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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.Υ. 3113.1.3141/1/2012 (1)
 Τροποποίηση της εγκριτικής πράξης 3113.1.3141/2008/

19.5.2008 για το φορτηγό πλοίο «ΝΤΕΖΕΡΤ ΓΙΟΥΝΙΤΥ» 
Νηολογίου Πειραιά 11730, ΔΔΣ/SZOK.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη: 
α. Το άρθρο 13 του Ν.Δ. 2687/53 «περί επενδύσεως και 

προστασίας Κεφαλαίων εξωτερικού» (ΦΕΚ 317 Α΄/53), σε 
συνδυασμό με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 
του ίδιου Ν. Δ/τος.

β. Το Ν.Δ. 2928/54 «περί αυθεντικής ερμηνείας του 
άρθρου 13 του Ν.Δ. 2687/53 περί επενδύσεως και προ−
στασίας Κεφαλαίων εξωτερικού» (ΦΕΚ 163 Α΄/54).

γ. Τις ομόφωνες γνωμοδοτήσεις της Ολομέλειας του 
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με αριθμ. 513.7.5.1955 
και 967/22.9.1956.

δ. Τις διατάξεις του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄/2005).

ε. Τις διατάξεις των Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του 
Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου 
Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυ−
ξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονο−
μίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» (ΦΕΚ Α΄ 213), 
189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων 
των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 221), 50/2010 «Ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του 
Π.Δ. 189/2009» (ΦΕΚ Α΄ 221), 96/2010 «Σύσταση Υπουργείου 
Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός 
των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων 
των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 170) και 127/2010 «Ανακατανομή 
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αρμοδιοτήτων των Υπουργείων, Προστασίας του Πολίτη 
και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας» (ΦΕΚ
Α 214) και 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερι−
κών, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υποθέσεων, 
Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας...» (ΦΕΚ Α΄ 147).

στ. Την αριθμ. Υ25/6.12.2011 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών 
Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή 
Οικονόμου» (ΦΕΚ Β΄ 2792).

ζ. Την αριθμ. 12966/19.3.2012 κοινή απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας Αθανάσιο Μωραΐτη» (ΦΕΚ Β΄ 810).

η. Την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών − Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησι−
ωτικής Πολιτικής με αριθμ. 3113.1.3141/2008/19.5.2008 για 
την έγκριση των όρων από τους οποίους διέπεται το 
νηολογημένο, σύμφωνα με το Ν.Δ. 2687/53, φορτηγό 
πλοίο «ΝΤΕΖΕΡΤ ΓΙΟΥΝΙΤΥ» Νηολογίου Πειραιά 11730, 
ΔΔΣ/SZOK».

θ. Την από 4.1.2012 αίτηση της εταιρείας «ATLANTIC 
BULK CARRIERS MANAGEMENT LTD.» η οποία είναι εκ−
πρόσωπος στην Ελλάδα της πλοιοκτήτριας εταιρείας 
«ΝΤΕΖΕΡΤ ΠΟΥΝΙΤΥ ΕΙΔΙΚΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ», με 
την οποία ζητεί την τροποποίηση του όρου 8 της πιο 
πάνω εγκριτικής πράξης.

ι. Το Πιστοποιητικό του Κ.Λ. Πειραιά/Νηολόγια με 
αριθμ. 1705/20.12.2011 από το οποίο προκύπτει ότι το πιο 
πάνω πλοίο βαρύνεται με μία (1) προτιμώμενη υποθή−
κη υπέρ της Τραπεζικής Εταιρείας «THE ROYAL BANK 
OF SCOTLAND PLC» για ποσό δολαρίων ΗΠΑ τριάντα 
τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι χιλιάδων
(U.S. $ 34.320.000) και μία (1) προτιμώμενη υποθήκη υπέρ 
της προαναφερθείσας Τραπεζικής Εταιρείας για ποσό 
δολαρίων ΗΠΑ εκατόν εβδομήντα ενός εκατομμυρίων 
τριακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων (U.S. $ 171.355.000).

ια. Την από 22−12−2011 επιστολή της πιο πάνω Τρα−
πεζικής Εταιρείας η οποία είναι ενυπόθηκη δανείστρια 
και συναινεί για την τροποποίηση του όρου 8 της πιο 
πάνω εγκριτικής πράξης.

ιβ. Το ΩΠ: 241233/01−12 σήμα ΥΠΑΑΝ/ΔΝΕΡ 1ο, απο−
φασίζουμε:

Την τροποποίηση του όρου 8 της εγκριτικής απόφα−
σης με αριθμό 3113.1.3141/2008/19.5.2008 (ΦΕΚ 998 Β΄/
29.5.2008), που αφορά το πλοίο «ΝΤΕΖΕΡΤ ΓΙΟΥΝΙΤΥ» 
Νηολογίου Πειραιά 11730, ΔΔΣ/SZOK και εγκρίνουμε 
την αντικατάσταση αυτού ως ακολούθως:

8. Η οργανική σύνθεση πληρώματος του πλοίου ολικής 
χωρητικότητας 29152 κόρων το οποίο φέρει μηχανή 
εσωτερικής καύσεως 9480 KW και είναι εφοδιασμένο με 
πλήρως αυτοματοποιημένες συσκευές και μηχανήματα 
και χαρακτηρισμένο από τον παρακολουθούντα αυτό 
νηογνώμονα με το οικείο σύμβολο αυτοματισμού ότι 
έχει τη δυνατότητα λειτουργίας του μηχανοστασίου του 
πλήρως ανεπάνδρωτου επί 24ώρου βάσεως καθορίζεται 
ως ακολούθως:

Πλοίαρχος ένας (1) − Υποπλοίαρχος ένας (1) − Ανθυπο−
πλοίαρχοι δύο (2) − Ναύκληρος ένας (1) − Ναύτες τρεις (3) 
− Μηχανικός Άλφα ένας (1) − Μηχανικός Βήτα ένας (1) − 

Μηχανικός Γάμα ένας (1) − Ηλεκτρολόγος ή σπουδαστής 
Μηχανικός ΑΕΝ ένας (1) − Μάγειρος ένας (1) − Βοηθός 
Θαλαμηπόλου ένας (1) − Σύνολο δεκατέσσερις (14).

Σε περίπτωση που το πλοίο παύσει να είναι χαρακτη−
ρισμένο και να λειτουργεί ως πλήρως αυτοματοποιημένο 
η σύνθεση παύει να είναι η πιο πάνω καθοριζόμενη.

Α.1. Κατά παρέκκλιση των οικείων διατάξεων, εκ της 
οργανικής συνθέσεως τουλάχιστον τέσσερις (4) ναυ−
τικοί θα είναι Έλληνες συμπεριλαμβανομένου και του 
πλοιάρχου, ο οποίος σε κάθε περίπτωση θα είναι Έλ−
ληνας.

Επιπλέον των ανωτέρω ναυτολογείται και ένας σπου−
δαστής ΑΕΝ πλοίαρχος ή μηχανικός, εφόσον προσφέρε−
ται. Εφόσον ναυτολογείται σπουδαστής ΑΕΝ Μηχανικός, 
όπως προβλέπεται εναλλακτικά στην οργανική σύνθεση 
πληρώματος του πλοίου, ικανοποιείται και η πιο πάνω 
απαίτηση.

Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην παράγραφο 
Α2, δικαιολογείται η μη συμμόρφωση προς τις πιο πάνω 
απαιτήσεις κατά ένα μόνο εκ των αναφερομένων στα 
πιο πάνω εδάφια, πλην του πλοιάρχου, η οποία δεν 
μπορεί να υπερβαίνει συνολικά το ένα έκτο (1/6) του 
χρόνου ισχύος εκάστου ναυτολογίου και όχι παραπάνω 
από τριάντα (30) ημέρες. Οι παράγραφοι Α2 έως Α4, Β, 
Γ, Δ, Ε, ΣΤ, και Ζ του όρου 8 παραμένουν ως έχουν.

Επίσης στην παραπάνω εγκριτική απόφαση και συγκε−
κριμένα στην παράγραφο θ. του προοιμίου εγκρίνουμε 
την αντικατάσταση των αναφερόμενων κόρων ολικής 
και καθαρής χωρητικότητας σε 29152 και 22005 αντί−
στοιχα, καθώς και του αναφερόμενου στον όρο 1 ποσού 
λιρών Αγγλίας της εγγυητικής επιστολής σε σαράντα 
οκτώ χιλιάδες εξακόσιες (£ 48.600).

Η ισχύς αυτής της απόφασης που θα δημοσιευτεί στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα κοινοποιηθεί για 
εκτέλεση, αρχίζει από της υπογραφής υπό του Υπουρ−
γού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας του 
σήματος με το οποίο γνωστοποιείται στον πλοίαρχο 
ο καθορισμός της οργανικής σύνθεσης πληρώματος 
του πλοίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 10 Aπριλίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΥΦΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

F
Αριθμ. Φ.Υ. 3113.1.3142/1/2012 (2)
    Τροποποίηση της εγκριτικής πράξης 3113.1.3142/2008/

19.5.2008 για το φορτηγό πλοίο «ΝΤΕΖΕΡΤ ΜΕΛΟ−
ΝΤΥ» Νηολογίου Πειραιά 11731, ΔΔΣ/SWUI.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη: 
α. Το άρθρο 13 του Ν.Δ. 2687/53 «περί επενδύσεως και 

προστασίας Κεφαλαίων εξωτερικού» (ΦΕΚ 317 A΄/53), σε 
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συνδυασμό με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 
του ίδιου Ν. Δ/τος.

β. Το Ν.Δ. 2928/54 «περί αυθεντικής ερμηνείας του 
άρθρου 13 του Ν.Δ. 2687/53 «περί επενδύσεως και προ−
στασίας Κεφαλαίων εξωτερικού» (ΦΕΚ 163 Α΄/54).

γ. Τις ομόφωνες γνωμοδοτήσεις της Ολομέλειας του 
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με αριθμ. 513.7.5.1955 
και 967/22.9.1956.

δ. Τις διατάξεις του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄/2005).

ε. Τις διατάξεις των Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του 
Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου 
Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυ−
ξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονο−
μίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» (ΦΕΚ Α΄ 213), 
189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων 
των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 221), 50/2010 «Ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του 
Π.Δ. 189/2009» (ΦΕΚ Α΄ 221), 96/2010 «Σύσταση Υπουργείου 
Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός 
των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων 
των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 170) και 127/2010 «Ανακατα−
νομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων, Προστασίας του 
Πολίτη και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας» 
(ΦΕΚ Α΄ 214) και 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου 
Εσωτερικών, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υπο−
θέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας...» (ΦΕΚ Α΄ 147).

στ. Την αριθμ. Υ25/6.12.2011 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών 
Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή 
Οικονόμου» (ΦΕΚ Β΄ 2792).

ζ. Την αριθμ. 12966/19.3.2012 κοινή απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας Αθανάσιο Μωραΐτη» (ΦΕΚ Β΄ 810).

η. Την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών − Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νη−
σιωτικής Πολιτικής με αριθμ. 3113.1.3142/2008/19.5.2008 
για την έγκριση των όρων από τους οποίους διέπεται 
το νηολογημένο, σύμφωνα με το Ν.Δ. 2687/53, φορτηγό 
πλοίο «ΝΤΕΖΕΡΤ ΜΕΛΟΝΤΥ» Νηολογίου Πειραιά 11731, 
ΔΔΣ/SWUI.

θ. Την από 4.1.2012 αίτηση της εταιρείας «ATLANTIC 
BULK CARRIERS MANAGEMENT LTD.» η οποία είναι εκ−
πρόσωπος στην Ελλάδα της πλοιοκτήτριας εταιρείας 
«ΝΤΕΖΕΡΤ ΜΕΛΟΝΤΥ ΕΙΔΙΚΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ», με 
την οποία ζητεί την τροποποίηση του όρου 8 της πιο 
πάνω εγκριτικής πράξης.

ι. Το Πιστοποιητικό του Κ.Λ. Πειραιά/Νηολόγια με 
αριθμ. 1706/20.12.2011 από το οποίο προκύπτει ότι το 
πιο πάνω πλοίο βαρύνεται με μία (1) προτιμώμενη υπο−
θήκη υπέρ της Τραπεζικής Εταιρείας «THE ROYAL BANK 
OF SCOTLAND PLC» για ποσό δολαρίων ΗΠΑ τριάντα 
τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι χιλιάδων 
(U.S. $ 34.320.000) και με μία (1) προτιμώμενη υποθή−
κη υπέρ της προαναφερθείσας Τραπεζικής Εταιρείας 
για ποσό δολαρίων ΗΠΑ εκατόν εβδομήντα ενός εκα−

τομμυρίων τριακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων (U.S. $ 
171.355.000).

ια. Την από 22−12−2011 επιστολή της πιο πάνω Τρα−
πεζικής Εταιρείας η οποία είναι ενυπόθηκη δανείστρια 
και συναινεί για την τροποποίηση του όρου 8 της πιο 
πάνω εγκριτικής πράξης.

ιβ. Το ΩΠ: 241230/01−12 σήμα ΥΠΑΑΝ/ΔΝΕΡ 1ο, απο−
φασίζουμε:

Την τροποποίηση του όρου 8 της εγκριτικής απόφα−
σης με αριθμό 3113.1.3142/2008/19.5.2008 (ΦΕΚ 1007 Β΄/
30.5.2008), που αφορά το πλοίο «ΝΤΕΖΕΡΤ ΜΕΛΟΝΤΥ» 
Νηολογίου Πειραιά 11731, ΔΔΣ/SWUI και εγκρίνουμε την 
αντικατάσταση αυτού ως ακολούθως:

8. Η οργανική σύνθεση πληρώματος του πλοίου ολικής 
χωρητικότητας 29152 κόρων το οποίο φέρει μηχανή 
εσωτερικής καύσεως 9480 KW και είναι εφοδιασμένο με 
πλήρως αυτοματοποιημένες συσκευές και μηχανήματα 
και χαρακτηρισμένο από τον παρακολουθούντα αυτό 
νηογνώμονα με το οικείο σύμβολο αυτοματισμού ότι 
έχει τη δυνατότητα λειτουργίας του μηχανοστασίου του 
πλήρως ανεπάνδρωτου επί 24ώρου βάσεως καθορίζεται 
ως ακολούθως:

Πλοίαρχος ένας (1) − Υποπλοίαρχος ένας (1) − Ανθυπο−
πλοίαρχοι δύο (2) − Ναύκληρος ένας (1) − Ναύτες τρεις (3) 
− Μηχανικός Άλφα ένας (1) − Μηχανικός Βήτα ένας (1) − 
Μηχανικός Γάμα ένας (1) − Ηλεκτρολόγος ή σπουδαστής 
Μηχανικός ΑΕΝ ένας (1) − Μάγειρος ένας (1) − Βοηθός 
Θαλαμηπόλου ένας (1) − Σύνολο δεκατέσσερις (14).

Σε περίπτωση που το πλοίο παύσει να είναι χαρακτη−
ρισμένο και να λειτουργεί ως πλήρως αυτοματοποιημένο 
η σύνθεση παύει να είναι η πιο πάνω καθοριζόμενη.

Α. 1. Κατά παρέκκλιση των οικείων διατάξεων, εκ της 
οργανικής συνθέσεως τουλάχιστον τέσσερις (4) ναυτικοί 
θα είναι Έλληνες συμπεριλαμβανομένου και του πλοιάρ−
χου, ο οποίος σε κάθε περίπτωση θα είναι Έλληνας.

Επιπλέον των ανωτέρω ναυτολογείται και ένας σπου−
δαστής ΑΕΝ πλοίαρχος ή μηχανικός, εφόσον προσφέρε−
ται. Εφόσον ναυτολογείται σπουδαστής ΑΕΝ Μηχανικός, 
όπως προβλέπεται εναλλακτικά στην οργανική σύνθεση 
πληρώματος του πλοίου, ικανοποιείται και η πιο πάνω 
απαίτηση.

Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην παράγραφο 
Α2, δικαιολογείται η μη συμμόρφωση προς τις πιο πάνω 
απαιτήσεις κατά ένα μόνο εκ των αναφερομένων στα 
πιο πάνω εδάφια, πλην του πλοιάρχου, η οποία δεν 
μπορεί να υπερβαίνει συνολικά το ένα έκτο (1/6) του 
χρόνου ισχύος εκάστου ναυτολογίου και όχι παραπάνω 
από τριάντα (30) ημέρες. Οι παράγραφοι Α2 έως Α4, Β, 
Γ, Δ, Ε, ΣΤ, και Ζ του όρου 8 παραμένουν ως έχουν.

Επίσης στην παραπάνω εγκριτική απόφαση και συγκε−
κριμένα στην παράγραφο θ. του προοιμίου εγκρίνουμε 
την αντικατάσταση των αναφερόμενων κόρων ολικής 
και καθαρής χωρητικότητας σε 29152 και 22005 αντί−
στοιχα, καθώς και του αναφερόμενου στον όρο 1 ποσού 
λιρών Αγγλίας της εγγυητικής επιστολής σε σαράντα 
οκτώ χιλιάδες εξακόσιες (£ 48.600).

Η ισχύς αυτής της απόφασης που θα δημοσιευτεί στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα κοινοποιηθεί για εκτέ−
λεση, αρχίζει από της υπογραφής υπό του Υπουργού Ανά−
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας του σήματος 
με το οποίο γνωστοποιείται στον πλοίαρχο ο καθορισμός 
της οργανικής σύνθεσης πληρώματος του πλοίου.



20310 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Πειραιάς, 10 Aπριλίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΥΦΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

F
   Αριθμ. Φ.Υ. 3113.1.3120/1/2012 (3)
Τροποποίηση της εγκριτικής πράξης 3113.1.3120/2007/12−

02−2008 για το φορτηγό πλοίο «ΝΤΕΖΕΡΤ ΣΕΡΕΝΙΤΥ» 
Νηολογίου Πειραιά 11703, ΔΔΣ/SVPM.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

    Έχοντας υπόψη: 
α. Το άρθρο 13 του Ν.Δ. 2687/53 «περί επενδύσεως και 

προστασίας Κεφαλαίων εξωτερικού» (ΦΕΚ 317 A΄/53), σε 
συνδυασμό με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 
του ίδιου Ν. Δ/τος.

β. Το Ν.Δ. 2928/54 «περί αυθεντικής ερμηνείας του 
άρθρου 13 του Ν.Δ. 2687/53» περί επενδύσεως και προ−
στασίας Κεφαλαίων εξωτερικού» (ΦΕΚ 163 Α΄/54).

γ. Τις ομόφωνες γνωμοδοτήσεις της Ολομέλειας του 
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με αριθμ. 513.7.5.1955 
και 967/22.9.1956.

δ. Τις διατάξεις του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄/2005).

ε. Τις διατάξεις των Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του 
Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου 
Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυ−
ξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονο−
μίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» (ΦΕΚ Α΄ 213), 
189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων 
των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 221), 50/2010 «Ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του 
Π.Δ. 189/2009» (ΦΕΚ Α΄ 221), 96/2010 «Σύσταση Υπουργείου 
Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός 
των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων 
των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 170) και 127/2010 «Ανακατα−
νομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων, Προστασίας του 
Πολίτη και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας» 
(ΦΕΚ Α΄ 214) και 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου 
Εσωτερικών, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υπο−
θέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας...» (ΦΕΚ Α΄ 147).

στ. Την αριθμ. Υ25/6.12.2011 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών 
Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή 
Οικονόμου» (ΦΕΚ Β΄ 2792).

ζ. Την αριθμ. 12966/19.3.2012 κοινή απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 

Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας Αθανάσιο Μωραΐτη» (ΦΕΚ Β΄ 810).

η. Την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών − Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νη−
σιωτικής Πολιτικής με αριθμ. 3113.1.3120/2007/12.2.2008 
για την έγκριση των όρων από τους οποίους διέπεται 
το νηολογημένο, σύμφωνα με το Ν.Δ. 2687/53, φορτηγό 
πλοίο «ΝΤΕΖΕΡΤ ΣΕΡΕΝΙΤΥ» Νηολογίου Πειραιά 11703, 
ΔΔΣ/SVPM».

θ. Την από 4.1.2012 αίτηση της εταιρείας «ATLANTIC 
BULK CARRIERS MANAGEMENT LTD.» η οποία είναι εκ−
πρόσωπος στην Ελλάδα της πλοιοκτήτριας εταιρείας 
«ΝΤΕΖΕΡΤ ΣΕΡΕΝΙΤΥ ΕΙΔΙΚΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ», με 
την οποία ζητεί την τροποποίηση του όρου 8 της πιο 
πάνω εγκριτικής πράξης.

ι. Το Πιστοποιητικό του Κ.Λ. Πειραιά/Νηολόγια με 
αριθμ. 1707/20.12.2011 από το οποίο προκύπτει ότι το 
πιο πάνω πλοίο βαρύνεται με μία (1) προτιμώμενη υπο−
θήκη υπέρ της Τραπεζικής Εταιρείας «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για ποσό δολαρίων ΗΠΑ τριάντα 
έξι εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων 
πεντακοσίων (U.S. $ 36.437.500).

ια. Την από 21−12−2011 επιστολή της πιο πάνω Τραπε−
ζικής Εταιρείας η οποία είναι ενυπόθηκη δανείστρια και 
συναινεί για την τροποποίηση του όρου 8 της πιο πάνω 
εγκριτικής πράξης.

ιβ. Το ΩΠ: 241232/01−12 σήμα ΥΠΑΑΝ/ΔΝΕΡ 1o, απο−
φασίζουμε: 

Την τροποποίηση του όρου 8 της εγκριτικής απόφα−
σης με αριθμό 3113.1.3120/2007/12.2.2008 (ΦΕΚ 338 Β΄/
3.3.2008), που αφορά το πλοίο «ΝΤΕΖΕΡΤ ΣΕΡΕΝΙΤΥ» 
Νηολογίου Πειραιά 11703, ΔΔΣ/SVPM και εγκρίνουμε 
την αντικατάσταση αυτού ως ακολούθως:

8. Η οργανική σύνθεση πληρώματος του πλοίου ολικής 
χωρητικότητας 29152 κόρων το οποίο φέρει μηχανή 
εσωτερικής καύσεως 9480 KW και είναι εφοδιασμένο με 
πλήρως αυτοματοποιημένες συσκευές και μηχανήματα 
και χαρακτηρισμένο από τον παρακολουθούντα αυτό 
νηογνώμονα με το οικείο σύμβολο αυτοματισμού ότι 
έχει τη δυνατότητα λειτουργίας του μηχανοστασίου του 
πλήρως ανεπάνδρωτου επί 24ώρου βάσεως καθορίζεται 
ως ακολούθως:

Πλοίαρχος ένας (1) − Υποπλοίαρχος ένας (1) − Ανθυπο−
πλοίαρχοι δύο (2) − Ναύκληρος ένας (1) − Ναύτες τρεις (3) 
− Μηχανικός Άλφα ένας (1) − Μηχανικός Βήτα ένας (1) − 
Μηχανικός Γάμα ένας (1) − Ηλεκτρολόγος ή σπουδαστής 
Μηχανικός ΑΕΝ ένας (1) − Μάγειρος ένας (1) − Βοηθός 
Θαλαμηπόλου ένας (1) − Σύνολο δεκατέσσερις (14).

Σε περίπτωση που το πλοίο παύσει να είναι χαρακτη−
ρισμένο και να λειτουργεί ως πλήρως αυτοματοποιημένο 
η σύνθεση παύει να είναι η πιο πάνω καθοριζόμενη.

Α.1. Κατά παρέκκλιση των οικείων διατάξεων, εκ της 
οργανικής συνθέσεως τουλάχιστον τέσσερις (4) ναυ−
τικοί θα είναι Έλληνες συμπεριλαμβανομένου και του 
πλοιάρχου, ο οποίος σε κάθε περίπτωση θα είναι Έλ−
ληνας.

Επιπλέον των ανωτέρω ναυτολογείται και ένας σπου−
δαστής ΑΕΝ πλοίαρχος ή μηχανικός, εφόσον προσφέρε−
ται. Εφόσον ναυτολογείται σπουδαστής ΑΕΝ Μηχανικός, 
όπως προβλέπεται εναλλακτικά στην οργανική σύνθεση 
πληρώματος του πλοίου, ικανοποιείται και η πιο πάνω 
απαίτηση.



Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην παράγραφο 
Α2, δικαιολογείται η μη συμμόρφωση προς τις πιο πάνω 
απαιτήσεις κατά ένα μόνο εκ των αναφερομένων στα 
πιο πάνω εδάφια, πλην του πλοιάρχου, η οποία δεν 
μπορεί να υπερβαίνει συνολικά το ένα έκτο (1/6) του 
χρόνου ισχύος εκάστου ναυτολογίου και όχι παραπάνω 
από τριάντα (30) ημέρες. Οι παράγραφοι Α2 έως Α4, Β, 
Γ, Δ, Ε, ΣΤ, και Ζ του όρου 8 παραμένουν ως έχουν.

Επίσης στην παραπάνω εγκριτική απόφαση και συγκε−
κριμένα στην παράγραφο θ. του προοιμίου εγκρίνουμε 
την αντικατάσταση των αναφερόμενων κόρων ολικής 
και καθαρής χωρητικότητας σε 29152 και 22005 αντί−
στοιχα, καθώς και του αναφερόμενου στον όρο 1 ποσού 
λιρών Αγγλίας της εγγυητικής επιστολής σε σαράντα 
οκτώ χιλιάδες εξακόσιες (£ 48.600).

Η ισχύς αυτής της απόφασης που θα δημοσιευτεί στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα κοινοποιηθεί για 
εκτέλεση, αρχίζει από της υπογραφής υπό του Υπουρ−
γού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας του 
σήματος με το οποίο γνωστοποιείται στον πλοίαρχο 
ο καθορισμός της οργανικής σύνθεσης πληρώματος 
του πλοίου.

  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 10 Aπριλίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΥΦΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

F
Αριθμ. Δ3−Γ/7136 (4)
Τροποποίηση της απόφασής με αριθμό Δ3−Γ/3089/

17−3−2010 (ΦΕΚ 456/Β/16−4−2010) «Εγκατάσταση και 
διαδρομή του Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίε−
σης σε έκταση συνολικού εμβαδού 408.391 τ.μ. «Στε−
φάνη−Βαρνάβας−Αλιβέρι» στις περιοχές των Δήμων 
Αυλώνος και Καλάμου καθώς και των Κοινοτήτων 
Μαλακάσης, Μαρκοπούλου Ωρωπού, Καπανδριτίου 
και Βαρνάβα της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής» 
ως προς το Τμήμα από Κ124C1 έως Κ136Β1 στην πε−
ριοχή της Τοπικής Κοινότητας Βαρνάβα του Δήμου 
Μαραθώνος συνολικού εμβαδού 6.815 τ.μ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22−04−2005) «Κωδικοποί−

ηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερ−
νητικά Όργανα».

2. Το Π.Δ. 381/1989 (ΦΕΚ 168/Α/16−09−1989) «Οργανισμός 
του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολο−
γίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την 2876/07−10−2009 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ 2234/Β/07−10−2009). 

4. Το Π.Δ. 63/2011 περί διορισμού Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών (ΦΕΚ 145/17−06−2011).

5. Το Π.Δ. 189/2009 περί καθορισμού και ανακατανομής 

αρμοδιοτήτων των Υπουργείων (ΦΕΚ 221/Α/05−11−2009) 
και ιδίως το άρθρο 6 αυτού.

6. Το Π.Δ. 24/2010 περί ανακαθορισμού των αρμοδι−
οτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του Π.Δ. 
189/2009 (ΦΕΚ 56/Α/15−04−2010).

7. Το άρθρο 4 του Ν. 1929/1991 (ΦΕΚ 19/Α/15−02−1991) 
«Διαρρυθμίσεις στον ενιαίο φόρο κατανάλωσης των 
πετρελαιοειδών προϊόντων και άλλες διατάξεις», το 
άρθρο 19 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10−09−1992) «Ρύθ−
μιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των 
διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των 
επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών 
και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» καθώς 
και τις διατάξεις των Νόμων 2289/95, 3335/05, 3734/09 
και 4001/11, με τους οποίους τροποποιήθηκε ο Νόμος 
1929/91. 

8. Το άρθρο 7 του Ν. 3428/2005 (ΦΕΚ 313/Α/27−12−2005) 
«Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου», σύμφωνα με 
τα οποία μεταβιβάσθηκε από τη Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε., με απόσπα−
ση, ο κλάδος του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου 
(ΕΣΦΑ) στο Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού 
Αερίου Α.Ε. με διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε».

9. Το Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/22−8−2011) «Για τη λει−
τουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού 
Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και Δίκτυα Μεταφοράς 
Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» και ειδικότερα 
τα άρθρα 67, 68 και 154.

10. Το Π.Δ. 33/2007 (ΦΕΚ 31/Α/20−02−2007) “Σύσταση 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Διαχειριστής 
Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε.» και έγκριση 
του Καταστατικού της” καθώς και το έγγραφο με αριθμό 
6667/07/30−03−2007 της Διεύθυνσης Ανωνύμων Εταιρει−
ών του Κεντρικού Τομέα της Νομαρχίας Αθηνών για 
την ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών με βάση τις διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/1920 
της Απόφασης Σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την ως άνω επωνυμία και το διακριτικό τίτλο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. 
Α.Ε.

11. Το ΦΕΚ 2322/τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε./04−04−2007 στο οποίο 
δημοσιεύθηκε ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο 
Ανωνύμων Εταιρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εται−
ρείας με την επωνυμία «Διαχειριστής Εθνικού Συστήμα−
τος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό 
τίτλο «ΔΕΣΦΑ Α.Ε.» και το ΦΕΚ 3060/Τεύχος ΑΕ και 
ΕΠΕ/10−05−2007, στο οποίο δημοσιεύθηκε ανακοίνωση 
καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοι−
χείων της ως άνω εταιρείας.

12. Το άρθρο 1 του Ν. 367/1976 (ΦΕΚ 162/Α/25−06−1976) 
«Περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως ακινήτων προς 
ανεύρεση κλπ. υδρογονανθράκων».

13. Το άρθρο έβδομο του Ν. 1769/1988 (ΦΕΚ 66/Α/
07–04−1988) «Κύρωση της από 9ης Δεκεμβρίου 1987 τρο−
ποποιητικής σύμβασης μεταξύ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟ−
ΣΙΟΥ και των Εταιρειών DENISON MINES LIMITED, (…) και 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ – ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Ε. και των 
παραρτημάτων της 1, 2, 3, και 4 και ρύθμιση ζητημάτων 
υδρογονανθράκων». 

14. Το άρθρο 29 του Ν. 3734/2009 (ΦΕΚ 8/Α/28−01−2009) 
«Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων 
χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχε−
τικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες 
διατάξεις».
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15. Τα άρθρα 3 και 4 του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/
16−10−1986) «Για την Προστασία Περιβάλλοντος», όπως 
τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τα άρθρα 1 και 
2 του Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/25−04−2002) «Εναρμόνιση 
του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., 
διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα 
υδατορέματα και άλλες διατάξεις».

16. Την απόφαση με αριθμό 196735/9−3−2012 του Γε−
νικού Διευθυντή Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περι−
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Τροπο−
ποίηση της υπ. αρ. 145111/01.10.09 Απόφασης Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων του Αγωγού Φυσικού Αερίου 
Υψηλής Πίεσης: ΣΤΕΦΑΝΗ−ΒΑΡΝΑΒΑΣ−ΑΛΙΒΕΡΙ για την 
τροφοδοσία του ΘΗΣ Αλιβερίου».

17. Την απόφασή μας με αριθμό Δ3−Γ/3089/17−3−2010 
(ΦΕΚ 456/Β/16−4−2010) «Εγκατάσταση και διαδρομή του 
Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης σε έκταση συ−
νολικού εμβαδού 408.391 τ.μ. “Στεφάνη−Βαρνάβας−Αλι−
βέρι” στις περιοχές των Δήμων Αυλώνος και Καλάμου 
καθώς και των Κοινοτήτων Μαλακάσης, Μαρκοπούλου 
Ωρωπού, Καπανδριτίου και Βαρνάβα της Νομαρχίας 
Ανατολικής Αττικής».

18. Την αίτηση με αριθμό 050940/26−3−2012 (αριθ. πρωτ. 
ΥΠΕΚΑ 7136/27−3−2012) καθώς και την συνημμένη σε αυτή 
αιτιολογική έκθεση της εταιρείας «Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.» για 
τροποποίηση της προαναφερόμενης (α/α 17) απόφασης 
ως προς το Τμήμα από Κ124C1 έως Κ136Β1 στην περιοχή 
της Τοπικής Κοινότητας Βαρνάβα του Δήμου Μαραθώ−
νος συνολικού εμβαδού 6.815 τ.μ.

19. Την απόφαση με αριθμό 52306/25−11−2011 (ΦΕΚ 2741/
B/25−11−2011) του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πε−
ριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Καθο−
ρισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ιωάννη Μανιάτη».

20. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

α) την τροποποίηση της απόφασής μας με αριθμό Δ3−
Γ/3089/17−3−2010 (ΦΕΚ 456/Β/16−4−2010) «Εγκατάσταση 
και διαδρομή του Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίε−
σης σε έκταση συνολικού εμβαδού 408.391 τ.μ. “Στεφάνη−
Βαρνάβας−Αλιβέρι” στις περιοχές των Δήμων Αυλώνος 
και Καλάμου καθώς και των Κοινοτήτων Μαλακάσης, 
Μαρκοπούλου Ωρωπού, Καπανδριτίου και Βαρνάβα της 
Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής» ως προς το Τμήμα από 
Κ124C1 έως Κ136Β1 στην περιοχή της Τοπικής Κοινότη−
τας Βαρνάβα του Δήμου Μαραθώνος, σε έκταση συνολι−
κού εμβαδού 6.815 τ.μ., όπως αυτή έχει προσδιορισθεί και 
απεικονίζεται στα Κτηματολογικά Διαγράμματα κλίμα−
κας 1:1.000 που συντάχθηκαν από τον Διπλωματούχο Το−
πογράφο Μηχανικό Ηλία Γ. Γεωργούντζο την 22−3−2012
(Φύλλα 5), τα οποία αναφέρονται στη συνέχεια και, με 
τον αντίστοιχο διορθωμένο Κτηματολογικό Πίνακα, 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής της απόφασης:

1) Σx. 8079−630−00−91−59 /Κ=1:1000/Φύλλο 3 από 3/Αναθ. 
2/ 22.03.2012

2) Σx. 8079−630−00−91−60 /Κ=1:1000/Φύλλο 3 από 3/Αναθ. 
2/ 22.03.2012

3) Σx. 8079−630−00−91−61 /Κ=1:1000/Φύλλο 3 από 3/Αναθ. 
2/ 22.03.2012

4) Σx. 8079−630−00−91−61Α/Κ=1:1000/Φύλλο 3 από 3/
Αναθ. 2/ 22.03.2012

5) Σx. 8079−630−00−91−62 /Κ=1:1000/Φύλλο 3 από 3/Αναθ. 
2/ 22.03.2012

β) Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης εγκα−
τάστασης και διαδρομής του παραπάνω Αγωγού Φυ−
σικού Αερίου, μπορεί να αρχίσει η ελεύθερη εκτέλεση 
του έργου και οποιαδήποτε εκκρεμοδικία δεν την ανα−
στέλλει (περ. ζ, παρ. 1 άρθρου 4 του Ν. 1929/1991, όπως 
τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 14 
του Ν. 2289/1995).

γ) Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφασή μας με αριθμό 
Δ3−Γ/3089/17−3−2010 (ΦΕΚ 456/Β/16−4−2010).

δ) Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 9 Απριλίου 2012

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

F
    Αριθμ. Φ 17.1.1/401 (5)
Καθορισμός Εργασίας Πέραν της Υποχρεωτικής του 

Προσωπικού της Υπηρεσίας Ασύλου για το έτος 
2012.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 1 παρ. 2α του ν. 2469/1997 «Περιορισμός 

και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών 
δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38).

β. Του άρθρου 38 παρ. 1 του ν. 3986/2011 «Επείγοντα 
μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσι−
ονομικής Στρατηγικής 2012−2015» (Α΄ 152).

γ. Του άρθρου 4 παρ. 2 του ν. 4024/2011 «Συνταξιο−
δοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο− βαθμολόγιο, ερ−
γασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του 
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 
2012−2015». (Α΄ 226).

δ. Την υπ’ αριθ. Φ17.1/οικ.220/05−03−2012 «Έκδοση από−
φασης Διατάκτη για την κατανομή των Πιστώσεων Προ−
ϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 του οικείου φορέα 
σε επιμέρους κωδικούς αριθμούς εξόδων».

2. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκα−
λείται δαπάνη για το έτος 2012 κατά προσέγγιση ποσού 
δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €) που θα καλυφθεί από 
την πίστωση του ΚΑΕ 0511 «Αποζημίωση για υπερωριακή 
εργασία» του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας Ασύλου, 
Ε.Φ. 43−630 οικονομικού έτους 2012.

3. Την υπ’ αριθ. 2/13953/28−03−2012 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών περί μεταβολών εκτελούμενου 
προϋπολογισμού της Υπηρεσίας Ασύλου.

4. α) Την επιτακτική ανάγκη έναρξης εφαρμογής της δια−
δικασίας ασύλου καθώς και την επείγουσα ανάγκη σύστα−
σης και λειτουργίας των περιφερειακών της γραφείων.

β) Τη σωστή διαχείριση του ζητήματος των πολιτικών 
προσφύγων με σεβασμό στις διεθνείς υποχρεώσεις για 
προστασία εκείνων που πραγματικά διώκονται ή αντι−
μετωπίζουν σοβαρούς κινδύνους, 

γ) Το υπέρμετρο και δυσανάλογο βάρος που επιφέρει 
στη χώρα η εφαρμογή του κανονισμού Δουβλίνο II.

δ) το γεγονός ότι το προσφυγικό πρόβλημα δεν είναι 
μόνο ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων άλλα επηρεάζει 
άμεσα την εθνική ασφάλεια της χώρας και

ε) Το γεγονός ότι τα ανωτέρω αναγραφόμενα απαι−
τούν από το προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας 
Ασύλου και των Περιφερειακών της Γραφείων να ερ−
γάζεται υπό εξαιρετικές και έκτακτες συνθήκες πέ−
ραν του ωραρίου της ημερήσιας απασχόλησης ώστε 
να ανταπεξέρχεται έγκαιρα και αποτελεσματικά στο 
έργο της εφαρμογής της νομοθεσίας περί ασύλου και 
λοιπών μορφών διεθνούς προστασίας των αλλοδαπών 
και ανιθαγενών καθώς και την εν γένει συμβολή της στο 
σχεδιασμό και τη διαμόρφωση της εθνικής πολιτικής 
ασύλου, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασί−
ας, πέραν της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής για τους 
υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου και των 
Περιφερειακών της Γραφείων προς αντιμετώπιση εκτά−
κτων και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών κατά το 
έτος 2012.

2. Καθορίζουμε ως αριθμό υπαλλήλων τους δεκατρείς 
(13), οι οποίοι θα απασχοληθούν περίπου δύο χιλιάδες 
τριακόσιες σαράντα (2.340) ώρες συνολικά και όχι πέραν 
των είκοσι (20) ωρών το μήνα για κάθε υπάλληλο, ως 
ακολούθως:

α) Υπερωριακή απογευματινή εργασία (μέχρι 22η ώρα) 
20 ώρες μηνιαίως.

3. Η απόφαση αυτή ισχύει ένα μήνα πριν τη δημοσί−
ευσή της και έως 31 Δεκεμβρίου 2012.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Απριλίου 2012

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΘΩΝΑΣ

F
Αριθμ. 12139/11526 (6)
Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας 

κατά τις Κυριακές και αργίες της Διεύθυνσης Τεχνι−
κών Υπηρεσιών του Δήμου Βύρωνα. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του πδ 135/2010 «Οργανισμός της Αποκε−

ντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (ΦΕΚ 228/Α/27−12−2010). 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα 

αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α/07−06−2010).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.3584/2007 «Κύρω−
ση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/28−06−2007).

4. Την υπ’ αριθ. 103/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Βύρωνα περί 24ωρης λειτουργίας καθώς και λει−
τουργίας κατά τις Κυριακές και αργίες της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βύρωνα, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε την 24ωρη λειτουργία καθώς τη λει−
τουργία τις Κυριακές και αργίες της Διεύθυνσης Τε−
χνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βύρωνα, λόγω της ιδι−
ομορφίας των αντικειμένων της (παρεμβάσεις για 
αποκατάσταση βλαβών στο οδικό δίκτυο, στα δίκτυα 
ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης − αποχέτευσης, εκτέλεση 
εργασιών, επίβλεψη έργων, υποστήριξη όλων των εκδη−
λώσεων του Δήμου κλτ), όπως αναφέρεται στην υπ’ αρ. 
103/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα. 
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη ύψους 30.000,00 € περίπου σε βάρος του προ−
ϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 του Δήμου που θα 
βαρύνει τους ΚΑ: 30.6012.0001 και 30.6022.0001, ανάλογη 
δε δαπάνη ύψους 40.000,00 € περίπου θα προκληθεί και 
τα επόμενα έτη που θα βαρύνει τους ίδιους κωδικούς. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 2 Απριλίου 2012

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 20314−13



    Αριθμ. οικ. 14429/13491 (7)
Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. 50000/14−12−2010 (ΦΕΚ 

2084/Β/31−12−2010) διαπιστωτικής πράξης του Γενι−
κού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής περί «Μετάτα−
ξης των υπαλλήλων του ΚΕΠ Κερατσινίου της τέως 
Ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών− Πειραι−
ώς στο Δήμο Κερατσινίου, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 8 του αρ. 257 του ν.3852/2010». 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 257 παρ.2α και 95 παρ.5 

του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρό−
γραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 257 παρ. 8 του ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλι−
κράτης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98 Α’) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

4. Το με αρ. πρωτ.3704/10−12−2010 έγγραφο της Ενιαίας 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών Πειραιώς με το 
οποίο βεβαιώνεται ότι οι υπάλληλοι των ΚΕΠ της πρώην 
Ε.Ν.Α Αθηνών − Πειραιώς των οποίων οι φάκελοι απε−
στάλησαν στην Περιφέρεια Αττικής με το αριθ. πρωτ. 
3665/9−12−2010 έγγραφο της Ε.Ν.Α Αθηνών − Πειραιώς, 
υπηρετούσαν στις 7−6−2010 στην πρώην Ε.Ν.Α Αθηνών 
− Πειραιώς.

5. Την αριθμ. πρωτ. οικ. 50000/14−12−2010 (ΦΕΚ 2084/
Β/31−12−2010) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ−
ρειας Αττικής με την οποία διαπιστώθηκε η αυτοδίκαιη 
μετάταξη οκτώ (8) υπαλλήλων του ΚΕΠ Κερατσινίου 
της τέως Ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών 
− Πειραιώς στον Δήμο Κερατσινίου σε συνιστώμενες 
προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχου κλάδου/ αντίστοι−
χης ειδικότητας της υπηρεσίας αυτής και με το βαθμό 
που κατέχουν.

6. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 
257 παρ. 8 του Ν. 3852/2010 το προσωπικό που υπηρε−
τούσε μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν. 3852/2010 (δηλαδή 
μέχρι 7−6−2010) στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών των 
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, με οποιαδήποτε σχέση 
εργασίας, μετατάσσεται με την ίδια σχέση εργασίας 
στον Δήμο, όπου αυτά λειτουργούσαν, κατ’ ανάλογη 
εφαρμογή των παρ. 2α, 3, 4, 5, 6, και 7 του όρθρου 257 
του Ν. 3852/2010.

7. Το γεγονός ότι οι εν λόγω μεταταχθέντες υπάλ−
ληλοι κατείχαν μόνιμες θέσεις, σύμφωνα με τα ΦΕΚ 
10Β/10−1−2006, ΦΕΚ 294/Β/5−3−2007 και ΦΕΚ 1889/Β/4−
9−2009 από τα οποία προκύπτει ότι είχαν συσταθεί 
μόνιμες θέσεις προσωπικού για τους υπαλλήλους των 
ΚΕΠ, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. πρωτ. οικ. 50000/14−12−2010 
(ΦΕΚ 2084/Β/31−12−2010) πράξη του Γ.Γ. Περιφέρειας Ατ−
τικής και διαπιστώνουμε ότι οι κατωτέρω υπάλληλοι 
των ΚΕΠ Κερατσινίου της πρώην Ενιαίας Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Αθηνών − Πειραιώς μετατάσσονται με 
την ίδια σχέση εργασίας (μόνιμο προσωπικό) στον Δήμο 
Κερατσινίου− Δραπετσώνας:

1. ΒΕΡΣΗ ΜΑΡΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.
2. ΓΕΩΡΓΟΥΣΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.
3. ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΜΑΡΙΝΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ.
4. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ.
5. ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ.
6. ΣΟΥΛΤΑΝΗ ΑΙΜΙΛΙΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ.
7. ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
8. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ.
Κατά τα λοιπά η αριθμ. πρωτ. οικ. 50000/14−12−2010 

(ΦΕΚ 2084/Β/31−12−2010) διαπιστωτική πράξη του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής παραμένει ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 2 Απριλίου 2012

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. οικ.26108 (8)
Συγκρότηση Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ−ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − 
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

β) του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54 Α΄) «Πειθαρχικό Δίκαιο 
Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλ−
λήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» και τις 
ειδικότερες των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου όγδοου και 
των παρ. 7 και 13 του άρθρου ένατου αυτού.

γ) του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α/27−10−2011), «Συνταξιο−
δοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, ερ−
γασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του 
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 
2012−2015» και τις ειδικότερες του Δεύτερου Κεφαλαίου 
αυτού, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του 
άρθρου τρίτου του Ν. 4057/2012.

δ) του Ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α΄) «Σύστημα επιλογής 
προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και 
αξιοκρατικά κριτήρια − Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου 
Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π) και λοιπές διατάξεις», 
όπως αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις δι−
ατάξεις του Ν. 4057/2012.

ε) των άρθρων 158, 160−162 του Ν. 3528/2007 «Κύρωση 
του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικη−
τικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Α΄ 26), 
όπως αντικαταστάθηκαν και καταργήθηκαν με το άρθρο 
δεύτερο του Ν. 3839/2010 (για όσα θέματα δεν ρυθμί−
ζονται από τις ως άνω διατάξεις) και το άρθρου όγδοο 
και ένατο του Ν. 4057/2012.

στ) της παραγράφου Β 4 του άρθρου 40 του Ν. 1884/1990 
(ΦΕΚ 81 Α΄), όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της 
παρ. 13 του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012.

2. Το Π.Δ 142/27−12−2010, «Οργανισμός της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης Μακεδονίας− Θράκης», (ΦΕΚ 235 Α΄).

3. Το Π.Δ. 19/2011 (ΦΕΚ 51/14−3−2011 τ. Α΄) «Όροι και 
προϋποθέσεις για την επιλογή προσωπικού ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου σε θέσεις προϊσταμένων ορ−
γανικών μονάδων».

20314−14 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 



4. Της αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/16−9−1988 (ΦΕΚ 684 Β΄)
«Τρόπος, διαδικασία και προϋποθέσεις εκλογής των εκ−
προσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια 
του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των νομι−
κών προσώπων δημοσίου δικαίου» όπως αυτή τροποποι−
ήθηκε με τις αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/54/11988/7.12.1988 (ΦΕΚ 
876 Β΄), ΔΙΔΑΔ/Φ.37/165/30179/3.9.1990 (ΦΕΚ 562 Β΄) και 
ΔΙΔΑΔ/Φ.37.9/19516/26.9.2001 (ΦΕΚ 1246 Β΄) υπουργικές 
αποφάσεις σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 
5 της αριθμ. 47993/13−12 2011 (ΦΕΚ 2926 Β΄) υπουργικής 
απόφασης «Εκλογή αιρετών εκπροσώπων στα Συμβού−
λια Επιλογής Προϊσταμένων και στα Υπηρεσιακά Συμ−
βούλια των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων».

5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού γιατί, βάσει της παρ. 1 του άρθρου 7 
του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄) τα Υπηρεσιακά Συμβούλια 
λειτουργούν εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας 
των οικείων Υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από 
υπερωριακή απασχόληση και δεν καταβάλλεται καμία 
πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση στα μέλη τους, ενώ 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 21 του 
Ν. 4024/2011 τα κάθε είδους μόνιμα ή προσωρινού χαρα−
κτήρα συλλογικά όργανα (συμβούλια, επιτροπές, ομάδες 
εργασίας κ.λπ.) του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., και 
των Ο.Τ.Α., τα οποία προβλέπονται από τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις ή συνιστώνται και συγκροτούνται 
με διοικητικές πράξεις λειτουργούν εντός του κανονικού 
ωραρίου εργασίας των οικείων Υπηρεσιών ή σε χρόνο 
που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση και δεν 
καταβάλλεται καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση 
στα μέλη τους, αποφασίζουμε:

1. Συγκροτούμε στην έδρα της Αποκεντρωμένη Διοί−
κηση Μακεδονίας − Θράκης (Α.Δ.Μ. − Θ.), πενταμελές 
Συμβούλιο Επιλογής Προϊοταμένων (Σ.Ε.Π), ως εξής: 

α) Δύο (2) προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων της 
Α.Δ.Μ. − Θ. από τους οποίους ο ένας (1) ορίζεται πρόε−
δρος αυτού με τους αναπληρωτές τους,

β) έναν (1) προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης άλλης 
δημόσιας υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ. που λειτουργεί στην 
έδρα της Α.Δ.Μ.−Θ. με τον αναπληρωτή του και

β) δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των εργαζομένων με 
βαθμό τουλάχιστον Γ΄ των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, 
οι οποίοι αναδείχθηκαν από τις εκλογές της 31/03/2012 
για να αποτελέσουν μέλη του υφιστάμενου Συμβουλίου 
Επιλογής Προϊσταμένων.

2. Αν δεν επαρκούν οι προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυν−
σης της Α.Δ.Μ. − Θ. ή αυτοί που υπηρετούν σε υπηρεσίες 
της Α.Δ.Μ. − Θ., ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμ−
ματέα της Α.Δ.Μ. − Θ., προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης 
από υπηρεσίες όμορης Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή 
από Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από το οικείο Υπουργείο 
και αν δεν υπάρχουν από Ν.Π.Δ.Δ. άλλου Υπουργείου.

3. Ο αριθμός των μελών που ορίζονται από κάθε φύλο 
ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο 
(1/3) του συνόλου των μελών που ορίζονται σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον στην οικεία υπηρεσία 
υπηρετεί επαρκής αριθμός υπαλλήλων που συγκεντρώ−
νει τις νόμιμες προϋποθέσεις για ορισμό και τα μέλη 
που ορίζονται είναι περισσότερα από ένα (1). Τυχόν 
δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη 
ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο τουλάχι−
στον με μισό της μονάδας.

4. Το Σ.Ε.Π. είναι αρμόδιο για την επιλογή προϊστα−
μένων Διευθύνσεων ή αντιστοίχου ή ενδιαμέσου (με−
ταξύ Διευθύνσεως και Τμήματος) επιπέδου οργανικών 
μονάδων της Α.Δ.Μ. − Θ. καθώς και για την επιλογή 
προϊσταμένων Διευθύνσεων των νομικών προσώπων 
δημοσίου δικαίου που εποπτεύουν.

5. Εισηγητής στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ορίζεται ο 
Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουρ−
γίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − 
Θράκης ή ο Προϊστάμενος Δ/νσης Διοίκησης, αναπλη−
ρούμενος από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

6. Χρέη γραμματέα ασκεί υπάλληλος με βαθμό του−
λάχιστον Γ΄, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με 
την απόφαση ορισμού των μελών.

7. Όταν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει θέματα προ−
σωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αντί των 
δύο αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων 
μετέχουν οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι του προσωπικού 
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό−
νου.

8. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι διετής 
και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από 
τον ορισμό τους. Κατά την πρώτη εφαρμογή η θητεία 
των μελών των Συμβουλίων αρχίζει από την ημερο−
μηνία ορισμού τους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του 
μεθεπόμενου έτους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 4 Απριλίου 2012 

Ο Γενικός Γραμματέας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 ΘΥΜΙΟΣ Ν. ΣΩΚΟΣ
F

Αριθμ. Γ/ΟΙΚ/1130 (9)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης και καθιέρωση αυ−

τής με αμοιβή κατά τις απογευματινές ώρες, των 
υπαλλήλων του Τμήματος Εμπορίου Π.Ε. Ξάνθης έως 
και 14−12−2012. 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 186 II περ. Δ του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 

87 τ.Α/07−06−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη−
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

2. Το άρθρο 22 παρ.4γ του Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237 
τ.Α΄/27−12−2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας Θράκης».

3. Την αριθμ. Πρωτ. οικ. 39/14−01−2011 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες».(ΦΕΚ 
122 τ.Β΄/08−02−2011)

4. Το άρθρο 8 του Π.Δ. 524/78 (ΦΕΚ 112 τ.Α΄/15−07−1978)
«περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των ισχυ−
ουσών διατάξεων των αναφερομένων εις την εισαγω−
γήν εν Ελλάδι του Διεθνούς Συστήματος Μέτρων και 
Σταθμών».

5. Το άρθρο 3 παρ.1 του Ν.3103/03 (ΦΕΚ 23 τ.Α΄/29−01−2003)
με το οποίο μεταβιβάζεται ηαρμοδιότητα του περιοδι−
κού ελέγχου Μέτρων και Σταθμών από τις Αστυνομικές 
Αρχές στις Διευθύνσεις Εμπορίου των Νομαρχιακών 
Αυτοδιοικήσεων.
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6. Το εδάφιο β της παρ. 2 του άρθρου 12 του Νόμου 
3190/2003 (ΦΕΚ 249/Α΄/30−10−2003)«Τροποποίηση του Ν. 
2323/1995 {Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις} και 
άλλες διατάξεις»

7. Το αρίθμ Β2−5448/26−11−08 έγγραφο του Υπουργείου 
Ανάπτυξης «Διαδικασία κατάθεσης χρηματικών ποσών 
που προέρχονται από τα τέλη εξελέγξεως μέτρων και 
σταθμών από 25−11−08».

8. Την αριθμ. Πρωτ. Φ2−37/11−1−2012 απόφαση του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας «Περίοδος διενέργειας Περιοδικού Ελέγχου 
Μέτρων και Σταθμών έτους 2012» (ΦΕΚ 15/Β΄/11.1.2012).

9. Το με αρίθμ. πρωτ. Φ2−226/27−1−12 έγγραφο του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας «Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διεξαγωγή του 
Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων και Σταθμών».

10. Την αριθμ. 9413/576/21−02−2012 (ΑΔΑ: Β4ΠΩ7ΛΒ−ΠΩΟ)
απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Τμήματος Λογι−
στικής Διαχείρισης της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού 
της Π.Ε. Ξάνθης.

11. Το άρθρο 25 παρ.7 του Ν.2738/1999 (ΦΕΚ 180/τ.Α/
09−09−1999) «Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημό−
σια Διοίκηση Μονιμοποιήσεις Συμβασιούχων Αορίστου 
χρόνου και άλλες διατάξεις».

12. Το άρθρο 16 του Ν.3205/2003 (ΦΕΚ 297/τ.Α/23−12−2003)
«Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων 
του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ Μονίμων στελεχών 
των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής 
Αστυνομίας του Πυροσβεστικού και Λιμενικού σώματος 
και άλλες συναφείς διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 38 του Ν. 3986/2011 (Α’ 152).

13. Το υπάρχον δυναμικό της Υπηρεσίας μας και τις 
γενικότερες ανάγκες αυτής, αποφασίζουμε:

Διαπιστώνουμε την ανάγκη για υπερωριακή εργασία 
πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης 
των υπαλλήλων μας και ειδικότερα:

1) ΠΕ Διοικητικού − Λογιστικού (3)
2) ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων (2)
3) ΔΕ Τεχνικών Οικοδομικών Εργασιών (1)
και καθιερώνουμε αυτήν με αμοιβή για την αντιμε−

τώπιση των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών έως και 
14−12−2012 κατά τις απογευματινές ώρες. Οι ώρες υπε−
ρωριακής απασχόλησης ανέρχονται συνολικά σε 800 
και δεν μπορούν να υπερβούν τις 20 ώρες ανά υπάλληλο 
μηνιαίως.

Σκοπός του παραπάνω συνεργείου είναι η διενέργεια 
του περιοδικού ελέγχου Μέτρων και Σταθμών έτους 
2012 και ο έλεγχος των βυτιοφόρων αυτοκινήτων με−
ταφοράς και διανομής υγρών καυσίμων (πετρελαίου 
θέρμανσης − κίνησης) και λοιπών μετρικών οργάνων.

Στο τέλος κάθε μήνα υποβάλλεται στην Υπηρεσία έκθε−
ση του συνεργείου με τα αποτελέσματα των ελέγχων. 

Το ύφος της δαπάνης που θα προκύψει υπολογίζεται 
να ανέλθει στο ποσό των 4.000 € και θα καλυφθεί από 
τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού του οικονομικού 
έτους 2012, Φορέας 2351 ΚΑΕ 0511.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει μέχρι και ένα 
μήνα πριν από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως. 

Ξάνθη, 3 Απριλίου 2012

Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ

F
Αριθμ. 27163 (10)

Μεταφορά μιας (1) κενής οργανικής θέσης Ε.Τ.Ε.Π.,
ΠΕ κατηγορίας, στο Τμήμα Θεολογίας 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη του άρθρου 14 παρ.5α του Ν. 2817/2000 

(ΦΕΚ 78/14−3−2000 τ. Α’), σύμφωνα με την οποία οι κενές 
οργανικές θέσεις Ε.Τ.Ε.Π. ανήκουν στο ΑΕΙ.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 3 του Π.Δ. 149/85 
(ΦΕΚ 54/27−3−85 τ. Α’) και του άρθρου 13 παρ. 1 του Ν. 
2817/2000 (ΦΕΚ 78/14−3−2000 τ. Α’).

3. Την αριθμ. 391/9−2−2012 απόφαση της Γ.Σ. του Τμήμα−
τος Θεολογίας για τη μετάταξη του Ιωάννη Μπουζιανά, 
μέλους ΕΤΕΠ, TE κατηγορίας, του Τμήματος Θεολο−
γίας, σε κενή οργανική θέση ΠΕ κατηγορίας, στο ίδιο 
Τμήμα. 

4. Την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πα−
νεπιστημίου μας αριθμ. 1622/12−3−2012, για τη μεταφορά 
στο Τμήμα Θεολογίας μιας (1) κενής οργανικής θέσης 
ΕΤΕΠ, ΠΕ κατηγορίας, αποφασίζουμε:

Τη μεταφορά μιας (1) κενής οργανικής θέσης Ειδικού 
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), από το 
Α.Π.Θ. στο Τμήμα Θεολογίας, προκειμένου να πραγματο−
ποιηθεί η μετάταξη του Ιωάννη Μπουζιανά του Γεωργί−
ου, μέλους ΕΤΕΠ του Τομέα Ηθικής και Κοινωνιολογίας 
του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής, από 
την TE κατηγορία σε κενή οργανική θέση ΠΕ κατηγο−
ρίας του ίδιου Τμήματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Θεσσαλονίκη, 5 Απριλίου 2012

Ο Πρύτανης
ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02012941104120024*

20314−16 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


		My certificate's MD5 digest can be verified at http://mysite.org
	2012-05-02T10:23:00+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Theodoros Moumouris
	Signed PDF (embedded)




