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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
24 Απριλίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ

10

Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης
εκτός έδρας των υπαλλήλων του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου
Νάουσας», για το έτος 2019.

11

Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου, υπηρετούντος μέλους ΕΔΙΠ του Τμήματος Μαθηματικών.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Κατανομή δύο (2) πρώην Ειδικών Φρουρών και
μίας (1) πρώην Αστυφύλακα στο Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, του Υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη, έτους 2019.

2

Αποδοχή πρότασης δωρεάς από τον Σύνδεσμο
Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων και Δικύκλων προς το Ελληνικό Δημόσιο.

3

Τροποποίηση της 8220/131/14 υπουργικής απόφασης ΥΝΑ (ΦΕΚ 1651/Β΄) «Τοποθέτηση πλωτών
εξέδρων, επιφάνειας μέχρι εκατόν πενήντα (150)
τετραγωνικών μέτρων, στη θάλασσα, χωρίς επέμβαση στον αιγιαλό, για εποχιακή χρήση».

4

Τροποποίηση της 3511.1/17/2014/13-11-2014
υπουργικής απόφασης “Καθορισμός της οργανικής σύνθεσης πληρώματος επαγγελματικών
πλοίων αναψυχής” (3088 B΄), όπως τροποποιήθηκε με την 2241.2/51930/2018/09-07-2018 απόφαση (2752 B’).

5

Τροποποίηση των 608/14.1.1986 (49 Β΄) και 18827/
7.5.1986 (Β΄ 318) αποφάσεων του Υπουργού Γεωργίας.

6

Επιβολή προστίμου Τελωνειακής Παράβασης - Λαθρεμπορίας στον ΓΙΑΓΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΑΝΔΡΕΑ.

7

Επιβολή προστίμου Τελωνειακής Παράβασης - Λαθρεμπορίας στην (επ.) ΥΕ (ον.) ZHONGQIU του YULIA.

8

Επιβολή πολλαπλών τελών στην VASILEVA MARIYA
του Georgieva.

9

Σύσταση μιας (01) προσωρινής προσωποπαγούς θέσης υπαλλήλου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στον Ο.Ε.Υ. του
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής
Αγωγής» (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Δήμου Ιωαννιτών Νομού
Ιωαννίνων.

Αρ. Φύλλου 1421

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./48/11275
(1)
Κατανομή δύο (2) πρώην Ειδικών Φρουρών και
μίας (1) πρώην Αστυφύλακα στο Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, του Υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη, έτους 2019.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του
άρθρου 11 του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής
οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της
δημοσιονομικήs κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α΄/15-3-2010), όπως
ισχύουν, και τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου
του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α΄/2012).
2. To π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α΄/4-11-2016) «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» και το π.δ. 88/2018
(ΦΕΚ 160/Α΄/29-08-2018) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Την ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/01-3-2011 (ΦΕΚ 323/
Β΄/1-3-2011) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων και
των κριτηρίων κατανομής προσωπικού,
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4. Τις α) ΔΙΠΑΑΔ/ Φ.ΕΓΚΡ. 56/43538/06-03-2019,
β) ΔΙΠΑΑΔ/Φ. ΕΓΚΡ. 57/43539/ 06-03-2019 και
γ) ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ.55/43540/ 06-03-2019 αποφάσεις
της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύουν.
5. Τα αριθμ. 708979/1/3-ιζ’/13-03-2019, 708446/1/3-ιζ’/
13-03-2019 και 283439/1/3-ιστ’ έγγραφα του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη, (Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας).
6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ.
1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009.
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
Την κατανομή δύο (2) πρώην Ειδικών Φρουρών και
μίας (1) πρώην Αστυφύλακα στο Αρχηγείο Ελληνικής
Αστυνομίας ως εξής:
α) του πρώην Ειδικού Φρουρού ΚΟΛΔΟΥΡΜΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Μιχαήλ (708979).
β) του πρώην Ειδικού Φρουρού ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Ηρακλή (708446) και
γ) της πρώην Αστυφύλακα ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΕΙΡΗΝΗΣ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ του Λάμπρου (283439) έτους 2019.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα,1 Απριλίου 2019
Η Υπουργός
ΜΑΡΙΑ - ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ι

(2)
Αποδοχή πρότασης δωρεάς από τον Σύνδεσμο
Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων και Δικύκλων προς το Ελληνικό Δημόσιο.
Με την 9609/748/19-03-2019 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του
ν. 4182/2013 (Α’ 185), όπως αναδιατυπώθηκε και ισχύει με το άρθρο 32 παρ. 2 του ν. 4223/2013 (Α’ 287), τις
διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4484/2017 (Α’ 110),
καθώς επίσης και αυτές των άρθρων 496-512 του
Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η με αριθμ. 22636/
2-11-2018 πρόταση δωρεάς του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΥΚΛΩΝ
με την οποία δωρίζει στο Ελληνικό Δημόσιο - Υπουργείο
Υποδομών και Μεταφορών, το λογισμικό για την ηλεκτρονική διαχείριση των βεβαιώσεων του άρθρου 46
του ν. 4530/2018. Στη δωρεά συμπεριλαμβάνονται: α) η
φιλοξενία της εφαρμογής σε web server για έξι (6) μήνες,
β) η συντήρηση για μια διετία, γ) τα εγχειρίδια λειτουργίας και δ) η αρχική εκπαίδευση για τους επιτελικούς
χρήστες (administrators). Το συνολικό ύψος της δωρεάς
ανέρχεται στο ποσό των τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ # 37.200,00 € #, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
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Αριθμ. 3122.2/23914/2019
(3)
Τροποποίηση της 8220/131/14 υπουργικής απόφασης ΥΝΑ (ΦΕΚ 1651/Β΄) «Τοποθέτηση πλωτών
εξέδρων, επιφάνειας μέχρι εκατόν πενήντα (150)
τετραγωνικών μέτρων, στη θάλασσα, χωρίς επέμβαση στον αιγιαλό, για εποχιακή χρήση».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του εδαφίου ε της παραγράφου 5 του άρθρου 14
του ν. 2971/2001 (Α΄ 285), «Αιγιαλός, παραλία και άλλες
διατάξεις» όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 27 του
ν. 4256/2014 (Α΄ 92) «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» και ισχύει.
β) Του άρθρου δέκατου όγδοου του ν. 2932/2001
(Α΄ 145) «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες
ενδομεταφορές - Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων
και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων
σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
γ) Του ν. 3922/2011 (Α΄ 35) «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει.
δ) Του ν. 4150/2013 (Α΄ 102) «Ανασυγκρότηση του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύει.
ε) Του ν. 4504/2017 (Α΄184) «Διά βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας 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».
στ) Του π.δ. 345/2000 (Α΄ 298) «Διατάξεις που αφορούν
στα Τοπικά Κλιμάκια Επιθεώρησης Πλοίων», όπως ισχύει.
ζ) Του π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «...Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής...».
η) Του π.δ. 13/2018 (Α΄ 26): «Οργανισμός Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής».
θ) Του π.δ. 88/2018 (Α΄ 160) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
ι) Την Υ64/13-09-2018 (Β΄ 3986) απόφαση Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Νεκτάριο
Σαντορινιό».
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζει:
την τροποποίηση της 8220/131/14 υπουργικής απόφασης ΥΝΑ (Β΄ 1651) ως ακολούθως:
1. Η περίπτωση δ της παραγράφου 1 του άρθρου 2
«εξυπηρέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής» αντικαθίσταται ως εξής «σημείο εκκίνησης μηχανοκίνητων
θαλασσίων μέσων αναψυχής».
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2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 2 προστίθεται η περίπτωση «ζ) φύλαξη σκαφών».
3. Το α΄ εδάφιο της περίπτωσης α της παραγράφου 5
του άρθρου 2 τροποποιείται ως εξής «Εφόσον η πλωτή εξέδρα τοποθετείται εκτός θαλάσσιας ζώνης λιμένα
(ΘΖΛ) ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση στην αρμόδια
Λιμενική Αρχή μαζί με φάκελο που περιέχει τα ακόλουθα
δικαιολογητικά σε τέσσερα (04) αντίγραφα».
4. Η παράγραφος 6 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως
εξής «Η αρμόδια Λιμενική Αρχή κατά τη διατύπωση της
εισήγησής της λαμβάνει υπόψη της την ασφάλεια της
ναυσιπλοΐας και την ασφάλεια των λουσμένων, τη δυνατότητα λειτουργίας της πλωτής εξέδρας με την κατά
προορισμό χρήση του ευρύτερου θαλάσσιου χώρου και
λοιπούς - κατά την κρίση της ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και ιδιομορφίες κάθε περιοχής -λόγους. Για την
περίπτωση που η πλωτή εξέδρα τοποθετείται ως σημείο
εκκίνησης μηχανοκίνητων θαλασσίων μέσων αναψυχής,
απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη της επιτροπής του άρθρου 35 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα αρ. 20».
5. Το εδάφιο α΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 2 το
οποίο τροποποιήθηκε με την 3122.5/63674/2016 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής (Β'2252), τροποποιείται ως εξής «Μετά από την
έκδοση της εγκριτικής απόφασης του Γενικού Γραμματέα
Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την
τοποθέτηση της πλωτής εξέδρας στη θάλασσα, και οπωσδήποτε πριν την έναρξη της χρήσης της, απαιτείται έκδοση
βεβαίωσης από Διπλωματούχο Ναυπηγό Μηχανικό».
6. Στο τέλος της παραγράφου 10 του άρθρου 2, προστίθενται οι περιπτώσεις γ και δ ως εξής «γ) Κατά το διάστημα που η απόφαση της παραγράφου 7 είναι σε ισχύ,
επιτρέπεται κατόπιν κατάθεσης στην αρμόδια Λιμενική
Αρχή, ιδιωτικού συμφωνητικού υπογεγραμμένου από
τους συμβαλλόμενους, η τροποποίηση του φυσικού ή
νομικού προσώπου στο οποίο έχει εκδοθεί η απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και
Ναυτιλιακών Επενδύσεων, μετά από γνώμη της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής. Στην περίπτωση χρήσης της πλωτής
εξέδρας ως σημείο εκκίνησης μηχανοκίνητων θαλάσσιων
μέσων αναψυχής απαιτείται τόσο η σύμφωνη γνώμη της
Λιμενικής Αρχής όσο και η σύμφωνη γνώμη της επιτροπής
του άρθρου 35 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα αρ. 20.
δ) Μετά τη λήξη ισχύος της απόφασης της παραγράφου 7 επιτρέπεται, με την υποβολή των κάτωθι δικαιολογητικών, η εκ νέου έκδοση απόφασης του Γενικού
Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων:
δ1) Για την περίπτωση που η πλωτή εξέδρα βρίσκεται εντός θαλάσσιας ζώνης λιμένα (Θ.Ζ.Λ), ο αρμόδιος
φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης (Οργανισμός Λιμένα Α.Ε, Λιμενικό Ταμείο, Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο)
υποβάλλει στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών
Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, φάκελο που περιέχει τα δικαιολογητικά των
περιπτώσεων α και β της παραγράφου 3 του άρθρου 2
καθώς και βεβαίωση Διπλωματούχου Ναυπηγού Μηχα-
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νικού ότι η πλωτή εξέδρα ανταποκρίνεται στις αρχικά
υποβληθείσες μελέτες με ειδική μνεία ως προς την αντοχή υλικών, την αγκυροβολιά και την ευστάθεια. Για την
έκδοση της απόφασης της παραγράφου 7 ακολουθείται
η διαδικασία της παραγράφου 4 του άρθρου 2.
δ2) Για την περίπτωση που η πλωτή εξέδρα βρίσκεται
εκτός θαλάσσιας ζώνης λιμένα (Θ.Ζ.Λ), ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση στην αρμόδια Λιμενική Αρχή μαζί
με βεβαίωση Διπλωματούχου Ναυπηγού Μηχανικού ότι
η πλωτή εξέδρα ανταποκρίνεται στις αρχικά υποβληθείσες μελέτες με ειδική μνεία ως προς την αντοχή υλικών,
την αγκυροβολιά και την ευστάθεια. Για την έκδοση της
απόφασης της παραγράφου 7 ακολουθείται η διαδικασία της περίπτωσης β της παραγράφου 5 του άρθρου 2.
Σε κάθε περίπτωση πριν από τη χρήση της πλωτής
εξέδρας θα πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία της
παραγράφου 8 του άρθρου 2.»
7. Το εδάφιο β' της περίπτωσης γ της παραγράφου 1
του άρθρου 4 «Το υπόψη χρονικό διάστημα δεν μπορεί
να υπερβαίνει τους έξι (06) μήνες από την ημερομηνία τοποθέτησης της πλωτής εξέδρας» αντικαθίσταται ως εξής
«Το υπόψη χρονικό διάστημα (συνεχές ή τμηματικό) δεν
μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (06) μήνες από την ημερομηνία τοποθέτησης της πλωτής εξέδρας. Σε κάθε περίπτωση
πριν από τη χρήση της πλωτής εξέδρας θα πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 8 του άρθρου 2.».
8. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως
εξής: «Η αποθήκευση της πλωτής εξέδρας μετά την
αφαίρεσή της από τη θάλασσα, μπορεί να γίνεται και
σε κοινόχρηστο χώρο παραλίας ή αιγιαλού, τον οποίο
καθορίζει η αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία, η οποία ορίζει
ταυτόχρονα και το σχετικό αντάλλαγμα-μίσθωμα».
9. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 2 Απριλίου 2019
Ο Υπουργός

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ
ΚΟΥΒΕΛΗΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ
Ι

Αριθμ. 2241.2/23907/2019
(4)
Τροποποίηση της 3511.1/17/2014/13-11-2014
υπουργικής απόφασης “Καθορισμός της οργανικής σύνθεσης πληρώματος επαγγελματικών
πλοίων αναψυχής” (B΄3088), όπως τροποποιήθηκε με την 2241.2/51930/2018/09-07-2018 απόφαση (B’ 2752).
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 3 περιπτώσεις α’ και β’ του άρθρου 8 και
της παρ. 1 περίπτωση δ’ του άρθρου 1 του ν. 4256/2014
«Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» (Α’ 92).
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β. Των άρθρων 1, 4 και 5 του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 102), όπως ισχύει.
γ. Του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 26).
δ. Του π.δ. 141/2014 (Α’ 232) «Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιώματα υπηρεσίας στα πλοία και άλλες διατάξεις – Αντικατάσταση προεδρικού διατάγματος 243/1998», όπως τροποποιήθηκε
με τα π.δ. 54/2016 (Α’ 88) και 111/2018 (Α΄211).
ε. Του άρθρου 2 του π.δ. 70/ 2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων … Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής … Μεταφορά Γενικής Γραμματείας
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114).
στ. Της αριθμ. Υ.64/13-09-2018 απόφασης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, Νεκτάριο Σαντορινιό» (Β’ 3986).
ζ. Της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κανονισμού ειδικευμένων και εκπαιδευμένων ατόμων για το χειρισμό των σωστικών
μέσων των επιβατηγών πλοίων που τέθηκε σε εφαρμογή με το άρθρο πρώτο του π.δ. 38/2011 (Α΄ 96).
2. Tην αριθμ. 2070.0/2819/2017/13-01-2017 εγκύκλιο ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΚΕΠ/ΔΕΠ/ΜΕΜΣ- ΔΜΚ/ΜΕ (ΑΔΑ:
6H7Ξ4653ΠΩ-0ΓΜ).
3. Tο άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
4. Την ανάγκη ομαλής και αποτελεσματικής δραστηριοποίησης των πλοίων από άποψη στελέχωσης.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Η περίπτωση β΄ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΣ) της παραγράφου 1.1 (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ) της 3511.1/17/2014/
13-11-2014 απόφασης Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου «Καθορισμός της οργανικής σύνθεσης πληρώματος επαγγελματικών πλοίων αναψυχής» (B΄ 3088) όπως τροποποιήθηκε με την 2241.2/51930/2018/09-07-2018 απόφαση
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β’ 2752), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α’ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Β’
ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ ΣΕ BHP
ΜΕΧΡΙ 737,55
737,56-2.000
2.000,01 - 3017,25
3.017,26-4.693,5
1
4.693,51-10.000
1
10.000,01-20.000
1

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Β’ ή Γ’

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Γ’

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Γ’ ή
ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΣ

1
1

ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΣ Β΄

ΣΥΝΟΛΟ

1

1
1
2
2
2
3

1
1
1

1

1

1. Επί πλοίων με συνολική ιπποδύναμη μηχανών από 737,56 έως 1.005,75 BHP μπορεί να ναυτολογείται στη θέση
του Μηχανικού Γ ένας (01) Μηχανοδηγός Α’.
2. Επί πλοίων με συνολική ιπποδύναμη μηχανών από 4.693,51 έως 5.364 BHP που εκτελούν παράκτιους πλόες
μπορεί να ναυτολογείται στη θέση του Μηχανικού Α’ ένας (01) Μηχανικός Β’.
3. Επαγγελματικά πλοία αναψυχής εφοδιασμένα με μηχανές συνολικής ιπποδύναμης μέχρι 1.500 BHP, χαρακτηρισμένα ως τηλεχειριζόμενα ή που μπορούν να χαρακτηρισθούν ως πλοία με μηχανές «κλειστού τύπου» με αυτόματο
χειρισμό αυτών από το χώρο διακυβέρνησης, εξαιρούνται από την υποχρέωση για την πρόσληψη προσωπικού
μηχανής.
4. Επαγγελματικά πλοία αναψυχής μέχρι 100 κ.ο.χ. εφοδιασμένα με μηχανές συνολικής ιπποδύναμης μέχρι 2000
BHP, χαρακτηρισμένα ως τηλεχειριζόμενα ή που μπορούν να χαρακτηρισθούν ως πλοία με μηχανές «κλειστού τύπου»
με αυτόματο χειρισμό αυτών από το χώρο διακυβέρνησης, εξαιρούνται από την υποχρέωση για την πρόσληψη
προσωπικού μηχανής.
5. Επαγγελματικά πλοία αναψυχής εφοδιασμένα με μηχανές συνολικής ιπποδύναμης από 2.000,01 μέχρι 10.000 BHP,
χαρακτηρισμένα ως τηλεχειριζόμενα ή που μπορούν να χαρακτηρισθούν ως πλοία με μηχανές «κλειστού τύπου» με
αυτόματο χειρισμό αυτών από το χώρο διακυβέρνησης, υποχρεούνται μόνο στην πρόσληψη του προβλεπόμενου
από την οργανική τους σύνθεση προϊσταμένου μηχανοστασίου.
6. Επαγγελματικά πλοία αναψυχής εφοδιασμένα με μηχανές συνολικής ιπποδύναμης από 10.000,01 μέχρι 20.000
BHP, χαρακτηρισμένα ως τηλεχειριζόμενα ή που μπορούν να χαρακτηρισθούν ως πλοία με μηχανές «κλειστού τύπου»
με αυτόματο χειρισμό αυτών από το χώρο διακυβέρνησης, δεν υποχρεούνται στην πρόσληψη του προβλεπόμενου
από την οργανική τους σύνθεση Μηχανοδηγού Β’.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 2 Απριλίου 2019
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ
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Αριθμ. 956/67092

(5)

Τροποποίηση των 608/14.1.1986 (Β΄ 49) και
18827/7.5.1986 (Β΄ 318) αποφάσεων του Υπουργού Γεωργίας.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Απριλίου 2019
Ο Υφυπουργός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ
Ι

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της περ. ια΄ της παρ. 2 του άρθρου 24 του
ν. 1564/1985 «Οργάνωση παραγωγής και εμπορίας του
πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών» (Α΄ 164).
β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα» (Α΄ 98).
2. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).
3. Την 2428/119952/6.9.2018 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλειο Κόκκαλη»
(Β΄3936).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποίηση της αριθμ. 608/14.1.1986
απόφασης
Η περ. γ΄ της παρ. 1 της 608/14.1.1986 απόφασης του
Υπουργού Γεωργίας «Επιβολή ανταποδοτικού τέλους, για
τον έλεγχο του εισαγόμενου πολλαπλασιαστικού υλικού»
(Β΄ 49), αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Η αξία του ανωτέρω πολλαπλασιαστικού υλικού
προσδιορίζεται σύμφωνα με την τιμή αναφοράς που
καθορίζεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων κατά είδος, ποικιλία ή υβρίδιο.».
Άρθρο 2
Τροποποίηση της αριθμ. 18827/7.5.1986
απόφασης
Η περ. γ΄ της παρ. 1 της 18827/7.5.1986 απόφασης του
Υπουργού Γεωργίας «Επιβολή ανταποδοτικού τέλους
για έλεγχο προδιαγραφών πολλαπλασιαστικού υλικού
ντόπιας παραγωγής » (Β΄ 318), αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Η αξία του ανωτέρω πολλαπλασιαστικού υλικού
προσδιορίζεται σύμφωνα με την τιμή αναφοράς που
καθορίζεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων κατά είδος, ποικιλία ή υβρίδιο.».
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

(6)
Επιβολή προστίμου Τελωνειακής Παράβασης Λαθρεμπορίας στον ΓΙΑΓΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του
ΑΝΔΡΕΑ.
Με την 22/15/28-03-2019 καταλογιστική πράξη του
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης του Τελωνείου Ελευσίνας
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
155 παρ. 1 του ν. 2960/2001 Περί Εθνικού Τελωνειακού
Κώδικα και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ.
5 του ιδίου ως άνω νόμου, επιβλήθηκε στον ΓΙΑΓΚΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΑΝΔΡΕΑ με ΑΦΜ 129549323 γεννηθέντα την 24/08/1968, με τελευταία γνωστή διεύθυνση
διαμονής στην Αθήνα οδός Στεφ. Βυζαντίου 22, και νυν
αγνώστου διαμονής, πολλαπλό τέλος ποσού 32.939,58
ευρώ για διαπραχθείσα τελωνειακή παράβαση, λαθρεμπορίας 3.000 πακέτων τσιγάρων, τα οποία βρέθηκαν
στο μεταφορικό μέσο ιδιοκτησίας του.
Τα παραπάνω ποσά υπόκεινται σε Τ.Χ. και ΟΓΑ (2,4%)
κατά την είσπραξή τους, σύμφωνα με τον κώδικα περί Τ.Χ.
Κατά της ως άνω πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών εντός 30
ημερών από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Προϊστάμενος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΡΟΥΘΙΑΣ
Ι

(7)
Επιβολή προστίμου Τελωνειακής Παράβασης Λαθρεμπορίας στην (επ.)ΥΕ (ον.) ZHONGQIU του
YULIA.
Με την 43/14/27-11-2018 καταλογιστική πράξη του
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης του Τελωνείου Ελευσίνας
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
155 παρ. 1 του ν. 2960/2001 Περί Εθνικού Τελωνειακού
Κώδικα και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ.
5 του ιδίου ως άνω νόμου, επιβλήθηκε στην (επ.) ΥΕ (ον.)
ZHONGQIU του YULIA με ΑΦΜ 126968259 γεννηθείσα
την 08/08/1972, με τελευταία γνωστή διεύθυνση διαμονής στην Αθήνα οδός Σοφοκλέους 53Γ, και νυν αγνώστου
διαμονής, πολλαπλό τέλος ποσού 175.077,15 ευρώ για
διαπραχθείσα τελωνειακή παράβαση, λαθρεμπορίας 17.420 πακέτων τσιγάρων μάρκας WALTON ROYAL
BLEND, τα οποία βρέθηκαν στο μεταφορικό μέσο ιδιοκτησίας της.
Τα παραπάνω ποσά υπόκεινται σε Τ.Χ. και ΟΓΑ (2,4%)
κατά την είσπραξή τους, σύμφωνα με τον κώδικα περί Τ.Χ.
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Κατά της ως άνω πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών εντός 30
ημερών από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Προϊστάμενος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΡΟΥΘΙΑΣ
Ι

(8)
Επιβολή πολλαπλών τελών στην VASILEVA
MARIYA του Georgieva
Με την 17GRYP08320000036-7/29-3-2019 καταλογιστική πράξη του Προϊσταμένου Διεύθυνσης του Τελωνείου Οινόης, επιβάλλεται κατ' άρθρο 155 ν. 2960/2001
περί «Ε.Τ.Κ.», στην νυν αγνώστου διαμονής, γεννηθείσα την 2/4/1953 στη Βουλγαρία, κάτοχο του αρίθμ.
645795506/19-5-2015 βουλγαρικού Δ.Α.Τ. VASILEVA
MARIYA του Georgieva και της Beluka, ως προσωπικά
υπεύθυνη, πολλαπλά τέλη για λαθρεμπορία καπνικών,
ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €).
Τα ως άνω πολλαπλά τέλη προσαυξάνονται με τέλη
χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α. επί τελών χαρτοσήμου (2,4%),
ήτοι ποσού τριάντα έξι ευρώ (36,00 €).
Κρίθηκε και έγινε στην Οινόη, την 29η Μαρτίου 2019.
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. οικ. 46425
(9)
Σύσταση μιας (01) προσωρινής προσωποπαγούς
θέσης υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στον Ο.Ε.Υ. του Ν.Π.Δ.Δ.
με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής»
(Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Δήμου Ιωαννιτών Νομού Ιωαννίνων.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. Ι του ν. 3852/2010
(ΦΕΚ Α΄ 87).
3. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ Α΄ 107).
4. Τις διατάξεις του π.δ. 141/2010 (ΦΕΚ Α΄ 234), όπως
σήμερα ισχύει.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ
Α΄ 47).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ
Α΄ 21).
7. Τη 13912/15-05-2017 απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών περί διορισμού του Βασιλείου Μιχελάκη
του Πολυκάρπου ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ
250/26-05-2017/τ.Υ.Ο.Δ.Δ.).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ
Α΄ 143).
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9. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3068/2002 (ΦΕΚ
Α΄ 274).
10. Τη 609/2018 απόφαση του Β2 Πολιτικού Τμήματος
του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου, με την οποία κατέστη αμετάκλητη η 231/2014 απόφαση του Μονομελούς
Εφετείου Ιωαννίνων.
11. Το γεγονός ότι στον Ο.Ε.Υ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την
επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής» (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Δήμου Ιωαννιτών Νομού Ιωαννίνων» δεν υπάρχουν κενές
οργανικές θέσεις κατηγορίας/ειδικότητας ΔΕ Βοηθών
Βρεφονηπιοκόμων.
12. Τη 185/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ως άνω Ν.Π.Δ.Δ. περί σύστασης μιας (01) θέσης
προσωρινής προσωποπαγούς με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας/ειδικότητας
ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων.
13. Τη 2406/28-03-2019 βεβαίωση του ανωτέρω
Ν.Π.Δ.Δ. για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη 185/2018 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός
Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης και Προσχολικής
Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) περί σύστασης στον Οργανισμό
Εσωτερικής Υπηρεσίας του, κατ' εφαρμογή της 609/2018
απόφασης του Β2 Πολιτικού Τμήματος του Δικαστηρίου
του Αρείου Πάγου, μίας (01) προσωρινής προσωποπαγούς θέσης υπαλλήλου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας/ειδικότητας ΔΕ
Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, στην οποία θα καταταγεί η
Σιαφάκα Πολυξένη του Ηρακλή.
Η παραπάνω θέση καταργείται, μόλις κενωθεί με
οποιονδήποτε τρόπο.
Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του προϋπολογισμού του ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ.
οικονομικού έτους 2019 με πρόβλεψη σχετικής πίστωσης στους Κ.Α. 10-6021.001 (260.000 €), και
10-6052.002 (71.000 €).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 29 Μαρτίου 2019
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 808
(10)
Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης
εκτός έδρας των υπαλλήλων του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης
Δήμου Νάουσας», για το έτος 2019.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
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2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 27 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α΄) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό
Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης», όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 36 του ν. 4484/2017 (ΦΕΚ 110/Α΄).
3. Την 2/74450/ΔΕΠ/24.11.2015 (ΑΔΑ: ΩΨΘΩΗ-ΓΑ2) «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’) “Δαπάνες μετακινούμενων εντός
και εκτός επικράτειας”», εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών.
4. Τις διατάξεις 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 98/Α΄).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. Α περ. ββ του π.δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α΄) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης».
6. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄).
7. Τις διατάξεις της 14138/15.05.2017 (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/26.05.2017) απόφασης Υπουργού Εσωτερικών, περί διορισμού Συντονιστή, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης.
8. Τα αριθμ. 227/01.02.2019 και 490/06.03.2019 έγγραφα του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας», με το οποία μας διαβίβασαν την 7/2019 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, περί
καθορισμού του ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας, για το έτος 2019 των υπαλλήλων
του Ν.Π.Δ.Δ καθώς επίσης και το συνολικό αριθμό εργαζομένων του.
9. Το γεγονός ότι το ύψος της προκαλούμενης από την απόφαση αυτή δαπάνης, που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ., ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 2.200,00 ευρώ περίπου, για την κάλυψη της
οποίας, υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στους Κ.Α. 02.00.6422 (200,00 ευρώ) και Κ.Α. 02.00.6073 (2.000,00
ευρώ), αποφασίζουμε:
Ορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων κατά το έτος 2019 ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων που υπηρετούν στο Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας», ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΤ’ ΕΤΟΣ

ΠΕ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

4

5

ΠΕ

ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ

1

5

ΠΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1

10

ΤΕ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

16

15

ΤΕ

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

1

5

ΤΕ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

1

10

ΤΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

1

5

ΤΕ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

1

5

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
Ι

Αριθμ. 21419
(11)
Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου, υπηρετούντος μέλους ΕΔΙΠ του Τμήματος Μαθηματικών.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 15 του
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017/τ.Α΄) και του
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/6-9-2011/τ.Α΄), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 7 του ν. 4386/2016
(ΦΕΚ 83/11-5-2016/τ.Α΄).
3. Την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αριθμ. 126603/Z2/29-7-2016
(ΑΔΑ:Ω73Λ4653ΠΣ - Ψ6Θ).

4. Την απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων αριθμ. 162818/29-9-2017 (ΦΕΚ 993 τ. Γ΄),
5. Τη διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αριθμ. 4159/
16-10-2017 (ΑΔΑ: Ψ41Τ46Ψ8ΧΒ-1Κ3).
6. Την Πρυτανική πράξη αριθμ. 10271/11-12-2017
(ΦΕΚ 1350/27-12-2017/τ.Γ΄) βαθμολογικής κατάταξης
υπηρετούντων μελών Ε.ΔΙ.Π., που μετατάχθηκαν στην
κατηγορία αυτή από μόνιμοι εκπαιδευτικοί.
7. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών αριθμ. συνεδρ.
503/13-3-2019, για τον καθορισμό γνωστικού αντικειμένου του Βασιλείου Καραγιάννη του Δημητρίου, μέλους ΕΔΙΠ του Τμήματος Μαθηματικών, λαμβάνοντας
υπόψη το διδακτικό ή επιστημονικό-ερευνητικό έργο,
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τους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών και τη γνώμη
του Τομέα Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας του
Τμήματος (έγγραφο του Τμήματος Μαθηματικών αριθμ.
902/20-3-2019).
8. Την αίτηση από τις 11-2-2019 του παραπάνω μέλους
Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Μαθηματικών για τον καθορισμό
του γνωστικού αντικειμένου του.
9. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, διαπιστώνουμε:
Ότι το γνωστικό αντικείμενο του Βασιλείου Καραγιάννη του Δημητρίου, υπηρετούντος μέλους Ε.ΔΙ.Π.
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του Τομέα Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας του
Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθορίζεται ως εξής: «Στατιστική».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 29 Μαρτίου 2019
Ο Πρύτανης
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ
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