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Λειτουργία, χρήση, κωδικοποίηση και καταχώρηση στοιχείων των Προσωπικών Ραδιοφάρων
Ένδειξης Θέσης Κινδύνου (Personal Locator
Beacons/PLBs) - Τύπος και περιεχόμενο κάρτας
καταχώρησης PLB.
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Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία καπνικών στον AWAN (επ.) MUHAMMAD WARIS (ον.)
του Maliq Baqar Hussain και της Khursed Bibi.
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Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία καπνικών στον AWAN (επ.) MUHAMMAD WARIS (ον.)
του Maliq Baqar Hussain και της Khursed Bibi.
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Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία καπνικών στον AWAN (επ.) MUHAMMAD WARIS (ον.)
του Maliq Baqar Hussain και της Khursed Bibi.
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Τροποποίηση της 83948/27955/4-10-2018 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί Έγκρισης του Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. «Α΄ Παιδικός
Σταθμός Φυλής» Δήμου Φυλής.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2111.8-4/89666/2018
(1)
Λειτουργία, χρήση, κωδικοποίηση και καταχώρηση στοιχείων των Προσωπικών Ραδιοφάρων Ένδειξης Θέσης Κινδύνου (Personal Locator
Beacons/PLBs) - Τύπος και περιεχόμενο κάρτας
καταχώρησης PLB.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ,
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παραγράφου 3, του άρθρου 24, του ν. 4504/2017
«Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της δια-
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φάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα
πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα
λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184).
β) του ν. 4249/2014 « Αναδιοργάνωση της Ελληνικής
Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση
Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 73), όπως ισχύει.
γ) των άρθρων 1 έως 8 και 73 παρ. 1 του ν. 4150/2013
«Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102).
δ) του ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 82).
ε) της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου
14 του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 26).
στ) του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.» (Α΄ 160).
ζ) του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159).
η) του π.δ. 98/2017 «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου
2014 (ΕΕ L 153/22.05.2014) σχετικά με την διαθεσιμότητα
ραδιοεξοπλισμού στην αγορά και την κατάργηση της
Οδηγίας 1999/5/ΕΚ.» (Α΄ 139).
θ) του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων.» (Α΄208).
ι) του π.δ. 118/2016 «Οργάνωση και λειτουργία του
Κέντρου Ελέγχου Αποστολών λήψης και διανομής δορυφορικών σημάτων κινδύνου του συστήματος Cospas Sarsat.» (Α΄ 201).
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ια) 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 Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού» (Α΄ 114).
ιβ) του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α΄ 98).
2. Το Αριθ. Πρωτ.: 2800.1/90906/2017/20-12-2017 Εισηγητικό Σημείωμα του Γενικού Διευθυντή των Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΝΑΝΠ.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Αντικείμενο-Πεδίο εφαρμογής-Ορισμοί
1. Οι διατάξεις της απόφασης αυτής ρυθμίζουν θέματα
λειτουργίας, χρήσης, κωδικοποίησης και καταχώρησης
των Προσωπικών Ραδιοφάρων Ένδειξης Θέσης Κινδύνου
(Personal Locator Beacons/PLBs) και έχουν εφαρμογή
στους κατόχους PLBs, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 22 του ν. 4504/2017.
2. Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ορισμοί που αναφέρονται στο άρθρο 21 του
ν. 4504/2017.
Άρθρο 2
Λειτουργία-Χρήση PLB
1. Επιτρέπεται η θέση σε λειτουργία και η χρήση του
PLB, μέσω της οποίας εκπέμπεται σήμα κινδύνου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εφόσον αυτό συμμορφώνεται προς τις διατάξεις του π.δ. 98/2017 (Α΄ 139). Το PLB
προορίζεται για χρήση από μεμονωμένο άτομο, κάτοχο
συσκευής PLB και δύναται να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε περιβάλλον ξηράς, θάλασσας και στα αεροσκάφη, σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες που παρέχονται
από τον κατασκευαστή, καθώς και να εγκατασταθεί σε
μια κινητή μονάδα. Το PLB δύναται να χρησιμοποιηθεί
για τους σκοπούς που προορίζεται, τόσο στην Ελλάδα
όσο και στο εξωτερικό.
2. Η ενεργοποίηση του PLB συντελείται χειροκίνητα
και δημιουργεί ένα σήμα κινδύνου στο σύστημα CospasSarsat, το οποίο μεταδίδεται στις υπηρεσίες έρευνας και
διάσωσης χωρίς καθυστέρηση. Μετά την ενεργοποίησή
του, το PLB πρέπει να τοποθετείται κατά το δυνατόν σε
μέρος με ανοιχτό πεδίο προς όλες τις κατευθύνσεις του
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ορίζοντα. Η κεραία του πρέπει να είναι κάθετη προς τον
ουρανό, μακριά από φυσικά ή τεχνητά εμπόδια/κατασκευές όπως δέντρα, κτίρια, βουνά και οχήματα ώστε
να εξασφαλιστεί η μέγιστη αποτελεσματικότητα εντοπισμού. Η ορθή λειτουργία του PLB δεν εξασφαλίζεται
όταν αυτό βρίσκεται στην επιφάνεια της θάλασσας ή
κάτω από αυτή.
3. Για την αξιολόγηση βασικών χαρακτηριστικών απόδοσης, τα PLBs, ως κατηγορία ραδιοφάρων ένδειξης
θέσης κινδύνου συχνότητας 406 MHz, έχουν τη δυνατότητα αυτόματης δοκιμής (self-test mode). Η εκκίνηση
της λειτουργίας αυτόματου ελέγχου του PLB δεν προκαλεί εκπομπή σήματος κινδύνου στο σύστημα CospasSarsat. Ωστόσο, η λειτουργία αυτή καταναλώνει μέρος
από την περιορισμένη ισχύ της μπαταρίας της συσκευής
και πρέπει να συντελείται σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή. Τα PLBs δεν πρέπει να ενεργοποιούνται
παρά μόνο σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αν το PLB
ενεργοποιηθεί εσφαλμένα στην κατάσταση κανονικής
λειτουργίας του (operational mode), o κάτοχος της συσκευής υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα σχετικά το
Κέντρο Ελέγχου Αποστολών περί της κατάστασης, ώστε
να αποφευχθεί η άσκοπη κινητοποίηση προσωπικού και
μέσων των υπηρεσιών έρευνας και διάσωσης προς παροχή βοήθειας.
4. Η χρησιμοποίηση του PLB στα πεδία ξηράς, θάλασσας και αέρα δεν υποκαθιστά την υποχρέωση εφοδιασμού των μέσων στα οποία επιβαίνουν τα άτομα που
φέρουν PLBs με έτερο εξοπλισμό ραδιοφάρου ένδειξης
θέσης κινδύνου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Άρθρο 3
Κωδικοποίηση PLB
1. Η κωδικοποίηση του PLB πραγματοποιείται με βάση
τις εγκεκριμένες μεθόδους κωδικοποίησης των ραδιοφάρων ένδειξης θέσης κινδύνου 406 MHz, όπως αυτές
αποτυπώνονται στα τεχνικά εγχειρίδια - εγχειρίδιο κανονισμών του συστήματος Cospas-Sarsat και ιδίως στα
εγχειρίδια Τ.001 και S.007, όπως ισχύουν κάθε φορά.
2. Κατά τη διαδικασία της κωδικοποίησης, το PLB προγραμματίζεται με τον ελληνικό κωδικό χώρας, όπως αυτός εκχωρείται από τη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών.
Τα PLBs κωδικοποιούνται ψηφιακά με βάση το σειριακό
αριθμό της συσκευής (Serial Number). Η κωδικοποίηση
των PLBs με ελληνικό κωδικό χώρας διενεργείται μέσω
των πρωτοκόλλων σειριακού χρήστη (Serial user) ή θέσης (User Location ή Standard Location ή Return Link
Service Location). Ο κωδικός χώρας σε συνδυασμό με
την παραπάνω επιλεχθείσα μέθοδο κωδικοποίησης,
καθώς και λοιπές πληροφορίες που καθορίζονται από
το σύστημα Cospas-Sarsat (όπως αριθμός πιστοποιητικού έγκρισης τύπου Cospas-Sarsat, διαθεσιμότητα
επιπρόσθετης βοηθητικής λειτουργίας) αποτελούν το
διακριτικό της συσκευής PLB (Δεκαεξαδικός αριθμός
ταυτοποίησης-Hexadecimal Identification/HEX ID) και
την ταυτοποιούν μοναδικά. Το διακριτικό της συσκευής
PLB προγραμματίζεται στη συσκευή από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτού.
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Άρθρο 4
Διαδικασία καταχώρησης στοιχείων
κατόχου συσκευής PLB
1. Κατά την πώληση του PLB από κατάστημα εντός
Ελλάδας, o πωλητής οφείλει να ενημερώσει τον αγοραστή για όλες τις υποχρεώσεις του ως κάτοχο συσκευής
PLB σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ο κάτοχος συσκευής PLB οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να καταχωρηθούν τα στοιχεία του
στο σχετικό ηλεκτρονικό Μητρώο στοιχείων κατόχων
συσκευών PLB, πριν από την πρώτη ενεργοποίησή του.
Τα καταχωρημένα στοιχεία του κατόχου PLB επιτρέπουν στις αρμόδιες υπηρεσίες Έρευνας και Διάσωσης
να επικοινωνήσουν με τις δηλωθείσες επαφές έκτακτης
ανάγκης και να αναζητήσουν σημαντικές πληροφορίες
προκειμένου να διεξάγουν αποτελεσματικότερα την
επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.
2. Η διαδικασία καταχώρησης στοιχείων κατόχου συσκευής PLB είναι δωρεάν και δύναται να υλοποιηθεί ηλεκτρονικά απευθείας στο ηλεκτρονικό Μητρώο, ή μέσω
αλληλογραφίας προς την αρμόδια Αρχή τήρησης του
μητρώου στοιχείων κατόχων PLBs που νοείται το Κέντρο
Ελέγχου Αποστολών (πργρ.1 άρθρου 23 ν. 4504/2017).
Στην πρώτη περίπτωση, ο κάτοχος PLB εισέρχεται στο
περιβάλλον του ηλεκτρονικού Μητρώου χρησιμοποιώντας ως όνομα χρήστη (User name) το διακριτικό PLB
(HEX ID) και συνθηματικό (password) της επιλογής του
και μεριμνά για την ορθή και επιμελή συμπλήρωση των
στοιχείων που περιλαμβάνονται σ’ αυτό. Στη δεύτερη περίπτωση, για την καταχώρηση των στοιχείων απαιτείται
η υποβολή στο Κέντρο Ελέγχου Αποστολών της κάρτας
καταχώρησης PLB, όπως καθορίζεται στο Παράρτημα
της παρούσας απόφασης, κανονικά συμπληρωμένης και
υπογεγραμμένης, με μέριμνα του κατόχου, προκειμένου
να διενεργηθεί η καταχώρηση των στοιχείων του.
3. Το Κέντρο Ελέγχου Αποστολών της Διεύθυνσης Επιχειρήσεων του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής μεριμνά για την τήρηση και διαχείριση
του ηλεκτρονικού Μητρώου καταχώρησης στοιχείων
κατόχων συσκευών PLBs, ενώ τα θέματα σχεδιασμού,
ανάπτυξης, ασφαλούς λειτουργίας και συντήρησης του
ηλεκτρονικού Μητρώου καταχώρησης στοιχείων κατόχων συσκευών PLBs αντιμετωπίζονται με μέριμνα της
Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επικοινωνιών του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής
Ακτοφυλακής. Οι σχετικές πληροφορίες της αρμόδιας
Αρχής τήρησης του ηλεκτρονικού Μητρώου στοιχείων
κατόχων συσκευών PLBs (δικτυακός τόπος, ηλεκτρονική
διεύθυνση ταχυδρομείου, λοιπά στοιχεία επικοινωνίας)
αναρτώνται στους δικτυακούς τόπους του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Λιμενικού
Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.
4. Τα στοιχεία κατόχων συσκευών PLBs που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό Μητρώο περιλαμβάνονται
και στην κάρτα καταχώρησης PLB και συνίστανται στα
ακόλουθα:
α) διακριτικό PLB,
β) κατασκευαστής, μοντέλο, σειριακός αριθμός και
αριθμός πιστοποιητικού έγκρισης τύπου από COSPASSARSAT του PLB,
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γ) επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, ΑΦΜ, ταχυδρομική διεύθυνση οικίας, κινητό τηλέφωνο, τηλέφωνο οικίας και εργασίας, αριθμός φαξ και
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του κατόχου της
συσκευής PLB,
δ) πληροφορίες συνήθους χρήσης του PLB (όχημα,
λέμβος, αεροσκάφος, κυνήγι, αλιεία, ορειβασία, σκι),
ε) άλλες χρήσιμες πληροφορίες,
στ) επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, κινητό τηλέφωνο,
τηλέφωνο οικίας και εργασίας δύο (02) οικείων προσώπων του κατόχου της συσκευής PLB,
ζ) αιτία καταχώρησης (νέα καταχώρηση, επικαιροποίηση στοιχείων, αλλαγή κατόχου) και
η) ημερομηνία καταχώρησης στοιχείων/υποβολής
κάρτας καταχώρησης στοιχείων και υπογραφής κατόχου,
με παραπομπή στο θεσμικό πλαίσιο τήρησης και διανομής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016 για την
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την
κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός
για την Προστασία Δεδομένων)]. Τα παραπάνω καταχωρίζονται και υποβάλλονται σε κάθε περίπτωση σύμφωνα
με τη διαδικασία της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου με μέριμνα του κατόχου της συσκευής PLB, πλην
των στοιχείων ζ) και η), τα οποία θα συμπληρώνονται
μόνο στην περίπτωση κατά την οποία η κάρτα καταχώρησης στοιχείων κατόχου συσκευής PLB υποβάλλεται
στην Αρμόδια αρχή μέσω αλληλογραφίας.
Άρθρο 5
Μεταβολή και επικαιροποίηση στοιχείων
κατόχου συσκευής PLB
1. Ο κάτοχος συσκευής PLB οφείλει να δηλώσει στο Κέντρο Ελέγχου Αποστολών τα στοιχεία κατόχου συσκευής
PLB και κάθε μεταβολή τους σύμφωνα με τη διαδικασία
της παραγράφου 2 του άρθρου 4. Σε περίπτωση μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου του κατόχου της συσκευής
PLB που έχει δηλωθεί, ο κάτοχος του PLB οφείλει να μεριμνήσει για την επικαιροποίηση των σχετικών στοιχείων
που τηρούνται στο σχετικό ηλεκτρονικό Μητρώο.
2. Σε περίπτωση μεταπώλησης της συσκευής PLB
από τον καταχωρημένο κάτοχό του, ο αγοραστής και ο
πωλητής μεριμνούν για την αλλαγή των στοιχείων καταχώρησης κατόχου συσκευής PLB, τηρουμένων των
προϋποθέσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 4 για τον
αγοραστή. Ο πωλητής οφείλει να ενημερώσει τον αγοραστή για όλες τις υποχρεώσεις του ως κάτοχο συσκευής
PLB σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
3. Ο κάτοχος συσκευής PLB οφείλει να μεριμνά για
την επαλήθευση της ορθότητας των στοιχείων του που
τηρούνται στο ηλεκτρονικό Μητρώο κατόχων συσκευών PLBs ακόμα και σε περίπτωση μη μεταβολής των
στοιχείων του. Η περιοδική επαλήθευση των στοιχείων
πρέπει να πραγματοποιείται το μέγιστο δύο έτη μετά τη
διαδικασία της αρχικής καταχώρησης ή την τελευταία
επικαιροποίηση ή επαλήθευση των στοιχείων κατόχου
συσκευής PLB.
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4. Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας, ο κάτοχος της
συσκευής PLB οφείλει να δηλώσει το γεγονός στο Κέντρο
Ελέγχου Αποστολών, ηλεκτρονικά ή μέσω αλληλογραφίας.

επαλήθευση της ορθότητας των στοιχείων και ενημερώνει το Κέντρο Ελέγχου Αποστολών για οποιαδήποτε
μεταβολή στοιχείων, κλοπή ή απώλεια σύμφωνα με το
άρθρο 5.

Άρθρο 6
Υποχρεώσεις κατόχου συσκευής PLB
Ο κάτοχος συσκευής PLB οφείλει να διατηρεί το PLB σε
καλή κατάσταση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, με σκοπό την ορθή λειτουργία του σε περίπτωση
έκτακτης ανάγκης. Επίσης οφείλει να προβαίνει σε τακτικό έλεγχο των στοιχείων του PLB που χρήζουν αντικατάστασης, όπως οι μπαταρίες. Φροντίζει να αποθηκεύει
το PLB σε κατάλληλη θέση ώστε να μην προκαλούνται
άσκοπες ενεργοποιήσεις του. Προβαίνει στην περιοδική

Άρθρο 7
Τύπος και περιεχόμενο κάρτας καταχώρησης PLB
Ο τύπος και το περιεχόμενο της κάρτας καταχώρησης
PLB καθορίζεται στο Παράρτημα της παρούσας απόφασης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος.
Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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* Τα προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στην
παρούσα κάρτα συλλέγονται και τηρούνται σύμφωνα
με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 65/46/
ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)
από το Κέντρο Ελέγχου Αποστολών COSPAS-SARSAT να
ανακοινώσει βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης. Οι
κάτοχοι συσκευών PLBs έχουν τα δικαιώματα όπως αυτά
προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.
* The personal data contained in the present card are
collected and retained, according to REGULATION (EU)
2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE
COUNCIL of 27 April 2016 on the protection of natural
persons with regard to the processing of personal data
and on the free movement of such data, and repealing
Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation),
by the COSPAS-SARSAT Greek Mission Control Centre
for purposes of dealing with situations of emergency.
Recipients of such data for the aforementioned purposes
may be any third party, to whom the COSPAS-SARSAT
Greek Mission Control Centre is entitled or obliged to disclose by law or court order. PLB owners have the rights
as provided in Regulation (EU) 2016/679.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 5 Δεκεμβρίου 2018
Οι Υπουργοί
Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης

Προστασίας
του Πολίτη

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ
Ι

(2)
Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία
καπνικών στον AWAN (επ.) MUHAMMAD WARIS
(ον.) του Maliq Baqar Hussain και της Khursed
Bibi.
Δυνάμει της με αριθμ. 66/15/2018 Καταλογιστικής
πράξης του Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών που
εκδόθηκε την 27111.2018, σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 142 παρ. 2, 152 παρ. 1, 119Α παρ. 2 και 155 παρ.
2 εδ. ζ΄ του ν. 2960/2001 Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα",
αφορά λαθρεμπορία 170 πακέτων τσιγάρων, που διαπιστώθηκε την 1411.2013 στην Αθήνα (σχετ. η με αριθμ.
3008/14/4/15-1-2013 μηνυτήρια αναφορά του Τμήματος
Ασφαλείας Ομόνοιας), και δημοσιεύεται σύμφωνα με το
άρθρο 152 παρ. 5 του ιδίου ως άνω νόμου:
1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συνολικό ποσό των πεντακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και
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πενήντα δύο λεπτών (569,52 €), εκ των οποίων Εισαγωγικός Δασμός 60,02 €, Φ.Π.Α. 114,76 € και Ειδικός Φόρος
Κατανάλωσης 394,74 € (Πάγιος Ε.Φ.Κ. 272,00 € + Αναλογικός Ε.Φ.Κ. 122,74 €).
2. Επιβλήθηκε στον υπαίτιο AWAN (επ.) MUHAMMAD
WARIS (ον.) του Maliq Baqar Hussain και της Khursed
Bibi, γεν. το 1974 στο Πακιστάν, με αρ. φακέλου Αιτήσαντος Άσυλο Αλλοδαπού 126044, πρώην κάτοικο Αθηνών,
οδός Μακεδονίας αρ. 28, και νυν αγνώστου διαμονής,
πολλαπλό τέλος συνολικού ποσού χιλίων επτακοσίων
οκτώ ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (1.708,56 €), ήτοι το
τριπλάσιο των αναλογούντων στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας δασμών και φόρων, σύμφωνα με τη διάταξη
του άρθρου 150 παρ. 1 του ν. 2960/01, το οποίο κατά την
είσπραξη του υπόκειται σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%), σύμφωνα
με τον Κώδικα περί Τελών Χαρτοσήμου.
Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της
δημοσίευσης της στο Φ.Ε.Κ..
Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου
ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ
I

(3)
Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία
καπνικών στον AWAN (επ.) MUHAMMAD WARIS
(ον.) του Maliq Baqar Hussain και της Khursed
Bibi.
Δυνάμει της 74/15/2018 καταλογιστικής πράξης του
Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών που εκδόθηκε
την 27111.2018, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
142 παρ. 2, 152 παρ. 1, 119Α παρ. 2 και 155 παρ. 2 εδ.
ζ΄ του ν. 2960/2001 Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα", αφορά λαθρεμπορία 220 πακέτων τσιγάρων, που διαπιστώθηκε την 1915.2013 στην Αθήνα (σχετ. η με αριθμ.
3008/14/46/20-5-2013 μηνυτήρια αναφορά του Τμήματος Ασφαλείας Ομόνοιας), και δημοσιεύεται σύμφωνα με
το άρθρο 152 παρ. 5 του ιδίου ως άνω νόμου:
1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συνολικό ποσό των επτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και τριών
λεπτών (737,03 €), εκ των οποίων Εισαγωγικός Δασμός
77,67 €, Φ.Π.Α. 148,52 € και Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 510,84 € (Πάγιος Ε.Φ.Κ. 352,00 € + Αναλογικός Ε.Φ.Κ.
158,84 €).
2. Επιβλήθηκε στον υπαίτιο AWAN (επ.) MUHAMMAD
WARIS (ον.) του Maliq Baqar Hussain και της Khursed
Bibi, γεν. το 1974 στο Πακιστάν, με αρ. φακέλου Αιτήσαντος Άσυλο Αλλοδαπού 126044, πρώην κάτοικο Αθηνών,
οδός Μακεδονίας αρ. 28, και νυν αγνώστου διαμονής,
πολλαπλό τέλος συνολικού ποσού δύο χιλιάδων διακοσίων έντεκα ευρώ και εννέα λεπτών (2.211,09 €), ήτοι
το τριπλάσιο των αναλογούντων στο αντικείμενο της
λαθρεμπορίας δασμών και φόρων, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 150 παρ. 1 του ν. 2960/2001, το οποίο
κατά την είσπραξη του υπόκειται σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%),
σύμφωνα με τον Κώδικα περί Τελών Χαρτοσήμου.
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Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της
δημοσίευσής της στο Φ.Ε.Κ..
Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου
ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ
I

(4)
Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία καπνικών στον AWAN (επ.) MUHAMMAD WARIS (ον.)
του Maliq Baqar Hussain και της Khursed Bibi.
Δυνάμει της 73/15/2018 καταλογιστικής πράξης του
Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών που εκδόθηκε
την 27111.2018, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
142 παρ. 2, 152 παρ. 1, 119Α παρ. 2 και 155 παρ. 2 εδ.
ζ΄ του ν. 2960/2001 Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα", αφορά λαθρεμπορία 510 πακέτων τσιγάρων, που διαπιστώθηκε την 2615.2013 στην Αθήνα (σχετ. η με αριθμ.
3008/14/50/27-5-2013 μηνυτήρια αναφορά του Τμήματος Ασφαλείας Ομόνοιας), και δημοσιεύεται σύμφωνα με
το άρθρο 152 παρ. 5 του ιδίου ως άνω νόμου:
1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο
συνολικό ποσό των χιλίων επτακοσίων οκτώ ευρώ και
πενήντα έξι λεπτών (1.708,56 €), εκ των οποίων Εισαγωγικός Δασμός 180,05 €, Φ.Π.Α. 344,29 € και Ειδικός
Φόρος Κατανάλωσης 1.184,22 € (Πάγιος Ε.Φ.Κ 816,00 €
+ Αναλογικός Ε.Φ.Κ. 368,22 €).
2. Επιβλήθηκε στον υπαίτιο AWAN (επ.) MUHAMMAD
WARIS (ον.) του Maliq Baqar Hussain και της Khursed
Bibi, γεν. το 1974 στο Πακιστάν, με αρ. φακέλου Αιτήσαντος Άσυλο Αλλοδαπού 126044, πρώην κάτοικο Αθηνών,
οδός Μακεδονίας αρ. 28, και νυν αγνώστου διαμονής,
πολλαπλό τέλος συνολικού ποσού πέντε χιλιάδων εκατόν είκοσι πέντε ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (5.125,68
€), ήτοι το τριπλάσιο των αναλογούντων στο αντικείμενο
της λαθρεμπορίας δασμών και φόρων, σύμφωνα με τη
διάταξη του άρθρου 150 παρ. 1 του ν. 2960/2001, το
οποίο κατά την είσπραξη του υπόκειται σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α.
(2,4%), σύμφωνα με τον Κώδικα περί Τελών Χαρτοσήμου.
Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της
δημοσίευσης της στο Φ.Ε.Κ..
Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου
ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ
I

Αριθμ. 101983/32721
(5)
Τροποποίηση της 83948/27955/4-10-2018 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί Έγκρισης του Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. "Α΄ Παιδικός Σταθμός Φυλής" Δήμου Φυλής.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010)

67875

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως
ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997
(ΦΕΚ 107/Α΄/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄/2010)
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής»,
όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015
(ΦΕΚ 47/Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις»
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24
του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α΄/2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις των άρθρων 63 περ. στ, 97, 98 και 280
του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης».
5. Τις διατάξεις των άρθρων 10, 87, 88, 89 και 99 του
ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄/2007) «Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»,
όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου
29 παρ. 4, 5 και 6 του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α΄/2016)
«Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα
αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων
(διαφάνεια αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 3 του ν. 4178/2013
(ΦΕΚ 174/Α΄/2013) «Αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης-Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 1α και 1β του
ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/2011) «Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή
εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 20122015».
8. Την αριθμ. 2610/5-6-2018 εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών.
9. Την υπ' αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.50/2412/οικ. 21795/18-62018 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: ΨΤΜΓ465ΧΘΨ-ΣΟΔ).
10. Το υπ' αριθμ. 40645/3-8-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
11. Την υπ' αριθμ. 77/2018 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Α΄ Παιδικός Σταθμός Φυλής
περί τροποποίησης της υπ' αριθμ 50/2018 προηγούμενης απόφασης του ιδίου περί έγκρισης του Ο.Ε.Υ. του
ΝΠΔΔ.
12. Την υπ' αριθμ. 244/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φυλής περί ανάκλησης της
176/2018 προηγούμενης απόφασης του ιδίου και επικύρωση της υπ' αριθμ. 77/20 18 απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Α΄ Παιδικός Σταθμός Φυλής περί
έγκρισης του Ο.Ε.Υ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Α΄ Παιδικός Σταθμός
Φυλής» Δήμου Φυλής.
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13. Τη γνωμοδότηση του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου (Πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων ΟΤΑ Δυτικής Αττικής) όπως διατυπώθηκε στο υπ'
αριθμ. 6/3-8-2018 πρακτικό του.
14. Την υπ' αριθμ. 83948/27955/4-10-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
περί έγκρισης της ως άνω υπό στοιχείο 11 απόφασης,
η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4840/Β΄/31-10-2018.
15. Την υπ' αριθμ. 77/2018 Ο.Ε. απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Α΄ Παιδικός Σταθμός
Φυλής, ως προς το Μέρος 4, άρθρο 4 "Θέσεις με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου".
16. Την υπ' αριθμ. 244/2018 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φυλής ως
προς το Μέρος 4, άρθρο 4 "Θέσεις με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου".
17. Την οικ. 45873/17114/01.06.2017 (ΦΕΚ 2055/
Β΄/14.06.2017) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, περί μεταβίβασης δικαιώματος
υπογραφής, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπ' αριθμ. 77/2018 σε ορθή επανάληψη
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Α΄
Παιδικός Σταθμός Φυλής» Δήμου Φυλής και τροποποιούμε την υπ' αριθμ. 83948/27955/4-10-2018 προηγούμενη απόφαση μας (ΦΕΚ. 4840/Β'/31-10-2018), ως προς το
Μέρος 4, άρθρο 4 "Θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου", το οποίο έχει ως εξής:
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Άρθρο 4
ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Προβλέπονται δώδεκα (12) θέσεις προσωπικού με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
διαφόρων ειδικοτήτων, για την αντιμετώπιση εποχικών
ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις.
Επιπροσθέτως προβλέπονται: Τέσσερις (4) Πρακτικής
Εξάσκησης, για αποφοίτους ΟΑΕΔ, ΤΕΙ και ΠΕ.
Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ' αριθμ. 83948/27955/
4-10-2018 προηγούμενη απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ. 4840/Β΄/
31-10-2018).
Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται επιπλέον
δαπάνη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2018
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Γενικός Διευθυντής Εσωτερικής Λειτουργίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr

*02057692112180008*

