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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Γ3Β/1578/35586 (1)
  Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 11337/Γ3Β/2365/27−05−09 

(ΦΕΚ Β΄/1146/12−6−2009) απόφασης του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Απογραφή 
αγροτικών μηχανημάτων».

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

     Έχοντας υπόψη: 
1. Το άρθρο 87 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 

Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ Α΄/51).
2. Το Π.Δ. 25/2015 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄/21).
3. Τη με αριθ. Υ103/2−3−2015 απόφαση Πρωθυπουργού 

«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Ευάγγελο Αποστόλου, του Δημητρίου» (ΦΕΚ 
Β΄/309).

4. Την υπ’ αριθμ. οικ. 11337/Γ3Β/2365/27−05−09 (ΦΕΚ 
Β΄/1146/12−6−2009) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Απογραφή αγροτικών μηχανημάτων».

5. Τις υπουργικές αποφάσεις υπ’ αριθμ. οικ. 14924/
Γ3Β/3789/23−12−2010 (ΦΕΚ Β΄ 2231/31−12−2010), Γ3Β/296/
30687/14−3−2012 (ΦΕΚ Β΄/841/20−3−2012), Γ3Β/1498/
126349/12−12−2012 (ΦΕΚ Β΄/3511/31−12−2012) και Γ3Β/2/119/
2−1−2014 (ΦΕΚ Β΄/85/21−1−2014). 

6. Την ανάγκη εξομάλυνσης της αγοράς μεταχειρι−
σμένων αγροτικών μηχανημάτων, λόγω της οικονομικής 
συγκυρίας.

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Αντικαθίσταται το άρθρο 8, της υπ’ αριθμ. οικ. 11337/
Γ3Β/2365/27−05−09 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει, ως ακολούθως:
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«Άρθρο 8

Εφαρμογή της κοινής υπουργικής απόφασης 11627/
4−5−01 (ΦΕΚ Β΄/715/8−6−2001) και της κοινής υπουργικής 
απόφασης Δ13ε/9321/1−10−98 (ΦΕΚ Β΄/1218/ 30−11−1998).

1. Η ταξινόμηση των αγροτικών μηχανημάτων, που 
έχουν ήδη τεθεί στην ευρωπαϊκή αγορά και είναι εφοδι−
ασμένα με εθνική έγκριση τύπου από τη Δ/νση Εγγείων 
Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων και Λιπασμάτων, 
επιτρέπεται μέχρι τις 31−12−2015.

2. Σε εφαρμογή των διατάξεων των οδηγιών 97/68/
ΕΚ, 2000/25/ΕΚ, όπως έχουν τροποποιηθεί και ενσωμα−
τωθεί στην ελληνική νομοθεσία με αντίστοιχες κοινές 
υπουργικές αποφάσεις, μετά την 1−1−2016 επιτρέπεται 
η ταξινόμηση των αγροτικών μηχανημάτων τα οποία 
έχουν ήδη τεθεί στην ευρωπαϊκή αγορά και έχουν ήδη 
εφοδιαστεί με εθνική έγκριση τύπου από τη Δ/νση Εγ−
γείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων και Λιπα−
σμάτων, μόνο εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις των 
ορίων εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων των 
κινητήρων τους φάσης Ι τουλάχιστον.

3. Όσα αγροτικά μηχανήματα καινούρια ή μεταχειρι−
σμένα εφοδιάζονται με δελτίο ταξινόμησης στις προ−
βλεπόμενες ημερομηνίες, μπορούν να απογράφονται 
(έκδοση άδειας κυκλοφορίας) και πέραν της ημερομη−
νίας αυτής. 

4. Ειδικά για τις βαμβακοσυλλεκτικές μηχανές ισχύει η 
οικ. 13210/Γ5/2107/16−08−2004 υπουργική απόφαση, και η 
προϋπόθεση για την έκδοση δελτίου Ταξινόμησης είναι 
η ύπαρξη εθνικής έγκρισης τύπου από τη Δ/νση Εγγείων 
Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων και Λιπασμάτων».

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την ημε−
ρομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 27 Μαρτίου 2015 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

F
    Αριθμ. 284 (2)
*Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διε−

νέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε Πράξεις/Υποέργα του 
Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ/ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του Ν. 4314/2014 

«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών πα−
ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020» 
(ΦΕΚ Α΄/265) και ιδιαίτερα την παρ. 12 του άρθρου 12 
του ανωτέρω νόμου.

2. Τις διατάξεις των αρθρ. 15 και 16 του Ν. 3614/2007 
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών πα−
ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013» 
(ΦΕΚ Α΄/267), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 44 και 46 του Προεδρι−
κού Διατάγματος 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄/178).

4. Την αριθ. 2/98271/0004/29−12−2014 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Συγκρότηση και 
ορισμός μελών της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου 
(Ε.Δ.ΕΛ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πο−
λιτικής του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 835).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4151/2013 «Ρυθ−
μίσεις για την τροποποίηση και την βελτίωση συντα−
ξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών 
διατάξεων του Υπουργείου Οικονομιών» (ΦΕΚ Α΄/103).

6. Την αριθμ. 2/95230/0004/24−10−2013 υπουργική από−
φαση «Κατάρτιση και τήρηση Μητρώου Δημοσιονομι−
κών Ελεγκτών και Ελεγκτών της Ε.Δ.ΕΛ. (Ν. 4151/2013), 
Κατάρτιση και τήρηση Μητρώου Εμπειρογνωμόνων 
(Ν. 4151/2013), Θητεία Δημοσιονομικών Ελεγκτών και 
Ελεγκτών της Ε.Δ.ΕΛ. (Ν. 4151/2013).» (ΦΕΚ Β΄/2730).

7. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 21 
του Ν. 4024/2011 (Α΄/226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, 
ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία 
κοι άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου 
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ 
Α΄/40/226/27−10−2011), όπως ισχύει, καθώς και τις διατά−
ξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 48 του Ν. 4314/2014 
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών πα−
ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020» 
(ΦΕΚ Α΄/265).

8. Την αριθμ. 2/78378/0022/29−12−2011 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αποζημίωσης στις ελεγκτικές ομάδες της παρ. 8 του 
άρθρου 16 του Ν. 3614/2007». (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 20/19−1−2012).

9. Το ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της 
εφαρμογής Ε.Δ.ΕΛ. για το έτος 2015.

10. Την αριθμ. 22102/27−02−2015 απόφαση του Υπουρ−
γού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
− Δ/νοη Δημ. Επενδύσεων αναφορικά με την Χρηματο−
δότηση της ΣΑΕ 051/2 του ΠΔΕ 2015 (Προκαταβολή) με 
θέμα «Τέταρτη Χρηματοδότηση ΠΔΕ μηνός Φεβρουα−
ρίου 2015» (ΑΔΑ: 7Θ8Δ465ΦΘΘ−ΛΗΨ).

11. Την εγκεκριμένη στην αρ. 635/2015 συνεδρίαση της 
Ε.Δ.ΕΛ. Στρατηγική Ελέγχων και το εγκεκριμένο στην 
Ίδια συνεδρίαση Πρόγραμμα Ελέγχων για την ελεγκτική 
περίοδο 2014−2015. 

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης προκαλείται, δαπάνη 582,96 € για την αμοιβή των 
ελεγκτών, πλέον εργοδοτικών εισφορών, η οποία βαρύνει 
τις πιστώσεις του Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων (Πρόγραμ−
μα Τεχνικής Υποστήριξης της εφαρμογής της Ε.Δ.ΕΛ. 
−Υποπρόγραμμα Β, με ΕΝΑΡΙΘΜΟ 2011ΣΕ0105120000 της 
ΣΑΕ 051/2 του ΠΔΕ2015), αποφασίζουμε:

1. Συστήνουμε Ομάδα για τη διενέργεια ελέγχου:
−στο υποέργο «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣ−
ΣΟΥ» (κωδ. 1) της Πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑ−
ΒΥΣΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ» (κωδ. 395835) (Δικαιούχος: «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ») στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ/ΕΤΠΑ, του 
ΕΣΠΑ.

2. Την Ομάδα Ελέγχου αποτελούν οι:
− ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, με 

Α.Δ.Τ. Σ 285332, υπάλληλος της Διεύθυνσης Ελέγχου 
Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων 
του ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, ως συντονιστής.

− ΦΡΑΓΚΟΜΙΧΑΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΜΑΡΙΝΟΥ, με 
Α.Δ.Τ. Ρ 488395, υπάλληλος της Διεύθυνσης Ελέγχου 
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Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων 
του ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, ως μέλος.

− ΔΡΟΣΟΣ ΣΠΥΡΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, με Α.Δ.Τ. 
AB 657644, υπάλληλος της Διεύθυνσης Ελέγχου Δια−
χείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων του 
ΓΛΚ, κλάδου TE Μηχανικών, ως μέλος.

3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί ως εξής:
− 19 και 23 Μαρτίου 2015: στην έδρα του Δικαιούχου 

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» (Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ), στην 
Αθήνα.

− 20 Μαρτίου 2015: στην έδρα του ΕΦΔ «ΕΔΑ ΠΕΡΙΦΕ−
ΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», στην Αθήνα.

− 24 Μαρτίου 2015: επιτόπια επίσκεψη στο φυσικό αντι−
κείμενο του έργου, στην Ανάβυσσο Αττικής.

4. Στα μέλη της Ομάδας Ελέγχου θα καταβληθεί η 
προβλεπόμενη αποζημίωση, σύμφωνα με την υπό στοι−
χείο 8 του προοιμίου απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 191/ΥΟΔΔ/27−3−2015. 

 Αθήνα, 16 Μαρτίου 2015

Ο Πρόεδρος 
ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ 

F
   Αριθμ. 285 (3)
*Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διε−

νέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε Πράξεις/Υποέργα του 
Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ/ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του Ν. 4314/2014 

«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών πα−
ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020» 
(ΦΕΚ Α΄/265) και ιδιαίτερα την παρ. 12 του άρθρου 12 
του ανωτέρω νόμου.

2. Τις διατάξεις των αρθρ. 15 και 16 του Ν. 3614/2007 
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών πα−
ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013» 
(ΦΕΚ Α΄/267), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 44 και 46 του Προεδρι−
κού Διατάγματος 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄/178).

4. Την αριθ. 2/98271/0004/29−12−2014 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Συγκρότηση και 
ορισμός μελών της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου 
(Ε.Δ.ΕΛ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πο−
λιτικής του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 835).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4151/2013 «Ρυθ−
μίσεις για την τροποποίηση και την βελτίωση συντα−
ξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών 
διατάξεων του Υπουργείου Οικονομιών» (ΦΕΚ Α΄/103).

6. Την αριθμ. 2/95230/0004/24−10−2013 υπουργική από−
φαση «Κατάρτιση και τήρηση Μητρώου Δημοσιονομι−
κών Ελεγκτών και Ελεγκτών της Ε.Δ.ΕΛ. (Ν. 4151/2013), 
Κατάρτιση και τήρηση Μητρώου Εμπειρογνωμόνων 
(Ν.  4151/2013), θητεία Δημοσιονομικών Ελεγκτών και 
Ελεγκτών της Ε.Δ.ΕΛ. (Ν. 4151/2013).» (ΦΕΚ Β΄/2730).

7. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 21 
του Ν. 4024/2011 (Α΄/226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, 

ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία 
και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου 
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ 
Α΄/40/226/27−10−2011), όπως ισχύει, καθώς και τις διατά−
ξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 48 του Ν. 4314/2014 
«Διαχείριση, έλεγχος και εφορμογή αναπτυξιακών πα−
ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020» 
(ΦΕΚ Α΄/265).

8. Την αριθμ. 2/78378/0022/29−12−2011 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός απο−
ζημίωσης στις ελεγκτικές ομάδες της παρ. 8 του όρθρου 
16 του Ν. 3614/2007». (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 20/19−1−2012).

9. Το ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της 
εφαρμογής Ε.Δ.ΕΛ. γιο το έτος 2015.

10. Την αριθμ. 22102/27−02−2015 απόφαση του Υπουρ−
γού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
− Δ/νση Δημ. Επενδύσεων αναφορικά με την Χρηματο−
δότηση της ΣΑΕ 051/2 του ΠΔΕ 2015 (Προκαταβολή) με 
θέμα «Τέταρτη Χρηματοδότηση ΠΔΕ μηνός Φεβρουα−
ρίου 2015» (ΑΔΑ: 708Δ465ΦΘΘ−ΛΗΨ).

11. Την εγκεκριμένη στην αρ.635/2015 συνεδρίαση της 
Ε.Δ.ΕΛ. Στρατηγική Ελέγχων και το εγκεκριμένο στην 
ίδια συνεδρίαση Πρόγραμμα Ελέγχων για την ελεγκτική 
περίοδο 2014−2015. 

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης προκαλείται, δαπάνη 728,70 € για την αμοιβή των 
ελεγκτών, πλέον εργοδοτικών εισφορών, η οποία βαρύνει 
τις πιστώσεις του Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων (Πρόγραμ−
μα Τεχνικής Υποστήριξης της εφαρμογής της Ε.Δ.ΕΛ. 
−Υποπρόγραμμο Β, με ΕΝΑΡΙΘΜΟ 2011ΣΕ0105120000 της 
ΣΑΕ 051/2 του ΠΔΕ2015), αποφασίζουμε:

1. Συστήνουμε Ομάδα για τη διενέργεια ελέγχου:
− στο υποέργο «ΜΕΛΕΤΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΕΡΑΦΕΙΟΥ 

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ−ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕ−
ΝΤΡΟΥ» (κωδ. 1) της Πράξης «ΣΕΡΑΦΕΙΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗ−
ΡΙΟ−ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» (κωδ. 429722) 
(Δικαιούχος: «ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ») στο πλαίσιο του 
Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ/ΕΤΠΑ, του ΕΣΠΑ.

2. Την Ομάδα Ελέγχου αποτελούν οι:
− ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ του ΠΑΝΑΠΩΤΗ, με Α.Δ.Τ. 

Σ 285332, υπάλληλος της Διεύθυνσης Ελέγχου Διαχείρι−
σης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων του ΓΛΚ, 
κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, ως συντονιστής.

− ΦΡΑΓΚΟΜΙΧΑΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΜΑΡΙΝΟΥ, με 
Α.Δ.Τ. Ρ 488395, υπάλληλος της Διεύθυνσης Ελέγχου 
Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων 
του ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, ως μέλος.

− ΔΡΟΣΟΣ ΣΠΥΡΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, με Α.Δ.Τ. 
AB 657644, υπάλληλος της Διεύθυνσης Ελέγχου Δια−
χείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων του 
ΓΛΚ, κλάδου TE Μηχανικών, ως μέλος.

3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί στην Αθήνα ως εξής:
− 27 Μαρτίου 2015: στην έδρα του ΕΦΔ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ (ΕΑΤΑ)».

− 30, 31 Μαρτίου και 1η Απριλίου 2015: στην έδρα του 
Δικαιούχου «ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» (ΔΝΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ & ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ). −02 Απριλίου 2015: 
επιτόπια επίσκεψη στο φυσικό αντικείμενο του έργου.

4. Στα μέλη της Ομάδας Ελέγχου θα καταβληθεί η 
προβλεπόμενη αποζημίωση, σύμφωνα με την υπό στοι−
χείο 8 του προοιμίου απόφαση.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 191/ΥΟΔΔ/27−3−2015. 

  Αθήνα, 16 Μαρτίου 2015

Ο Πρόεδρος
ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ

F
(4)

    Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση σε βά−
ρος του DIMOV DIMO του GOCHEV και της ΕLKA. 

 Με τη με αριθμό MRN 14GRYK07010000074−7/11−06−2014 
καταλογιστική πράξη της Προϊσταμένης Διεύθυνσης 
Τελωνείου Πατρών, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση 
των διατάξεων του άρθρου 152 παρ. 1 του Ν. 2960/2001 
(Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας), επιβάλλεται βάσει των 
διατάξεων των άρθρων 150 και 152 του Ν. 2960/2001 
σε βάρος του (επ.) DIMOV (ον.) DIMO του GOCHEV και 
της ELKA, γεν. στις 03−03−1968 στη Βουλγαρία, κάτοχο 
της αριθ. 642603396 ταυτότητας Βουλγαρίας και ήδη 
αγνώστου διαμονής, πολλαπλό τέλος ύψους ενός εκα−
τομμυρίου τριακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων εκατόν 
είκοσι επτά ευρώ και δέκα επτά (1.338.127,17 €) λεπτών.

  Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΑΤΑΛΟΓΛΟΥ

F
(5)

    Επιβολή πολλαπλού τέλους για τελωνειακή παράβα−
ση σε βάρος του ΜΑΡΤΙΝΕΖ ΑΛΕΧΑΝDRE−ANTOINE 
του JEAN−MARIE.

   Με την υπ’ αριθ. 213/2010/30−09−2011 καταλογιστική 
πράξη της Διευθύντριας Τελωνείoυ Πατρών, που εκδό−
θηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 
152 παρ. 1 και 5 του 11 Ν. 2960/2001 (Εθνικός Τελω−
νειακός Κώδικας), επιβάλλεται, βάσει των διατάξεων 
των άρθρων 150 και 152 του Ν. 2960/2001, σε βάρος 
του MARTINEZ ALEXANDRE−ANTOINE του JEAN−MARIE, 
γεν. την 21−07−1967 στη Γαλλία, κατόχου της υπ’ αριθ. 
080638102391 ταυτότητας Γαλλίας και ήδη αγνώστου 
διαμονής, πολλαπλό τέλος λαθρεμπορικής τελωνειακής 
παράβασης ύψους σαράντα πέντε χιλιάδων εννιακο−
σίων δεκατεσσάρων ευρώ και τριάντα επτά λεπτών 
(45.914,37 €) πλέον τελών χαρτοσήμου και υπέρ ΟΓΑ 
εισφοράς ποσοστού 2,4%, για παράβαση των διατά−
ξεων των άρθρων 119 Α παρ. 2, 142 παρ. 2 και 155 του 
Ν. 2960/2001 «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα».

  Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΑΤΑΛΟΓΛΟΥ

F
    Αριθμ. απόφ. 148/2/20−3−2015 (6)
Τροποποίηση της με αριθμό 115/2/11.07.2014 (B΄/2041) 

απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Ρύθμιση Θεμάτων 
Διεξαγωγής και Ελέγχου Τυχερών Παιγνίων που δι−
εξάγονται μέσω Παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT», 
όπως ισχύει.

  Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

       Έχοντας υπόψη: 
α) Τις διατάξεις των άρθρων 16 έως και 23 του 

Ν. 3229/2004 (Α΄/38) και των άρθρων 25 έως και 54 του 

Ν. 4002/2011 (Α΄/180), όπως αυτές συμπληρώθηκαν και 
τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των παραγράφων 10 
έως και 26 του άρθρου 7 του Ν. 4038/2012 (Α΄/14), τις δια−
τάξεις των άρθρων 22 έως και 24 του Ν. 4141/2013 (Α΄/81), 
τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4170/2013 (Α΄/163), τις 
διατάξεις του άρθρου 106 του Ν. 4209/2013 (Α΄/253), τις 
διατάξεις των άρθρων 34 και 35 του Ν. 4223/2013 (Α΄/287), 
τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4255/2014 (Α΄/89), τις 
διατάξεις του άρθρου 173 του Ν. 4261/2014 (Α΄/107) και 
συμπληρωματικά, τις διατάξεις του Ν. 3051/2002 (Α΄/220) 
όπως ισχύει,

β) τη με αριθμό 55906/1673/20.12.2011 (Υ.Ο.Δ.Δ. 444) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με τίτλο «Συγκρό−
τηση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνί−
ων (Ε.Ε.Ε.Π.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τη με 
αριθμό 07/590/13.09.2013 (Υ.Ο.Δ.Δ. 451), καθώς και τη με 
αριθμό ΓΔΟΠ 0000031 ΕΞ 2014 (Υ.Ο.Δ.Δ. 24) απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών με την οποία ανανεώθηκε 
η σύνθεση των μελών της Ε.Ε.Ε.Π.,

γ) τη με αριθμό 56660/1679/22.12.2011 (Β΄/2910) κοινή 
απόφαση Υπουργών Οικονομικών – Πολιτισμού και Του−
ρισμού, με τίτλο «Πιστοποίηση έναρξης λειτουργίας της 
Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)»,

δ) τη με αριθμό 133/2/3.12.2014 (Β΄/3508) απόφαση της 
Ε.Ε.Ε.Π., με τίτλο «Κανονισμός Οργάνωσης, Λειτουργίας 
και Διάρθρωσης Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής 
Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων», όπως ισχύει,

ε) τη με αριθμό 010010/04.11.2011 (Β΄/2503) απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών με τίτλο «Χορήγηση άδειας 
στην ΟΠΑΠ Α.Ε. για τα 35.000 Παιγνιομηχανήματα του 
άρθρου 39 του Ν. 4002/2011 (Α΄/180), όπως ισχύει,

στ) τη με αριθμό ΓΔΟΠ0000192 ΕΞ2014/24.2.2014 
(Β΄/545) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με τίτλο 
«Καθορισμός τελών και παραβόλων για τη διεξαγωγή 
τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα τύπου VLT»,

ζ) τη με αριθμό 115/2/11.07.2014 (B΄/2041) απόφαση 
της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Ρύθμιση Θεμάτων Διεξαγωγής 
και Ελέγχου Τυχερών Παιγνίων που διεξάγονται μέσω 
Παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT» όπως ισχύει,

η) τη με αριθμό 115/3/11.07.2014 (B΄/2042) απόφαση της 
Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΕΠ) για τη 
διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων μέσω παιγνιομηχανημά−
των τύπου VLT», όπως ισχύει,

θ) τη με αριθμό 115/4Α/11.07.2014 (Β΄/2045) απόφαση της 
Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων Πιστοποίησης Τεχνι−
κών Ηλεκτρονικών Τεχνικών−Ψυχαγωγικών Παιγνίων και 
Παιγνιομηχανημάτων και Τεχνικών Τυχερών Παιγνίων 
και Παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT και κατάρτισης των 
σχετικών Μητρώων», όπως ισχύει,

ι) την ανάγκη τροποποίησης της με αριθμό τη με 
αριθμό 115/2/11.07.2014 (B΄/2041) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. 
λόγω ύπαρξης, εκ παραδρομής, φράσεων,

ια) το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της 
Ε.Ε.Ε.Π.,

ιβ) την από 17 Μαρτίου 2015 εισήγηση του Προέδρου 
της Ε.Ε.Ε.Π. με θέμα: [Τροποποίηση της με αριθμό 
115/2/11.07.2014 (Β 2041) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο 
«Ρύθμιση Θεμάτων Διεξαγωγής και Ελέγχου Τυχερών 
Παιγνίων που διεξάγονται μέσω Παιγνιομηχανημάτων 
τύπου VLT».],

ιγ) τα στοιχεία της Υπηρεσίας και τη συζήτηση που 
ακολούθησε, αποφασίζουμε:
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Την τροποποίηση της με αριθμό 115/2/11.07.2014 (B΄/ 
2041) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Ρύθμιση Θεμάτων 
Διεξαγωγής και Ελέγχου Τυχερών Παιγνίων που διεξά−
γονται μέσω Παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT», όπως 
ισχύει, ως εξής:

Α. Η παραγράφος 41.7 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
«41.7 Το ωράριο λειτουργίας των Καταστημάτων με 

Παιγνιομηχανήματα Τυχερών Παιγνίων τύπου Β΄ και 
ΣΤ΄ προσδιορίζεται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης και 
τους Παραχωρησιούχους, εντός των ορίων από 09.00 
μέχρι 02.00 της επομένης ή, εάν πρόκειται για ημέρα 
Παρασκευή ή Σάββατο ή παραμονή επίσημης αργίας, 
από 09.00 μέχρι 04.00 της επομένης. Για τα καταστή−
ματα τύπου Ε΄, τα καταστήματα λειτουργούν κατά τη 
διάρκεια του πλου».

B. Η περίπτωση α της παραγράφου 42.4.3 αντικαθί−
σταται ως ακολούθως: 

«α. Πέντε (5) τμ. στο σύνολο, για μία τουαλέτα ανδρών 
και μία τουαλέτα γυναικών, με προθάλαμο». 

Γ. Η περίπτωση α της παραγράφου 55.1.4 αντικαθί−
σταται ως ακολούθως:

«55.1.4 Για τις παραβάσεις χαμηλής σημαντικότητας, 
κατώτατο όριο 1.000 € και ανώτατο 20.000 €, δηλαδή 
μέχρι και το εικοσαπλάσιο του κατώτατου ορίου της 
κατηγορίας».

Δ. Στη σελίδα 11 του Παραρτήματος, ο αριθμός «11.9» 
αντικαθίσταται από τον αριθμό «11.10».

Ε. Στη σελίδα 11 του Παραρτήματος, η φράση «70 
ευρώ» αντικαθίσταται από τη φράση «80 ευρώ».

ΣΤ. Στη σελίδα 12 του Παραρτήματος, ο αριθμός «11.10» 
αντικαθίσταται με τον αριθμό «11.11».

Ζ. Στη σελίδα 12 του Παραρτήματος, η φράση «Στον 
Ηλεκτρονικό Λογαριασμό κάθε Παίκτη τηρούνται, η ημε−
ρομηνία, η ώρα, το Παιγνιομηχάνημα και το ποσό κάθε 
Παικτικής Συνεδρίας, τα κέρδη που προέκυψαν, καθώς 
και το τρέχον υπόλοιπο των διαθέσιμων ποσών του Παί−
κτη» αντικαθίσταται από τη φράση «Στον Ηλεκτρονικό 
Λογαριασμό κάθε Παίκτη δεν τηρούνται, η ημερομηνία, 
η ώρα, το Παιγνιομηχάνημα και το ποσό κάθε Παικτι−
κής Συνεδρίας, τα κέρδη που προέκυψαν, καθώς και το 
τρέχον υπόλοιπο των διαθέσιμων ποσών του Παίκτη».

Η. Στη σελίδα 12 του Παραρτήματος, η φράση «Το 
ποσό κέρδους που προκύπτει από το αποτέλεσμα κάθε 
Κύκλου Παιγνίου προστίθεται ως μονάδες πίστωσης 
στο διαθέσιμο υπόλοιπο του Παίκτη αμέσως μετά την 
ολοκλήρωση του Κύκλου αυτού» αντικαθίσταται από 
τη φράση «Το ποσό κέρδους που προκύπτει από το 
αποτέλεσμα κάθε Κύκλου Παιγνίου δεν προστίθεται ως 
μονάδες πίστωσης στο διαθέσιμο υπόλοιπο του Παίκτη 
αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Κύκλου αυτού».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2015

 Ο Πρόεδρος
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

F
(7)

    Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 
Λειτουργού στην ΜΠΟΥΓΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

   Με την αριθμ. 824/24−3−2015 απόφαση του Αντι−
περιφερειάρχη Τρικάλων που εκδόθηκε σύμφωνα με 

τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του Ν.Α. 4018/1959 
(Α΄/247) του άρθρου 1 παρ. 4 του Π.Δ. 23/1992 (Α΄/6) του 
Π.Δ. 93/1993 (Α΄/39) του άρθρου 1 του Ν. 2026/1992 (Α΄/43)
και του άρθρου 186 παρ. ΙΙ περ. Ζ αρ. 17 του Ν. 3852/2010 
χορηγείται στην ΜΠΟΥΓΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 
κάτοικο Τρικάλων άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοι−
νωνικού Λειτουργού, για να παρέχει τις υπηρεσίες της 
στα πλαίσια οργανωμένων κοινωνικών υπηρεσιών του 
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

  Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ 

F
   Αριθμ. απόφ. 5/2015 (8)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή τις Κυ−

ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυκτερινές 
ώρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδο−
μαδιαίας εργασίας είτε καθ’ υπέρβαση αυτής, των 
υπαλλήλων του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Θαλασ−
σίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων για το 
έτος 2015. 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ

(Συνεδρίαση 26/20−3−2015) 

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρο 20 του Ν. 4024/2011 «Συντα−

ξιοδοτικές Ρυθμίσεις, Ενιαίο Μισθολόγιο − Βαθμολόγιο 
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής 
του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρα−
τηγικής 2012 − 2015» με τις τροποποιήσεις αυτού (Α΄/226) 
όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 176 
του Ν. 4261/2014 «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ Ν.Σ.Κ. 
ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Γ.Λ.Κ». 

2) Το με αρ. πρωτ. 30896/24−06−2014 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Νομοθετικού Έργου του Υ.Π.Ε.Κ.Α.

3) Τις διατάξεις των παρ. 1 και 12 του άρθρου 45 του 
Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/
ΕΚ» (Α΄/85).

4) Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2742/1999 «Χω−
ροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες 
διατάξεις» (Α΄/207), όπως το άρθρο αυτό συμπληρώθηκε 
από το άρθρο 13 του Ν. 3044/2002 «Μεταφορά συντε−
λεστή δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδι−
ότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημοσίων Έργων» (Α΄/197). 

5) Τις διατάξεις της κοινή υπουργική απόφαση 
23537/2003 ΦΕΚ 621/Δ΄/19−06−2003 «Χαρακτηρισμός της 
περιοχής των Σποράδων ως Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου.

6) Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4109/2013 «Κατάρ−
γηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου 
και του ευρύτερου δημόσιου τομέα «Σύσταση Γενικής 
Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου 
και άλλες διατάξεις» (Α΄/16).

7) Την υπ’ αριθμ. 38503/20−09−2005 απόφαση του Υφυ−
πουργού Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Έγκριση κανονισμού λειτουργίας 
υπηρεσιών και του προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης 
Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σπο−
ράδων» ΦΕΚ 1382/Β΄/06−10−2005. 

8) Το γεγονός ότι το ύψος της προκαλούμενης, από 
την απόφαση αυτή, δαπάνης, για το έτος 2015, προβλέ−
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πεται να ανέλθει στο ποσό των 7.500,00 ευρώ περίπου, 
για το οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση δαπάνης 
μισθοδοσίας, έτους 2015, που είναι σε βάρος του έρ−
γου «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας 
του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων 
Σποράδων», που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα 
ΕΠΠΕΡΑΑ 2007−2013, αποφασίζει:

Α. Εγκρίνεται η υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές 
ώρες προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδι−
αίας εργασίας, των υπαλλήλων του Φορέα Διαχείρισης 
του Εθνικού θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων 
Σποράδων για το έτος 2015.

Αναλυτικά οι ώρες ανά τομέα απασχόλησης, του 
Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλον−
νήσου Βορείων Σποράδων, για το χρονικό διάστημα 
μέχρι 31/12/2015, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής 
εβδομαδιαίας εργασίας, είναι:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Κυριακές, 
νυκτερινά) προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδο−
μαδιαίας εργασίας – 40ωρο.

Οργανωτική
μονάδα

Αρ.
υπαλλήλων

Ώρες
απασχόλησης 

προς συμπλήρωση 
της υποχρεωτικής 

εβδομαδιαίας
εργασίας – 40ωρο 

για το 2015.

ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ

3 704

Η ως άνω απασχόληση προκύπτει ως αναγκαιότητα 
για τους παρακάτω λόγους:

1) Πρόγραμμα φύλαξης
Ο χώρος δικαιοδοσίας του Φορέα Διαχείρισης του 

Εθνικού θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σπο−
ράδων, περιλαμβάνει την Αλόννησο, 6 ακατοίκητα μι−
κρότερα νησιάπληθώρα βραχονησίδων και αχανή θα−
λάσσια έκταση 2.260 km2. Χαρακτηρίζεται από μεγάλη 
ποικιλία χερσαίων και θαλασσίων οικοτόπων ενώ τους 
καλοκαιρινούς μήνες η θαλάσσια περιοχή του Πάρκου 
κατακλύζεται από τουριστικά αλλά και επαγγελματικά 
αλιευτικά σκάφη που προσεγγίζουν την Α΄ και Β ́  Ζώνη 
του Πάρκου, με αποτέλεσμα να αυξάνονται τα κρούσμα−
τα παρανόμων δραστηριοτήτων όπως παράνομη αλιεία 
ερασιτεχνική και επαγγελματική, αγκυροβολία και προ−
σέγγιση σε σημαντικά ενδιαιτήματα προστατευόμενων 
ειδών κ.λπ. παραβιάζοντας τις ρυθμίσεις της 23537/2003 
κοινής υπουργικής απόφασης ΦΕΚ 621/Β΄/19−06−2003.

Για τον έλεγχο των δραστηριοτήτων και την ενημέ−
ρωση του κοινού, διενεργείται εκτεταμένο Πρόγραμμα 
παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων στο 
πλαίσιο εφαρμογής των Κοινοτικών Οδηγιών 92/43 και 
79/409. Με γνώμονα την αποτελεσματική διαχείριση 
του προστατευτέου αντικείμενου σύμφωνα με τα ορι−
ζόμενα του από την 23537/2003 κοινή υπουργική από−
φαση ΦΕΚ 621/Β΄/19−06−2003, ο Φορέας Διαχείρισης του 
Εθνικού θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σπο−
ράδων εφαρμόζει πρόγραμμα φύλαξης στο οποίο θα 
συμμετέχουν 3 υπάλληλοι φύλακες− επόπτες θαλάσσιας 
περιοχής που θα στελεχώνουν τα σκάφη του Φορέα τα 
οποία θα περιπολούν καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομά−

δας τόσο με πρωινές όσο και απογευματινές βάρδιες 
ελέγχοντας σε καθημερινή βάση την προστατευόμενη 
περιοχή. Ο Φορέας Διαχείρισης διενεργεί καθημερινά 
περιπολίες στην προστατευόμενη περιοχή προκειμένου 
να εντοπίσει και να αποτρέψει παράνομες δραστηρι−
ότητες. Οι περιπολίες χρειάζονται να διενεργούνται 
και τα σαββατοκύριακα εφόσον έχει παρατηρηθεί ότι 
μεγάλος αριθμός παράνομων περιστατικών λαμβάνει 
χώρα σαββατοκύριακα ή αργίες. Η απασχόληση κατά 
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες προβλέπεται να 
εφαρμόζεται από τον Μάρτιο έως και τον Νοέμβριο. Τα 
περιστατικά παράνομης αλιείας στο Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. μπορεί 
να σημειώνονται ανά πάσα στιγμή και ιδιαίτερα κατά 
την άνοιξη και το καλοκαίρι που οι καιρικές συνθήκες 
είναι ήπιες παρατηρείται παράνομη δραστηριότητα και 
κατά τις νυκτερινές ώρες. Για το λόγο αυτό το πρό−
γραμμα φύλαξης θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει πέρα 
από τις βάρδιες που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη 
παράγραφο και νυκτερινές βάρδιες ιδιαίτερα κατά την 
περίοδο από Μάιο έως και Οκτώβριο. 

Συγκεκριμένα υπολογίζεται το εξής:
23 Κυριακές Χ 2 άτομα ανά περιπολία Χ 8 ώρες = 

368 ώρες
21 ημέρες βραδινής περιπολίας Χ 2 άτομα ανά περι−

πολία Χ 8 ώρες = 336 ώρες
Το κόστος της συγκεκριμένης δαπάνης υπολογίζεται 

σε 1.500,00 €. 
Β. Εγκρίνεται η υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή τις 

Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές 
ώρες, καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας 
εργασίας των υπαλλήλων του Φορέα Διαχείρισης του 
Εθνικού θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σπο−
ράδων για το έτος 2015.

Αναλυτικά οι ώρες ανά τομέα απασχόλησης, του Φο−
ρέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλον−
νήσου Βορείων Σποράδων, για το χρονικό διάστημα 
μέχρι 31/12/2015, πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής 
εβδομαδιαίας εργασίας (καθ’ υπέρβαση) οι οποίες δεν 
υπερβαίνουν τις 16 ώρες το μήνα (Ν. 4024/2011 άρθρο 
20) κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για κάθε 
υπάλληλο είναι:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 
(καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργα−
σίας – πλέον του 40ωρου)

Οργανωτική
μονάδα Αρ. υπαλλήλων

Ώρες 
καθ’ υπέρβαση 

της υποχρεωτικής 
εβδομαδιαίας 

εργασίας – πλέον 
του 40ωρου για το 

έτος 2015

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΟΠΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

4 624

ΚΕΝΤΡΟ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ− 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
3 416

Η ως άνω απασχόληση προκύπτει από την αναγκαι−
ότητα υλοποίησης:

α) Τμήμα Επόπτευσης και Εφαρμογής Διαχείρισης
Ο Φορέας Διαχείρισης διενεργεί εκτεταμένο πρό−
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γραμμα παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέ−
τρων στο πλαίσιο εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών 
92/43 και 147/09. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι 
η υλοποίηση του προγράμματος απαιτεί συνεχόμενες 
ημέρες παρουσίας στο πεδίο, υπάρχει ανάγκη απασχό−
λησης σε σαββατοκύριακα. Πέραν των προγραμματι−
σμένων εργασιών του πεδίου απαιτείται η απασχόλη−
ση ενός ατόμου από το επιστημονικό προσωπικό του 
Φορέα κατά το σαββατοκύριακο για την εφαρμογή 
του συστήματος αδειοδότησης που αφορά την επαγ−
γελματική αλιεία, τον έλεγχο των υποβρυχίων δραστη−
ριοτήτων των επισκεπτών και ιδιαίτερα την εποπτεία 
της λειτουργίας του υποβρυχίου μουσείου που προ−
βλέπεται να λειτουργήσει από το 2015 στο Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. 
Η απασχόληση του παραπάνω ατόμου επιβάλλεται και 
για την καταγραφή, περισυλλογή και παροχή πρώτων 
βοηθειών σε περιπτώσεις εύρεσης τραυματισμένων 
ή νεκρών προστατευόμενων ειδών (φώκιες, δελφίνια, 
πουλιά). Επιπρόσθετα τους καλοκαιρινούς μήνες όπου 
υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών, 
ο Φορέας Διαχείρισης συμμετέχει στο Συντονιστικό 
Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο.) και σε συνεργασία με τους 
άλλους εμπλεκόμενους τοπικούς Φορείς (Δήμος, Πυρο−
σβεστική, Λιμενικό, Αστυνομία) εφαρμόζει πρόγραμμα 
περιπολιών και επιφυλακής. 

Συγκεκριμένα υπολογίζονται:
78 μη εργάσιμες ημέρες (Σάβ., Κυρ.) Χ 8 ώρες = 624 

ώρες
Το κόστος της συγκεκριμένης δαπάνης υπολογίζεται 

σε 3.500,00 €
β) Πρόγραμμα Ευαισθητοποίησης Ενημέρωσης
Για την ανάδειξη και προβολή των ιδιαίτερων χαρα−

κτηριστικών του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλο−
ντος του Πάρκου. Πολλές φορές τα πλωτά μέσα και το 
προσωπικό του Φορέα συμμετέχουν σε πλήθος δράσε−
ων εξυπηρετώντας τηλεοπτικά συνεργεία και δημοσι−
ογράφους, πρόσκοπους, μαθητές και άλλες κοινωνικές 
ομάδες. Το πρόγραμμα αυτών των δράσεων δεν είναι 
συγκεκριμένο και τις περισσότερες φορές απαιτεί υπε−
ρωριακή εργασία του προσωπικού κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες. 

Το Κέντρο Ενημέρωσης του Φορέα Διαχείρισης επι−
σκέπτονται εκατοντάδες τουρίστες κατά τους καλοκαι−
ρινούς μήνες καθ’ όλη την εβδομάδα και τις εξαιρέσιμες 
ημέρες οπότε θα πρέπει να λειτουργεί καθημερινά για 
την ξενάγηση, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του 
κοινού τουλάχιστο μέχρι και το τέλος Οκτωβρίου. Επι−
πλέον, πολλές φορές στο πλαίσιο πραγματοποίησης 
οργανωμένων εκδρομών από διάφορες κοινωνικές ομά−
δες και σχολεία, προκύπτει αναγκαιότητα λειτουργίας 
του Κέντρου οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας. Η 
στελέχωση του Κέντρου θα γίνεται από τον Ξεναγό 
ΔΕ που προσλαμβάνεται ειδικά για αυτήν την εργασία, 
καθώς και με τη συνδρομή των υπολοίπων μελών του 
προσωπικού, ώστε να καλύπτονται όλες οι ημέρες της 
εβδομάδας από Δευτέρα έως και Κυριακή. Επιπλέον 
πρέπει να προβλεφθεί και η απογευματινή λειτουργία 
του Κέντρου Σύμφωνα με τα στοιχεία της προηγούμε−
νων ετών παρατηρήθηκε ότι κατά τις μεσημβρινές ώρες 
14:00 έως 18:00 δεν υπήρχε προσέλευση επισκεπτών 
οπότε το ωράριο εργασίας του κέντρου ενημέρωσης 
θα πρέπει να οριστεί από 8:00 έως 14.00 και από 18:00 
έως 22:00 ήτοι 10 ώρες ανά ημέρα. 

Συγκεκριμένα υπολογίζονται:
Για το διάστημα από 08/05/2015 έως και 31/10/2015 
52 μη εργάσιμες ημέρες (Σάβ., Κυρ.) Χ 8 ώρες = 416 

ώρες
Το κόστος της συγκεκριμένης δαπάνης υπολογίζεται 

σε 2.500,00 €
Οι ώρες της καθ’ υπέρβαση απασχόλησης δεν υπερ−

βαίνουν τις 120 ανά υπάλληλο για το εξάμηνο. Οι ώρες 
της καθ’ υπέρβαση απασχόλησης κατά τις Κυριακές 
και κατά τις νυκτερινές ώρες δεν υπερβαίνουν τις 96 
ανά υπάλληλο για το εξάμηνο (Ν. 4261/2014 άρθρο 176). 

Η συνολική δαπάνη για την πάσης φύσεως υπερωρια−
κής εργασίας του προσωπικού ανέρχεται σε 7.500,00 €.

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου 
με Σ.Α.Ε. 2011ΣΕ07580009 του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού 
Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων, (υπο−
έργο 1 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗ−
ΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ 
ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ» της πράξης 
«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ 
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟ−
ΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ 305630.

Γ. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως». 

  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ 

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(9)

      Στην αριθμ. 135−14/18−10−2014 απόφαση του Περιφε−
ρειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων που δημοσιεύτηκε 
στο ΦΕΚ 3642 /31−12/2014 (τεύχος Β΄) στη σελίδα 41888 
στην Α΄ στήλη στον 07 στίχο εκ των άνω διορθώνεται 
το εσφαλμένο:

«1. Την επεξεργασία και προώθηση ειδικών πολιτικών 
που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της νησιωτικότητας 
σε όλο το φάσμα της κοινωνικοοικονομικής δραστηρι−
ότητας της περιοχής.

2. Την αναζήτηση χρηματοδοτικών μέσων για την επί−
τευξη των στόχων που καθορίζουν οι πολιτικές αυτές.

3. Τη δράση για την εφαρμογή στο νησιωτικό χώρο 
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ευρωπαϊκών πολιτικών 
στήριξης της τοπικής οικονομίας και των τοπικών προ−
ϊόντων.

4. Το σχεδιασμό, την έγκριση και την παρακολούθηση 
των σχεδίων των ενδοπεριφερειακών συγκοινωνιών.

5. Την παρακολούθηση των θεμάτων της Μακροπερι−
φέρειας Αδριατικής − Ιονίου.»

στο ορθό:
«1. Η εξειδίκευση και κατάρτιση προγραμμάτων, προς 

υποστήριξη της δια βίου μάθησης.
2. Η εκπόνηση και εκτέλεση προγραμμάτων, τα οποία 

αφορούν θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, Νέας 
Γενιάς και εκπαίδευσης ενηλίκων.

3. Η συμμετοχή σε προγράμματα πολιτιστικών και 
αθλητικών φορέων της περιφέρειας και των δήμων.

4. Ο συντονισμός δράσεων των πολιτιστικών φορέων 
της περιφέρειας.

5. Η υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων και εκ−
δηλώσεων υπερτοπικής σημασίας.
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6. Η θέσπιση βραβείων, χορηγιών, και άλλων μέσων για 
την ενθάρρυνση της ανάπτυξης των γραμμάτων και των 
τεχνών, με παράλληλη εποπτεία και ενίσχυση συλλόγων 
και φορέων που επιδιώκουν αντίστοιχους σκοπούς.

7. Η κοινή οργάνωση με τοπικούς φορείς πολιτιστικών 
εκδηλώσεων με σκοπό τη διατήρηση της τοπικής πολι−
τιστικής κληρονομιάς και τη διάδοση της στους νέους.

8. Η ανάληψη δράσεων με σκοπό την σύσφιξη των 
σχέσεων της περιφέρειας με τις δευτεροβάθμιες και 
τριτοβάθμιες οργανώσεις αποδήμων, που εκπροσωπούν 
πανελλαδικά ή διεθνώς όλους τους αποδήμους.

9. Η υλοποίηση αθλητικών προγραμμάτων σε συνερ−
γασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και τη Γενική Γραμ−
ματεία Αθλητισμού, αθλητικούς συλλόγους, δήμους, κα−
θώς και με άλλους φορείς Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.

10. Η ανάληψη πρωτοβουλιών για κάθε άλλη δραστη−
ριότητα που προάγει την τέχνη, την επιστήμη και την 
έρευνα, για την προώθηση των σκοπών της Περιφέρειας 
επ’ ωφελεία των κατοίκων της.»

και ομοίως στο στίχο 28 διορθώνεται το εσφαλμένο:
«1. Η εξειδίκευση και κατάρτιση προγραμμάτων, προς 

υποστήριξη της δια βίου μάθησης.
2. Η εκπόνηση και εκτέλεση προγραμμάτων, τα οποία 

αφορούν θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, Νέας 
Γενιάς και εκπαίδευσης ενηλίκων.

3. Η συμμετοχή σε προγράμματα πολιτιστικών και 
αθλητικών φορέων της περιφέρειας και των δήμων.

4. Ο συντονισμός δράσεων των πολιτιστικών φορέων 
της περιφέρειας.

5. Η υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων και εκ−
δηλώσεων υπερτοπικής σημασίας.

6. Η θέσπιση βραβείων, χορηγιών, και άλλων μέσων για 
την ενθάρρυνση της ανάπτυξης των γραμμάτων και των 
τεχνών, με παράλληλη εποπτεία και ενίσχυση συλλόγων 
και φορέων που επιδιώκουν αντίστοιχους σκοπούς.

7. Η κοινή οργάνωση με τοπικούς φορείς πολιτιστι−
κών εκδηλώσεων με σκοπό τη διατήρηση της τοπικής 
πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διάδοση της στους 
νέους.

8. Η ανάληψη δράσεων με σκοπό την σύσφιξη των 
σχέσεων της περιφέρειας με τις δευτεροβάθμιες και 
τριτοβάθμιες οργανώσεις αποδήμων, που εκπροσωπούν 
πανελλαδικά ή διεθνώς όλους τους αποδήμους.

9. Η υλοποίηση αθλητικών προγραμμάτων σε συνερ−
γασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και τη Γενική Γραμ−
ματεία Αθλητισμού, αθλητικούς συλλόγους, δήμους, 
καθώς και με άλλους φορείς Δημοσίου ή Ιδιωτικού 
Δικαίου.

10. Η ανάληψη πρωτοβουλιών για κάθε άλλη δραστη−
ριότητα που προάγει την τέχνη, την επιστήμη και την 
έρευνα, για την προώθηση των σκοπών της Περιφέρειας 
επ1 ωφελεία των κατοίκων της.»

Στο ορθό:
«1. Την επεξεργασία και προώθηση ειδικών πολιτικών 

που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της νησιωτικότητας 
σε όλο το φάσμα της κοινωνικοοικονομικής δραστηρι−
ότητας της περιοχής.

2. Την αναζήτηση χρηματοδοτικών μέσων για την 
επίτευξη των στόχων που καθορίζουν οι πολιτικές 
αυτές.

3. Τη δράση για την εφαρμογή στο νησιωτικό χώρο 
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ευρωπαϊκών πολιτικών 
στήριξης της τοπικής οικονομίας και των τοπικών προ−
ϊόντων.

4. Το σχεδιασμό, την έγκριση και την παρακολούθηση 
των σχεδίων των ενδοπεριφερειακών συγκοινωνιών.

5. Την παρακολούθηση των θεμάτων της Μακροπερι−
φέρειας Αδριατικής − Ιονίου.»

   (Από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων)  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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