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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ,
ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
TΜΗΜΑ
: Β΄
Ταχ. Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη
Πύλη Ε 1- Ε2
Ταχ. Κώδικας : 185 10 Πειραιάς
Τηλέφωνο
: 210 4064137
Telefax

Πειραιάς 16 / 07 /2014
Αριθ. Πρωτ.: 8122.1 / 29 /2014

: 210 4626150

ΘΕΜΑ: «Αναπροσδιορισμός δικαιωμάτων Λιμενικών Ταμείων και Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων»
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 εδαφ. 7 των άρθρων 20 και 42 του από 14/19 Ιαν. 1939 Β. Δ/τος «Περί
κωδικοποιήσεως των περί Λιμενικών Ταμείων κείμενων διατάξεων» (Α΄24).
2. Τις διατάξεις του αρθ. 7 παρ. 2 του ν.δ. 2721/1953 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των
περί Λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων» (Α΄325).
3. Τις διατάξεις του αρθ. 4 παρ. 2 του ν.δ. 158/1969 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των
περί Λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων κ.λ.π.» (Α΄63 ).
4. Τις διατάξεις του ν.4256/2014 «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 92).
5. Τις διατάξεις του π.δ. 649/1977 «Περί μεταφοράς αρμοδιοτήτων εις Υπουργείον Δημοσίων Έργων
κ.λ.π.» (Α΄212).
6. Τις διατάξεις του αρθ. 31 του ν. 1473/1984 «Μεταρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία
και άλλες διατάξεις» (Α΄127), όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του με το άρθρο 42 του ν.
2214/1994 «Αντικειμενικό σύστημα φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις» (Α΄ 75).
7. Το 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).
8. Το αριθ. 511.17/2014(683)/13-02-2014 ΦΕΣ του ΥΝΑ/ΔΙΓΑΚΑΛ Α΄.
9. Την αριθ. 8122.1/14/06/2.3.2006 ( Β΄330) Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΟΙ-ΥΕΝ.
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10. Την αριθ. 8122.1/35/2006/23.06.2006 (Β΄ 926) Κοινή Απόφαση ΥΠΟΙ-ΥΕΝ.
11. Το αρθ. 5 του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση
υπηρεσιών» (Α΄141).
12. Το Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄153).
13. Η αριθ. Υ48/09-07-2012 Απόφαση Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105/2012).
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού Προϋπολογισμού και των Προϋπολογισμών των ΝΠΔΔ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1.- Τροποποιούμε την υπ’ αριθ.

8122.1/14/06/2.3.2006 (Β΄330) απόφασή μας, όπως αυτή έχει

τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 8122.1/35/2006/23.06.2006 απόφαση (Β΄926) και επανακαθορίζουμε τα
υπέρ των Λιμενικών Ταμείων και Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων, ανταποδοτικά δικαιώματα
προσόρμισης, παραβολής, πρυμνοδέτησης και τα ειδικά τέλη ελλιμενισμού, των επαγγελματικών
πλοίων αναψυχής, των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, των μικρών σκαφών, των επαγγελματικών
τουριστικών ημερόπλοιων, καθώς και των παραδοσιακών πλοίων, όπως ορίζονται στο ν. 4256/2014
‘’Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις’’(Α΄92), ως ακολούθως:
Α. ΤΕΛΗ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ
Για τα πλοία/σκάφη της παρούσης Απόφασης τα τέλη προσόρμισης είναι μηδενικά.
Β. ΤΕΛΗ ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ
Χρέωση ετήσιων τελών ελλιμενισμού με πρυμνοδέτηση:
-Μικρών σκαφών (του ν.4256/2014):
Μήκος
0 – 7μ.

Ευρώ
11,00 € ανά μέτρο

-Επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων (του ν.4256/2014), ανεξαρτήτως μήκους:
Μήκος
Ανεξαρτήτως μήκους

Ευρώ
30,00 € ανά μέτρο

-Επαγγελματικών πλοίων αναψυχής (του ν.4256/2014)
Μήκος
7,01 και άνω

Ευρώ
73,00 € ανά μέτρο
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- Ιδιωτικών πλοίων αναψυχής (του ν.4256/2014)
Μήκος
7,01-10 μ.
10,01-15 μ.
15,01και άνω
-

Ευρώ
150,00 € ανά μέτρο
170,00 € ανά μέτρο
200,00 € ανά μέτρο

Παραδοσιακά πλοία (του ν. 4256/2014)
Μήκος
Ανεξαρτήτως μήκους

Ευρώ
30,00 € ανά μέτρο

Το ημερήσιο τέλος του ελλιμενισμού με πρυμνοδέτηση, προκύπτει από τις τιμές των ανωτέρω
πινάκων πολλαπλασιαζόμενες επί το μήκος του πλοίου και διαιρούμενες με τον ετήσιο αριθμό
ημερών 365. Ο αριθμός που προκύπτει στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο δεύτερο δεκαδικό
ψηφίο.
Γ. ΤΕΛΗ ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ
Τα τέλη ελλιμενισμού με παραβολή των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, των ιδιωτικών
πλοίων αναψυχής, των μικρών σκαφών, των επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων,
καθώς και των παραδοσιακών πλοίων, προκύπτουν με την προσαύξηση κατά 25% του
αντίστοιχου τέλους ελλιμενισμού με πρυμνοδέτηση.
Δ. ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ
Τα σκάφη/πλοία της παρούσας Απόφασης, τα οποία ελλιμενίζονται μόνιμα σε λιμένες που
παρέχουν λιμενικές διευκολύνσεις (ρεύμα, νερό, κλπ) και τα οποία τελούν σε κατάσταση
ακινησίας λόγω βλάβης, επιθεώρησης, κατάσχεσης, απαγόρευσης απόπλου, κλπ, για
χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο του ενός έτους, οφείλουν ειδικά τέλη ελλιμενισμού, ως
ακολούθως:
-Επαγγελματικά πλοία αναψυχής, ιδιωτικά πλοία αναψυχής, επαγγελματικά τουριστικά
ημερόπλοια και παραδοσιακά πλοία, ετησίως 280,00 €.
-Μικρά σκάφη, ετησίως 70,00 €.
Τα ειδικά αυτά τέλη ελλιμενισμού καταβάλλονται εφάπαξ ετησίως και το αργότερο μέχρι 1η
Μαρτίου εκάστου έτους.
Ε. ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ
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α. Τα τέλη πρυμνοδέτησης και τα τέλη παραβολής, εάν καταβληθούν προκαταβολικά,
παρέχεται έκπτωση:
α) 20% εάν προκαταβληθούν για ένα μήνα
β) 30% εάν προκαταβληθούν για ένα εξάμηνο και
γ) 40% εάν προκαταβληθούν για ένα έτος
β. Ναυταθλητικά σκάφη, καθώς και τα σκάφη/πλοία της παρούσας Απόφασης, που
συμμετέχουν σε ναυταθλητικούς αγώνες, απαλλάσσονται των καθοριζόμενων με την παρούσα
απόφαση τελών προσόρμισης, παραβολής και πρυμνοδέτησης, κατά τη διάρκεια των αγώνων
αυτών, σύμφωνα με βεβαίωση του οικείου Λιμενικού Ταμείου/ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου,
η οποία κοινοποιείται στην οικεία Λιμενική Αρχή.
γ. Τα παραδοσιακά πλοία, τα οποία χρησιμοποιούνται ως μουσειακοί χώροι ελεύθερης
πρόσβασης για το κοινό, απαλλάσσονται πληρωμής τελών προσόρμισης, πρυμνοδέτησηςπαραβολής.
ΣΤ. Τα τέλη που προκύπτουν σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ ή άλλες
νόμιμες επιβαρύνσεις.
2.- Τα Λιμενικά Ταμεία, τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία, καθώς και οι Λιμενικές Αρχές, οφείλουν να
συνεργάζονται αρμονικά για την εφαρμογή των διατάξεων της εν λόγω Κοινής Υπουργικής Απόφασης.
3.- Τα Λιμενικά Ταμεία και τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία οφείλουν:
α) Να ενημερώνουν τους χρήστες του λιμένα να δηλώσουν σε αυτά την πρόθεσή τους για το
διάστημα που επιθυμούν τον ελλιμενισμό των σκαφών τους.
β) Σε συνεννόηση και σε συνεργασία με τις Λιμενικές Αρχές, να μεριμνούν έγκαιρα για τον
καθορισμό θέσεων ελλιμενισμού στο χώρο αρμοδιότητάς τους, με σύμφωνη γνώμη της οικείας
Λιμενικής Αρχής και να προβαίνουν στον έλεγχο και καταγραφή των ελλιμενισμένων στην περιοχή
τους σκαφών.
4.- Η βεβαίωση και είσπραξη των τελών ελλιμενισμού της παρούσης, διενεργείται από τους οικείους
φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα.
5.- Τα τέλη της παρούσης Απόφασης, είναι ανταποδοτικά και αναλώνονται αποκλειστικά από τους
φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης των λιμένων, για την εκτέλεση, συντήρηση και βελτίωση των
λιμενικών έργων, εγκαταστάσεων και των παρεχομένων λιμενικών υπηρεσιών προς τους χρήστες.
6.- Από την έναρξη ισχύος της παρούσης, καταργούνται η 8122.1/14/06/2.3.2006 (Β΄ 330) Κοινή
Υπουργική Απόφαση ΥΠΟΙ-ΥΕΝ και η 8122.1/35/2006/23.06.2006 (Β΄926) Κοινή Απόφαση
ΥΠΟΙ-ΥΕΝ.
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7.- Η Απόφαση αυτή, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η ισχύς της αρχίζει από
την δημοσίευσή της.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Χρήστος Σταϊκούρας

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1.

ΚΛ/Χ - Λ/Χ – Υ/Χ –Λ/Σ

2.

ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

3.

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Υπουργείο Οικονομικών
Γρ. κ. Υπουργού
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1.

ΥΝΑ/Γρ. κ. Υπουργού

2.

ΥΝΑ/Γρ. κ. ΓΓ

3.

ΥΝΑ/Γρ. Γκ. ΓΓ/ΛΛΠΝΕ

4.

ΥΝΑ/ΓΓΛΛΠΝΕ/ΔΛΠ

5.

ΥΝΑ/ΓΓΛΛΠΝΕ/ΔΛΥ

6.

ΥΝΑ/ΓΓΛΛΠΝΕ/ΔΟΛΕΛ

7.

ΥΝΑ/ΓΓΛΛΠΝΕ/ΠΥ

8.

ΥΝΑ/ΔΙΓΑΚΑΛ

9.

ΥΝΑ/ΔΘΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 2032
25 Ιουλίου 2014

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/266/8788/
02.09.2013 απόφασης κατανομής προσωπικού στο
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του ν.1911/1990 (ΦΕΚ 166/Α΄/1990), όπως ισχύει.
Αναπροσδιορισμός δικαιωμάτων Λιμενικών Ταμείων
και Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων. .................................
Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για τις μελέτες
«Εκβάθυνση διαύλου και λιμενολεκάνης – επέκτα−
ση προβλήτας και κρηπιδωμάτων λιμένα Στυλίδας»
και «Κατασκευή λιμένα Αγίου Κωνσταντίνου». ..........
Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκτέλε−
ση των έργων: «Ενίσχυση εξωτερικών και εσωτε−
ρικών έργων λιμένος Πλωμαρίου» και «Ενίσχυση
υφιστάμενου κρηπιδώματος – διαμόρφωση χερ−
σαίου χώρου λιμένα Περάματος Γέρας». ..................
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, με παράλληλη άσκηση, σε
Προϊσταμένους Υπηρεσιακών μονάδων της Ε.Ε.Ε.Π...
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματι−
νής) για τους μήνες Αύγουστο έως Δεκέμβριο
του έτους 2014 για τους υπαλλήλους της Διεύ−
θυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. .......................
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το Β’ εξάμη−
νο του έτους 2014 υπαλλήλων της Διεύθυνσης
Διοίκησης Περιφέρειας Θεσσαλίας. ..............................
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του πα−
ραρτήματος Ωδείου Δήμου Ηρακλείου. .....................
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ. 1/411/οικ. 17856
(1)
Τροποποίηση της υπ’αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/266/8788/02−09−2013
απόφασης κατανομής προσωπικού στο Υπουργείο Εθνι−
κής Άμυνας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1911/1990
(ΦΕΚ 166/Α΄/1990), όπως ισχύει.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 5 εδάφιο δεύτερο
του ν.3833/10 «Προστασία της εθνικής οικονομίας − Επεί−

γοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομική
κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α΄/15−3−2010), όπως αναριθμήθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου 3 της παρ.4 περ. γ του ν.3899/2010
«Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στή−
ριξης της ελληνικής οικονομίας» (ΦΕΚ 212/Α΄/17−12−2010)
και τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του ν.3986/2011 (ΦΕΚ
152/Α΄/1−7−2011), όπως ισχύουν.
2. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ.4573/1−3−2011 (ΦΕΚ 323/
Β΄/1−3−2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων
και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.
3. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποί−
ησης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή
προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου
1 του ν.3812/2009.
4. Τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου του
ν.4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α΄/14−3−12) «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημο−
σίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».
5. Τα υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.2.9/36/οικ.18345/27−6−2013 και
ΔΙΠΠ/Φ.2.9/ 35/ΟΙΚ.20477/19−7−2013 έγγραφα του Υπουρ−
γείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δια−
κυβέρνησης για τη συλλογή από όλους τους φορείς του
δημοσίου των εκκρεμοτήτων διορισμών ή προσλήψεων
α) κατόπιν της έκδοσης αμετακλήτων δικαστικών απο−
φάσεων και β) βάσει ειδικών διατάξεων.
6. Την ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/266/8788/02−09−2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9ΚΧ−801)
απόφαση κατανομής προσωπικού στο Υπουργείο Εθνικής
Άμυνας (ΦΕΚ 2245/Β΄/2013).
7. Το υπ. αριθμ. Φ.471.11/39/337869/30−05−2014 έγγρα−
φο του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού του Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας με τα επισυναπτόμενα σε αυτό σχετικά
έγγραφα.
8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κατανο−
μής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ’αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/266/8788/
02−09−2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9ΚΧ−801) απόφασης κατανομής
προσωπικού στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σύμφωνα
με τις διατάξεις του ν. 1911/1990 (ΦΕΚ 166/Α΄/1990), όπως
ισχύει, ως εξής:
Στον πίνακα που αφορά κατανομή στο Γενικό Επιτε−
λείο Ναυτικού τροποποιούμε την περ. 5 και αντί του ΦΑ−
ΓΟΓΕΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ κατανέμεται η ΦΑΓΟΓΕΝΗ ΜΑΡΙΑ.
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Ο διορισμός θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση
της διαδικασίας διορισμού, αφού προηγηθεί ο σχετικός
έλεγχος νομιμότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν.1911/1990, όπως ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Ιουλίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

F
Αριθμ. 8122.1/29/2014
(2)
Αναπροσδιορισμός δικαιωμάτων Λιμενικών Ταμείων
και Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 εδαφ. 7 των άρθρων 20 και
42 του από 14/19.1.1939 Β.Δ/τος «Περί κωδικοποιήσεως
των περί Λιμενικών Ταμείων κείμενων διατάξεων» (Α΄24).
2. Τις διατάξεις του αρθ. 7 παρ. 2 του ν.δ. 2721/1953
«Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Λι−
μενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων» (Α΄325).
3. Τις διατάξεις του αρθ. 4 παρ. 2 του ν.δ. 158/1969
«Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Λι−
μενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων κ.λπ.» (Α΄63).
4. Τις διατάξεις του ν.4256/2014 «Τουριστικά πλοία και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 92).
5. Τις διατάξεις του π.δ. 649/1977 «Περί μεταφοράς
αρμοδιοτήτων εις Υπουργείον Δημοσίων Έργων κ.λπ.»
(Α΄ 212).
6. Τις διατάξεις του αρθ. 31 του ν. 1473/1984 «Μεταρ−
ρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες
διατάξεις» (Α΄127), όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση
του με το άρθρο 42 του ν. 2214/1994 «Αντικειμενικό σύ−
στημα φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 75).
7. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98).
8. Το αριθ. 511.17/2014(683)/13−02−2014 ΦΕΣ του ΥΝΑ΄/
ΔΙΓΑΚΑΛ Α΄.
9. Την αριθ. 8122.1/14/06/2.3.2006 (Β΄330) κοινή υπουρ−
γική απόφαση ΥΠΟΙ−ΥΕΝ.
10. Την αριθ. 8122.1/35/2006/23.06.2006 (Β΄ 926) κοινή
απόφαση ΥΠΟΙ−ΥΕΝ.
11. Το αρθ. 5 του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών»
(Α΄141).
12. Το Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός του Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄153).
13. Η αριθ. Υ48/09−07−2012 απόφαση Πρωθυπουργού
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105/2012).
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής,
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολο−
γισμού και των Προϋπολογισμών των ΝΠΔΔ, αποφασίζουμε:
1. Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 8122.1/14/06/2.3.2006
(Β΄330) απόφασή μας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με
την υπ’ αριθμ. 8122.1/35/2006/23.06.2006 απόφαση (Β΄926)

και επανακαθορίζουμε τα υπέρ των Λιμενικών Ταμεί−
ων και Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων, ανταποδοτικά
δικαιώματα προσόρμισης, παραβολής, πρυμνοδέτησης
και τα ειδικά τέλη ελλιμενισμού, των επαγγελματικών
πλοίων αναψυχής, των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, των
μικρών σκαφών, των επαγγελματικών τουριστικών ημε−
ρόπλοιων, καθώς και των παραδοσιακών πλοίων, όπως
ορίζονται στο ν. 4256/2014 ‘’Τουριστικά πλοία και άλλες
διατάξεις’’(Α΄92), ως ακολούθως:
Α. ΤΕΛΗ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ
Για τα πλοία/σκάφη της παρούσης απόφασης τα τέλη
προσόρμισης είναι μηδενικά.
Β. ΤΕΛΗ ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ
Χρέωση ετήσιων τελών ελλιμενισμού με πρυμνοδέτηση:
−Μικρών σκαφών (του ν.4256/2014):
Μήκος
Ευρώ
0 – 7μ.
11,00 € ανά μέτρο
−Επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων (του
ν.4256/2014), ανεξαρτήτως μήκους:
Μήκος
Ευρώ
Ανεξαρτήτως μήκους
30,00 € ανά μέτρο
−Επαγγελματικών πλοίων αναψυχής (του ν.4256/2014)
Μήκος
ευρώ
7,01 και άνω
73,00 € ανά μέτρο
− Ιδιωτικών πλοίων αναψυχής (του ν.4256/2014)
Μήκος
7,01−10 μ.
10,01−15 μ.
15,01 και άνω
− Παραδοσιακά πλοία (του ν.
Μήκος
Ανεξαρτήτως μήκους

Ευρώ
150,00 € ανά μέτρο
170,00 € ανά μέτρο
200,00 € ανά μέτρο
4256/2014)
Ευρώ
30,00 € ανά μέτρο

Το ημερήσιο τέλος του ελλιμενισμού με πρυμνοδέ−
τηση, προκύπτει από τις τιμές των ανωτέρω πινάκων
πολλαπλασιαζόμενες επί το μήκος του πλοίου και διαι−
ρούμενες με τον ετήσιο αριθμό ημερών 365. Ο αριθμός
που προκύπτει στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο
δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.
Γ. ΤΕΛΗ ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ
Τα τέλη ελλιμενισμού με παραβολή των επαγγελματι−
κών πλοίων αναψυχής, των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής,
των μικρών σκαφών, των επαγγελματικών τουριστικών
ημερόπλοιων, καθώς και των παραδοσιακών πλοίων,
προκύπτουν με την προσαύξηση κατά 25% του αντί−
στοιχου τέλους ελλιμενισμού με πρυμνοδέτηση.
Δ. ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ
Τα σκάφη/πλοία της παρούσας απόφασης, τα οποία
ελλιμενίζονται μόνιμα σε λιμένες που παρέχουν
λιμενικές διευκολύνσεις (ρεύμα, νερό, κλπ) και τα
οποία τελούν σε κατάσταση ακινησίας λόγω βλάβης,
επιθεώρησης, κατάσχεσης, απαγόρευσης απόπλου,
κλπ, για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο του ενός
έτους, οφείλουν ειδικά τέλη ελλιμενισμού, ως ακο−
λούθως:
− Επαγγελματικά πλοία αναψυχής, ιδιωτικά πλοία
αναψυχής, επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια και
παραδοσιακά πλοία, ετησίως 280,00 €.
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− Μικρά σκάφη, ετησίως 70,00 €.
Τα ειδικά αυτά τέλη ελλιμενισμού καταβάλλονται
εφάπαξ ετησίως και το αργότερο μέχρι 1η Μαρτίου
εκάστου έτους.
Ε. ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ
α. Τα τέλη πρυμνοδέτησης και τα τέλη παραβολής,
εάν καταβληθούν προκαταβολικά, παρέχεται έκπτωση:
α) 20% εάν προκαταβληθούν για ένα μήνα
β) 30% εάν προκαταβληθούν για ένα εξάμηνο και
γ) 40% εάν προκαταβληθούν για ένα έτος
β. Ναυταθλητικά σκάφη, καθώς και τα σκάφη/πλοία
της παρούσας απόφασης, που συμμετέχουν σε ναυτα−
θλητικούς αγώνες, απαλλάσσονται των καθοριζόμενων
με την παρούσα απόφαση τελών προσόρμισης, παραβο−
λής και πρυμνοδέτησης, κατά τη διάρκεια των αγώνων
αυτών, σύμφωνα με βεβαίωση του οικείου Λιμενικού
Ταμείου/ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, η οποία κοινο−
ποιείται στην οικεία Λιμενική Αρχή.
γ. Τα παραδοσιακά πλοία, τα οποία χρησιμοποιού−
νται ως μουσειακοί χώροι ελεύθερης πρόσβασης για το
κοινό, απαλλάσσονται πληρωμής τελών προσόρμισης,
πρυμνοδέτησης−παραβολής.
ΣΤ. Τα τέλη που προκύπτουν σύμφωνα με τα ανωτέρω,
δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ ή άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις.
2. Τα Λιμενικά Ταμεία, τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία,
καθώς και οι Λιμενικές Αρχές, οφείλουν να συνεργάζο−
νται αρμονικά για την εφαρμογή των διατάξεων της εν
λόγω κοινής υπουργικής απόφασης.
3. Τα Λιμενικά Ταμεία και τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία
οφείλουν:
α) Να ενημερώνουν τους χρήστες του λιμένα να δη−
λώσουν σε αυτά την πρόθεσή τους για το διάστημα που
επιθυμούν τον ελλιμενισμό των σκαφών τους.
β) Σε συνεννόηση και σε συνεργασία με τις Λιμενικές
Αρχές, να μεριμνούν έγκαιρα για τον καθορισμό θέσεων
ελλιμενισμού στο χώρο αρμοδιότητάς τους, με σύμφωνη
γνώμη της οικείας Λιμενικής Αρχής και να προβαίνουν
στον έλεγχο και καταγραφή των ελλιμενισμένων στην
περιοχή τους σκαφών.
4. Η βεβαίωση και είσπραξη των τελών ελλιμενισμού
της παρούσης, διενεργείται από τους οικείους φορείς
διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα.
5. Τα τέλη της παρούσης απόφασης, είναι ανταπο−
δοτικά και αναλώνονται αποκλειστικά από τους φο−
ρείς διοίκησης και εκμετάλλευσης των λιμένων, για
την εκτέλεση, συντήρηση και βελτίωση των λιμενικών
έργων, εγκαταστάσεων και των παρεχομένων λιμενικών
υπηρεσιών προς τους χρήστες.
6. Από την έναρξη ισχύος της παρούσης, καταργού−
νται η 8122.1/14/06/2.3.2006 (Β΄ 330) κοινή υπουργική από−
φαση ΥΠΟΙ−ΥΕΝ και η 8122.1/35/2006/23.06.2006 (Β΄926)
κοινή απόφαση ΥΠΟΙ−ΥΕΝ.
Η απόφαση αυτή, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως και η ισχύς της αρχίζει από την δη−
μοσίευσή της.
Πειραιάς, 16 Ιουλίου 2014
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Αριθμ. 8221.Τ72/20/14
(3)
Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για τις μελέτες «Εκ−
βάθυνση διαύλου και λιμενολεκάνης – επέκταση προ−
βλήτας και κρηπιδωμάτων λιμένα Στυλίδας» και «Κα−
τασκευή λιμένα Αγίου Κωνσταντίνου».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
α. Το Ν. 2932/2001 (ΦΕΚ Α΄ 145), άρθρο δέκατο όγδοο,
«Αρμοδιότητες Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμε−
νικής Πολιτικής».
β. Το Ν. 3044/2002 (ΦΕΚ Α΄ 197) (άρθρο 14, παρ. 1) όπως
αντικαταστάθηκε από το Ν. 3153/2003 (άρθρο 44, παρ.
1, περίπτωση δ) «Θέματα Λιμενικής Πολιτικής».
γ. Το Π.Δ. 175/2002 (ΦΕΚ Α΄ 158) (άρθρο 5, παρ. 2) «Αρ−
μοδιότητες Διεύθυνσης Λιμενικών Υποδομών».
δ. Το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141) «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».
ε. Το Π.Δ. 94/2012 (ΦΕΚ Α΄ 149) (άρθρο 1) «Τροποποί−
ηση Π.Δ. 85/2012 “Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων,
μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών”».
στ. Η υπ’ αριθμ. 5221.1/14/2012/16−11−2012 (ΦΕΚ 3050 Β΄)
απόφαση για τη μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής
«Mε εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Λιμένων και
Λιμενικής Πολιτικής, στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων
και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λι−
μενικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.
ζ. Η υπ’ αριθμ. 5111.01/ 54/2013/21−05−2013 απόφαση (ΦΕΚ
224/τ.ΥΟΔΔ) Διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής
Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλια−
κών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.
η. Το αρ. πρ. 37106/2546/18−03−2014 έγγραφο Περιφέ−
ρειας Στερεάς Ελλάδας.
η. Το αρ. πρ. 826/16−05−2014 έγγραφο Λ.Τ. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ,
με συνημμένη την υπ’αριθμ. 156/2013 πράξη της Λ.Ε. του.
θ. Το αρ. πρ. 8221.Τ72/19/14/30−05−2014 έγγραφο ΥΝΑ΄/
ΓΓΛΛΠΝΕ/ΔΛΥ.
ι. Το αρ. πρ. 900/06−06−2014 έγγραφο Λ.Τ. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ.
ια. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού, αποφασίζει:
1. Ορίζουμε για της μελέτες των έργων: «Εκβάθυνση
διαύλου και λιμενολεκάνης – επέκταση προβλήτας και
κρηπιδωμάτων λιμένα Στυλίδας» και «Κατασκευή λι−
μένα Αγίου Κωνσταντίνου», ως Προϊσταμένη Αρχή τη
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότη−
τας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και
ως Διευθύνουσα Υπηρεσία το Τμήμα Συγκοινωνιακών
Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Πε−
ριφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
2. Να ληφθούν όλες οι απαιτούμενες από τη νομοθεσία
άδειες και εγκρίσεις που αφορούν στην εκτέλεση του
εν λόγω έργου.
3. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 7 Ιουλίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής
και Ναυτιλιακών Επενδύσεων
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθμ. 8221.Τ41/14/14
(4)
Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκτέλεση
των έργων: «Ενίσχυση εξωτερικών και εσωτερικών
έργων λιμένος Πλωμαρίου» και «Ενίσχυση υφιστάμε−
νου κρηπιδώματος – διαμόρφωση χερσαίου χώρου
λιμένα Περάματος Γέρας».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
α. Το Ν.2932/2001 (ΦΕΚ Α΄ 145), άρθρο δέκατο όγδοο,
«Αρμοδιότητες Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμε−
νικής Πολιτικής».
β. Το Ν. 3044/2002 (ΦΕΚ Α΄ 197) (Άρθρο 14 παρ. 1 πε−
ρίπτωση δ) όπως αντικαταστάθηκε από το Ν. 3153/2003
(Άρθρο 44 παρ. 1) «Θέματα Λιμενικής Πολιτικής».
γ. Ν.4150/2013 (ΦΕΚ Α΄ 102) «Ανασυγκρότηση του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις».
δ. Το Π.Δ.175/2002 (ΦΕΚ Α΄ 158) (άρθρο 5, παρ. 2) «Αρ−
μοδιότητες Διεύθυνσης Λιμενικών Υποδομών».
ε. Το Π.Δ.85/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141) (άρθρο 5), «Ίδρυση και
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση
υπηρεσιών».
στ. Το Π.Δ.94/2012 (ΦΕΚ Α΄ 149) (άρθρο 1), «Τροποποί−
ηση π.δ. 85/2012 ‘’Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων,
μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών’’».
ζ. Την αρ. πρ. 5221.1/14/2012/16−11−2012 (ΦΕΚ Β΄ 3050)
απόφαση μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής «Με
εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Λιμένων και
Λιμενικής Πολιτικής, στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων
και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λι−
μενικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.
η. Την αρ. πρ. 5111.01/54/2013/21−05−2013 (ΦΕΚ 224/
τ.Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση περί Διορισμού του Χριστόπου−
λου Αθανάσιου του Γεωργίου στη θέση του Γενικού
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής
Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου.
θ. Η αρ. πρ. 8221.Τ41/14/13/16−07−2013 απόφαση Γενικού
Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλια−
κών Επενδύσεων επί της εκτέλεσης του έργου: «Ενίσχυ−
ση υφιστάμενου κρηπιδώματος – διαμόρφωση χερσαίου
χώρου λιμένα Περάματος Γέρας».
ι. Το αρ. πρ. 8221.Τ41/67/13/14−05−2014 έγγραφό μας,
με το οποίο ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία επί
του υποβληθέντος φακέλου που αφορά στον έργο:
«Ενίσχυση εξωτερικών και εσωτερικών έργων λιμένος
Πλωμαρίου»,
ια. Η αρ. πρ. 8221.Τ41/14/13/16−07−2013 απόφαση Γενικού
Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλια−
κών Επενδύσεων επί της εκτέλεσης του έργου: «Ενίσχυ−
ση υφιστάμενου κρηπιδώματος – διαμόρφωση χερσαίου
χώρου λιμένα Περάματος Γέρας»,
ιβ. Το αρ. πρ. 13334/ΤΔ.816/01−04−2014 έγγραφο Περι−
φέρειας Βορείου Αιγαίου/Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου.
ιγ. Το αρ. πρ. 16567/31/03−04−2014 έγγραφο Περιφέ−
ρειας Βορείου Αιγαίου/Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών.
ιδ. Το αρ. πρ. 1821/23−05−2014 έγγραφο του Λιμενικού
Ταμείου Λέσβου με συνημμένη την υπ’ αριθ. 89/2014/
08−04−2014 Πράξη της Λιμενικής Επιτροπής Λέσβου.
ιε. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζει:

Ορίζουμε για την εκτέλεση των έργων: «Ενίσχυση εξω−
τερικών και εσωτερικών έργων λιμένος Πλωμαρίου»,
προϋπολογισμού 80.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, και «Ενίσχυση υφιστάμενου κρηπιδώματος – δια−
μόρφωση χερσαίου χώρου λιμένα Περάματος Γέρας»,
προϋπολογισμού 70.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, ως Προϊσταμένη Αρχή τη Διεύθυνση Τεχνικών Έρ−
γων της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, με Διευθύ−
νουσα Υπηρεσία το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότη−
τας Λέσβου, υπό την προϋπόθεση να ληφθούν όλες οι
απαιτούμενες από τη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις
που αφορούν στην εκτέλεση των ανωτέρω έργων.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 7 Ιουλίου 2014
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής
και Ναυτιλιακών Επενδύσεων
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. ΠΡΠ4655100714
(5)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, με παράλληλη άσκηση, σε
Προϊσταμένους Υπηρεσιακών μονάδων της Ε.Ε.Ε.Π.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.)
Έχοντας υπόψη:
α) τις διατάξεις του ν. 3051/2002 (Α΄ 220), όπως ισχύει,
β) τις διατάξεις των άρθρων 16 έως και 23 του ν. 3229/2004
(Α΄ 38), όπως ισχύουν,
γ) τις διατάξεις των άρθρων 25 έως και 54 του ν. 4002/2011
(Α΄ 180),
δ) τη διάταξη της παραγράφου 8 του άρθρου 23 του
ν.4141/2013 (Α΄ 81),
ε) 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.,
στ) τη με αριθμό 56660/1679/22.12.2011 (Β΄ 2910) κοι−
νή απόφαση Υπουργών Οικονομικών – Πολιτισμού και
Τουρισμού, με τίτλο «Πιστοποίηση έναρξης λειτουρ−
γίας της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων
(Ε.Ε.Ε.Π.)»,
ζ) τη με αριθμό 90/2/13.1.2014 (Β΄ 190) απόφαση της
Ε.Ε.Ε.Π., με την οποία τροποποιήθηκε και κωδικοποιή−
θηκε η με αριθμό 64/3/23.7.2013.(Β΄ 1819) απόφαση της
Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο: «Κανονισμός Οργάνωσης, Λειτουργίας
και Διάρθρωσης Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής
Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων» όπως ισχύει»,
η) τη με αριθμό 107/5/30.5.2014 (Β΄ 1637) 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».

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
θ) τη με αριθμό 108/3/6.6.2014 (Β΄ 1786) απόφαση της
Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο [«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σχετικών
με τη με αριθμό 107/5/30.5.2014 (Β΄ 1637) απόφαση της
Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο: «Πιστοποίηση Τεχνικών Ηλεκτρονικών
Τεχνικών−Ψυχαγωγικών Παιγνίων και Παιγνιομηχανημά−
των και Τεχνικών Τυχερών Παιγνίων»].
ι) τη με αριθμό 88/3/27.12.2013 (Β΄ 130/2014) απόφαση
της Επιτροπής με τίτλο «Μεταβίβαση αρμοδιότητας
στον Πρόεδρο της Ε.Ε.Ε.Π.»
ια) την ανάγκη ταχείας διεκπεραίωσης του υπηρεσι−
ακού έργου της Αρχής,
ιβ) το γεγονός ότι από την απόφασης αυτή δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της
Ε.Ε.Ε.Π., αποφασίζουμε:
Α. Μεταβιβάζουμε στους παρακάτω αναφερόμενους
Προϊσταμένους Υπηρεσιακών μονάδων της Ε.Ε.Ε.Π., με
παράλληλη άσκηση από τον Πρόεδρό της, τις παρακάτω
αρμοδιότητες ως εξής:
1. Στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Ε.Ε.Ε.Π.
την αρμοδιότητα να υπογράφουν με τελική υπογραφή:
1.1.Την κάθε είδους υπηρεσιακή αλληλογραφία, σχετι−
κά με θέματα που αφορούν ερωτήματα, παράπονα και
καταγγελίες των διοικουμένων σε σχέση με τα θέματα
αρμοδιότητας της Διεύθυνσής τους.
1.2 Την κάθε είδους υπηρεσιακή αλληλογραφία με τους
διοικούμενους, σχετικά τη συμπλήρωση ή διόρθωση δικαι−
ολογητικών ή λοιπών στοιχείων που συνοδεύουν αιτήσεις
τους ή που περιλαμβάνονται σε φακέλους υποθέσεών τους.
1.3 Την κάθε είδους υπηρεσιακή αλληλογραφία με
υπηρεσίες και φορείς του Ελληνικού Δημοσίου με πε−
ριεχόμενο την χορήγηση στοιχείων σχετικών με τις
αρμοδιότητες της Διεύθυνσης.
1.4 Τα έγγραφα διαβίβασης αποφάσεων των οργάνων
της Ε.Ε.Ε.Π. προς τους ενδιαφερόμενους, τις υπηρεσί−
ες και φορείς του Ελληνικού Δημοσίου και το Εθνικό
Τυπογραφείο.
2. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικών και
Διοικητικών Υποθέσεων:
2.1 Την απόφαση για την εκτέλεση προμηθειών αγα−
θών και υπηρεσιών και την έγκριση κάθε είδους δα−
πανών ύψους έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ πλέον
Φ.Π.Α., ανά απόφασή του και ανά κατηγορία δαπάνης,
και την υπογραφή όλων των προβλεπομένων σχετικών
εγγράφων και συμβάσεων.
2.2 Την έγκριση εκτέλεσης όλων των πληρωμών των
δαπανών της Ε.Ε.Ε.Π. και την υπογραφή όλων των
προβλεπομένων εγγράφων, ενταλμάτων και δηλώσε−
ων απόδοσης φόρων και κρατήσεων, καθώς και την
τελική έγκριση εκτέλεσης στην περίπτωση ηλεκτρο−
νικών πληρωμών (web banking), εκτός της υπογραφής
τραπεζικών επιταγών.
2.3 Την έγκριση χορήγησης κάθε είδους αδειών στο
προσωπικό, που υπηρετεί στην Ε.Ε.Ε.Π., εκτός των Προ−
ϊσταμένων Γραφείων, Τμημάτων και Διευθύνσεων.
2.4 Την έκδοση κάθε είδους ατομικών βεβαιώσεων,
μετά από αίτημα του προσωπικού, που υπηρετεί στην
Ε.Ε.Ε.Π. σχετικά με στοιχεία που προκύπτουν από τους
υπηρεσιακούς φακέλους.
2.5 Την έκδοση κάθε είδους ατομικών βεβαιώσεων
αποδοχών και αποζημιώσεων.
2.6 Την τελική υπογραφή κάθε είδους υπηρεσιακής αλ−
ληλογραφίας με τις υπηρεσίες και φορείς του Ελληνικού
Δημοσίου, για θέματα που αφορούν αποσπασμένους
υπαλλήλους που υπηρετούν στην Ε.Ε.Ε.Π.
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2.7 Την τελική υπογραφή κάθε είδους υπηρεσιακής
αλληλογραφίας με τους εκμισθωτές κτιρίων, τα οποία
έχει μισθώσει η Ε.Ε.Ε.Π.
2.8 Τη χορήγηση βεβαιώσεων στους συνεργαζόμενους
με την Ε.Ε.Ε.Π. προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών.
3. Στον Προϊστάμενο τα Διεύθυνσης Ελέγχου και Συμ−
μόρφωσης την αρμοδιότητα να υπογράφει με τελική
υπογραφή:
3.1 Την κάθε είδους υπηρεσιακή αλληλογραφία με
τους διοικούμενους και τις υπηρεσίες και φορείς του
Ελληνικού Δημοσίου, σχετικά με παροχή κάθε είδους
στοιχείων που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των
ελεγκτικών αρμοδιοτήτων της Αρχής.
4. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ρύθμισης και
Κοινωνικής Ευθύνης:
4.1 Τη διαπίστωση της πληρότητας των υποβαλλό−
μενων δικαιολογητικών και τη συνδρομή των νομίμων
προϋποθέσεων εγγραφής στο μητρώο Τεχνικών παιγνί−
ων και παιγνιομηχανημάτων,
4.2 Την έκδοση της απόφασης πιστοποίησης των Τε−
χνικών παιγνίων και παιγνιομηχανημάτων,
4.3 Την έκδοση και χορήγηση της βεβαίωσης εγγρα−
φής στο μητρώο Τεχνικών παιγνίων και παιγνιομηχα−
νημάτων.
5. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Κεντρικού Πρω−
τοκόλλου και Διεκπεραίωσης:
5.1 Το χαρακτηρισμό και την κατανομή, ανά Διεύθυν−
ση, των εισερχομένων στο κεντρικό πρωτόκολλο της
Ε.Ε.Ε.Π. εγγράφων.
5.2 Την έκδοση ακριβών αντιγράφων από τα σχέδια
κάθε είδους εξερχομένων εγγράφων της Αρχής, που
τηρεί στο αρχείο το Τμήμα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Ιουλίου 2014
Ο Πρόεδρος
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. 69011/2448
(6)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματινής) για
τους μήνες Αύγουστο έως Δεκέμβριο του έτους 2014
για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Περιβάλλο−
ντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυ−
τικής Μακεδονίας.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 282 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ
226/τ.Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο −
βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομι−
κής στρατηγικής 2012−2015», όπως αυτές τροποποιήθη−
καν με το άρθρο 45 του Ν. 4071/2012 και με αυτές του
αρ. 176 του ν. 4261/ 2014 (ΦΕΚ 107/Α΄).
3. Τις διατάξεις της παραγρ. 7 του άρθρου 25 του
Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α΄) «Συλλογικές Διαπραγματεύσεις
στην Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων
αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις».
4. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 68885/4416/7−7−2014 έγγραφο
της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

5. Την ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας
για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος
και Χωρικού Σχεδιασμού, λόγω έλλειψης προσωπικού,
αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες, ανάγκης διενέργειας
ελέγχων και επιθεωρήσεων εκτός του ωραρίου εργασί−
ας και αντιμετώπιση πολεοδομικών και περιβαλλοντικών
προβλημάτων αλλά και της υποβάθμισης των επιφανει−
ακών και υπογείων υδάτων.
5. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη, ύψους
3.700,00€ ευρώ, για τους υπαλλήλους της Έδρας, θα
καλυφθεί από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0511 και ειδικού
φορέα 073 και 3.000,00€ ευρώ, για τους υπαλλήλους Π.Ε.
Κοζάνης, θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0511
και ειδικού φορέα 072 σε βάρος του προϋπολογισμού
του έτους 2014, για την πληρωμή των υπερωριών των
ανωτέρω υπαλλήλων, αποφασίζουμε:
Την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματινής)
καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής, για τους μήνες Αύγου−
στο έως Δεκέμβριο του έτους 2014, για τους υπαλλήλους
της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Π.Ε. Κοζάνης:
Α. Τμήματα Περιβάλλοντος (έδρα), Υδροοικονομίας
(έδρα), Χωρικού Σχεδιασμού (έδρα)
ΚΛΑΔΟΣ
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΩΡΕΣ ΑΠΟ−
ΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΕΩΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΠΕ

5

5

500

TE

1

1

100

Β. Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Κοζάνης
ΚΛΑΔΟΣ
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΩΡΕΣ ΑΠΟ−
ΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΕΩΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΠΕ

2

2

200

TE

2

2

200

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

1

1

100

Οι ώρες απογευματινής εργασίας δεν ξεπερνούν τις
(20) είκοσι ώρες το μήνα ανά υπάλληλο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κοζάνη, 14 Ιουλίου 2014
Ο Περιφερειάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΚΗΣ
F
Αριθμ. οικ. 2497
(7)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το Β' εξάμηνο
του έτους 2014 υπαλλήλων της Διεύθυνσης Διοίκη−
σης Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν.3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−

μένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/
Α΄/2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4024/2011, όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 176 του Ν.4261/2014
(ΦΕΚ 107 Α΄).
3. Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»
και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 22 (διαδικασία
με διαπραγμάτευση) και 38 (συγκρότηση συλλογικών
οργάνων).
4. Τις παρ.12 και 13 του άρθρου 2 του Ν.2286/1995
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 2363/1995 «Περί
Δημοσίου Λογιστικού».
5. Την αριθμ. 2067/14−1−2011 εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και
υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης».
6. Την παρ. 1 εδάφιο γ΄ του άρθρου 176 του Ν.4071/2012
(ΦΕΚ 85/Α΄/11−4−2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυ−
ξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση
Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
7. Το αρ.πρωτ. οικ. 2/41768/0022/20−5−2014 έγγραφο
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Κοινοποίηση
διατάξεων περί τροποποίησης της παρ. 1 του άρθρου
20 του Ν.4024/2011 σχετικά με την υπερωριακή εργασία».
8. Τις έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες της Διεύθυνσης
Διοίκησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την αντιμε−
τώπιση των οποίων θα απασχοληθεί το προσωπικό της
ανωτέρω Διεύθυνσης πέραν του κανονικού ωραρίου
εργασίας του, οι οποίες προέκυψαν από την ανάγκη
επεξεργασίας και επικαιροποίησης των προσωπικών
μητρώων των υπαλλήλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας
στο μητρώο της βάσης δεδομένων της Περιφέρειας
Θεσσαλίας (OTS) καθώς και της ανάγκης εκκαθάρισης
του αρχείου της Διεύθυνσης Διοίκησης παλαιότερων
ετών.
9. Το αριθμ. πρωτ. 2335/3−7−2014 έγγραφο της Διεύ−
θυνσης Διοίκησης για τη δέσμευση πίστωσης για υπε−
ρωριακή απασχόληση υπαλλήλων.
10. Το γεγονός ότι για την υπερωριακή απασχόληση
των εν λόγω υπαλλήλων έχουν προβλεφθεί σχετικές
πιστώσεις στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2014
της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
11. Την αριθμ. 812/2014 (πρακτικό 17ο/8−7−2014) απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας
«Έγκριση δαπάνης για υπερωριακή απασχόληση δύο
υπαλλήλων της Διεύθυνσης Διοίκησης».
12. Την αριθμ. πρωτ. 4544/14−7−2014 απόφαση του
Περιφερειάρχη Θεσσαλίας ανάληψης δέσμευσης της
απαιτούμενης πίστωσης για την πληρωμή της δαπάνης
για την αποζημίωση της υπερωριακής απασχόλησης
των υπαλλήλων.
13. Το γεγονός ότι κατά το Β΄ εξάμηνο του έτους 2014
από το προσωπικό που υπηρετεί στη Δ/νση Διοίκησης
δύο (2) υπάλληλοι απαιτείται να εργάζονται υπερωριακά
για κάλυψη επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών κατά
τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών από
ώρα 15.00 έως και ώρα 20.00 μέχρι είκοσι (20) ώρες ο
καθένας και μέχρι τη συμπλήρωση εκατό (100) ωρών
για πέντε(5) μήνες, αποφασίζουμε:
Α) Διαπιστώνουμε την ανάγκη για υπερωριακή απα−
σχόληση δύο (2)υπαλλήλων της Δ/νσης Διοίκησης της
Περιφέρειας Θεσσαλίας για το Β΄ εξάμηνο του έτους
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2014, λόγω κάλυψης των αυξημένων υπηρεσιακών ανα−
γκών.
Β) Καθιερώνουμε με αμοιβή υπερωριακή εργασία κατά
τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών για το
Β' εξάμηνο του έτους 2014: α) μέχρι 200 ώρες συνολικά
για δύο (2) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Διοίκησης και
συγκεκριμένα
Υπερωρίες: Δύο (2) υπάλληλοι με είκοσι (20) ώρες το
μήνα για πέντε (5) μήνες = 2 χ 20 χ 5 = 200 ώρες.
Η κατανομή των ωρών στους απασχολούμενους
υπαλλήλους θα γίνει με απόφαση μας, ανάλογα με τις
εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες και το ύψος των
εγγεγραμμένων σχετικών πιστώσεων στον προϋπολο−
γισμό του έτους 2014.
Η δαπάνη, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 2.400,00
ευρώ, θα καλυφθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2014, του ΚΑΕ 02.01.073.0511.000.
Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο
πραγματικής παροχής υπερωριακής απασχόλησης ορί−
ζεται για την υπάλληλο η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Διοίκησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας και για την Προ−
ϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοίκησης ο Περιφερειάρχης.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λάρισα, 16 Ιουλίου 2014
Ο Περιφερειάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
F
Αριθμ. 112875
(8)
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του πα−
ραρτήματος Ωδείου Δήμου Ηρακλείου.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 94, παρ. 4, εδ. 28 και του άρθρου 95,
παρ. 1 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ
87/Α΄/2010),
β. του Ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφο−
ρούντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών
μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 90/Α΄/1976) και του Β.Δ/τος
16/1966 «Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων»
(ΦΕΚ 7/Α΄/1966), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του
άρθρου 41 του Ν. 1597/1986 (ΦΕΚ 68 Α΄),
γ. του άρθρου 10 παρ. 13 του Ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θε−
μάτων Ολυμπιακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις»,
δ. την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/78036/2473/19.10.2004 υπουργι−
κή απόφαση «Καθορισμός προ−διαγραφών κτιρίων για
στέγαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου» (ΦΕΚ 1595/Β΄/2004)
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ε. την υπ’ αρ. ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/7388/7.2.1994 απόφα−
ση (ΦΕΚ 123/Β΄/23.2.1994) «Καθορισμός παραβόλου για
ίδρυση Ανωτέρων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης
και ιδιωτικών Μουσικών Εκπαιδευτηρίων»,
στ. την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΤ/οικ.38573/1216/31.3.2011 κοινή
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 693/Β΄/2011) «Διεκπεραίωση
και απλούστευση της διοικητικής διαδικασίας χορήγη−
σης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Ωδείων, Μουσικών Σχολών
ή Παραρτημάτων αυτών) μέσω των Ενιαίων Κέντρων
Εξυπηρέτησης»,
ζ) Την αρ. πρωτ. 11292/24−1−2013, απόφαση του Δημάρ−
χου Ηρακλείου, που αφορά στη μεταβίβαση αρμοδιο−
τήτων, όπως ισχύει σήμερα.
2. Την υπ’ αρ. 24677/20−2−2014 αίτηση του Νικολάου
Ματζαπετάκη − Προέδρου της Δημοτικής Κοινωφελούς
Επιχείρησης Πολιτισμού − Περιβάλλοντος − Κοινωνικής
Πρόνοιας Ηρακλείου − με τα συνημμένα δικαιολογητικά.
3. Το αρ. πρωτ. 110777/11−7−2014 πρακτικό αυτοψίας
της Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας Κτιριακών
Εγκαταστάσεων Μουσικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων,
το οποίο αναφέρεται στο κτίριο που βρίσκεται στην
τοπική Κοινότητα Σίβα, Δημοτικής Ενότητας Παλιανής
του Δήμου Ηρακλείου, αποφασίζουμε:
1. Χορηγούμε στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση
Πολιτισμού −Περιβάλλοντος−Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρα−
κλείου, άδεια ίδρυσης και λειτουργίας παραρτήματος
Ωδείου, το οποίο θα στεγαστεί στο ισόγειο κτίριο του
πρώην Δημοτικού Σχολείου της τοπικής Κοινότητας Σίβα,
Δημοτικής Ενότητας Παλιανής του Δήμου Ηρακλείου
2. Το Παράρτημα του Ωδείου θα λειτουργήσει τις εξής
σχολές και τμήματα: α. Σχολή Ανώτερων Θεωρητικών
Μαθημάτων και Σύνθεσης με τμήματα:
1. ωδικής, 2. ενοργάνωσης πνευστών οργάνων, 3. αρ−
μονίας, 4. αντίστιξης, 5. φυγής, 6. σύνθεσης β. Σχολή
Ενόργανης Μουσικής με τμήματα:
1. πλήκτρων, 2. εγχόρδων, 3. πνευστών, 4. κρουστών
οργάνων, 5. κλαβικύμβαλου (τσέμπαλο), 6. κλασικής κι−
θάρας γ. Σχολή Μονωδίας με τμήματα:
1. μονωδίας, 2. μελοδραματικής δ. Σχολή Βυζαντινής
Εκκλησιαστικής Μουσικής ε. Σχολή Σαξοφώνου στ.
Σχολή Διεύθυνσης Ορχήστρας ζ. Σχολή Διεύθυνσης
Χορωδίας
3. Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 16 Ιουλίου 2014
Ο Αντιδήμαρχος
ΝΙΚΟΣ ΓΙΑΛΙΤΑΚΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02020322507140008*
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