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            ΠΡΟΣ: 

Ταχ/κή Δ/νση.:  Λ. Συγγρού 150  
Ταχ/κός Κώδ.:  176 71 Καλλιθέα 
Τηλέφωνο:  210 9287182 
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            Περιφερειακές Υπηρεσίες Αλιείας  
              Έδρες τους 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1.ΥΠΑΑΤ 
    Γραφείο Υπουργού κ.Ε.Αποστόλου 
    Γραφείο   Γενικού Γραμματέα κ.Ν.Στουπή 
2.Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιώτικης    

Πολιτικής 
   Διεύθυνση Ελέγχου Αλιείας (ΔΕΛΑΛ/Β’) 

 Πύλες  Ε1-Ε2, Ακτή Βασιλειάδη 
ΤΚ 18510, Πειραιάς 

 

 

ΘΕΜΑ: «Δορυφορικές Συσκευές Αυτόματου Εντοπισμού INMARSAT». 
 
 
 
 
Σε εφαρμογή των  ΚΑΝ.(ΕΚ)2847/93 & 1224/09 (άρθρο 9) του Συμβουλίου και σύμφωνα με τις 
Εθνικές σχετικές Πολιτικές η παρακολούθηση της αλιευτικής δραστηριότητας μέσω δορυφορικού 
συστήματος παρακολούθησης σκαφών (ΔΣΠΣ), έχει καταστεί υποχρεωτική για όλα τα σκάφη 
ολικού μήκους ίσου και μεγαλύτερου των  12,00 μέτρων. 
 
Η παρακολούθηση γίνεται με την εγκατάσταση δορυφορικών συσκευών αυτόματου εντοπισμού 
πλήρους λειτουργίας στα σκάφη, οι οποίες επιτρέπουν τον αυτόματο εντοπισμό του σκάφους και 
την αναγνώριση  του από το  ΔΣΠΣ. 
 
Για την προμήθεια και εγκατάσταση των συσκευών χορηγείται οικονομική ενίσχυση η οποία 
καλύπτει το 100% της δαπάνης. 
 
 Η εγκατάσταση συσκευών στα σκάφη ολικού  μήκους  ίσου  και μεγαλύτερου των 15,00 μέτρων 
ολοκληρώθηκε εντός του 2007.   Η εγκατάσταση στα σκάφη ολικού μήκους 12-15 μέτρων βρίσκεται 
σε εξέλιξη.  
 
Οι νέες  συσκευές είναι νέου τύπου με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία είναι  
σύμφωνα με τα καθορισθέντα με το άρθρο 19 του ΚΑΝ. (ΕΚ) 404/2011. Οι συσκευές αυτές δεν 
έχουν παρουσιάσει  λειτουργικά προβλήματα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτει η 
Υπηρεσία μας, από το Κ.Π.Α του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιώτικης Πολιτικής.  
 
Αντίθετα οι παλαιές συσκευές είναι συσκευές  που πολλές εξ αυτών λειτουργούν  πάνω από 
δεκαετία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για  τα λειτουργικά τους προβλήματα. 
 
Ειδικότερα όπως ενημερωθήκαμε από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας & 
Νησιώτικης Πολιτικής. 
 

i. Η εργοστασιακή κατάσταση των εν λόγω παλαιού τύπου συσκευών περιείχε εσωτερική 
μπαταρία ώστε να επιτυγχάνεται η επικοινωνία σε περίπτωση απώλειας του ρεύματος. 
Παρόλα’ αυτά, σε πολλές περιπτώσεις, η μπαταρία αυτή έχει αφαιρεθεί/παρακαμφθεί με 
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την αιτιολογία ότι δημιουργούσε προβλήματα, αλλά και λόγω του ότι είχε μικρή διάρκεια 
ζωής. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην εντοπίζονται και να εμφανίζονται στο σύστημα 
όλοι οι συναγερμοί κλεισίματος/ ανοίγματος τροφοδοσίας. 

ii. Επίσης, σε περιοχές όπου διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε κάλυψη δορυφόρου (π.χ. 
Παγασητικός Κόλπος) παρουσιαζόταν πρόβλημα στην αποστολή δεδομένων των 
συσκευών προς το Κ.Π.Α. Υπηρεσίας μας. 

iii. Λόγω της παλαιότερης τους τεχνολογίας, παρουσιάζονται τεχνικά προβλήματα  τα οποία 
επιδιορθώνουν οι τεχνικοί του ελεύθερου εμπορίου με επιτόπιες ενέργειες. Πολλές φορές, 
κατά τις επιδιορθώσεις, αφαιρείται το έλασμα που ενεργοποιούσε το συναγερμό για 
παρέμβαση στη συσκευή (tamper) και αυτό αποδεικνύεται από το ότι δεν εμφανίζονται στο 
Δορυφορικό Σύστημα Παρακολούθησης οι συναγερμοί «tamper/παρέμβαση» κατά τις 
επισκευές της ΔΣΑΕ από τεχνικό.   

iv. Σε πολλές περιπτώσεις, έχει παρατηρηθεί ότι δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση 
κλήσεων (poll) ή/και η απάντηση αυτών και επίσης η συσκευή δεν υποστηρίζει την 
αποστολή μηνύματος περί απάντησης ή όχι στην κλήση. 
 

Κατόπιν των ανωτέρω και με σκοπό την εξάλειψη των προβλημάτων και τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας του ελέγχου της αλιευτικής δραστηριότητας από  το Κέντρο 
Παρακολούθησης Αλιείας καθίσταται αναγκαία η αντικατάσταση των παλαιών συσκευών, 
προκειμένου στο μέλλον  να αποφευχθούν δυσάρεστες εξελίξεις στην απρόσκοπτη άσκηση της 
αλιευτικής δραστηριότητας λόγω προβλημάτων στη λειτουργία των συσκευών. 
 
Όσον αφορά στην καταβολή οικονομικής ενίσχυσης για την προμήθεια και εγκατάσταση συσκευών 
στα σκάφη μήκους 12-15μ., αλλά και για την αντικατάσταση των παλαιών συσκευών, σας 
γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 30/6/2016 η καταβολή από την Χώρα  στους 
δικαιούχους. Η προθεσμία  αυτή είναι ανελαστική καθόσον ορίζεται στις αποφάσεις της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2011/431/ΕΕ & 2012/294/ΕΕ) με τις οποίες εγκρίθηκε για την Ελλάδα το 
επιλέξιμο ποσό χρηματοδότησης. Μετά την λήξη της προθεσμίας, τα αδιάθετα  χρήματα θα 
επιστρέψουν στην αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνεπώς η προμήθεια και 
εγκατάσταση της συσκευής θα βαρύνει στο μέλλον  100% τον πλοιοκτήτη. 
 
Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των πλοιοκτητών προκειμένου να υποβάλλουν τις 
αιτήσεις τους για χρηματοδότηση μέχρι 30/4/2016 σύμφωνα με τις ΚΥΑ 
 

1. Την υπ’ αριθμ. 9314/150764/30-12-2013 ΚΥΑ «για τον καθορισμό υπόχρεων αλιευτικών 
σκαφών, διαδικασιών και ειδικών δικαιολογητικών παροχής και δικαιολόγησης οικονομικής 
ενίσχυσης για την αγορά και τοποθέτηση συσκευών αυτόματου εντοπισμού σε 
επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη» (Β΄ 3415)» η οποία τροποποιήθηκε με την  υπ’αριθμ. 
2576/47216/29-4-2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 813Β/6-5-15) και ισχύει  

2. Την υπ’ αριθμ. 9112.7/7/2012/27-12-2012 ΚΥΑ «για τον καθορισμό υπόχρεων αλιευτικών 
σκαφών, διαδικασιών και ειδικών δικαιολογητικών παροχής και δικαιολόγησης οικονομικής 
ενίσχυσης για την αγορά και τοποθέτηση συσκευών αυτόματου εντοπισμού σε 
επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη» (Β΄ 3589)» η οποία τροποποιήθηκε με την  υπ’αριθμ. 
2575/47216/29-4-2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 813Β/6-5-15) και ισχύει.   

 

 
 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 
ΜΑΡΙΝΑ ΠΕΤΡΟΥ 

Ε Δ: 
- Γενική Δ/νση Βιώσιμης Αλιείας 
- Δ/νση Αλ/κής Πολιτικής & Αλ/κών Πόρων 
  α)Προϊσταμένη Δ/νσης κ.Σαββοπούλου Δ. 
  β)Τμήμα 1ο  
  γ)Τμήμα 3ο  
 


