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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1036227/340/Α0006 (1)
  Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογρα−

φής «Με εντολή Υπουργού» στους Προϊσταμένους 
των Οικονομικών Επιθεωρήσεων και των Τελωνει−
ακών Περιφερειών του Υπουργείου Οικονομίας και 
Οικονομικών.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 41, 50, 51, 52, 53, 54 και 90 του Κώδι−

κα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 

Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του 
π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).

β) Του άρθρου 81 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρο−
νισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 101).

γ) Του άρθρου 2 του ν. 2343/1995 (Α΄ 211) «Αναδιορ−
γάνωση Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και 
άλλες διατάξεις».

δ) Του π.δ. 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι−
κονομικών» (Α΄ 128), όπως ισχύει.

ε) Του π.δ. 167/1996 (ΑΊ28) «Τροποποίηση διατάξεων 
του π.δ. 284/1988», του π.δ. 211/1996 (Α΄ 166) και των παρ. 1 
και 2 του άρθρου 1 του π.δ. 156/2001 (Α΄ 129) «Οργανισμός 
της Οικονομικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονο−
μικών και αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών αυτής».

στ) Του άρθρου 13 του ν. 3470/2006 (Α΄ 132) «Σύσταση 
Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών 
Θεμάτων».

ζ) Της παρ. 1 περ. 62 του άρθ 51 του ν. 1882/1990 (Α΄43), με 
την οποία κυρώθηκε η υπ’ αριθμ. 1090443/2055/16.8.1989 
(Β΄ 686) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

η) Του π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων 
Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο 
Οικονομίας και Οικονομικών» (Α΄ 57).

2. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 (Β΄ 1948) κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονο−
μίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των

Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
3. Την υπ’ αριθμ. 1086421/2042/0006/30.11.1990 κοινή 

απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης 
και Οικονομικών «Εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή εγ−
γράφων του Υπουργείου Οικονομικών από τον περιο−
ρισμό των υπογραφών της παρ. 1 του άρθρου 81 του 
ν.1892/1990» (Β΄ 756).

4. Την υπ’ αριθμ. 10536/ΔΙΟΕ291/10.3.2006 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί μεταβίβα−
σης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με 
εντολή Υπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικούς 
Γραμματείς, Προϊσταμένους Γενικών Δ/νσεων κλπ Υπη−
ρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Ειδικών Απο−
κεντρωμένων Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας 
και Οικονομικών (Β΄ 302).

5. Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης και απο−
δοτικής λειτουργίας των παρακάτω Υπηρεσιών του 
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Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, επί των οποί−
ων ασκούμε αρμοδιότητες, καθώς και της ταχείας δι−
εκπεραίωσης των υποθέσεων που έχουν ανατεθεί σε 
αυτές.

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Μεταβιβάζουμε στους Προϊσταμένους Οικονομικών 
Επιθεωρήσεων και των Τελωνειακών Περιφερειών, την 
εξουσία να υπογράφουν «Με Εντολή Υπουργού» τις εξής 
πράξεις:

Ι. Προϊστάμενοι Οικονομικών Επιθεωρήσεων.
Α) Ορισμός μελών της Επιτροπής Διοικητικής Επίλυ−

σης της διαφοράς (άρθρο 70 του ν. 2238/1994−Α΄ 151).
Β) Συγκρότηση και ορισμός μελών των Επιτροπών 

δαπανών των αυτοκινήτων των Κτηματικών Υπηρεσι−
ών και των Τελωνειακών Ειδικών Αποκεντρωμένων και 
Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου, όπως προ−
βλέπονται με την υπ’ αριθμ. 1028298/89/Α0006/21.3.2005 
απόφασή μας.

Γ) Ορισμός μελών της Επιτροπής της παρ. 14 του 
άρθρου 20 του ν. 3427/2005 (Α΄ 312).

ΙΙ. Προϊστάμενοι Τελωνειακών Περιφερειών.
Α) Ορισμός μελών επιτροπής για την καταστροφή 

βιομηχανοποιημένων καπνικών προϊόντων που κατάσχο−
νται ως αντικείμενα λαθρεμπορίας (παρ 4 του άρθρου 
171 του ν. 2960/2001 −Α΄ 265− όπως έχει τροποποιηθεί 
με τις διατάξεις της παρ. 65 στοιχείο α’ του άρθρου 1 
του ν. 3583/2007 −Α΄ 142).

Β) Ορισμός μελών της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Τε−
λωνειακών Αμφισβητήσεων (άρθρο 28 του ν. 2960/2001 
−Α΄ 265).

Γ) Συγκρότηση Επιτροπής ελέγχου καταλληλότητας 
κτιρίου για τη λειτουργία ιδιωτικού καπνεργοστασί−
ου (άρθρο 2 του από 16/17.4.1886 ΒΔ, άρθρο 5 του ν. 
2767/1954, άρθρο 29 παρ 4 του ν. 3200/1955, αριθμ. 
Κ11010/1958 κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών, 
Συγκοινωνιών και Δημόσιων Έργων, ΒΔ 194/1972).

2. Η μεταβίβαση εξουσίας να υπογράφουν «Με εντολή 
Υπουργού» στους ανωτέρω Προϊσταμένους ισχύει και 
για τους νόμιμους αναπληρωτές τους, σε περίπτωση 
έλλειψης, απουσίας ή κωλύματός τους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 27 Μαρτίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

F
Aριθμ. οικ. 6839/ΔΠΛ49/Φ19Γ (2)
    Τροποποίηση του Οδηγού Υποβολής του Προγράμμα−

τος «Ψηφιακό Μέλλον» Μέτρο 3.2 του ΕΠ Κοινω−
νία της Πληροφορίας ως προς το χρόνο λήξης των 
ενταγμένων έργων.

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και 

τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο 
πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

2. Το π.δ. 229/1986 (ΦΕΚ 96/Α) «Σύσταση και Οργάνωση 
της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» όπως τροποποι−

ήθηκε με το π.δ. 396/1989 (ΦΕΚ 172/Α) «Οργανισμός της 
ΓΓΒ» και το π.δ. 189/1995 (ΦΕΚ 99/Α/1995) «Συμπλήρωση 
και τροποποίηση διατάξεων» του π.δ. 396/1989.

3. Το π.δ. 27/1.2.1996 (ΦΕΚ 19 Α) «Συγχώνευση Υπουρ−
γείων Τουρισμού, ΒΕΤ και Εμπορίου στο Υπουργείο 
Ανάπτυξης» και του π.δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85/Α/17.3.2004) 
«Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού».

4. Το άρθρο 28 παρ.α΄ του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α) 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του ν. 2438/1996 
(ΦΕΚ 211 Α).

5. Το π.δ. 206/2007 (ΦΕΚ 232/Α/19.9.2007) «Διορισμός 
Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Την υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Φ.19/19955 (ΦΕΚ 1982/9.10.2007) 
απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς 
Ανάπτυξης Σταύρο Καλαφάτη και Γεώργιο Βλάχο».

7. Την υπ’ αριθμ. Φ2/Οικ. 22095/223 (ΦΕΚ 2149/Β/6.11.2007) 
απόφαση Μεταβίβασης στο Γενικό Γραμματέα Βιομη−
χανίας, στους Γενικούς Δ/ντές, στους Προϊσταμένους 
Δ/νσεων και στους Προϊσταμένους Τμημάτων της Γε−
νικής Γραμματείας Βιομηχανίας (ΓΓΒ) του Υπουργείου 
Ανάπτυξης να υπογράφουν «Με εντολή Υπουργού».

8. Tην υπ’ αριθμ. Φ2/Οικ.26431/255 ΦΕΚ 2474/Β/31.12.2007 
απόφαση Μεταβίβασης στο Γενικό Γραμματέα Βιομη−
χανίας, στους Γενικούς Δ/ντές, στους Προϊσταμένους 
Δ/νσεων και στους Προϊσταμένους Τμημάτων της Γε−
νικής Γραμματείας Βιομηχανίας (ΓΓΒ) του Υπουργείου 
Ανάπτυξης να υπογράφουν «Με εντολή Υφυπουργού».

9. Το άρθρο 7 παρ. 4 του ν. 2244/1994(ΦΕΚ168Α) «Ρύθ−
μιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 168/Α/1994) όπως αντικαταστάθηκε από 
το άρθρο 17 παρ.2 του ν. 2308/1995 (ΦΕΚ 114/Α/1995).

10. Το π.δ. 327/1995 (ΦΕΚ 176 Α) «Οροι και Διαδικασί−
ες για την ανάθεση εκτέλεσης και χρηματοδότησης 
έργων, μελετών και υπηρεσιών που προβλέπονται στο 
πρόγραμμα του Υπουργείου Ανάπτυξης».

11. Του π.δ. 346/1998 (ΦΕΚ 230 Α) «Προσαρμογή της 
Ελληνικής Νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπη−
ρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 1998».

12. Το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α) «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά ΄Ορ−
γανα».

13. Το π.δ. 4/2002 (ΦΕΚ 3/Α/2002) «Εκτέλεση ενεργειών 
τεχνικής βοήθειας – στήριξης και διαχείριση των αντί−
στοιχων πόρων».

14. Το π.δ. 93/1997 «Όροι και Διαδικασίες για την έντα−
ξη και χρηματοδότηση έργων του Ιδιωτικού Τομέα σε 
προγράμματα ή τμήματά τους του Υπουργείου Ανά−
πτυξης, τα οποία αναφέρονται σε τομείς Βιομηχανίας, 
Ενέργειας και Τεχνολογίας».

15. Του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27.11.1995) «Περί Δημο−
σίου Λογιστικού».

16. Τον Οδηγό διαδικασιών και επιλέξιμων ενεργειών 
Τεχνικής Βοήθειας−Στήριξης Κοινοτικού Πλαισίου Στή−
ριξης και άλλες διατάξεις.

17. Την υπ’ αριθμ. 2037288/808/0026 (ΦΕΚ 433/Β/6/6/1996 
Υπουργική απόφαση περί «Καθορισμός του επιτοκίου 
των προκαταβολών που δίδονται από το Δημόσιο για 
προμήθεια προϊόντων, παροχή Υπηρεσιών ή εκτέλεση 
Έργων».

18. Του άρθρου 6 παρ.3 και 4 εδ.β του ν. 2244/1994 
(ΦΕΚ 168 Α) «Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής και 
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ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από συμβατικά καύ−
σιμα και άλλες διατάξεις» όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 17 παρ. 2 του ν. 2308/1995 (ΦΕΚ 114 Α).

19. Την υπ’ αριθμ. 17956/623/Φ1.3/27.6.2001 κοινή υπουρ−
γική απόφαση «Προϋποθέσεις και όροι χορήγησης προ−
καταβολών, όργανα και διαδικασίες ελέγχου κλπ» (ΦΕΚ 
599/Β/1996).

20. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πλη−
ροφορίας» που έχει ενταχθεί στο Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο 
Στήριξης με την υπ’ αριθμ. (C 2001) 551/14.3.2001 από−
φαση της Ε.Ε.

21. Τις διατάξεις του ν. 2860/2000 «Διαχείριση, Πα−
ρακολούθηση και έλεγχος του  Κοινοτικού Πλαισίου 
Στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251/Α).

22. Την υπ’ αριθμ. 152.575/ΚτΠ4094/Β/16.6.2006 από−
φαση ένταξης πράξης με τίτλο «Ψηφιακό Μέλλον» στο 
Μέτρο 3.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία 
της Πληροφορίας» (Ε.Π. «ΚτΠ»).

23. Την υπ’ αριθμ. Οικ.16011/ΔΠΛ240/Φ19Γ/25.7.2006 
απόφαση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 
υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στο Πρόγραμ−
μα «Ψηφιακό Μέλλον» του Μέτρου 3.2 του Επιχειρησια−
κού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας».

24. Την υπ’ αριθμ. Οικ.19334/ΔΠΛ14/Φ19Γ/19.9.2006 από−
φαση παράταση της προθεσμίας για την υποβολή προ−
τάσεων έργων προς ένταξη στο πρόγραμμα «Ψηφιακό 
Μέλλον» του Μέτρου 3.2 του Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος «Κοινωνία της Πληροφορίας».

25. Την υπ’ αριθμ. 1393/ΔΠΛ19/Φ19Γ/25.1.2007 απόφαση 
΄Εγκρισης Οδηγού Υλοποίησης των ενταγμένων έργων 
του Προγράμματος «Ψηφιακό Μέλλον» του Μέτρου 3.2 
του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας.

26. Το υπ’ αριθμ. 151583/ΚτΠ12373−Β/5.4.2007 1η τροπο−
ποίηση Ένταξης της πράξης με τίτλο «Ψηφιακό Μέλλον» 
στο Μέτρο 3.2 του Επιχ. Προγράμματος «Κοινωνία της 
Πληροφορίας».

27. Την υπ’ αριθμ. 31856/ΔΠΛ787/Φ19Γ/27.12.2006 από−
φαση Έγκριση Ένταξης επιχειρήσεων στο Πρόγραμμα 
«Ψηφιακό Μέλλον» του Μέτρου 3.2 του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας».

28. Την υπ’ αριθμ. 13267/ΔΠΛ143/Φ19Γ/19.6.2007 απόφα−
ση Έγκριση ένταξης των επιχειρήσεων μετά την εξέταση 
των ενστάσεων, έγκριση αύξησης προϋπολογισμού των 
ήδη ενταγμένων επιχειρήσεων κατόπιν αιτήσεων θερα−
πείας και απορριφθείσες ενστάσεις των επενδυτικών 
σχεδίων που υπεβλήθησαν στο πλαίσια του Προγράμ−
ματος «Ψηφιακό Μέλλον» του Μέτρου 3.2 του Επιχειρη−
σιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας».

29. Την ανάγκη ομαλής υλοποίησης του Προγράμμα−
τος «Ψηφιακό Μέλλον» Μέτρο 3.2 του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» εξ αιτίας 
της αδυναμίας ολοκλήρωσης του οικονομικού αντικει−
μένου των ενταγμένων έργων λόγω εξωγενών παρα−
γόντων, αποφασίζουμε:

1. Την τροποποίηση του Οδηγού Υποβολής του Προ−
γράμματος «Ψηφιακό Μέλλον» Μέτρο 3.2 του Ε. Π. ΚτΠ 
ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. ΟΙΚ. 16011/ΔΠΛ240/
Φ19Γ/25.7.2006 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης στα 
σημεία που αφορούν τη διάρκεια λήξης του έργου:

− άρθρο 1 παράγραφος 1.2: «Θα έχουν μέγιστη χρονική 
διάρκεια ενός (1) έτους από την υπογραφή της απόφα−
σης ένταξης κάθε επιχείρησης στο πρόγραμμα».

− άρθρο 9: «παράταση των παραπάνω προθεσμιών 
μπορεί να δοθεί μόνο εφόσον συντρέχουν σοβαροί λό−
γοι και μπορεί να ανέλθει το πολύ σε τρεις (3) μήνες».

2. Ορίζουμε την ολοκλήρωση της διάρκειας υλοποί−
ησης του Προγράμματος «Ψηφιακό Μέλλον» Μέτρο 3.2 
του Ε. Π. της ΚτΠ στις 15.5.2008 για το σύνολο των 
εγκεκριμένων έργων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 26 Μαρτίου 2008
 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

F
Αριθμ. 4434.1/01/2008 (3)
    Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των Παραρτημάτων Ι και 

ΙΙ της Οδηγίας 2005/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο−
βουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 
2005 σχετικά με την ενίσχυση της ασφάλειας των 
λιμένων.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  ’Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 7 παρ. 1 και άρθρου 8 παρ. 1 του ν. 

3622/2007 (ΦΕΚ Α΄ 281) «Ενίσχυση της ασφάλειας πλοί−
ων, λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων και άλλες 
διατάξεις».

β) Των παραρτημάτων Ι και ΙΙ της Οδηγίας 2005/65/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την ενίσχυση της 
ασφάλειας των λιμένων (L 310/28/25.11.2005)

γ) Του π.δ. 242/1999 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εμπορικής Ναυτιλίας», όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει με το π.δ. 48/2007 (ΦΕΚ Α΄ 51).

 δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

 2. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 − Σκοπός
Σκοπός της παρούσας είναι η μεταφορά στο εθνικό 

δίκαιο των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ της Οδηγίας 2005/65/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την ενίσχυση της 
ασφάλειας των λιμένων, ως ακολούθως:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΑ

Η αξιολόγηση ασφαλείας λιμένα αποτελεί τη βάση για 
το σχέδιο ασφαλείας λιμένα και την εφαρμογή του. Η αξι−
ολόγηση ασφαλείας λιμένα θα καλύπτει τουλάχιστον:

— τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση σημαντικού 
υλικοτεχνικού εξοπλισμού και υποδομών που είναι ση−
μαντικά και πρέπει να προστατευθούν,

— τον προσδιορισμό πιθανών απειλών για τον εν λόγω 
υλικοτεχνικό εξοπλισμό και υποδομές και το ενδεχόμενο 
πραγματοποίησής τους, προκειμένου να καθορισθούν 
και να ιεραρχηθούν μέτρα ασφαλείας,

— τον προσδιορισμό, την επιλογή και την ιεράρχηση 
αντιμέτρων και διαδικαστικών μεταβολών καθώς και 
του επιπέδου αποτελεσματικότητάς τους όσον αφορά 
τη μείωση της τρωτότητας, και
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— τον προσδιορισμό αδυναμιών, περιλαμβανόμενου 
του ανθρώπινου παράγοντα, σε υποδομές, πολιτικές 
και διαδικασίες.

Προς το σκοπό αυτό η αξιολόγηση θα καλύπτει του−
λάχιστον:

— τον προσδιορισμό όλων των περιοχών οι οποίες 
έχουν σχέση με την ασφάλεια του λιμένα, με καθορισμό 
ταυτόχρονα των ορίων του λιμένα. Εδώ περιλαμβάνο−
νται λιμενικές εγκαταστάσεις, οι οποίες ήδη καλύπτο−
νται από τον κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 725/2004 και η 
αξιολόγηση επικινδυνότητας των οποίων θα χρησιμεύ−
σει ως βάση,

— τον προσδιορισμό θεμάτων ασφαλείας που απορ−
ρέουν από τη διασύνδεση μεταξύ μέτρων για λιμενικές 
εγκαταστάσεις και άλλων μέτρων ασφαλείας λιμένα,

— τον προσδιορισμό του προσωπικού για το οποίο 
θα γίνει έρευνα του ιστορικού ή/και το οποίο θα λάβει 
έγκριση από τις αρχές ασφαλείας λόγω της εμπλοκής 
του σε περιοχές υψηλού κινδύνου,

— την υποδιαίρεση, εφόσον είναι χρήσιμη, του λιμέ−
να, ανάλογα με το ενδεχόμενο επελεύσεως συμβάντων 
που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια. Οι περιοχές δεν 
θα κρίνονται μόνο με βάση τον άμεσο τύπο τους ως 
ενδεχόμενοι στόχοι αλλά και το δυνητικό ρόλο τους 
ως διόδου σε περίπτωση που στοχεύονται γειτονικές 
περιοχές,

— τον προσδιορισμό διακυμάνσεων επικινδυνότητας, 
π.χ. με βάση την εποχικότητα,

— τον προσδιορισμό των ειδικών χαρακτηριστικών 
κάθε υποζώνης όπως θέση, προσβάσεις, τροφοδότηση 
με ηλεκτρική ενέργεια, σύστημα επικοινωνιών, ιδιοκτη−
σία και χρήστες καθώς και άλλα στοιχεία που θεωρού−
νται συναφή με την ασφάλεια,

— τον προσδιορισμό ενδεχομένων εκδοχών απειλής 
για τον λιμένα. Το σύνολο του λιμένα ή συγκεκριμένα 
τμήματα της υποδομής, τα φορτία, οι αποσκευές, τα 
πρόσωπα ή ο εξοπλισμός μεταφοράς εντός του λιμένα, 
είναι δυνατόν να αποτελέσουν άμεσο στόχο προσδιο−
ριζόμενης απειλής,

— τον προσδιορισμό των συγκεκριμένων συνεπειών της 
εκδοχής απειλής. Οι συνέπειες είναι δυνατό να έχουν 
επίπτωση σε μία ή περισσότερες υποπεριοχές. Πρέπει 
να προσδιορίζονται τόσο οι άμεσες όσο και οι έμμεσες 
συνέπειες. Ειδική προσοχή πρέπει να παρέχεται στον 
κίνδυνο ανθρωπίνων θυμάτων,

— τον προσδιορισμό ενδεχομένων σωρευτικών επιπτώ−
σεων συμβάντος που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια,

— τον προσδιορισμό των τρωτών σημείων κάθε υπο−
περιοχής,

— τον προσδιορισμό όλων των οργανωτικών παραμέ−
τρων των σχετικών με τη συνολική ασφάλεια λιμένα, 
περιλαμβανομένης της κατανομής όλων των εξουσιών 
των συναφών με την ασφάλεια, των υφιστάμενων κα−
νόνων και διαδικασιών,

— τον προσδιορισμό στο σύνολο της ασφάλειας λιμέ−
να, τρωτών σημείων σχετικών με οργανωτικές, νομοθε−
τικές και διαδικαστικές παραμέτρους,

— τον προσδιορισμό μέτρων, διαδικασιών και ενεργει−
ών με σκοπό τη μείωση κρίσιμης σημασίας τρωτών ση−
μείων. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να καταβάλλεται στην 
ανάγκη και τα μέσα ελέγχου πρόσβασης ή περιορισμών 
σε ολόκληρο τον λιμένα ή σε συγκεκριμένα τμήματα 
λιμένα, περιλαμβανομένης της ταυτοποίησης επιβατών, 

λιμενικών υπαλλήλων και άλλων εργαζομένων, επισκε−
πτών και πληρωμάτων, απαιτήσεων επίβλεψης ζωνών ή 
δραστηριοτήτων, ελέγχου φορτίου και αποσκευών. Τα 
μέτρα, οι διαδικασίες και οι ενέργειες πρέπει να συμβα−
δίζουν με τους εκτιμώμενους κινδύνους οι οποίοι είναι 
δυνατό να ποικίλλουν μεταξύ λιμενικών ζωνών,

— τον προσδιορισμό του τρόπου κατά τον οποίο μέτρα, 
διαδικασίες και ενέργειες πρέπει να ενισχυθούν ενόψει 
αύξησης του επιπέδου ασφαλείας,

— τον προσδιορισμό ειδικών απαιτήσεων για την 
αντιμετώπιση διαπιστωμένων προβλημάτων ασφαλεί−
ας όπως «ύποπτο» φορτίο, αποσκευή, εφοδιασμός με 
καύσιμα, προμήθειες προσώπων, αγνώστου κατόχου δέ−
ματα, γνωστοί κίνδυνοι (π.χ.βόμβα). Οι απαιτήσεις αυτές 
πρέπει να αναλύουν τις επιθυμητές συνθήκες είτε για 
διευθέτηση του κινδύνου, όπου αυτός εντοπίζεται, είτε 
μετά από μεταφορά σε ασφαλή περιοχή,

— τον προσδιορισμό μέτρων, διαδικασιών και ενερ−
γειών με σκοπό τον περιορισμό και την άμβλυνση συ−
νεπειών,

— τον προσδιορισμό κατανομής καθηκόντων, ώστε 
να είναι δυνατή η ενδεδειγμένη και ορθή εφαρμογή 
των μέτρων, διαδικασιών και ενεργειών που προσδι−
ορίζονται,

— την καταβολή ιδιαίτερης προσοχής, ανάλογα με την 
περίπτωση, στη σχέση που έχει με άλλα σχέδια ασφα−
λείας (π.χ. σχέδια ασφαλείας λιμενικής εγκατάστασης) 
και άλλα υφιστάμενα μέτρα ασφαλείας. Επίσης προσοχή 
πρέπει να δίδεται στη σχέση με άλλα σχέδια απόκρισης 
(π.χ. σχέδιο αντιμετώπισης πετρελαιοκηλίδας, σχέδιο 
έκτακτης ανάγκης για λιμένα, σχέδιο ιατρικής επέμβα−
σης, σχέδιο πυρηνικής καταστροφής και άλλα),

— τον προσδιορισμό απαιτήσεων επικοινωνίας για την 
εφαρμογή των μέτρων και διαδικασιών,

— την καταβολή ιδιαίτερης προσοχής σε μέτρα για 
την προστασία από διαρροή πληροφοριών ευαίσθητων 
από άποψη ασφαλείας,

— τον προσδιορισμό των απαιτήσεων για «γνώση των 
αναγκαίων» όσον αφορά όλους τους άμεσα εμπλεκόμε−
νους καθώς και κατά περίπτωση, το ευρύ κοινό.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΑ

Το σχέδιο ασφαλείας λιμένα περιέχει τις ρυθμίσεις 
ασφαλείας του λιμένα. Βασίζεται στις διαπιστώσεις 
της αξιολόγησης ασφαλείας λιμένα. Εκθέτει σαφώς λε−
πτομερή μέτρα. Περιέχει μηχανισμό ελέγχου που, κατά 
περίπτωση, δίδει τη δυνατότητα λήψης κατάλληλων 
διορθωτικών μέτρων.

Το σχέδιο ασφαλείας λιμένα βασίζεται στις ακόλου−
θες γενικές παραμέτρους:

— καθορισμός όλων των περιοχών που είναι συναφείς 
προς την ασφάλεια του λιμένα. Με βάση την αξιολόγη−
ση ασφαλείας λιμένα, τα μέτρα, οι διαδικασίες και οι 
ενέργειες είναι δυνατό να διαφέρουν από υποπεριοχή 
σε υποπεριοχή.

Όντως, ορισμένες υποπεριοχές είναι δυνατό να απαι−
τούν δραστικότερα προληπτικά μέτρα σε σχέση με άλ−
λες. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να καταβάλλεται στις 
διασυνδέσεις μεταξύ υποπεριοχών, όπως προσδιορίζε−
ται στην αξιολόγηση ασφαλείας λιμένα,

— διασφάλιση του συντονισμού των μέτρων ασφα−
λείας για περιοχές με διαφορετικά χαρακτηριστικά 
ασφαλείας,
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— πρόβλεψη, εφόσον είναι αναγκαίο, διαφόρων μέτρων 
όσον αφορά τα διάφορα μέρη του λιμένα, με μεταβολή 
επιπέδων ασφαλείας, και ειδικές επιχειρησιακές πλη−
ροφορίες,

— προσδιορισμός της οργανωτικής δομής που υπο−
στηρίζει την ενίσχυση της ασφαλείας λιμένα.

Με βάση τις γενικές αυτές παραμέτρους, το σχέδιο 
ασφαλείας λιμένα κατανέμει καθήκοντα και εξειδικεύει 
σχέδια εργασίας στους ακόλουθους τομείς:

— απαιτήσεις πρόσβασης. Για ορισμένες περιοχές, οι 
απαιτήσεις τίθενται σε εφαρμογή, μόνο εφόσον τα επί−
πεδα ασφαλείας υπερβαίνουν τα ελάχιστα όρια. Όλες 
οι απαιτήσεις και τα όρια πρέπει να περιλαμβάνονται 
συνολικά στο σχέδιο ασφαλείας λιμένα,

— απαιτήσεις ταυτοποίησης, ελέγχου αποσκευών και 
φορτίου. Οι απαιτήσεις είναι δυνατό να εφαρμόζονται 
ή να μην εφαρμόζονται σε υποπεριοχές. Οι απαιτήσεις 
είναι δυνατό να εφαρμόζονται ή να μην εφαρμόζονται 
πλήρως σε διαφορετικές υποπεριοχές. Πρόσωπα που 
εισέρχονται ή βρίσκονται σε κάποια υποπεριοχή είναι 
δυνατόν να υπόκεινται σε έλεγχο. Το σχέδιο ασφαλείας 
λιμένα θα ανταποκρίνεται κατάλληλα στις διαπιστώ−
σεις της αξιολόγησης ασφαλείας λιμένα, που αποτελεί 
το εργαλείο με το οποίο προσδιορίζονται οι απαιτή−
σεις ασφαλείας για κάθε υποζώνη και σε κάθε επίπεδο 
ασφαλείας. Σε περίπτωση έκδοσης ειδικών δελτίων ταυ−
τότητας για λόγους ασφαλείας λιμένα, πρέπει να καθο−
ρίζονται σαφείς διαδικασίες για την έκδοση, τη χρήση, 
έλεγχο και την επιστροφή των εν λόγω εγγράφων.

Οι διαδικασίες αυτές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις 
ιδιαιτερότητες ορισμένων ομάδων χρηστών λιμένων και 
να δίδουν τη δυνατότητα λήψης εξειδικευμένων μέτρων 
προκειμένου να περιορίζεται η αρνητική επίπτωση των 
απαιτήσεων ελέγχου πρόσβασης. Κάποιες κατηγορίες 
πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον ναυτικούς, υπαλλή−
λους των αρχών, άτομα τα οποία εργάζονται μόνιμα στον 
λιμένα, άτομα τα οποία εργάζονται ή επισκέπτονται τα−
κτικά το λιμένα, κατοίκους στο λιμένα και άτομα τα οποία 
εργάζονται ή επισκέπτονται το λιμένα περιστασιακά,

— σχέση με αρχές ελέγχου φορτίων, ελέγχου απο−
σκευών και επιβατών. Όποτε είναι αναγκαίο, το σχέδιο 
πρέπει να προβλέπει τη διασύνδεση των πληροφορικών 
συστημάτων και των συστημάτων εκκαθάρισης των αρ−
χών αυτών, περιλαμβανόμενων ενδεχομένων συστημά−
των εκκαθάρισης πριν από την άφιξη,

— διαδικασίες και μέτρα για τον χειρισμό ύποπτων 
φορτίων, αποσκευών, καυσίμων, εφοδίων προσώπων, 
περιλαμβανόμενου του προσδιορισμού ασφαλούς περι−
οχής. Επίσης διαδικασίες για άλλα θέματα ασφαλείας 
και παραβιάσεις της ασφαλείας λιμένα,

— απαιτήσεις επιτήρησης για υποπεριοχές ή δραστη−
ριότητες εντός υποπεριοχών. Αμφότερες οι ανάγκες 
για τεχνικές λύσεις και οι λύσεις αυτές καθαυτές θα 
προέλθουν από την αξιολόγηση ασφαλείας λιμένα,

— σηματοδότηση. Περιοχές με απαιτήσεις πρόσβα−
σης ή/και ελέγχου πρέπει να σημαίνονται δεόντως. Οι 
απαιτήσεις ελέγχου και πρόσβασης λαμβάνουν δεό−
ντως υπόψη κάθε συναφή νομοθεσία και πρακτικές. Η 
επιτήρηση ενεργειών πρέπει να καθίσταται δεόντως 
γνωστή σε περίπτωση που αυτό απαιτείται από την 
εθνική νομοθεσία,

— επικοινωνίες και εκκαθάριση για λόγους ασφαλεί−
ας. Κάθε πληροφορία σχετική με την ασφάλεια πρέπει 
να ανακοινώνεται σύμφωνα με πρότυπα εκκαθάρισης 

για την ασφάλεια, περιλαμβανόμενα στο σχέδιο. Λόγω 
του ευαίσθητου χαρακτήρα ορισμένων πληροφοριών, η 
επικοινωνία πρέπει να ακολουθεί την αρχή της γνώσης 
των αναγκαίων, αλλά πρέπει να περιλαμβάνει, ανάλογα 
με την περίπτωση, διαδικασίες για ανακοινώσεις προς 
το ευρύ κοινό.

Τα πρότυπα εκκαθάρισης για λόγους ασφαλείας θα 
αποτελούν μέρος του σχεδίου και αποβλέπουν στην 
προστασία των ευαίσθητου χαρακτήρα πληροφοριών 
ασφαλείας από μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση,

— αναφορά συμβάντων ασφαλείας. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί ταχεία απόκριση, το σχέδιο ασφαλείας 
λιμένα πρέπει να ορίζει σαφείς απαιτήσεις αναφοράς 
προς τον υπεύθυνο ασφαλείας του λιμένα για όλα τα 
συμβάντα ασφαλείας ή/και προς την αρχή ασφαλείας 
λιμένα,

— ενοποίηση με άλλα προληπτικά σχέδια ή ενέργειες. 
Το σχέδιο πρέπει να ασχολείται ειδικά με την ολοκλή−
ρωση με άλλες ενέργειες πρόληψης και ελέγχου που 
ισχύουν στο λιμένα,

— ενοποίηση με άλλα σχέδια απόκρισης ή/και η ένταξη 
ειδικών μέτρων, διαδικασιών και ενεργειών απόκρισης. 
Το σχέδιο πρέπει να εξειδικεύει την αλληλεπίδραση και 
τον συντονισμό με άλλα σχέδια απόκρισης και έκτακτης 
ανάγκης. Εφόσον είναι αναγκαίο, πρέπει να διευθετού−
νται συγκρούσεις και ελλείψεις,

— απαιτήσεις εκπαίδευσης και διεξαγωγής ασκήσε−
ων,

— λειτουργικές διαδικασίες για τη διοργάνωση και τη 
λειτουργία της ασφαλείας λιμένα. Το σχέδιο ασφαλείας 
λιμένα θα περιγράφει λεπτομερώς την οργάνωση της 
ασφαλείας λιμένα, την κατανομή αρμοδιοτήτων που 
προβλέπει και τις διαδικασίες λειτουργίας. Επίσης θα 
περιγράφει λεπτομερώς τον συντονισμό με υπαλλήλους 
αρμόδιους για την ασφάλεια λιμενικών εγκαταστάσεων 
και πλοίων, ανάλογα με την περίπτωση. Θα οριοθετεί 
τα καθήκοντα της επιτροπής ασφαλείας λιμένα, εφόσον 
η επιτροπή αυτή υπάρχει,

— διαδικασίες για την προσαρμογή και την ενημέρωση 
του σχεδίου ασφαλείας λιμένα.

Άρθρο 2 − Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης και των δύο Πα−

ραρτημάτων τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
της, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 28 Φεβρουαρίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ

        F 
Αριθμ. 2121/01/2008 (4)
 Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα Λαυρίου με 

αριθμό 30 «Απαγόρευση αλιείας με συρόμενα εργα−
λεία μηχανότρατας στους Θαλασσίους διαύλους με−
ταξύ Λαυρίου−Κέας και άλλες διατάξεις» .

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, 
ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Σύμφωνα με:
1) Το άρθρο 156 του ν.δ. 187/1973, (Α΄ 261) «Περί Κ.Δ.Ν.Δ.», 
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όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του ν. 1940/1991, 
(Α΄ 40) «Μονάδα Ειδικών Αποστολών Λιμενικού Σώματος 
(ΜΕΑ/ΛΣ) και άλλες διατάξεις περί αυτού».

2) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

3) Τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 205/2007 «Συγ−
χώνευση Υπουργείων» (Α΄ 231).

4) Την υπ’ αριθμ.  4340/25.9.2007 γνώμη Νομάρχη Ανα−
τολικής Αττικής.

5) Την υπ’ αριθμ. 1260/8.8.2007 γνώμη Νομάρχη Κυ−
κλάδων.

6) Τον υπ’ αριθμ. 30 Ειδικό Κανονισμό Λιμένα Λαυρίου 
που μας υποβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2121/02/07/8.10.2007 
Αναφορά της Λιμενικής Αρχής Λαυρίου, με τις διατά−
ξεις του οποίου ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την 
απαγόρευση αλιείας με συρόμενα εργαλεία μηχανό−
τρατας.

7) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

(α) Εγκρίνουμε τον παρακάτω Ειδικό Κανονισμό Λιμένα 
με αριθμό 30.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΡΙΘΜ. 30
«Απαγόρευση αλιείας με συρόμενα εργαλεία 
μηχανότρατας στους θαλάσσιους διαύλους 
μεταξύ Λαυρίου – Κέας και άλλες διατάξεις»

Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του δια από 9/22 Ιουνίου 1948 β.δ. 

Κωδικοποιηθέντος Νόμου 499/47 «Περί Πειθαρχικής 
Εξουσίας των Προϊσταμένων Λιμενικών Αρχών» (Α΄162) 
συνδυαζόμενες με τα άρθρα 141−157 του ν.δ. 187/1973 
με το οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού 
Δικαίου (Α΄ 261).

2) Τις διατάξεις του ν.δ. 444/1970 «Περί αρμοδιότητας 
Λιμενικού Σώματος και σχέσεων προς τας αρμοδιότητας 
των Σωμάτων Ασφαλείας» (Α΄ 39). 

3) Το άρθρο 156 του ν.δ. 187/1973 «Περί Κ.Δ.Ν.Δ.» όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του ν. 1940/1991 (Α΄40) 
«Μονάδα Ειδικών Αποστολών Λιμενικού Σώματος (ΜΕΑ/
ΛΣ) και άλλες διατάξεις περί αυτού».

4) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98).

5) Τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 205/2007 «Συγ−
χώνευση Υπουργείων» (Α΄ 231).

6) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, εκδίδουμε τον ακόλουθο Ειδικό 
Κανονισμό Λιμένα:

Άρθρο 1
Όρια ισχύος

Ο Ειδικός αυτός Κανονισμός ισχύει στους λιμένες 
στους όρμους και στην θαλάσσια έκταση της περιο−
χής δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής Λαυρίου και των 
υφισταμένων της Αρχών όπως αυτή καθορίζεται από 
τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 2
Απαγορεύσεις

Απαγορεύεται η αλιεία με χρήση συρόμενων ερ−
γαλείων μηχανότρατας στη θαλάσσια περιοχή σε 
ακτίνα μισού ναυτικού μιλίου βόρεια και νότια του 
αγωγού που ηλεκτροδοτεί τη Νήσο Κέα και διέρχε−
ται από Ακρ. Μαυροβούνι (φ=037ο 47,60’ Β και λ=094ο 
05,25’ Α) το βόρειο άκρο Νήσου Μακρονήσου (φ=037ο 
45,75’ Β και λ=094ο 08,85’ Α) και καταλήγει στην πόλη 
Κορρησία της νήσου Κέας (φ=037ο 40,50’ Β και λ=024ο 
19,20’ Α).

Άρθρο 3
Πώληση αλιευμάτων

Η πώληση νωπών αλιευμάτων εντός λιμένος από αλι−
είς κατόχους επαγγελματικού σκάφους επιτρέπεται 
μόνο αφού αυτοί εφοδιασθούν με ειδική άδεια άσκησης 
υπαίθριου εμπορίου σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 και 
άρθρο 6 παρ. 1 εδ. β του π.δ. 254 (Α΄ 307/16.12.2005).

Άρθρο 4
Κυρώσεις

Οι παραβάτες του Ειδικού αυτού Κανονισμού Λιμένα, 
του οποίου η εκτέλεση ανατίθεται στα Λιμενικά Όργανα, 
ανεξάρτητα από τις ποινικές και αστικές ευθύνες που 
συντρέχουν κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται 
και στις κυρώσεις του άρθρου 157 του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 
261) «Περί Κ.Δ.Ν.Δ.» το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 
1 του οποίου τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει 
σύμφωνα με το π.δ. 193/2001 (Α΄ 156).

Λαύριο, 8 Οκτωβρίου 2007

Ο Κεντρικός Λιμενάρχης Λαυρίου
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Λ.Σ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΗΣΙΜΑΤΟΣ

(β) Η ισχύς του παρόντος Ειδικού Κανονισμού αρχίζει 
δέκα (10) ημέρες μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημε−
ρίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 24 Μαρτίου 2008 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ

    Ö
Αριθμ. 1427 (5) 
 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή των υπαλ−

λήλων της Δ/νσης Γεωργίας της Ν.Α. Κορινθίας για 
την περίοδο από 1.3.2008 έως 31.12.2008 στα πλαίσια 
εφαρμογής του προγράμματος δακοκτονίας.

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 15, παρ. 18 εδάφιο 2 του 

ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περι−
φέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση 
και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2592/1998 «Ανα−
προσαρμογή συντάξεων πολιτικών συνταξιούχων του 
Δημοσίου, ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες 
διατάξεις».
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4. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του ν. 2738/1999 
«Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, 
μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και 
άλλες διατάξεις».

5. Την υπ’ αριθμ. 3/2.1.2008 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας 
περί «Ορισμού Αντινομαρχών» (Φ.Ε.Κ. 11/τ.Β΄/11.1.2008).

6. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ−
λήλων της Δ/νσης Γεωργίας για την περίοδο από 
1.3.2008 έως 31.12.2008 στα πλαίσια εφαρμογής του 
προγράμματος δακοκτονίας.

7. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη ύψους 
14.000 € είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό της 
Δ/νσης Γεωργίας της Ν.Α. Κορινθίας έτους 2008 και 
προέρχεται από επιχορηγήσεις του Υπουργείου Αγρο−
τικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την με αμοιβή καθιέρωση απογευματινής 
υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων της Δ/νσης Γε−
ωργίας, της Ν.Α. Κορινθίας για την περίοδο από 1.3.2008 
έως 31.12.2008 στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμ−
ματος δακοκτονίας, ως ακολούθως:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ 
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΑΝΩΤ. ΟΡΙΟ ΩΡΩΝ 
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ 

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΑΝΩΤ. ΟΡΙΟ ΩΡΩΝ 
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΕΣ & 
ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ

ΔΑΠΑΝΗ

Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 100 

Δ/ΝΤΗΣ 
ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ (1) 304 96

14.000 €

ΕΠΟΠΤΗΣ 
ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ (1) 504 96

ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ (1) 354 96

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ (1) 104 96

  Kόρινθος, 18 Μαρτίου 2008

Με εντολή Νομάρχη
Η Αντινομάρχης
ΑΝΝΑ ΚΟΝΤΟΝΗ
    Ö

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 

   Στην υπ’ αριθμ. 1065/10.1.2008 απόφαση του Υφυ−
πουργού Πολιτισμού που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 78/
Β/23.1.2008 περιεχόμενο 2, διορθώνεται:

το λανθασμένο «...στην Θεσσαλονίκη» στο ορθό «...στην 
Αθήνα» καθώς και το λανθασμένο «....θα λειτουργήσει στη 
Θεσσαλονίκη από 22.1.2008 έως 14.3.2008» στο ορθό «...θα 
λειτουργήσει στην Αθήνα από 4.4.2008 έως 29.6.2008».

  Η Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικού
ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02005900704080008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 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/CDμ ρφή

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € −

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − −

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − −

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

 Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 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.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• 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.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* 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 τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00
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