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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 53744/Ζ1
(1)
Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτητών
Τ.Ε.Ι. στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τα εδάφια α, β, γ, δ της παρ. 1 του άρθρου 12 του
Ν. 1351/1983 (ΦΕΚ Α΄ 56) «Εισαγωγή σπουδαστών στην
Τριτοβάθμια Εκπ/ση και άλλες διατάξεις», όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.

2. Την παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν. 2327/1995 (ΦΕΚ
Α΄ 156) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων
έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τα άρθρα 20, 24, 66 και 77 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143
Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογι−
στικό και άλλες διατάξεις.»
4. Την παρ. 10 του άρ. 15 του Ν. 3232/04 (ΦΕΚ 48 Α΄)
«Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις».
5. Το στοιχείο β της παρ. 1 του άρθρου 36 του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλι−
ση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».
6. Το άρθρο 40 του Ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232 Α΄), όπως συ−
μπληρώθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 2029/1993 (ΦΕΚ 57 Α΄).
7. Την παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.δ. 174/1985 (ΦΕΚ 59
Α΄) «Άσκηση στο επάγγελμα των σπουδαστών των Τε−
χνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)».
8. Το Π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181 Α΄) «Οργανισμός Υπουργεί−
ου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
9. Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Ανασύσταση των
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού και Τουρισμού».
10. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».
11. Το άρθρο 90 του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Κώδι−
κας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα».
12. Το Π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194 Α΄) «Ανάληψη υποχρεώ−
σεων από τους Διατάκτες».
13. Τη με αρ. Ε5/1258/86 (ΦΕΚ 133 Β΄) κοινή υπουργική
απόφαση «Ορισμός αποζημίωσης ασκουμένων στο επάγ−
γελμα σπουδαστών της τριτοβάθμιας τεχνικής και επαγ−
γελματικής εκπαίδευσης» κοινή υπουργική απόφαση,
όπως τροποποιήθηκε με τις με αρ. 2040776/4589/0022/93
(ΦΕΚ 502 Β΄) και 2025805/2917/0022/93 (ΦΕΚ 307 Β΄) κοινή
υπουργική απόφαση.
14. Τη με αρ. Ε5/1303/03−03−1986 (ΦΕΚ 168 Β΄) κοινή
υπουργική απόφαση. «Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά
τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης».
15. Την αριθμ. Υ27/9−10−2015 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού (ΦΕΚ 2168 Β΄) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην
Αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρη−
σκευμάτων Αθανασία Αναγνωστοπούλου».
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16. Την αριθμ. Υ29/8−10−2015 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄2168).
17. Τη με αριθμό φακέλου Φ.300ΑΔ/510296, Σ46 από−
φαση, του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, η οποία δι−
αβιβάσθηκε προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων με αρ. 27329/Ζ1/18−02−2015.
18. Την εγκύκλιο Α42/5/2008 του ΙΚΑ «Νέα όρια ημερη−
σίων μισθών και νέα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφα−
λιστικών κλάσεων».
19. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Γενικού
Επιτελείου Αεροπορίας 11.171,40 ευρώ περίπου για το
έτος 2015 και ποσό ύψους 44.685,60 ευρώ περίπου για
καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη.
20. Τη βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας για τη
δέσμευση της οικονομικής πίστωσης του Γενικού Επι−
τελείου Αεροπορίας.
21. Την υπ’ αριθμ. 54/2016 Εισηγητική Έκθεση του προ−
ϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών ΥΠΕΟΑ, αποφασί−
ζουμε:
Καθορίζουμε είκοσι (20) θέσεις πρακτικής άσκησης
φοιτητών Τ.Ε.Ι., ανά εξάμηνο, με δυνατότητα συμμετο−
χής διαφόρων ειδικοτήτων, σε μονάδες της Πολεμικής
Αεροπορίας. Στο Κρατικό Εργοστάσιο Αεροσκαφών
(ΚΕΑ) με έδρα την Ελευσίνα Αττικής δώδεκα (12) θέ−
σεις πρακτικής άσκησης των παρακάτω ειδικοτήτων
(1) Μηχανολόγων Μηχανικών TE (2) Ηλεκτρολόγων Μη−
χανικών TE (3) Ηλεκτρονικών Μηχανικών TE (4) Μη−
χανικών Αυτοματισμού TE (5) Μηχανικών Τεχνολογίας
Αεροσκαφών TE (6) Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων
Πληροφόρησης TE (7) Διοίκησης Επιχειρήσεων TE (8)
Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού TE (9) Μηχανικών
Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων TE (10) Μηχα−
νικών Πληροφορικής TE. Στο Εργοστάσιο Μεταφορικών
Μέσων και Επίγειου Εξοπλισμού Αράξου (ΕΡΤ, MM και
ΕΕ ΑΡΑΞΟΥ) με έδρα τον Άραξο δύο (02) θέσεις πρακτι−
κής άσκησης της ειδικότητας Μηχανολόγων Μηχανικών
TE. Στο Εργοστάσιο Τηλεπικοινωνιακών Ηλεκτρονικών
Μέσων (ΕΤΗΜ) με έδρα τα Σούρμενα Αττικής δύο (02)
θέσεις πρακτικής άσκησης της ειδικότητας Ηλεκτρο−
νικών Μηχανικών TE. Στο Συγκρότημα Εξυπηρέτησης
Προσωπικού Πολεμικής Αεροπορίας (ΣΕΠΑ) με έδρα
το Ελληνικό Αττικής μία (01) θέση πρακτικής άσκησης
της ειδικότητας Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
TE. Στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) με
έδρα την Αθήνα μία (01) θέση πρακτικής άσκησης της
ειδικότητας Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής TE. Στο
201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας (201ΚΕΦΑ) με έδρα
την Ελευσίνα Αττικής μία (01) θέση πρακτικής άσκησης
της ειδικότητας Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής TE.
Στο Οικονομικό Λογιστικό Κέντρο Αεροπορίας (ΟΛΚΑ)
με έδρα το στρατόπεδο Παπάγου στο Χολαργό Αττικής
μία (01) θέση πρακτικής άσκησης της ειδικότητας Λογι−
στικής και Χρηματοοικονομικής TE. Η πρακτική άσκηση
των φοιτητών Τ.Ε.Ι. για το ανωτέρω Επιτελείο πραγμα−
τοποιείται για ένα εξάμηνο αρχίζοντας από 1−4−2016. Οι
αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των ασκού−
μενων φοιτητών Τ.Ε.Ι. βαρύνουν τον προϋπολογισμό του
Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας. Από τις διατάξεις της
απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους 11.171,40
ευρώ για το 2015, η οποία θα καλυφθεί από τους Κ.Α.Ε
0385 και 0355 σε βάρος του προϋπολογισμού του Γε−

νικού Επιτελείου Αεροπορίας, ως εξής: 33514,20 ευρώ
(20 θέσεις Χ 186,19 (176,08 +10,11) ευρώ Χ 9 μήνες) για το
έτος 2016 και 44.685,60 ευρώ (20 θέσεις Χ 186,19 ευρώ Χ
12 μήνες) για καθένα από τα επόμενα πέντε οικονομικά
έτη. Για τη δαπάνη του οικονομικού έτους 2016 έχει
δεσμευτεί η αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό
του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας και για καθένα από
τα επόμενα οικονομικά έτη προκαλείται ετήσια δαπάνη
ύψους 44.685,60 Ευρώ, η οποία θα δεσμεύεται στους
αντίστοιχους προϋπολογισμούς.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 31 Μαρτίου 2016
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

F
Αριθμ. Φ. 146/121/55536/Ζ2
(2)
Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Καθηγητή του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 79 του Ν. 4310/2014 « Έρευνα, Τεχνο−
λογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄258/8.12.2014),
β. του άρθρου 1 του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ−
γανα» (ΦΕΚ Α΄98/22.4.2005),
γ. του Π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ Α΄181/29.8.2014), όπως ισχύει,
δ. του άρθρου 1 του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των
Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄114/22.9.2015),
ε. του Π.δ. 73/15 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρ−
νησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ Α΄ 116/23.9.2015),
στ. Την αριθμ. Υ27 απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ
Β΄2168/9.10.2015) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπλη−
ρώτρια Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Αθανασία Αναγνωστοπούλου», όπως τροποποιήθηκε με
την υπ’ αριθμ. Υ99/28−12−2015 απόφαση του ιδίου (ΦΕΚ
Β΄2869/29−12−2015),
2. Την αριθ. 62540/22−6−2009 πράξη του Πρύτανη του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για το δι−
ορισμό του Δημοσθένη Σαρηγιάννη σε θέση Αναπληρω−
τή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντική
Μηχανική, με έμφαση στις διεργασίες και τεχνολογί−
ες διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων» (ΦΕΚ
508/14.6.2010 τ. Γ΄),
3. Την με αρ. 569/20−1−2016 αίτηση του Αναπληρωτή
Καθηγητή Δ. Σαρηγιάννη για τη μεταβολή του γνωστι−
κού του αντικειμένου,
4. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Χη−
μικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής (αρ. συν.
9/8.2.2016) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα−

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
λονίκης η οποία εγκρίνει τη μεταβολή του γνωστικού
αντικειμένου του ως άνω Αναπληρωτή Καθηγητή καθώς
και την γνώμη του Τομέα Τεχνολογιών (αρ. Συνέλευσης
3/ 21.1.2016)
5. Το αριθ. 14040/18−2−2016 έγγραφο της Πρυτανείας
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που
αφορά στην μεταβολή γνωστικού αντικειμένου του Ανα−
πληρωτή Καθηγητή.
6. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου
του Δημοσθένη Σαρηγιάννη του Ανδρέα, Αναπληρω−
τή Καθηγητή, του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της
Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστη−
μίου Θεσσαλονίκης, από «Περιβαλλοντική Μηχανική με
έμφαση στις διεργασίες και τεχνολογίες διαχείρισης
υγρών και στερεών αποβλήτων», σε «Περιβαλλοντική
Μηχανική».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
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(4)
Επιβολή πολλαπλού τέλους για τελωνειακή παράβαση
στον Ali Hasan του Mohamed και της Fatme.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

(3)
Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία καπνι−
κών στον MOHD Ashfaq του Rafiq και της Saleema.

Δυνάμει της αρ. 187/11/2015 καταλογιστικής πράξης του
Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών, που εκδόθηκε την
11−05−2015 κατά τις διατάξεις των αρθ. 142 § 2 και 155
του Ν.2960/01 «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα», και
δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 152 § 5 του ιδίου
ως άνω νόμου, για διαπραχθείσα τελωνειακή παράβαση
(λαθρεμπορία καπνικών), επιβλήθηκε στους υπαίτιους
πολλαπλό τέλος συνολικού ποσού τεσσάρων χιλιάδων
επτακοσίων πενήντα έξι ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά
(4.756,65 €) ήτοι το τριπλάσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 150 παρ. 1 του Ν.2960/2001 το οποίο υπό−
κειται κατά την είσπραξη του σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%)
σύμφωνα με τον Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου, εκ του
οποίου στον Ali Hasan του Mohamed και της Fatme, με
τελευταία γνωστή διαμονή στη Δάφνη Αττικής, οδός
Σουλιωτών αρ. 28 ή Πλαταιών αρ. 3, και νυν αγνώστου
διαμονής, με Α.Φ.Μ. 140555119, επιμερίστηκε ποσό δυο
χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ και τριάντα
τριών λεπτών (2.378,33 €). Ο ανωτέρω παραβάτης κη−
ρύχθηκε αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεος για
την καταβολή του συνολικά επιβληθέντος πολλαπλού
τέλους.
Κατά της άνω Πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον
του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών εντός
30 ημερών από την δημοσίευση της στην Ε.τ.Κ..

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου

Δυνάμει της αρ. 85/2015/2016 καταλογιστικής πράξης
του Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών, που εκδό−
θηκε την 29103.2016, κατά τις διατάξεις των άρθρων
142 § 2, 152 § 1, 119Α § 2 και 155 § 2 εδ. ζ΄ του Ν. 2960/01
«Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα», και δημοσιεύεται
σύμφωνα με το άρθρο 152 § 5 του ιδίου ως άνω νόμου,
για διαπραχθείσα τελωνειακή παράβαση, περιέχουσα
και τα στοιχεία του αδικήματος της λαθρεμπορίας, τε−
λεσθείσα την 25−05−2013 στην Νέα Ιωνία Αττικής, επί
της οδού Αλατσατών 19, αναφορικά με δύο χιλιάδες
εξήντα (2.060) πακέτα τσιγάρων, διαφόρων μαρκών, που
δεν συνοδεύονταν από δικαιολογητικά νόμιμης κατοχής
και δεν έφεραν τις ενδεικτικές ταινίες ελέγχου φορο−
λογίας καπνού, επιβλήθηκε στον υπαίτιο αυτής MOHD
Ashfaq του Rafiq και της Saleema, γεν. την 6η.05.1984
στο Πακιστάν, πρώην κάτοικο Νέας Ιωνίας Αττικής, επί
της οδού Νισύρου, αρ. 17 και νυν αγνώστου διαμονής,
με Α.Φ.Μ. 146148980, πολλαπλό τέλος ύψους είκοσι χι−
λιάδων εφτακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και εξήντα
οχτώ λεπτών (20.755,68 €), ήτοι το τριπλάσιο των ανα−
λογουσών στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας δασμών
κλπ φόρων, οι οποίοι προσδιορίστηκαν στο ποσό των
έξι χιλιάδων εννιακοσίων δέκα οχτώ ευρώ και πενήντα
έξι λεπτών (6.918,56 €).
Κατά της άνω Πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον
του αρμόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου Αθηνών εντός
30 ημερών από την δημοσίευση της στην Ε.τ.Κ..

ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ
F

Μαρούσι, 4 Απριλίου 2016
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

F

(5)
Επιβολή πολλαπλού τέλους για τελωνειακή παράβαση
στον Mohammad Arshad του Mohammad Noor και
της Hajrana Bib.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Δυνάμει της αρ. 447/12/2015 καταλογιστικής πράξης
του Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών, που εκδόθη−
κε την 19−02−2015 κατά τις διατάξεις των αρθ. 142 § 2 και
155 του Ν.2960/2001 «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα»,
και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 152 § 5 του ιδίου
ως άνω νόμου, για διαπραχθείσα τελωνειακή παράβαση
(λαθρεμπορία καπνικών), επιβλήθηκε στον Mohammad
Arshad του Mohammad Noor και της Hajrana Bibi, πρώην
κάτοικο οδού Φαλήρου αρ. 41 ή Μπελογιάννη αρ. 41,
Νίκαια Αττικής και νυν αγνώστου διαμονής, πολλαπλό
τέλος συνολικού ποσού τριών χιλιάδων τετρακοσίων
ενός ευρώ και εξήντα ενός λεπτών (3.401,61 €) ήτοι το
τριπλάσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 150
παρ. 1 του Ν.2960/2001 το οποίο υπόκειται κατά την
είσπραξη του σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%) σύμφωνα με τον
Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου,
Κατά της άνω Πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον
του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών εντός
30 ημερών από την δημοσίευση της στην Ε.τ.Κ..

Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου

Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου

ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
(6)

Επιβολή πολλαπλών τέλων στον MD TAJ UDDIN.
Με την αριθ. 213/15/10−03−2016 καταλογιστική πράξη
της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης του Α΄ Τελωνεί−
ου Εισαγωγών − Εξαγωγών Θεσ/νίκης, η οποία εκδό−
θηκε δυνάμει του άρθρου 152 παρ. 1 και 5 εδ. β΄ του
Ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και σύμ−
φωνα με την αριθμ. πρωτ. 3008/14/952−α/04−05−2015 δι−
κογραφία του Α.Τ. Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης προς
τον Εισαγγελέα Πλημ/κών Θεσ/νίκης που καταχωρήθηκε
στο τηρούμενο από την Υπηρεσία μας αντίστοιχο βιβλίο
Πρωτοκόλλων Τελωνειακών Παραβάσεων με α/α 213/15,
επιβλήθηκαν πολλαπλά τέλη ποσού 1.500,00 € πλέον
ΤΧ/ΟΓΑ εκ ποσού 2,4% στον MD TAJ UDDIN του MD
ZOLIL και της JOUNOB − ΒΙΒΙ γεν. την 05−06−1986 στο
Μπαγκλαντές, και ήδη αγνώστου διαμονής, κάτοχος του
υπ’ αριθμ. 80210/17.10.2012/Δ/νση Αλλοδαπών Αττικής
Δελτίο αιτήσαντος Ασύλου, με ΑΦΜ 152718266, για τελω−
νειακή παράβαση λαθρεμπορίας συνολικής ποσότητας
ογδόντα τρία (83) πακέτα λαθραίων τσιγάρων η οποία
παράβαση προβλέπεται από τα άρ. 119Α και 142 παρ.
2 του Ν.2960/2001, «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα»
και τιμωρείται από το άρθρο 150 παρ. 1 του ίδιου νόμου,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
Η Προϊσταμένης της Διεύθυνσης
ΑΝΝΑ ΛΕΜΠΕΣΗ
F
(7)
Επιβολή πολλαπλών τέλων στον MD TAJ UDDIN.
Με την αριθ. 260/14/10−03−2016 καταλογιστική πράξη
της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης του Α΄ Τελωνείου
Εισαγωγών − Εξαγωγών Θεσ/νίκης, η οποία εκδόθηκε
δυνάμει του άρθρου 152 παρ. 1 και 5 εδ. β΄του Ν. 2960/01
«Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και σύμφωνα με την
αριθμ. πρωτ. 3008/14/678/28−05−2014 δικογραφία του Α.Τ.
Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης προς τον Εισαγγελέα
Πλημ/κών Θεσ/νίκης που καταχωρήθηκε στο τηρούμενο
από την Υπηρεσία μας αντίστοιχο βιβλίο Πρωτοκόλλων
Τελωνειακών Παραβάσεων με α/α 260/14, επιβλήθηκαν
πολλαπλά τέλη ποσού 2.324,37 € πλέον ΤΧ/ΟΓΑ εκ πο−
σού 2,4% στον MD TAJ UDDIN του MD ZOLIL και της
JOUNOB − ΒΙΒΙ γεν. την 05−06−1986 στο Μπαγκλαντές,
και ήδη αγνώστου διαμονής, κάτοχος του υπ' αριθμ.
80210/17.10.2012/Δ/νση Αλλοδαπών Αττικής Δελτίο αιτή−
σαντος Ασύλου, με ΑΦΜ 152718266, για τελωνειακή πα−
ράβαση λαθρεμπορίας συνολικής ποσότητας διακόσια
είκοσι επτά (227) πακέτα λαθραίων τσιγάρων η οποία
παράβαση προβλέπεται από τα άρ. 119Α και 142 παρ. 2
του Ν.2960/01, «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» και
τιμωρείται από το άρθρο 150 παρ. 1 του ίδιου νόμου,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
Η Προϊσταμένης της Διεύθυνσης
ΑΝΝΑ ΛΕΜΠΕΣΗ
F
(8)
Επιβολή πολλαπλών τέλων στον MD TAJ UDDIN.
Με την αριθ. 383/14/10−03−2016 καταλογιστική πρά−
ξη της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης του Α΄ Τελω−
νείου Εισαγωγών − Εξαγωγών Θεσ/νίκης, η οποία εκ−

δόθηκε δυνάμει του άρθρου 152 παρ. 1 και 5 εδ. β΄ του
Ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και σύμ−
φωνα με την αριθμ. πρωτ. 3008/14/754−α/29−08−2014 δι−
κογραφία του Α.Τ. Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης προς
τον Εισαγγελέα Πλημ/κών Θεσ/νίκης που καταχωρήθηκε
στο τηρούμενο από την Υπηρεσία μας αντίστοιχο βιβλίο
Πρωτοκόλλων Τελωνειακών Παραβάσεων με α/α 383/14,
επιβλήθηκαν πολλαπλά τέλη ποσού 1.500,00 € πλέον ΤΧ/
ΟΓΑ εκ ποσού 2,4% στον MD TAJ UDDIN του MD ZOLIL
και της JOUNOB − ΒΙΒΙ γεν. την 05−06−1986 στο Μπα−
γκλαντές, και ήδη αγνώστου διαμονής, κάτοχος του υπ'
αριθμ. 80210/17.10.2012/Δ/νση Αλλοδαπών Αττικής Δελτίο
αιτήσαντος Ασύλου, με ΑΦΜ 152718266, για τελωνειακή
παράβαση λαθρεμπορίας συνολικής ποσότητας Εκατόν
τριάντα εννιά (139) πακέτα λαθραίων τσιγάρων η οποία
παράβαση προβλέπεται από τα άρ. 119Α και 142 παρ.
2 του Ν.2960/2001, «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα»
και τιμωρείται από το άρθρο 150 παρ. 1 του ίδιου νόμου,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
Η Προϊσταμένης της Διεύθυνσης
ΑΝΝΑ ΛΕΜΠΕΣΗ
F
(9)
Επιβολή πολλαπλών τέλων στον MD TAJ UDDIN.
Με την αριθ. 53/14/22−03−2016 καταλογιστική πράξη
της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης του Α΄ Τελωνεί−
ου Εισαγωγών − Εξαγωγών Θεσ/νίκης, η οποία εκδό−
θηκε δυνάμει του άρθρου 152 παρ. 1 και 5 εδ. β΄ του
Ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και σύμ−
φωνα με την αριθμ. πρωτ. 3008/14/580−α/22−01−2014 δι−
κογραφία του Α.Τ. Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης προς
τον Εισαγγελέα Πλημ/κών Θεσ/νίκης που καταχωρήθηκε
στο τηρούμενο από την Υπηρεσία μας αντίστοιχο βιβλίο
Πρωτοκόλλων Τελωνειακών Παραβάσεων με α/α 53/14,
επιβλήθηκαν πολλαπλά τέλη ποσού 1.500,00 € πλέον
ΤΧ/ΟΓΑ εκ ποσού 2,4% στον MD TAJ UDDIN του MD
ZOLIL και της JOUNOB − ΒΙΒΙ γεν. την 05−06−1986 στο
Μπαγκλαντές, και ήδη αγνώστου διαμονής, κάτοχος
του υπ' αριθμ. 80210/17.10.2012/Δ/νση Αλλοδαπών Αττι−
κής Δελτίο αιτήσαντος Ασύλου, με ΑΦΜ 152718266, για
τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας συνολικής ποσό−
τητας ενενήντα (98) πακέτα λαθραίων τσιγάρων η οποία
παράβαση προβλέπεται από τα άρ. 119Α και 142 παρ.
2 του Ν.2960/2001, «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα»
και τιμωρείται από το άρθρο 150 παρ. 1 του ίδιου νόμου,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
Η Προϊσταμένης της Διεύθυνσης
ΑΝΝΑ ΛΕΜΠΕΣΗ
F
(10)
Επιβολή πολλαπλών τέλων στον MD TAJ UDDIN.
Με την αριθ. 135/15/10−03−2016 καταλογιστική πράξη
της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης του Α΄ Τελωνεί−
ου Εισαγωγών − Εξαγωγών Θεσ/νίκης, η οποία εκδό−
θηκε δυνάμει του άρθρου 152 παρ. 1 και 5 εδ. β΄ του
Ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και σύμ−
φωνα με την αριθμ. πρωτ. 3008/14/918−α/22−03−2015 δι−
κογραφία του Α.Τ. Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης προς
τον Εισαγγελέα Πλημ/κών Θεσ/νίκης που καταχωρήθηκε
στο τηρούμενο από την Υπηρεσία μας αντίστοιχο βιβλίο

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Πρωτοκόλλων Τελωνειακών Παραβάσεων με α/α 135/15,
επιβλήθηκαν πολλαπλά τέλη ποσού 1.500,00 € πλέον
ΤΧ/ΟΓΑ εκ ποσού 2,4% στον MD TAJ UDDIN του MD
ZOLIL και της JOUNOB − ΒΙΒΙ γεν. την 05−06−1986 στο
Μπαγκλαντές, και ήδη αγνώστου διαμονής, κάτοχος του
υπ’ αριθμ. 80210/17.10.2012/Δ/νση Αλλοδαπών Αττικής
Δελτίο αιτήσαντος Ασύλου, με ΑΦΜ 152718266, για τελω−
νειακή παράβαση λαθρεμπορίας συνολικής ποσότητας
εκατόν δέκα (110) πακέτα λαθραίων τσιγάρων η οποία
παράβαση προβλέπεται από τα άρ. 119Α και 142 παρ.
2 του Ν.2960/2001, «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα»
και τιμωρείται από το άρθρο 150 παρ. 1 του ίδιου νόμου,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
Η Προϊσταμένης της Διεύθυνσης
ΑΝΝΑ ΛΕΜΠΕΣΗ
F
Αριθμ. 2415.9/28894/2016
(11)
Τροποποίηση της αριθμ. 1000.0/35289/2015/01−12−2015
απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και δικαιώμα−
τος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό
Γραμματέα Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής και σε υπηρεσιακά όργανα του Υπουρ−
γείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.» (Β΄2582).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 54 του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα.» (Α΄98), σε συνδυασμό με την περίπτωση (α) της
παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Π.δ. 216/2006 «Περιο−
ρισμός συναρμοδιοτήτων Υπουργών κατά την έκδοση
διοικητικών πράξεων.» (Α΄218).
β) Του Ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις.» (Α΄102).
γ) Το Π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας
και Αιγαίου.» (Α΄170).
δ) Του άρθρου 2 του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί−
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Πε−
ριβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλο−
ντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού.» (Α΄114).
ε) Του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών.» (Α΄116).
στ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
κυβέρνηση και κυβερνητικά Όργανα.» που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005.
2. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1
Το άρθρο 2 της αριθμ. 1000.0/35289/2015/01−12−2015
απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο−
λιτικής «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και δικαιώματος
υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμμα−
τέα Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και
σε υπηρεσιακά όργανα του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής.», αντικαθίσταται ως ακολούθως:
Άρθρο 2
Αρχηγός Λιμενικού Σώματος −
Ελληνικής Ακτοφυλακής
Μεταβιβάζουμε στον Αρχηγό Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. το δικαίω−
μα να υπογράφει «Με εντολή Υπουργού» τα ακόλουθα
έγγραφα και πράξεις:
1. Κλήση σε απολογία για πειθαρχικές παραβάσεις και
επιβολή συνήθων πειθαρχικών ποινών, σε όλους τους
Ανωτάτους Αξιωματικούς και Πλοιάρχους Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ.
Κλήση σε απολογία για πειθαρχικές παραβάσεις οι
οποίες διαπράττονται από στελέχη Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. στα
οποία έχει πειθαρχική δικαιοδοσία σύμφωνα με την
παράγραφο 2 του άρθρου 2 του Π.δ. 514/1982 (Α΄94).
2. Έκδοση απόφασης συγκρότησης πρωτοβαθμίων και
δευτεροβαθμίων Ανακριτικών Συμβουλίων Αρχιπλοιάρ−
χων και Πλοιάρχων Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. [άρθρο 2 παράγραφος
1 του Π.δ. 187/2004 (Α΄ 164)].
3. Έκδοση αποφάσεων παραπομπής του προσωπι−
κού Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. ενώπιον των Ανακριτικών Συμβουλίων
Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. πλην του προσωπικού Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ., για το
οποίο επιλαμβάνεται το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών
Επιτελείων (ΣΑΓΕ), συμπληρούμενο με τον Πρόεδρο του
Αναθεωρητικού Δικαστηρίου ή τον αναπληρωτή αυτού,
σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 περίπτωση (α)
εδάφιο (α) του Π.δ. 187/2004 (Α΄ 164) [Άρθρο 106 παρά−
γραφος 1 του Ν. 3079/2002 (Α΄311)].
4. Επιβολή προστίμου σε περίπτωση μη συμμόρφωσης
προς την υποχρέωση υποβολής νέας δήλωσης μετά την
αλλαγή τόπου κατοικίας εφέδρου προσωπικού Λ.Σ.−ΕΛ.
ΑΚΤ. [άρθρο 18 παράγραφος 4 του Π.δ. 37/2012 (Α΄75)].
5. Εγκρίσεις συμμετοχής Ανωτάτων Αξιωματικών και
Πλοιάρχων Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. σε σχολεία και σεμινάρια εσω−
τερικού − εξωτερικού [υπ’ αριθ. 3147y6.10.1982 πράξη της
Τριμελούς Επιτροπής Υπουργών (Α΄ 127)].
6. Απόφαση απόλυσης από τις τάξεις Δοκίμων Υπαξι−
ωματικών Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. κατά τη διάρκεια φοίτησης στην
παραγωγική Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.−ΕΛ.
ΑΚΤ. [άρθρο 5 παράγραφος 8 του Π.δ. 895/1980 (Α΄221)].
7. Κύρωση Κανονισμών λειτουργίας και εκπαίδευ−
σης ΣΚΥΠΕΡΣ/Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ, ΣΜΗΣΚΑ/Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ., και
ΣΚΑΠΠΣ/Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. [Π.δ. 219/1989 (Α΄101) σε συνδυασμό
με το άρθρο 1 του ν.δ. 2636/1953, απόφαση ΥΕΝ/ΔΠΛΣ
Β΄ 4125.8/8/89/1989, απόφαση ΥΕΝ/ΔΠΛΣ Β΄ 4125.8/9/89/
14−6−1989 και απόφαση ΥΕΝ/ΔΠΛΣ Β΄ 4125.9/2/89/1989].
8. Καθορισμός χρόνου έναρξης και λειτουργίας ΣΚΥ−
ΠΕΡΣ/Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ, ΣΜΗΣΚΑ/Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. και ΣΚΑΠΠΣ/
Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. [Π.δ. 219/1989 (Α΄101) σε συνδυασμό με
άρθρο 1 του ν.δ. 2636/1953, απόφαση ΥΕΝ/ΔΠΛΣ Β΄
4125.8/8/89/1989, απόφαση ΥΕΝ/ΔΠΛΣ Β΄ 4125.8/9/89/1989
και απόφαση ΥΕΝ/ΔΠΛΣ Β΄ 4125.9/2/1989].
9. Σύσταση στις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές Περι−
φερειακών Ομάδων Δίωξης Ναρκωτικών Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ.
(ΠΟΔΙΝ) [παράγραφος 1 του άρθρου 5 του Ν. 3569/2007
(Α΄ 122), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 παρά−
γραφος 3 του Ν. 4058/2012 (Α΄63)].
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10. Υπογραφή εγκριτικών διαταγών μετακινήσεων
των Υπαρχηγών Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. και των λοιπών Ανωτά−
των Αξιωματικών πλην Αρχιπλοιάρχων Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ.,
που δικαιολογούν την καταβολή οδοιπορικών εξόδων,
ανεξαρτήτως του αριθμού των ημερών εκτός έδρας και
των μετακινήσεων.
11. Αποδοχές−αποποιήσεις δωρεών και κληροδοτη−
μάτων προς το Λιμενικό Σώμα−Ελληνική Ακτοφυλακή
[παράγραφος 7 του άρθρου 11 του Ν. 3922/2011 (Α΄35)].
12. Αποφάσεις επιβολής προστίμου από 70.000,01 ευρώ
έως και 120.000,00 ευρώ, για σοβαρές περιπτώσεις πα−
ράνομων προσχώσεων και αλλοιώσεων του αιγιαλού
και της παραλίας, ύστερα από πρόταση της οικείας
Λιμενικής Αρχής [άρθρο 3 παράγραφος 23 εδάφιο δεύ−
τερο του Ν. 2242/1994 (Α΄ 162), όπως κάθε φορά ισχύει].
13. Αποφάσεις επιβολής προστίμου από 200.000,01
ευρώ έως και 300.000,00 ευρώ για περιπτώσεις σο−
βαρής ρύπανσης από πλοία [παρ. 2 του άρθρου 8 του
Ν. 4037/2012 (Α΄10)].
14. Έκδοση αποφάσεων σύστασης Κλιμακίων Ειδικών
Αποστολών Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. στις κατά τόπους Λιμενικές
Αρχές [άρθρο 136 του Ν. 3079/2002 (Α΄ 311)].
15. Εγκρίσεις διάθεσης της Μονάδας Υποβρυχίων
Αποστολών και εναέριων μέσων Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. σε επι−
χειρησιακές αποστολές [07/07 (ΥΕΜ/Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ.), 15/04
ΜΥΑ/Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. και Π.δ. 103/2014 (Α΄170)].
16. Εγκρίσεις διάθεσης επιχειρησιακών μέσων και Ειδι−
κών Μονάδων Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. για παροχή υπηρεσιών προς
τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας (Αστυνο−
μία − Πυροσβεστική), τις Εισαγγελικές και Δικαστικές
Αρχές καθώς και λοιπούς φορείς του ευρύτερου δη−
μόσιου τομέα.
17. Διάθεση ομάδας ΜΥΑ/Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. για εκτέλεση
επιχειρησιακής αποστολής υποθαλάσσιων ερευνών και
για την οποία απαιτείται αυθημερόν μετάβαση και επι−
στροφή της ομάδας.
18. Εγκρίσεις διάθεσης επιχειρησιακών μέσων και Ειδι−
κών Μονάδων Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. (πλην Μονάδας Υποβρυχίων
Αποστολών και εναέριων μέσων −ΥΕΜ/Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ.) σε
επιχειρησιακές και μη αποστολές. [Κανονισμός 04/07
(πλωτά), 08/03 (ΚΕΑ/Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ.), 07/07(ΥΕΜ/Λ.Σ.−ΕΛ.
ΑΚΤ.), 15/04 ΜΥΑ/Λ.Σ.− ΕΛ.ΑΚΤ. και Π.δ. 103/2014 (Α΄ 170)]."
Άρθρο 2
Το άρθρο 3 του Μέρους Β΄ της αριθμ. 1000.0/
35289/2015/01−12−2015 απόφασης του Υπουργού Ναυτι−
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Μεταβίβαση αρμοδιο−
τήτων και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουρ−
γού» στο Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής και σε υπηρεσιακά όργανα του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.» αντι−
καθίσταται ως ακολούθως:
Άρθρο 3
Υπαρχηγοί Λιμενικού Σώματος−
Ελληνικής Ακτοφυλακής
Μεταβιβάζουμε στους Υπαρχηγούς Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ, σύμ−
φωνα με την εκάστοτε ισχύουσα απόφαση του Υπουρ−
γού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής περί καθορισμού
των ειδικότερων καθηκόντων τους, η οποία εκδίδεται
κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 2 του άρθρου
6 του Ν. 4150/2013, το δικαίωμα να υπογράφουν «Με
εντολή Υπουργού» τα ακόλουθα έγγραφα και πράξεις:

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
1. Υπογραφή εγγράφων προς τα Γενικά Επιτελεία των
Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, πλην
όσων υπάγονται σε αρμοδιότητα άλλου οργάνου.
2. Κοινά έγγραφα Διευθύνσεων διαφορετικών Κλάδων
εποπτευομένων από τον ίδιο Υπαρχηγό.
Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
1. Επαύξηση, μείωση ή άρση συνήθων πειθαρχικών
ποινών, οι οποίες επιβάλλονται από τον Διευθυντή Κλά−
δου Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
τους προϊσταμένους των Περιφερειακών Διοικήσεων
Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ.
2. Έκδοση απόφασης συγκρότησης πρωτοβάθμιων
και δευτεροβάθμιων Ανακριτικών Συμβουλίων για λοιπό
προσωπικό πλην Αρχιπλοιάρχων και Πλοιάρχων Λ.Σ.−ΕΛ.
ΑΚΤ. [άρθρο 2 παράγραφος 1 του Π.δ. 187/2004 (Α΄ 164)].
3. Αποφάσεις στρατωνισμού προσωπικού Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ.
στις εγκαταστάσεις του Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ., υπό την επιφύλαξη
της παραγράφου 2 του άρθρου 11 [άρθρο 42 παράγρα−
φος 9 του Ν. 4029/2011 (Α΄ 245)].
4. Υπογραφή εγκριτικών διαταγών μετακινήσεων των
Αρχιπλοιάρχων Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ., που δικαιολογούν την κα−
ταβολή οδοιπορικών εξόδων, ανεξαρτήτως του αριθμού
των ημερών εκτός έδρας και των μετακινήσεων.
5. Εγκριτικές διαταγές μετακινήσεων προσωπικού Λ.Σ−
ΕΛ.ΑΚΤ. του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων στο εξωτερικό.
6. Έγκριση μετάβασης στο εξωτερικό (συμμετοχή σε
διεθνείς συναντήσεις, εκπροσώπηση σε Διεθνείς Οργα−
νισμούς) του προσωπικού Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. [Πράξη Υπουρ−
γικού Συμβουλίου αριθ. 3147/6.10.1982, (Α΄ 127)], εξαιρου−
μένης της εκπροσώπησης υψηλού επιπέδου (ιδίως στα
Συμβούλια Υπουργών Ε.Ε., στη Γενική Συνέλευση και
το Συμβούλιο ΙΜΟ καθώς και αναλόγου επιπέδου συ−
ναντήσεις).
7. Εγκρίσεις συμμετοχής προσωπικού Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ
πλην Ανωτάτων Αξιωματικών και Πλοιάρχων σε σχο−
λεία και σεμινάρια εσωτερικού και εξωτερικού [Πράξη
Υπουργικού Συμβουλίου αριθ. 3147/6.10.1982 (Α΄ 127)].
8. Έγκριση μετάβασης εκπροσώπου Ν.Ε.Ε. στο εξω−
τερικό.
9. Διοργάνωση αγώνων Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. ανάλογων των
Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας.
10. Διάθεση αθλητών και προπονητών στο Γ.Ε.Ε.Θ.Α./
ΑΣΑΕΔ για συμμετοχή σε διάφορες αθλητικές διορ−
γανώσεις του εξωτερικού [άρθρο 18 του Ν. 2913/2001
(Α΄ 102)].
11. Συγκρότηση και μετακίνηση ομάδων Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ.
για προετοιμασία και συμμετοχή σε αγώνες Ενόπλων
Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας [άρθρο 18 του
Ν. 2913/2001 (Α΄ 102)].
12. Ορισμός εκπροσώπου για συμμετοχή σε επιτροπές
και αγώνες Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας
(Ανώτεροι Αξιωματικοί) [άρθρο 18 του Ν. 2913/2001 (Α΄ 102)].
13. Αποφάσεις επί προσφυγών κατά αποφάσεων των
Λιμενικών Αρχών περί ανάκλησης δραστηριοποίησης
ναυτικού πράκτορα [άρθρο 3 παρ. 6 του Π.δ. 229/1995
(Α΄ 130)].
14. Έγκριση δραστηριοποίησης ναυτικού πράκτορα σε
μικρούς επαρχιακούς λιμένες, χωρίς την συνδρομή όλων
των προϋποθέσεων, (άρθρο 2 παρ. 2 του Π.δ. 229/1995,
όπως ισχύει).
15. Έγκριση διενέργειας εργασιών που επιφυλάσσονται
για τα υπό ελληνική σημαία πλοία εντός των ελληνικών
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χωρικών υδάτων, σε πλοία και πλωτά ναυπηγήματα με
ξένη σημαία, όταν δεν προσφέρονται ή δεν υπάρχουν
ελληνικά αντίστοιχων ικανοτήτων (υποπεριπτώσεις (αα),
(ββ) και (γγ) της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 11 του ΚΔΝΔ).
16. Ορισμός εκπροσώπων σε φορείς διαχείρισης προ−
στατευομένων περιοχών [άρθρο 15 παράγραφος 4 του
Ν. 2742/1999 (Α΄ 207)].
17. Αποφάσεις επιβολής προστίμου από 120.000,01
ευρώ έως και 200.000,00 ευρώ για περιπτώσεις σοβα−
ρής ρύπανσης από πλοία (παράγραφος 2 του άρθρου
8 του Ν. 4037/2012).
18. Αποφάσεις επιβολής προστίμου από 29.347,03 ευρώ
έως και 70.000,00 ευρώ, για σοβαρές περιπτώσεις πα−
ράνομων προσχώσεων και αλλοιώσεων του αιγιαλού
και της παραλίας, ύστερα από πρόταση της οικείας
Λιμενικής Αρχής [άρθρο 3 παράγραφος 23 εδάφιο δεύ−
τερο του Ν. 2242/1994 (Α΄ 162), όπως κάθε φορά ισχύει].
19. Εγκρίσεις εκτέλεσης εργασιών σε πλωτά −χερσαία−
εναέρια μέσα Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ.
20. Έγκριση εξαγωγής κινητήρα και εξαρτημάτων στην
αλλοδαπή για επισκευή−ανταλλαγή.
21. Έγκριση διάθεσης ή αντικατάστασης ναυτικών κι−
νητήρων πρόωσης, των ηλεκτρομηχανών πλωτών μέσων
και αντικατάσταση μηχανών χερσαίων μέσων Λ.Σ.−ΕΛ.
ΑΚΤ. [κοινή υπουργική απόφαση 6400/2060/84 (Β΄ 387)
και κοινή υπουργική απόφαση Δ6Β 1036140 ΕΞ 2012/
05−03−2012 (Β΄ 606)].
22. Αποφάσεις, εγκρίσεις τοποθέτησης −διάθεσης−
αντικατάστασης −εξάρμωσης κινητήρων και κύριων
συγκροτημάτων εναέριων μέσων Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ.
23. Έγκριση πιστοποιημένης τοποθέτησης εγκεκριμέ−
νου εξαρτήματος αεροπορικού τύπου σε αεροσκάφος
Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ.
24. Αποφάσεις συγκρότησης επιτροπών παρακολού−
θησης επισκευών εναέριων μέσων Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. (εκτός
ΥΈ.Μ./Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ), και γνωμοδότησης σχετικά με την
κατάσταση αυτών [άρθρο 130 του Ν. 3079/2002 (Α΄ 311)].
25. Αποφάσεις ή γνωμοδοτήσεις για ζημίες, βλάβες
ή καταδίκες σκαφών, χερσαίων και εναέριων επιχειρη−
σιακών μέσων εκποιούμενων από τη Γενική Διεύθυνση
Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης της Γενικής
Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων
του Υπουργείου Οικονομικών [κοινή υπουργική απόφαση
6400/2060/84 (Β΄ 387) και κοινή υπουργική απόφαση Δ6Β
1036140 ΕΞ 2012/05−03−2012 (Β΄ 606)].
26. Έγκριση διάθεσης ή αντικατάστασης κινητήρων
εναέριων μέσων Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ., αποφάσεις ή γνωμοδο−
τήσεις για ζημίες, βλάβες ή καταδίκες εκποιούμενων
από τη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων
Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) της Γενικής Γραμματείας Φορο−
λογικών και Τελωνειακών Θεμάτων του Υπουργείου Οι−
κονομικών Υλικών Εναέριων Μέσων Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. [άρθρο
14 του Π.δ. 103/2014 (Α΄ 170)].
27. Αποφάσεις κατανομής και διάθεσης πλοίων, σκα−
φών και χερσαίων μέσων σε Υπηρεσίες Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. και
Λιμενικές Αρχές [άρθρο 14 του Π.δ. 103/2014 (Α΄ 170)].
28. Έκδοση διαταγών τακτικών κινήσεων−περιπολιών
των επιχειρησιακών μέσων ΛΣ−ΕΛ.ΑΚΤ.
29. Έγκριση διάθεσης εναερίου μέσου Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. για
διακλαδικές ασκήσεις που εμπλέκονται ξένοι ή ιδιωτικοί
φορείς.
30. Υπογραφή διαταγών εκτέλεσης Εθνικών Ασκήσεων
[άρθρο 13 του Π.δ. 103/2014 (Α΄ 170)].
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31. Σύνταξη εξοπλιστικών προγραμμάτων και διαμόρ−
φωση απαιτήσεων επιχειρησιακών μέσων και Ειδικών
Μονάδων Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. [άρθρα 13 και 14 του Π.δ. 103/2014
(Α΄ 170)].
32. Έκδοση τεχνικών οδηγιών και εγκυκλίων (που δεν
αποτελούν κανονισμούς), αναφορικά με τη λειτουργία,
συντήρηση, επισκευή των πλωτών, χερσαίων και εναέ−
ριων μέσων Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ.
33. Αξιολογήσεις, πιστοποιήσεις και τίτλους εκπαί−
δευσης προσωπικού Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. ως εκπαιδευτών για
θέματα που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρ−
θρου 13 του Π.δ. 103/2014 (Α΄ 170).
34. Έκδοση αποφάσεων, βεβαιώσεων που αφορούν
στελέχη ΥΕΜ/ΜΕΛΣ−ΜΑΛΣ−ΕΛ.ΑΚΤ., ΜΥΑ/Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ.
και ΚΕΑ/Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. [Ν. 3922/2011 (Α΄ 35)].
35. Έγκριση δαπανών απρόβλεπτων εξόδων οικονο−
μικής διαχείρισης της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Προ−
στασίας Θαλασσίων Συνόρων από 30.000,00 ευρώ και
άνω [Ν. 3117/1955 (Α΄2), όπως ισχύει].
36. Έγκριση δαπανών απρόβλεπτων εξόδων της Υπη−
ρεσίας Ολοκληρωμένης θαλάσσιας Επιτήρησης που
διατίθενται μέσω του Οργανισμού FRONTEX (έμμεσες
επιλέξιμες δαπάνες των Ειδικών Αποφάσεων Χρημα−
τοδότησης) από 30.000,00 ευρώ και άνω [Ν. 3117/1955
(Α΄2), όπως ισχύει].
37. Έγκριση ετησίου προγράμματος συντηρητι−
κής εκπαίδευσης προσωπικού Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. σε θέμα−
τα οπλισμού [άρθρο 126 παράγραφος 3 εδάφιο γ του
Ν. 3079/2002 (Α΄ 311), Κανονισμός 68/2004 που κυρώθηκε
με την υπ’ αριθ. 1141.1/04/2004 απόφαση YEN)].
38. Αιτήματα και εγκρίσεις ανταλλαγής, διάθεσης,
προμήθειας, παραχώρησης χρήσης δημοσίων ειδών
οπλισμού ή αμυντικού υλικού από και προς το Λ.Σ.−ΕΛ.
ΑΚΤ. από τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας
ή άλλες Υπηρεσίες εκτός πρώην Υπουργείου Ναυτιλίας
και Αιγαίου.
39. Διαταγές και εγκρίσεις εισαγωγής, εξαγωγής, κα−
τανομής ή ανακατανομής υπηρεσιακών όπλων από και
προς το Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. και τις υπηρεσίες του, Κανονισμός
10/02, που κυρώθηκε με την 1348.4/02/2002 απόφαση
YEN, μη δημοσιευθείσα, και Κανονισμός 68/2004 που
κυρώθηκε με την αρ. 1141.1/04/2004 απόφαση YEN)
40. Άδειες εισαγωγής, μεταφοράς και πιστοποιητικά
τελικού χρήστη ειδών οπλισμού που προορίζονται για
το Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. και το προσωπικό του, άδειες κατο−
χής − οπλοφορίας υπηρεσιακών όπλων, λοιπές σχετικές
άδειες και διοικητικές πράξεις καθώς και άρσεις αυτών
[Ν. 2168/1993 (Α΄ 147), άρθρα 2 και 11 Ν. 2960/2001 (Α΄ 265/
Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας) και Κανονισμός 68/2004
που κυρώθηκε με την υπ’ αριθ. 1141.1/04/2004 απόφαση
YEN (Β΄ 663)].
41. Έκδοση άδειας διαμετακόμισης όπλων, πυρομαχι−
κών, εκρηκτικών υλών και λοιπών αντικειμένων καθώς
και ασφαλούς πραγματοποίησης αυτής [κοινή υπουργική
απόφαση 3009/2/21−γ71994 (Β΄ 301) και άρθρα 4 και 18
παράγραφος 9 του Ν. 2168/1993 (Α΄ 147)].
42. Αιτήσεις προς τον αρμόδιο εισαγγελέα ή επίτρο−
πο για παράδοση στο Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. κατασχεθέντων
όπλων και λοιπών αντικειμένων του άρθρου 1 του νό−
μου 2168/1993 (Α΄ 147) που κρίνονται απαραίτητα για τις
ανάγκες του [παράγραφος 3 του άρθρου 16 του Ν. 2168/
1993 (Α΄147), όπως ισχύει].
43. Αποφάσεις εγγραφής στο υλικό Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. ει−
δών οπλισμού προερχομένων από κατασχέσεις λόγω
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παρέλευσης διετίας από τη λήξη ή ανάκληση αδειών
οπλοκατοχής − οπλοφορίας ή από δωρεές (Ε.Ε.Ε. No 11,
Κανονισμός ΔΕΜΕΜ 10/02 που κυρώθηκε με την αριθμ.
1348.4/02/2002 απόφαση YEN).
44. Τροποποιήσεις −συμπληρώσεις Εγχειριδίου Τηλε−
πικοινωνιακών Δικτύων και Διεξαγωγής Υπηρεσιακών
Επικοινωνιών ΥΝΑΝΠ / Α.ΛΣ−ΕΛ.ΑΚΤ.
45. Αποφάσεις συγκρότησης Επιτροπής Ετήσιας Επι−
θεώρησης αποθήκης τηλεπικοινωνιακού και ηλεκτρονι−
κού υλικού Λ.Σ−ΕΛ.ΑΚΤ. (ΑΠ.Τ.Η.ΥΛ).
46. Αποφάσεις συγκρότησης γνωμοδοτικής Επιτροπής
για την καταδίκη, εκποίηση ή καταστροφή μηχανογρα−
φικού υλικού Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ.
47. Αποφάσεις συγκρότησης γνωμοδοτικής επιτροπής
για την καταδίκη, εκποίηση ή καταστροφή τηλεπικοινω−
νιακού και ηλεκτρονικού υλικού Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ."
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 4 Απριλίου 2016
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ

F
Αριθμ. απόφ. 4095/28−03−2016
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης
υπαλλήλων του ΕΚΔΔΑ.
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ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 20 του Ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων, … και διαρθρωτικών μεταρ−
ρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176/Α/16−12−2015).
2. Το άρθρο 2 του Π.δ. 57/2007 «Κωδικοποίηση σε
ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας,
που διέπουν το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)» (ΦΕΚ 59/Α/14−3−2007).
3. Ότι η προκαλούμενη δαπάνη ύψους περίπου δεκα−
πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00 €) ετησίως, θα καλυφθεί

από τον τακτικό προϋπολογισμό του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., (ΚΑΕ:
0261 «Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία») οικονομι−
κού έτους 2016.
4. Την εισήγηση της Προέδρου του ΕΚΔΔΑ, αποφα−
σίζει:
Ομόφωνα εγκρίνει την καθιέρωση για το έτος 2016
υπερωριακής απασχόλησης για ανθρώπινο δυναμικό
που υπηρετεί στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α., ως εξής:
1) Η υπερωριακή απασχόληση να αφορά μέχρι 80
υπαλλήλους του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., μόνιμους, με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ορισμένου χρόνου
και αποσπασμένους Οι υπάλληλοι θα δικαιούνται υπε−
ρωριακής αποζημίωσης για εργασία που θα παρέχεται
από Δευτέρα έως Παρασκευή και μετά το πέρας του
ωραρίου και μέχρι τις 22.00, μόνο στην περίπτωση που
δεν είναι δικαιούχοι άλλης υπερωριακής αποζημίωσης
από οποιονδήποτε φορέα για το ίδιο χρονικό διάστημα.
Στους/στις ανωτέρω δεν περιλαμβάνονται οι Προϊστά−
μενοι των Διευθύνσεων.
2) Οι ως άνω ώρες απογευματινής υπερωριακής απα−
σχόλησης, δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι
(120) ώρες ανά υπάλληλο ανά εξάμηνο, χωρίς να υπάρχει
η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο (2) εξαμή−
νων μέσα στο έτος.
3) Η περίοδος υπερωριακής απασχόλησης να είναι από
την ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ της απόφασης
του Δ.Σ μέχρι 31/12/2016.
4) Το συνολικό ποσό αποζημίωσης για υπερωριακή
εργασία να μην υπερβαίνει την εγγεγραμμένη πίστωση
(ΚΑΕ 0261) των 15.000 €, και τέλος.
5) Αρμόδιο όργανο για την αναγκαιότητα υπερωριακής
απασχόλησης, κατανομής των ωρών ανά υπάλληλο και
περιγραφής των συγκεκριμένων εργασιών να είναι η
Πρόεδρος του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., κατόπιν εισήγησης των Προϊ−
σταμένων των Διευθύνσεων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
6) Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και βεβαίωση
του παρασχεθέντος υπερωριακά έργου να ορίζονται
οι Διευθυντές των υπαλλήλων που πραγματοποιούν
τις υπερωρίες.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η Πρόεδρος
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΚΑΜΤΣΙΔΟΥ
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