
Εμπορικού Ναυτικού κατά την περίοδο καταβολής της 
οικονομικής ενίσχυσης.

3. Για τον υπολογισμό της αναφερόμενης στην παρά−
γραφο 2 συνολικής θαλάσσιας υπηρεσίας, υπολογίζεται 
η υπηρεσία που έχει αποκτηθεί:

(α) σε πλοία με Ελληνική σημαία,
(β) σε πλοία με ξένη σημαία συμβεβλημένα με το 

Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.),
(γ) σε πλοία με ξένη σημαία μη συμβεβλημένα με το 

Ν.Α.Τ., εφόσον έχει εξαγορασθεί σύμφωνα με τις ισχύ−
ουσες διατάξεις.

Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο ναυτικός νοση−
λεύθηκε σε Κλινική ή Νοσοκομείο, με δαπάνες του Ο.Ν. 
ή του πλοιοκτήτη, υπολογίζεται ως θαλάσσια υπηρεσία 
μόνο για το σκοπό της παρούσας απόφασης.

Δεν προσμετρείται ως χρόνος θαλάσσιας υπηρεσίας, 
η υπηρεσία που αποκτήθηκε σε παροπλισμένα πλοία 
που δεν τηρούσαν ναυτολόγιο.

Κατά τον υπολογισμό της θαλάσσιας υπηρεσίας και 
της ανεργίας, ο μήνας υπολογίζεται σε τριάντα (30) 
ημέρες, όπως ορίζει η περίπτωση 18 του άρθρου 1 του 

Π.Δ. 894/1981 (Α΄/226), ως τελευταία δε απόλυση, λογίζε−
ται η ημερομηνία μέχρι την οποία ο ναυτικός δικαιούται 
να λάβει αποζημίωση ή μισθό κατά τα άρθρα 62, 66 και 
75 του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου (Ν. 3816/1958 
ΦΕΚ Α΄/32). 

Ναυτολόγηση μέχρι είκοσι (20) ημέρες, δεν θεωρείται 
ότι διακόπτει το απαιτούμενο διάστημα ανεργίας.

4. Για το χαρακτηρισμό ως χρόνιου του νοσήματος 
των ναυτικών οι οποίοι αναφέρονται στην περίπτωση 
(i) της παραγράφου 2, αρμόδιοι είναι:

(α) η Κεντρική Υπηρεσία του Ο.Ν./Πειραιά, για τις πε−
ριοχές αρμοδιότητος Ο.Ν. Αθηνών − Πειραιώς και τέως 
Διοικήσεως Πρωτευούσης, 

(β) οι έμμισθοι ιατροί του Ο.Ν., για τις περιοχές αρμο−
διότητος Επαρχιακών Παραρτημάτων Ο.Ν. και

(γ) οι ιατροί του πλησιέστερου στην κατοικία του 
δικαιούχου Δημοσίου Νοσοκομείου, για τις υπόλοιπες 
περιοχές. 

5. Η οικονομική ενίσχυση της παραγράφου 1 καταβάλ−
λεται από 01−03−2010 έως και 26−03−2010 στους δικαι−
ούχους, με την προσέλευσή τους στον Ο.Ν./Πειραιά ή 
στα κατά τόπους Κεντρικά Λιμεναρχεία, Λιμεναρχεία, 
Υπολιμεναρχεία και λοιπές Λιμενικές Αρχές, οι οποίες 
έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό. 

6. Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης, πλην της 
περιπτώσεως (iv) της παραγράφου 2, καταχωρείται από 
την Αρχή που την καταβάλλει με ειδική πράξη στο φυλ−
λάδιο του ναυτικού και ο δικαιούχος υπογράφει σχετική 
απόδειξη.

Αν ο δικαιούχος δεν γνωρίζει να υπογράφει, η καταβο−
λή γίνεται μπροστά σε δύο μάρτυρες, που υπογράφουν 
την απόδειξη, αντί του δικαιούχου.

7. H παρούσα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 2 Μαρτίου 2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
  ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΛΟΥΚΙΑ ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

F
Aριθμ. 343 (2)
    Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΛΙΕΙΑΣ 2007−2013.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−

σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα. 
π.δ. 69/2005 (Α΄ 98).

2. Το Π.Δ. 402/1988 σχετικά με τον Οργανισμό του Υπ. 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

3. Τον Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ 267/Α΄) άρθρο 43. 

4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 
27ης Ιουλίου 2006 για «το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

5. Τον Κανονισμό 498/2007 της Επιτροπής της 26ης 
Μαρτίου 2007 για «την θέσπιση λεπτομερών κανόνων 
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εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 του 
Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

6. Την υπ’ αριθ. Ε(2007)6402/11−12−2007 απόφαση της 
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την έγκρι−
ση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του τομέα της 
Αλιείας (CCI:2007GR14FPO001) για την προγραμματική 
περίοδο 2007−2013.

7. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007−2013 και 
ειδικότερα τις Διατάξεις Εφαρμογής του Κεφαλαίου 
12.2.

8. Την απόφαση αριθ. 473/12−11−2008 (ΦΕΚ 334/Β΄/
29−2−2008) για την συγκρότηση της Επιτροπής Παρακο−
λούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΛΙΕΙΑΣ 
2007−2013.

9. Την απόφαση αριθ. 3250/21−2−2008 (ΦΕΚ 2394/Β΄/
25−11−2008) για την Τροποποίηση της Απόφασης αριθ. 
473/21−2−2008 για την συγκρότηση της Επιτροπής Πα−
ρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΛΙ−
ΕΙΑΣ 2007−2013».

10. Τα Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α΄/5−11−2009), 184 και 185 
(ΦΕΚ 213/Α΄/7−10−2009) για καθορισμό και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης

του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Ανασυγκροτείται η Επιτροπή Παρακολούθησης του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) ΑΛΙΕΙΑΣ 2007−2013, 
ως ακολούθως:

1. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησια−
κού Προγράμματος (Ε.Π.) ΑΛΙΕΙΑΣ 2007−2013 προεδρεύει 
ο Ειδικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων, ο οποίος εποπτεύει την Διαχειριστική Αρχή του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

2. Μέλη της Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου είναι:
 Ο Προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π. 

ΑΛΙΕΙΑΣ
 Εκπρόσωπος της Αρχής Πιστοποίησης (Ο.Π.Ε.Κ.ΕΠ.Ε.)
 Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής 

Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 
 Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 

Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007−
2013»

 Ο Γενικός Διευθυντής Αλιείας του Υπ. Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων

 Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής 
και Τεκμηρίωσης 

 Εκπρόσωπος της ΕΤΑΝΑΛ 
 Εκπρόσωπος της Εθνικής Αρχής Συντονισμού του 

Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας

 Εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Λιμενικών Υποδομών 
του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας

 Εκπρόσωπος του Υπουργείου Προστασίας του Πο−
λίτη − Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας

 Εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλο−
ντος – Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (Ε.Υ.ΠΕ.) του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής

 Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού 
και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ) 

 Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Ισότητας του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων 
Δικαιωμάτων 

 Εκπρόσωπος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επι−
τροπής (Ο.Κ.Ε.)

 Εκπρόσωπος της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοική−
σεων Ελλάδος (Ε.Ν.Α.Ε)

 Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοι−
νοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.) 

 Εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώ−
σεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.)

 Εκπρόσωπος της Συνομοσπονδίας Αλιέων Ελλάδας 
(Σ.Α.Ε.)

 Εκπρόσωπος της Συνομοσπονδίας Δημοκρατικών 
Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδας (ΣΥ.Δ.Α.Σ.Ε.)

 Εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Αγροτι−
κών Συλλόγων Ελλάδας (ΓΕ.Σ.Α.Σ.Ε.)

 Εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιοκτητών 
Μέσης Αλιείας (Π.Ε.Π.Μ.Α)

 Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Θαλασσο−
καλλιεργειών (Σ.Ε.Θ.) 

 Εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Επιχειρή−
σεων Κατεψυγμένων Τροφίμων (ΠΑ.Σ.Ε.Κ.Τ.)

 Εκπρόσωπος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελ−
λάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)

 Εκπρόσωπος του Παγκοσμίου Ταμείου για τη Φύση 
(WWF HELLAS)

3. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης συμμετέχουν χω−
ρίς δικαίωμα ψήφου οι ακόλουθοι:

 Εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας και 
Ναυτιλιακών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύ−
σεων

 Εκπρόσωπος της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγ−
χου (Ε.Δ.ΕΛ.) του Υπουργείου Οικονομικών

 Εκπρόσωπος του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων 
Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)

 Εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Αλιευτικών Ερευνών 
(ΙΝ.ΑΛ.Ε.) του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.

 Εκπρόσωπος της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχεί−
ρισης (Μ.Ο.Δ. Α.Ε)

4. Κατά τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολού−
θησης μπορούν να προσκληθούν μη μόνιμα μέλη π.χ. 
ειδικοί επιστήμονες ή εµπειρογνώµονες σε οικονομικά, 
τεχνικά, κοινωνικά, επιστημονικά και λοιπά θέματα ανά−
λογα με την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης.

5. Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης, ανα−
πληρώνονται από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα μόνο σε 
περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους. Στην περί−
πτωση αναπλήρωσης το όνομα του αναπληρωτή γνω−
στοποιείται εγγράφως στη Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π. 
Αλιείας.

Στην περίπτωση που μέλος της Επιτροπής Παρακο−
λούθησης είναι εκπρόσωπος φορέα, που προβλέπεται 
στην παρούσα απόφαση, αυτός ορίζεται εγγράφως και 
το όνομά του γνωστοποιείται στη Διαχειριστική Αρχή 
του Ε.Π. Αλιείας. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται κάθε 
φορά που υπάρχει αλλαγή εκπροσώπου. Σε περίπτωση 
αναπλήρωσης λόγω απουσίας ή κωλύματος το όνομα 
του αναπληρωτή γνωστοποιείται με την παραπάνω δι−
αδικασία. 
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Άρθρο 2

Αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επι−
χειρησιακού Προγράμματος

Αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι, σύμ−
φωνα με το άρθρο 65 του Καν. (ΕΚ) 1198/2006 και το 
άρθρο 43 του Νόμου 3614/2007, η παρακολούθηση της 
αποτελεσματικότητας και της ποιότητας εφαρμογής 
του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007−2013, σύμφωνα με τις ακόλουθες 
διατάξεις:

α) Εξετάζει και εγκρίνει τα κριτήρια επιλογής των 
προς χρηματοδότηση πράξεων εντός έξι μηνών από την 
έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος και εγκρίνει 
τις τυχόν αναθεωρήσεις των κριτηρίων αυτών σύμφω−
να με τις ανάγκες του προγραμματισμού. Ως ομάδες 
κριτηρίων επιλογής δύναται να χρησιμοποιεί ιδίως τη 
σκοπιμότητα της πράξης, τη συμβατότητα της πράξης 
με τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές, τη συμβολή της 
πράξης στους στόχους του επιχειρησιακού προγράμ−
ματος, τη φύση και το είδος της πράξης στο πλαίσιο 
της διενεργούμενης πρόσκλησης, την πληρότητα της 
πράξης και την ωριμότητα της πράξης.

β) Επανεξετάζει σε περιοδική βάση την πρόοδο που 
σημειώθηκε στην επίτευξη των ειδικών στόχων του επι−
χειρησιακού προγράμματος με βάση τα έγγραφα που 
υποβάλλει η Διαχειριστική Αρχή.

γ) Εξετάζει τα αποτελέσματα της υλοποίησης, ιδίως 
δε την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται για κάθε 
άξονα προτεραιότητας, και παρέχει κατευθύνσεις στη 
Διαχειριστική Αρχή για την επίτευξή τους.

δ) Εξετάζει τις αξιολογήσεις που διενεργούνται κατά 
την διάρκεια της προγραμματικής περιόδου κατά τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 47 του Καν. (ΕΚ) 1198/2006.

ε) Εξετάζει και εγκρίνει τις ετήσιες και τις τελικές 
εκθέσεις υλοποίησης που αναφέρονται στο άρθρο 67 
του Καν. (ΕΚ) 1198/2006 πριν αυτές αποσταλούν στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

στ) Ενημερώνεται σχετικά με την ετήσια έκθεση 
ελέγχου καθώς και για οποιαδήποτε σχετικά σχόλια 
τα οποία μπορεί να διατυπώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
μετά την εξέταση της εν λόγω έκθεσης.

ζ) Προτείνει στη Διαχειριστική Αρχή οποιαδήποτε ανα−
θεώρηση ή εξέταση του επιχειρησιακού προγράμματος 
η οποία ενδεχομένως μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη 
των στόχων του Ε.Π. Αλιείας όπως καθορίζονται ή στη 
βελτίωση της διαχείρισής του, συμπεριλαμβανομένης 
της χρηματοοικονομικής διαχείρισής του.

στ) Κατόπιν πρωτοβουλίας του κράτους μέλους, μπο−
ρεί να ενημερώνεται σχετικά με τις γραπτές πληροφο−
ρίες που υποβάλλονται στην Επιτροπή και αναφέρονται 
στο άρθρο 16 παράγραφος 1 του Καν. (ΕΚ) 1198/2006.

η) Εξετάζει και εγκρίνει οποιαδήποτε πρόταση για 
την τροποποίηση του περιεχομένου της απόφασης της 
Επιτροπής σχετικά με τη συνεισφορά του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Αλιείας (Ε.Τ.Α.)

θ) Ενημερώνεται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 
του Ε.Π. σχετικά με τα ακόλουθα στοιχεία του Επιχει−
ρησιακού Προγράμματος:

• τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας που 
υλοποιούνται και

• τα μέσα επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Αλιείας πα−

ρέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης παραδείγματα 
τέτοιων μέτρων.

ι) Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. Αλιείας για 
την άσκηση των καθηκόντων της:

• Έχει δικαίωμα πληροφόρησης για όλες τις παρεμ−
βάσεις του Ε.Π. Ειδικότερα, κατόπιν αιτήματός της, έχει 
δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα έγγραφα που αφορούν 
στην επιλογή καθώς και την υλοποίηση των πράξεων, 
τηρουμένων των εθνικών διατάξεων που αφορούν σε 
θέματα εμπιστευτικότητας.

• Ενημερώνεται σχετικά με την εξειδίκευση των αξό−
νων του Επιχειρησιακού Προγράμματος και τις διενερ−
γούμενες προσκλήσεις.

• Ενημερώνεται σχετικά με την ετήσια στρατηγική 
της παρ. 8 του άρθρου 5 του Ν. 3614/2007 της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος Αλιείας. 

Άρθρο 3

Λειτουργία της Επιτροπής 
Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. Αλιείας θε−

σπίζει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της με 
την σύμφωνη γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π. 
Αλιείας έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η εκπλήρωση των 
καθηκόντων της Επιτροπής που απορρέουν από τον 
Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 και τον Νόμο 3614/2007. Στην 
πρώτη συνεδρίασή της η Επιτροπή εγκρίνει τον εσω−
τερικό κανονισμό λειτουργίας της.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει κατά κα−
νόνα μία φορά ετησίως ή τακτικότερα κατά την κρίση 
του προέδρου, με πρόσκλησή του.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Αλιείας είναι αρμόδια για την προετοι−
μασία της απαραίτητης τεκμηρίωσης για την διεξαγωγή 
των συνεδριάσεων, των εκθέσεων καθώς και της ημερή−
σιας διάταξης και των πρακτικών των συνεδριάσεων.

Οι αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης λαμ−
βάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εχόντων δικαίωμα 
ψήφου μελών της και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας. 

Οι λειτουργικές δαπάνες για την κάλυψη των ανα−
γκών της Επιτροπής Παρακολούθησης θα καλύπτονται 
από τον προϋπολογισμό της Τεχνικής Υποστήριξης της 
Εφαρμογής της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. 
Αλιείας.

Οι αριθ. 473/12−11−2008 (ΦΕΚ 334/Β΄/29−2−2008) και 
3250/21−2−2008 (ΦΕΚ 2394/Β΄/25−11−2008) αποφάσεις 
παύουν να ισχύουν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Μαρτίου 2010
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