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(1)
Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση στον
Rashed jalal Khlled.
Με την αριθμ. 286/2011/21−8−2014 καταλογιστική πράξη
του Δ/ντή του Ε' Τελωνείου Πειραιά καταλογίστηκαν
και επιβλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 150 παρ. 1 του
Ν.2960/2001 στον Rashed jalal Khlled ΑΦΜ 134027287, κά−
τοικος στην οδό Μαίζωνος 2 Πάτρα νύν αγνώστου δια−
μονής, για πολλαπλά τέλη ποσό 31.906,02 ευρώ (τριάντα
μία χιλ. εννιακόσια έξι ευρώ και δύο λεπτά) και πλέον
αυτού Τ. Χ. και ΟΓΑ 2,4%, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 155 παρ. 1 εδ. β & 2.θ του Τελωνειακού Κώδικα η
ανωτέρω παράβαση χαρακτηρίστηκε ως λαθρεμπορία
με υποτιμολόγηση, καθώς επιχείρησε να στερήσει το
Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση των υπ’
αυτών εισπρακτέων δασμών, φόρων και λοιπών επιβα−
ρύνσεων ποσού 10.635,34 (δέκα χιλ. εξακόσια τριάντα
πέντε ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά).
Η παραπάνω πράξη αποτελεί Τελωνειακή παράβαση
λαθρεμπόρια υπό την έννοια του άρθρου 142 παρ. 2
και 155 παρ. 1 εδ. β και 2. θ του «Εθνικού Τελωνειακού
Κώδικα Ν. 2960/2001»
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΦΛΩΡΑΤΟΣ
F
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Αριθμ. 63039
(2)
Προσθήκη πωλούμενου προϊόντος από παραγωγούς
πωλητές λαϊκών αγορών κατ' εφαρμογή της παρ. 4
του άρθρου 9 του Ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών
δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες δι−
ατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 118).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1) Της παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν.4264/2014 «Άσκηση
εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και
άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ Α΄118), όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.
1.2) Του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98) «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όρ−
γανα», όπως ισχύει.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

1.3) Του Π.Δ. 116/2014 (ΦΕΚ Α΄ 185) «Οργανισμός του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».
1.4) Του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141) «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών»
1.5) Του Π.Δ. 89/2014 (Α΄ 134) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
1.6) Του Π.Δ. 118/13 (ΦΕΚ Α΄ 152) «Τροποποίηση τον
π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Με−
ταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυ−
ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και
Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι−
κότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
αντιστοίχως»
1.7) Της με αριθμό 54169/31.10.2014 (ΦΕΚ Β' 2944) από−
φασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτή−
των στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι−
κότητας».
2. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
Στην υποπαράγραφο Α της παραγράφου 1 του άρθρου 9
του ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων
εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις » (ΦΕΚ Α΄ 118)
προστίθεται ως πωλούμενο προϊόν από τους παραγω−
γούς πωλητές λαϊκών αγορών το πολλαπλασιαστικό
υλικό καλλιεργούμενων φυτικών ειδών και κατά συνέ−
πεια στο τέλος του στοιχείου (β) της υποπαραγράφου
αυτής προστίθεται η ακόλουθη φράση: «καθώς και πολ−
λαπλασιαστικό υλικό καλλιεργούμενων φυτικών ειδών
(φυτώρια κηπευτικών, δενδρυλλίων οπωροφόρων, αμπέ−
λου), υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν ο ν. 1564/1985
(Α 185), όπως ισχύει, και οι υπουργικές αποφάσεις που
εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότησή του.»
Η παρούσα τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευση της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2014
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ

F
Αριθμ. 189401/Β2
(3)
Καθορισμός και επιχορήγηση για το οικ. έτος 2014 στο
Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) και στο Σώμα Ελ−
ληνικού Οδηγισμού (Σ.Ε.Ο.).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Α.Ν 585/68 (Φ.Ε.Κ. 225/68 τ.Α') «περί καταργήσε−
ως διατάξεων καθοριζουσών κατώτατα όρια επιχορη−
γήσεων εκ του κρατικού προϋπολογισμού προς τα Ν.Π.
Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ, Οργανισμούς και Ιδρύματα.»
β) του Ν. 338/1976 των άρθρων 1 και 2 (Φ.Ε.Κ. 136 τ.Α')
«περί οικονομικής ενισχύσεως Ν.Π.Ι.Δ. σκοπούντων την
εξωσχολική αγωγή της νεότητας και άλλων τινών συ−
ναφών διατάξεων».

γ) του Ν. 3943/2011 άρθρο 50, παρ. 8 (Φ.Ε.Κ. 66/τ.Α')
«Καταπολέμηση φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελε−
γκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητος
Υπουργείου Οικονομικών».
δ) τις διατάξεις του Ν.Δ. 123/1974 (Φ.Ε.Κ. 313/τ. Α') «περί
επαναγωγής του Σ.Ε.Π. και Σ.Ε.Ο υπό την εποπτεία του
ΥΠΑΙ.Θ.».
ε) του Ν.1066/1917 (Φ.Ε.Κ. 268/17 τ.Α') «περί ιδρύσεως
Σώματος Ελλήνων Προσκόπων.».
στ) του Π.Δ. 27/1999 (Φ.Ε.Κ. 26/99 τ.Α') «περί εγκρίσεως
Οργανισμού του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων».
2. Την πίστωση η οποία έχει διαμορφωθεί στον τα−
κτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων οικον. έτους 2014 για επιχορήγηση των
Σ.Ε.Π. και Σ.Ε.Ο. ανερχόμενη στο ποσό των τριάντα
πέντε χιλιάδων ευρώ (35.000 €) σύμφωνα με την αρ.
πρωτ. Υπουργική Απόφαση Φ.1/Α/479/191024/ΙΒ/12−12−2013
απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων,
περί κατανομής πιστώσεων τακτικού προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2014 του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων (ΑΔΑ: ΒΛΓ69−ΝΕΓ)».
3. Τις με αρ. πρ. 190442/Β2/25−11−2014 (ΑΔΑ: Β28Ξ9−38Π)
και με αρ. πρ. 1090437/Β2/25−11−2014 (ΑΔΑ:Β2349−82Λ)
δεσμεύσεις πίστωσης, αποφασίζουμε:
Α. Καθορίζουμε για το οικονομικό έτος 2014 το ύψος
της κρατικής επιχορήγησης ως εξής:
α) Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) με το ποσό των
δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 €).
β) Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού (Σ.Ε.Ο.) με το ποσό των
είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€).
Β. Επιχορηγούμε για το οικονομικό έτος 2014:
α) Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) με το ποσό των
δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 €).
β) Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού (Σ.Ε.Ο.) με το ποσό των
είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000 €).
Η συνολική δαπάνη τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000 €)
θα βαρύνει την πίστωση του φορέα 19−110 και Κ.Α.Ε
2579 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, οικονομικού έτους 2014. Η καταβολή του
ποσού θα γίνει τμηματικά εντός των ορίων των οριζο−
μένων από τα εγκεκριμένα με τις σχετικές αποφάσεις
του Υπουργού Οικονομικών, ποσοστά διάθεσης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 24 Νοεμβρίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
Αριθμ. Φ.: 514.2/2014/Σχ.: 4806
(4)
Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα Μεσολογγίου
με αριθ. 19 «Συμπλήρωση του Ειδικού Κανονισμού Λι−
μένα Μεσολογγίου με αριθμ. 17 "Καθορισμός αγκυ−
ροβολίου πλοίων στη θαλάσσια περιοχή Πλατυγια−
λίου Αστακού"».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) της περίπτωσης β' του άρθρου 156 του Κώδικα
Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου που κυρώθηκε με το άρθρο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
μόνον του ν.δ. 187/1973 (Α' 261), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
β) του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α' 102).
γ) του ν. 3922/2011 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώ−
ματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις» (Α'
35), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ) της περίπτωσης (β) της παραγράφου 4 του άρθρου
15 του π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας
και Αιγαίου» (Α' 170).
ε) του άρθρου 5 του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών»
(Α' 141), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του π.δ.
94/2012 (Α' 149) και το άρθρο 3 του π.δ. 98/2012 (Α' 160).
στ) του π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α' 153).
ζ) 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).
2. Την με αριθμ. πρωτ. 252057/304/25−09−2014 γνώμη
Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλοακαρνανίας.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
Εγκρίνουμε τον πιο κάτω Ειδικό Κανονισμό Λιμένα
Μεσολογγίου με αριθ. 19
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΜΕ ΑΡΙΘ. 19
«Συμπλήρωση του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα Μεσο−
λογγίου με αριθμ. 17
"Καθορισμός αγκυροβολίου πλοίων στη θαλάσσια πε−
ριοχή Πλατυγιαλίου Αστακού"».
Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) της περίπτωσης β' του άρθρου 156 του Κώδικα
Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου που κυρώθηκε με το άρθρο
μόνον του ν.δ. 187/1973 (Α' 261), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
β) του ν.δ. 444/1970 «Περί αρμοδιοτήτων Λιμενικού
Σώματος και σχέσεων προς τας αρμοδιότητας των Σω−
μάτων Ασφαλείας» (Α' 39).
γ) του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α' 102).
δ) του ν. 3922/2011 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώ−
ματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις»
(Α' 35), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ε) του άρθρου 5 του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών»
(Α' 141), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του π.δ.
94/2012 (Α' 149) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του
π.δ. 98/2012 (Α' 160).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του Κανονισμού
αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, εκδίδουμε τον ακόλουθο Ειδικό Κα−
νονισμό Λιμένα:
Άρθρο 1
Όρια ισχύος
Ο παρών Ειδικός Κανονισμός Λιμένα ισχύει στη θα−
λάσσια περιοχή Πλατυγιαλίου Αστακού δικαιοδοσίας
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της Λιμενικής Αρχής Πλατυγιαλίου που υπάγεται στη
Λιμενική Αρχή Μεσολογγίου, όπως αυτή καθορίζεται
από τις κείμενες διατάξεις.
Άρθρο 2
Συμπλήρωση διατάξεων Ειδικού Κανονισμού Λιμένα
με αριθμ. 17
Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του
Ειδικού Κανονισμού Λιμένα Μεσολογγίου με αριθμ. 17
που εγκρίθηκε με την αριθ. 2121/08/06/08.05.2006 απόφα−
ση Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Καθορισμός αγκυ−
ροβολίου πλοίων στη θαλάσσια περιοχή Πλατυγιαλίου
Αστακού» (Β' 687), αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Δ/Ξ − πετρελαιοφόρα και Φ/Γ πλοία τα οποία
πρόκειται να φορτοεκφορτώσουν στις εγκαταστάσεις
ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε.»
Άρθρο 3
Κυρώσεις
Οι παραβάτες του παρόντος Κανονισμού, η εκτέλεση
του οποίου ανατίθεται στη Λιμενική Αρχή Πλατυγιαλίου,
ανεξάρτητα από τις συντρέχουσες ποινικές και αστικές
ευθύνες κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται και
στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου
Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον
του ν.δ. 187/1973 (Α' 261), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ι.Π. Μεσολογγίου, 16−10−2014
Ο Λιμενάρχης
Πλωτάρχης Λ.Σ. ΣΑΚΙΡΙΑΝΟΣ Ιωάννης
Άρθρο δεύτερο
Έναρξη ισχύος
Η εφαρμογή του Ειδικού αυτού Κανονισμού Λιμένα
αρχίζει δέκα (10) ημέρες μετά τη δημοσίευση του στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 19 Νοεμβρίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

F
Αριθμ. 3122.1/4772/01
(5)
Τροποποίηση της αριθμ. 3122.1/4772/01/13−05−2014 Υπουρ−
γικής Απόφασης, περί εγκατάστασης στην Ελλάδα
γραφείου της εταιρείας OCEANBULK CARRIERS S.A.
που εδρεύει στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του A.N. 378/1968 (ΦΕΚ 82 Α/17−4−1968).
β. του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77/Α/22−4−1975)
και ιδίως την παράγραφο 1.
γ. του άρθρου 4 του Ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142/Α/31−8−1994).
δ. του άρθρου 25 του Ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α/25−7−1997).
ε. του άρθρου 34 του Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α/27−12−2005).
στ. του άρθρου 4 του Ν. 3752/2009 (ΦΕΚ 40/Α/4−3−2009).
ζ. του άρθρου 31 του Ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α/29−4−2013).
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

η. του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22−4−2005).
θ. του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α/21−6−2012) «Περί Ίδρυσης
και μετονομασίας Υπουργείων, μεταφοράς και κατάρ−
γησης υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 5 όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Π.Δ. 94/2012 (ΦΕΚ
149/Α/17−7−2012) «Περί τροποποίησης του Π.Δ. 85/2012
«Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και
κατάργηση υπηρεσιών» (Α' 141)» και τροποποιήθηκε με
το άρθρο 3 Π.Δ. 98/2012 (ΦΕΚ 160/Α/10−8−2012).
ι. του Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153 Α΄/25−06−2013) «Περί Διο−
ρισμού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
ια. της αριθ. 3122.18/03/13/11−12−2013 (ΦΕΚ 3263 Β') κοι−
νής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών − Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας − Ναυτιλίας και Αιγαίου και των
αριθ. 1246.3/5/94/1−12−1994 (ΦΕΚ 919 Β) και 1246.3/6/94/1−
12−1994 (ΦΕΚ 919 Β) κοινών αποφάσεων των Υπουργών
Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυ−
τιλίας,
ιβ. της αριθ. 5111.01/45/2012/26−07−2012 Κοινής Απόφα−
σης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ναυτιλίας
και Αιγαίου «Περί διορισμού Γενικού Γραμματέα του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (ΦΕΚ 353 ΥΟΔΔ).
ιγ. της αριθ. 3122.1/4772/01/13−05−2014 Υ.Α. (ΦΕΚ 1352/
Β/28−5−2014).
2. Το αριθ. 6750429/11 −11 −2014 παράβολο ΔΟΥ ΠΛΟΙΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΑ.
3. Την από 12 Νοεμβρίου 2014 αίτηση της εταιρείας
OCEANBULK CARRIERS S.A. για τροποποίηση της από−
φασης εγκατάστασης ως προς την επωνυμία.
4. Την από 07 Νοεμβρίου 2014 βεβαίωση του Ανα−
πληρωτή Εφόρου του τηρούντος το Μητρώο των
Εταιρειών της Δημοκρατίας νήσων ΜΑΡΣΑΛ από την
οποία προκύπτει ότι κατεχωρήθη νόμιμα στα νησιά
ΜΑΡΣΑΛ η αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας από
OCEANBULK CARRIERS S.A. (παλαιά επωνυμία) σε
Oceanbulk Container Management S.A. (νέα επωνυμία),
αποφασίζουμε:
1. Τροποποιούμε την αριθ. 3122.1/4772/01/13−05−2014
(ΦΕΚ 1352/Β/28−5−2014) Απόφαση του Υπουργού Ναυ−
τιλίας και Αιγαίου περί εγκατάστασης στην Ελλάδα
γραφείου της εταιρείας OCEANBULK CARRIERS S.A.
που εδρεύει στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ ως προς την επωνυμία
από OCEANBULK CARRIERS S.A. (παλαιά επωνυμία) σε
Oceanbulk Container Management S.A. (νέα επωνυμία).
2. Η εταιρεία υποχρεούται, εντός ενός (1) μηνός από
την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης αυτής
στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, να καταθέσει στο
Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Δ/νση
Κεφαλαίων Εξωτερικού) νέα εγγυητική επιστολή προς
αντικατάσταση της προηγούμενης ή τροποποιητική
πράξη αυτής, στο κείμενο της οποίας θα αναφέρεται η
αρχική εγκριτική απόφαση εγκατάστασης με τις μετέ−
πειτα αποφάσεις τροποποίησης της, συμπεριλαμβανο−
μένης της παρούσας απόφασης.
3. Για τα υπόλοιπα ισχύει η παραπάνω 3122.1/4772/01/13−
05−2014 (ΦΕΚ 1352/Β/28−5−2014) Υπουργική Απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 26 Νοεμβρίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

Αριθμ. 3122.1/2436/47/22720
(6)
Ανάκληση της αριθ. 1241.2436/15/22720/16−12−1997 Κοι−
νής Υπουργικής Απόφασης, Περί Εγκατάστασης
στην Ελλάδα Γραφείου της Εταιρείας OSG SHIP
MANAGEMENT (GR) LTD με έδρα στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του A.N. 378/1968 (ΦΕΚ 82 Α/17−4−1968).
β. του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77/Α/22−4−1975)
και ιδίως την παράγραφο 1.
γ. του άρθρου 4 του Ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142/Α/31−8−1994).
δ. του άρθρου 25 του Ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α/25−7−1997).
ε. του άρθρου 34 του Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α/27−12−2005).
στ. του άρθρου 4 του Ν. 3752/2009 (ΦΕΚ 40/Α/4−3−2009).
ζ. του άρθρου 31 του Ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α/29−4−2013).
η. του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22−4−2005).
θ. του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α/21−6−2012) «Περί Ίδρυσης
και μετονομασίας Υπουργείων, μεταφοράς και κατάρ−
γησης υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 5 όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Π.Δ. 94/2012 (ΦΕΚ
149/Α/17−7−2012) «Περί τροποποίησης του Π.Δ. 85/2012
«Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και
κατάργηση υπηρεσιών» (Α' 141)» και τροποποιήθηκε με
το άρθρο 3 Π.Δ. 98/2012 (ΦΕΚ 160/Α/10−8−2012).
ι. του Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153 Α΄/25−06−2013) «Περί Διο−
ρισμού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
ια. της αριθ. 3122.18/03/13/11−12−2013 (ΦΕΚ 3263 Β') κοι−
νής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών − Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας − Ναυτιλίας και Αιγαίου και των
αριθ. 1246.3/5/94/1−12−1994 (ΦΕΚ 919 Β) και 1246.3/6/94/
1−12−1994 (ΦΕΚ 919 Β) κοινών αποφάσεων των Υπουρ−
γών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής
Ναυτιλίας.
ιβ. της αριθ. 5111.01/45/2012/26−07−2012 Κοινής Απόφα−
σης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ναυτιλίας
και Αιγαίου «Περί διορισμού Γενικού Γραμματέα του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (ΦΕΚ 353 ΥΟΔΔ).
ιγ. της αριθ. 1241.2436/15/22720/16−12−1997 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ
304/ΤΑΠΣ/29−12−1997, 33/ΤΑΠΣ/ 28−2−2005, 168/ΤΑΠΣ/
29−8−2005 και 2255/Β/4−11−2008).
2. Την από 10 Νοεμβρίου 2014 αίτηση της εταιρείας
OSG SHIP MANAGEMENT (GR) LTD (πρώην STELMAR
TANKERS (MANAGEMENT) LTD) με την οποία ζήτησε
την ανάκληση της άδειας εγκατάστασης του γραφείου
της στην Ελλάδα, αποφασίζουμε:
1. Ανακαλούμε την αριθ. 1241.2436/15/22720/16−12−1997
κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και
Εμπορικής Ναυτιλίας (ΦΕΚ 304/ΤΑΠΣ/29−12−1997) όπως
έχει τροποποιηθεί (ΦΕΚ 33/ΤΑΠ Σ/28−2−2005, 168/ΤΑΠ
Σ/29−8−2005 και 2255/Β/4−11−2008) σχετικά με την εγκα−
τάσταση στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις των
A.N. 378/1968 και Ν. 27/1975, Ν. 814/1978, Ν. 2234/1994,
Ν. 3752/2009, Ν. 4150/2013, γραφείου της εταιρείας
OSG SHIP MANAGEMENT (GR) LTD (πρώην STELMAR
TANKERS (MANAGEMENT) LTD) με έδρα στα νησιά
ΜΑΡΣΑΛ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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2. Η παραπάνω εταιρεία υποχρεώνεται, σύμφωνα με
το άρθρο 23 του Ν. 1360/1983, να εκπληρώσει τις κάθε
είδους υποχρεώσεις της με το Δημόσιο, μέσα σε 2 μήνες
από την έκδοση της παρούσης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ανάλογη πίστωση θα εγγραφεί και στον προϋπολογισμό
χρήσης 2015 του Δήμου Βοΐου.
(Αριθμ. βεβαίωσης πίστωσης της Οικονομικής Υπηρε−
σίας του Δήμου Βοΐου: 23497/08−10−2014)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 26 Νοεμβρίου 2014

Κοζάνη, 21 Νοεμβρίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

F
Αριθμ. 65468/3731
(7)
Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχων Δήμου Βοΐου.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ− ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1 .Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7−6−2010) «Νέα Αρχι−
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
β) Του Π.Δ./τος 141/2010 (ΦΕΚ 234/τ. Α΄/27−12−2010)
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου
− Δυτικής Μακεδονίας».
γ) Του Νόμου 344/1976 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Περί ληξιαρχικών
πράξεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ) Του Ν. 2307/1995 (ΦΕΚ 113/τ. Α΄) «Προσαρμογή νο−
μοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις
διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις».
2. Την υπ' αριθ. 127080/57510/21−12−2010 (ΦΕΚ 1984/τ. Β')
Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
3 Την υπ' αριθ. 1566/22045/24−09−2014 Απόφαση του
Δημάρχου Βοΐου, με την οποία αναθέτει την άσκηση
καθηκόντων ληξιάρχων στις Δημοτικές ενότητες του
Δήμου Βοΐου.
5. Την υπ' αριθ. 23497/08−10−2014 βεβαίωση πίστωσης
της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Βοΐου, αποφα−
σίζουμε:
Την ανάθεση της άσκησης καθηκόντων ληξιάρχων
στις δημοτικές ενότητες του Δήμου Βοΐου, στους κάτωθι
υπαλλήλους ως εξής:
1. Ζυμάρα Ιωάννα του Σπυρίδωνα, κλάδου ΔΕ.1 Διοικη−
τικού, με βαθμό Γ', στην Δημοτική Ενότητα Σιάτιστας.
2. Δαλαπάσχου Μαρία του Δημητρίου, κλάδου ΔΕ.1
Διοικητικού με βαθμό Γ', στην Δημοτική Ενότητα Ασκίου.
3. Μουτσούλη Βασιλική του Βασιλείου, κλάδου ΔΕ.1
Διοικητικού με βαθμό Γ', στην Δημοτική Ενότητα Νε−
άπολης.
4. Σακελλάρη Αικατερίνη του Χαρισίου, κλάδου ΔΕ.1
Διοικητικού με βαθμό Δ', στην Δημοτική Ενότητα Τσο−
τυλίου.
5. Βεζύρη Δήμο του Σωτηρίου, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού
με βαθμό Γ', στην Δημοτική Ενότητα Πενταλόφου.
Για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας των λη−
ξιάρχων των Δ.Ε. του Δήμου Βοΐου, Ζυμάρα Ιωάννα,
Δαλαπάσχου Μαρία, Μουτσούλη Βασιλική, Σακελλάρη
Αικατερίνη, Βεζύρη Δήμο, έχει προβλεφθεί αντίστοιχη
πίστωση στον ΚΑΕ 10.6012.01 ποσού «8.499,20» €, στον
προϋπολογισμό του τρέχοντος οικονομικού έτους 2014.

Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΤΑΞΑ
F
Αριθμ. 67697/3851
(8)
Αντικατάσταση και ορισμός νέου Ληξιάρχου της δημο−
τικής ενότητας Αγίας Τριάδος του Δήμου Καστοριάς.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ − ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1 .Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7−6−2010) «Νέα Αρχι−
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
β) Του Π.Δ./τος 141/2010 (ΦΕΚ 234/τ. Α΄/27−12−2010)
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου
− Δυτικής Μακεδονίας».
γ) Του Νόμου 344/1976 (ΦΕΚ 143 Α') «Περί ληξιαρχικών
πράξεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ) Του Νόμου 2307/1995 (ΦΕΚ 113/τ. Α') «Προσαρμογή
νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις
διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις».
2. Την υπ' αριθ. 127080/57510/21−12−2010 (ΦΕΚ 1984/τ.Β')
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλ. Διακυβέρνησης.
3. Την υπ' αριθ. 399/2014 με α.π 38215/14−11−2014 Από−
φαση του Δημάρχου Καστοριάς.
4. Την υπ' αριθ. 39003/19−11−2014 Βεβαίωση της Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Καστοριάς.
5. Την υπ' αριθ. 29703/12−09−2014 Βεβαίωση της Δ/
νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Καστοριάς, απο−
φασίζουμε:
Την ανάθεση της άσκησης καθηκόντων ληξιάρχου στη
δημοτική ενότητα Αγίας Τριάδας του Δήμου Καστοριάς,
στον υπάλληλο του Δήμου Καστοριάς Μπάκαρη Ζήση
του Χρήστου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Δ, λόγω
συνταξιοδότησης του υπαλλήλου Καπατασίδη Κυριάκου
του Αθανασίου, ο οποίος εκτελούσε καθήκοντα ληξι−
άρχου (ΦΕΚ 2711 /τ. Β/10−10−2014) στη δημοτική ενότητα
Αγίας Τριάδας.
Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επι−
πρόσθετη δαπάνη. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αρίθμ.
29703/12−09−2014 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών Δήμου Καστοριάς.
(Αριθμ. βεβ. πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπη−
ρεσιών του Δήμου Καστοριάς: 39003/19−11−2014).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κοζάνη, 21 Νοεμβρίου 2014
Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΤΑΞΑ

38260

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθμ. οικ 5985
(9)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θρά−
κης, για το έτος 2015.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 159, 282 και 253 του Ν.
3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α') « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του Ν. 2738/1999
(ΦΕΚ 180/Α/1999) όπως ισχύουν σήμερα.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ
226/Α/2011) καθώς και την υπ’ αριθμ. 2/78400/0022/14−
11−2011 εγκύκλιο της 22ης Διεύθυνσης Μισθολογίου του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασια−
κή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του με−
σοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής
2012−2015».
4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 176 του
ν. 4261/2014 (ΦΕΚ 107/Α) καθώς και την υπ'αριθμ.
οικ.2/41768/0022/20−5−2014 εγκύκλιο του ΓΛΚ «Κοινοποίη−
ση διατάξεων περί τροποποίησης της παρ. 1 του άρθρου
20 του ν. 4024/2011 σχετικά με την υπερωριακή εργασία».
5. Το Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α/27−12−2010) «Οργανισμός
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».
6. Την υπ' αριθμ. 2/7093/0022/2004 απόφαση (ΦΕΚ 215/
Β/5−2−2004) « Επέκταση των διατάξεων του Ν. 3205/2003
στο προσωπικό σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.».
7. Την με αριθμ. πρωτ. 2/16606/0022/24−4−2009 εγκύκλιο
της 22ης Διεύθυνσης Μισθολογίου του Γενικού Λογιστη−
ρίου του Κράτους «Υπερωριακή απασχόληση προσωπι−
κού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου,
των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.».
8. Την ανάγκη κάλυψης εκτάκτων υπηρεσιακών ανα−
γκών για το έτος 2015 α) του Γραφείου Περιφερειάρχη
β) του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ροδόπης γ] της
Διεύθυνσης Διοίκησης δ) της Διεύθυνσης Διαφάνειας
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ε) της Διεύθυνσης
Οικονομικού στ) της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας
και ζ) του τμήματος ΠΑΜ − ΠΣΕΑ δεδομένου ότι υπάρχει
σοβαρότατη έλλειψη προσωπικού για τη στελέχωση των
υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας
ΑΜΘ, των αυξημένων αρμοδιοτήτων και του όγκου ερ−
γασίας.
9. Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση των παρα−
πάνω εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών οι υπάλληλοι
ασχολήθηκαν και εξακολουθούν να ασχολούνται πέραν
του κανονικού ωραρίου εργασίας, δεδομένου ότι δεν
είναι δυνατό να διεκπεραιωθούν οι εργασίες εντός του
κανονικού ωραρίου εργασίας.
10. Το γεγονός ότι για την παραπάνω υπερωριακή
απασχόληση έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις
στον Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2015 της
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στον
ειδικό φορέα 0072 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακε−
δονίας και Θράκης, εγκρίνουμε:
Την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοι−
βή, κατά τις απογευματινές ώρες για εξηνταένα (61)

συνολικά υπαλλήλους της ΠΑΜΘ Το ύψος της δαπάνης
που θα προκύψει θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 και υπολογί−
ζεται ως εξής:
Α΄ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΜΘ
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ δεκατρείς (13)
ΦΟΡΕΑΣ 0072
ΚΑΕ: 0511 ΠΟΣΟ 18.000,00 €
Β΄ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ:
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ τρεις (3)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
τέσσερεις (4)
ΤΜΗΜΑ ΠΑΜ−ΠΣΕΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ένας (1)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥ−
ΒΕΡΝΗΣΗΣ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ επτά (7)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ δεκαοκτώ (18)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ δεκαπέντε (15)
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 48
ΦΟΡΕΑΣ 0072
ΚΑΕ: 0511 ΠΟΣΟ 75.000,00 €
• Οι ώρες απογευματινής απασχόλησης ορίζονται
κατά ανώτατο όριο σε είκοσι (20) ώρες το μήνα για
κάθε υπάλληλο, ήτοι 1.220 (61*20) ώρες το μήνα και
ετησίως 14.640 (1220*12) ώρες.
• Για κάθε υπηρεσία της Περιφέρειας Ανατολικής Μα−
κεδονίας και Θράκης από τις προαναφερόμενες θα εκ−
δοθεί απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής
απασχόλησης, στην οποία θα αναφέρονται ονομαστικά
οι συμμετέχοντες υπάλληλοι, το αντικείμενο απασχό−
λησης, το χρονικό διάστημα και οι ώρες απασχόλησης
για τον κάθε ένα, κατά μήνα.
• Ο Προϊστάμενος της κάθε Υπηρεσίας θα βεβαιώνει
την υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων και θα
τηρείται ειδικό βιβλίο για το υπερωριακά παρασχεθέν
έργο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κομοτηνή, 26 Νοεμβρίου 2014
Ο Περιφερειάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ
F
Αριθμ. 130024/11636
(10)
Τροποποίηση της αριθ. 114823/10205/22−10−2014 (ΦΕΚ
2978/τ.Β/4−11−2014) απόφασης περί εξουσιοδότησης
υπογραφής «Με Εντολή Εκτελεστικού Γραµµατέα».
Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1 Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 242 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α./7−6−2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Απο−
κεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης»,
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 παρ. 11 του
ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α). β) του άρθρου 45 παρ. 7 του
ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/τ.Α/16.6.2011) «Για την ηλεκτρονική
διακυβέρνηση κ.α. διατάξεις»
γ) του π.δ. 130/2010 (ΦΕΚ 223/τ.Α/27−12−2010) «Οργα−
νισµός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου»
2. Την αριθ. 114823/10205/22−10−2014 (ΦΕΚ 2978/τ.Β/
4−11−2014) απόφαση του Εκτελεστικού Γραµµατέα της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
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3. Την ανάγκη ταχύτερης διεκπεραίωσης των διοικη−
τικών υποθέσεων.
4. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού της
Περιφέρειας, αποφασίζουμε:
Τροποποιούµε την αριθ. 114823/10205/22−10−2014 (ΦΕΚ
2978/τ.Β/ 4−11−2014) απόφασή µας και εξουσιοδοτούµε
την Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού − Οικο−
νοµικού ∆ωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
να υπογράφει «Με Εντολή Εκτελεστικού Γραµµατέα»
τις αποφάσεις οι οποίες αφορούν στη χορήγηση των
κάτωθι αδειών του ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α/9−2−2007)
«Υπαλληλικός Κώδικας» για τους υπαλλήλους των υπη−
ρεσιών των Π.Ε. ∆ωδεκανήσου και συγκεκριµένα των
αδειών άνευ αποδοχών του άρθρου 51, των αδειών µη−
τρότητας του άρθρου 52, των αδειών διευκολύνσεων
υπαλλήλων µε οικογενειακές υποχρεώσεις του άρθρου
53 (πλην αυτών που αφορούν στην παρακολούθηση της
σχολικής επίδοσης τέκνου), των αναρρωτικών αδειών
του κεφαλαίου Ζ και των αδειών υπηρεσιακής εκπαί−
δευσης του άρθρου 58.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθµ. 114823/10205/22−10−
2014 (ΦΕΚ 2978/τ.Β/4−11−2014) απόφασή µας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

ότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων» (Α΄ 197).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 «Κατάρ−
γηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου
και του ευρύτερου δημόσιου τομέα − Σύσταση Γενικής
Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 16).
6. Την με αριθ. 1273/24−12−2007 απόφαση του Υπουρ−
γού ΠΕΧΩΔΕ «Κανονισμός λειτουργίας Υπηρεσιών και
Προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού
Σαμαριάς» (Β΄ 88/2007),
7. Το γεγονός ότι το ύψος της προκαλούμενης, από την
απόφαση αυτή, δαπάνης, για το έτος 2014, προβλέπεται
να ανέλθει στο ποσό των 6.311,00 € και είναι σε βάρος
του έργου «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότη−
τας του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς» που χρηματοδοτεί−
ται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007−2013 (ΕΣΠΑ), αποφασίζουμε:
Α. Εγκρίνεται η υπερωριακή απασχόληση με αμοι−
βή κατά τις νυχτερινές ώρες, προς συμπλήρωση της
υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, των υπαλλήλων
του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς για
το έτος 2014.
Αναλυτικά οι ώρες απασχόλησης των υπαλλήλων ανά
τομέα, του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Σα−
μαριάς, για το έτος 2014) είναι:

Ερµούπολη, 25 Νοεμβρίου 2014
Ο εκτελεστικός Γραμματέας
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΙΑ∆ΑΣ
F
Αριθμ. 1016/4.8.2014
(11)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή κατά
τις νυχτερινές ώρες, προς συμπλήρωση της υπο−
χρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, των υπαλλήλων
του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 «Συντα−
ξιοδοτικές Ρυθμίσεις, Ενιαίο Μισθολόγιο − Βαθμολόγιο
− εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής
του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατη−
γικής 2012 − 2015» με τις τροποποιήσεις αυτού.
2. Το με απ. πρωτ. 30896/24−06−2014 έγγραφο της Δ/
νσης Νομοθετικού Έργου του Υ.ΠΕ.Κ.Α.
3. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 12 του άρθρου 45 του
Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την β
αυτοδιοίκηση και την ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/
εκ» (Α΄85)
4. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 «Χωρο−
ταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες
διατάξεις» (Α' 207), όπως το άρθρο αυτό συμπληρώθηκε
από το άρθρο 13 του ν. 3044/2002 «Μεταφορά συντε−
λεστή δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδι−

Αναλυτική κατάσταση υπολογισμού ωρών υπερωρίας προς
συμπλήρωση υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας
(Νυκτερινές περιπολίες)

ΤΜΗΜΑ

Νυχτερινές
Αριθμός
περιπολίες
υπαλλή−
Νύχτες/
λων
μήνα

Ώρες Νυχτερινής πε−
ριπολίας για το έτος
2014 (προς συμπλή−
Συνολικές ρωση υποχρεωτικής
ανθρωπο− εβρομαδιαίας εργα−
ημέρες
σίας)
(Ανθρωποημέρες
*8 ώρες)

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΟ−
ΠΤΕΥΣΗΣ,
ΦΥΛΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΦΑΡ−
ΜΟΓΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙ−
ΣΗΣ

9

3 (ΔΕ)

27

216

Η ως άνω νυχτερινή απασχόληση εγκρίνεται για το
λόγο ότι προσωπικό αυτής της ειδικότητας πραγμα−
τοποιεί νυχτερινές περιπολίες για την αποτροπή περι−
στατικών λαθροθηρίας, λαθροϋλοτομίας και παράνομης
συλλογής αυτοφυών ειδών χλωρίδας.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Χανιά, 4 Αυγούστου 2014
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΠΕΤΡΟΣ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Β΄

300 €

80 €

30 €

Γ΄

50 €

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ΄

110 €

−

30 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02032860912140008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

