
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’  αρ. 8122.1/29/2014/ 
16-07-2014 κοινής απόφασης των Υπουργών Οι-
κονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου «Αναπροσ-
διορισμός δικαιωμάτων Λιμενικών Ταμείων και 
Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων» (Β’ 2032).

2 Ολοκλήρωση της επένδυσης της εταιρίας «ΚΩΝ. & 
ΑΝΤ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΕΙΑ ΞΗΡΟΜΕΡΙΟΥ Α.Ε», 
οριστικοποίηση του κόστους αυτής και πιστοποίη-
ση έναρξης της παραγωγικής λειτουρ γίας της μο-
νάδας που προήλθε από την επένδυση αυτή.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 3113.11/48682/21 (1)
Τροποποίηση της υπ’  αρ. 8122.1/29/2014/ 

16.07.2014 κοινής απόφασης των Υπουργών Οι-

κονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου «Αναπροσ-

διορισμός δικαιωμάτων Λιμενικών Ταμείων και 

Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων» (Β’ 2032).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 31 του ν. 1473/1984 «Ρυθμίσεις στην 

έμμεση φορολογία εισοδήματος και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 127),

β) της παρ. 11 του άρθρου 28 του ν. 2738/1999 «Συλ-
λογικές Διαπραγματεύσεις στην Δημόσια Διοίκηση, μο-
νιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 180),

γ) του ν. 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις 
θαλάσσιες ενδομεταφορές - Σύσταση Γενικής Γραμμα-
τείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής  - Μετατροπή 
Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 145),

δ) του ν. 4256/2014 «Τουριστικά πλοία και άλλες δια-
τάξεις» (Α’ 92),

ε) του ν.  4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνω-

ση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133),

στ) του άρθρου 9 «Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019,

ζ) του π.δ. 70/2015 (Α’ 114) περί ανασύστασης του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασίας 
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,

η) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181),

θ) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26),

ι) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121), και του π.δ. 62/2020 «Διορισμός 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄155),

ια) της παρ. 7 του άρθρου 20 του β.δ. της 14/19 Ιαν. 
1939 «Περί κωδικοποιήσεως των περί λιμενικών Ταμείων 
κειμένων διατάξεων» (Α’ 24),

ιβ) της υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805) και

ιγ) της υπ’ αρ. 8122.1/29/2014/16-07-2014 κοινής από-
φασης των Υπου ργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και 
Αιγαίου «Αναπροσδιορισμός δικαιωμάτων Λιμενικών 
Ταμείων και Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων» (Β’ 2032).

2. Το υπ’ αρ. 3113.11/29546/2021/23-04-2021 έγγραφο 
ΦΕΣ ΥΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠΝΕ/ΔΛΠ.

3. Την ανάγκη προσδιορισμού λιμενικών δικαιωμάτων 
για νέες κατηγορίες πλοίων/σκαφών.

4. Την υπ’ αρ. 2814.4/31414/2021/29-04-2021 εισήγη-
ση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού Π/Υ ή του 
Π/Υ φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, αποφασίζουμε:

1. Την αντικατάσταση της παρ. Β της υπ’ αρ. 8122.1/29/ 
2014/16-07-2014 κοινής απόφασης των Υπουργών Οι-
κονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου «Αναπροσδιορι-
σμός δικαιωμάτων Λιμενικών Ταμείων και Δημοτικών 
Λιμενικών Ταμείων» (Β’ 2032), ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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«Β. ΤΕΛΗ ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ
1. Χρέωση ετήσιων τελών ελλιμενισμού με πρυμνο-

δέτηση:
- Μικρών σκαφών (του ν. 4256/2014):

Μήκος Ευρώ

από 0 έως 7 μέτρα
30,00 € ανά μέτρο 
συνολικού μήκους

- Επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων (του 
ν. 4256/2014), ανεξαρτήτως μήκους:

Μήκος Ευρώ

Ανεξαρτήτως μήκους
30,00€ ανά μέτρο 
συνολικού μήκους

- Επαγγελματικών πλοίων αναψυχής:
Μήκος Ευρώ

από 7,01 μέτρα και άνω 
(του ν. 4256/2014)

73,00€ ανά μέτρο 
συνολικού μήκους

- Ιδιωτικών πλοίων αναψυχής (του ν. 4256/2014):
Μήκος Ευρώ

από 7,01 έως 10 μέτρα
150,00 € ανά μέτρο 
συνολικού μήκους

από 10,01 έως 15 μέτρα
170,00€ ανά μέτρο 
συνολικού μήκους

από 15,01 μέτρα και άνω
200,00€ ανά μέτρο 
συνολικού μήκους

- Παραδοσιακά πλοία (του ν. 4256/2014):
Μήκος Ευρώ

Ανεξαρτήτως μήκους
30,00€ ανά μέτρο 
συνολικού μήκους

2. Σκάφη τύπου Catamaran (με δύο συνδεδεμένους 
μεταξύ τους πλωτήρες) επιβαρύνονται κατά 100% επι-
πλέον των ανωτέρω χρεώσεων και σε αντιστοιχία με την 
κατηγορία στην οποία υπάγονται.

3. Το ημερήσιο τέλος του ελλιμενισμού με πρυμνοδέτη-
ση, προκύπτει από τις τιμές των ανωτέρω πινάκων πολλα-
πλασιαζόμενες επί το μήκος του πλοίου και διαιρούμενες 
με το ετήσιο αριθμό ημερών 365. Ο αριθμός που προκύπτει 
στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο δεύτερο δεκαδικό ψη-
φίο. Ως “ημερήσιο“ νοείται το από 00.01 του μεσονυκτίου 
μέχρι και 24.00 ώρες εικοσιτετράωρο χρονικό διάστημα. 
Κλάσμα ημέρας θεωρείται ως ολόκληρο εικοσιτετράωρο. 
Εφόσον η παραβολή ή πρυμνοδέτηση πλοίων/σκαφών 
της παρούσας διαρκεί έξι (6) ώρες κατ’ ανώτατο όριο και 
το χρονικό αυτό διάστημα εμπίπτει εις τα όρια δύο εικοσι-
τετράωρων, τα αντίστοιχα, κατά περίπτωση ,δικαιώματα 
υπολογίζονται μόνον για μία (1) ημέρα».

2. Την αντικατάσταση της παρ. Δ, ως εξής:
«Πλοία/σκάφη της παρούσας απόφασης, βρισκόμενα σε 

κατάσταση ακινησίας λόγω βλάβης, επιθεώρησης, κατάσχε-
σης, απαγόρευσης απόπλου (πιστοποιημένης από τη Λιμε-
νική Αρχή) για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο του ενός 
έτους, οφείλουν ειδικά τέλη ελλιμενισμού, ως ακολούθως:

- Επαγγελματικά πλοία αναψυχής, ιδιωτικά πλοία ανα-
ψυχής, επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια και παρα-
δοσιακά πλοία, ετησίως 280,00 €.

- Μικρά σκάφη, ετησίως 70,00 €».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και η ισχύς της αρχίζει από τη δημοσίευσή 
της.

  Πειραιάς, 6 Ιουλίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός  Ναυτιλίας και
Οικονομικών Νησιωτικής Πολιτικής
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ 

Ι

  (2)  
 Ολοκλήρωση της επένδυσης της εταιρίας 

«ΚΩΝ. & ΑΝΤ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΕΙΑ ΞΗΡΟ-

ΜΕΡΙΟΥ Α.Ε», οριστικοποίηση του κόστους αυ-

τής και πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής 

λειτουργίας της μονάδας που προήλθε από την 

επένδυση αυτή.

  Με την υπό στοιχεία ΠΔΕ/ΔΑΠ/184756/2107/5-7-2021 
απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας 
Έρευνας και Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδας, ολοκληρώ-
θηκε η επένδυση που έχει υπαχθεί στον ν. 3299/2004 και 
πιστοποιήθηκε η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας 
της μονάδας που προήλθε από την επένδυση αυτή, της 
εταιρίας «ΚΩΝ.& ΑΝΤ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΕΙΑ ΞΗΡΟ-
ΜΕΡΙΟΥ Α.Ε» για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της 
με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην 
επέκταση χοιροτροφικής μονάδας, στη θέση «νησί» του 
δημοτικού διαμερίσματος Ρίγανης του Δήμου Αγρινίου, 
Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.

- Το ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης οριστικοποι-
ήθηκε στο συνολικό ποσό του 1.999.689,00 ευρώ.

- Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 
499.922,25€, που αποτελεί ποσοστό 25% του συνολικού 
ύψους της ενισχυόμενης επένδυσης. 

- Το ύψος του τραπεζικού δανείου ορίζεται στο ποσό 
των 699.891,15€, που αποτελεί ποσοστό 35% του συνο-
λικού ύψους της ενισχυόμενης επένδυσης.

- Το ύψος της επιχορήγησης ορίζεται στο ποσό των 
799.875,60€, που αποτελεί ποσοστό 40% του συνολικού 
ύψους της ενισχυόμενης επένδυσης.

- Η συνολική δυναμικότητα της επένδυσης ανήλθε σε 
850 χοιρομητέρες.

- Οι συνολικές θέσεις εργασίες ανήλθαν σε 10,18 ΕΜΕ
- Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρ-

ξης της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προ-
ήλθε από την επένδυση αυτή, ορίστηκε η 29-5-2019.

- Εγκρίνεται η επιστροφή της υπ’ αρ. 486029/22-7-2013 
εγγυητικής επιστολής της Τράπεζας Πειραιώς.

Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται η γνώμη 
της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής σύμφωνα 
με τα άρθρα 27 και 85 παρ. 7 του ν. 4399/2016.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Αντιπεριφερειάρχης 

ΦΩΚΙΩΝ ΖΑΪΜΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02030130807210002*
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