
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της αριθμ. 211409/Β3/23-12-2015 
(ΦΕΚ 2865/Β΄/2015) κοινής υπουργικής απόφασης 
«Τροποποίηση της αριθμ. 179056/Β3/09-11-2015 
(ΦΕΚ 2417/Β΄/2015) κοινής υπουργικής απόφασης 
«Τροποποίηση της αριθμ. 170321/Δ13/21-10-2014
(ΦΕΚ 2869/Β΄/2014) κοινής υπουργικής απόφα-
σης «Χρηματοδότηση και Υλοποίηση του έργου 
«Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαι-
δευτικών (2014ΣΕ04700000) από το εθνικό σκέ-
λος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

2 Έγκριση προκήρυξης θέσεων υποτροφιών του 
Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Φλω-
ρεντίας (Ε.Π.Ι.Φ.), ακαδημαϊκών ετών 2017 - 2018 
και 2018-2019.

3 Μεταφορά ποσού στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής 
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α) για 
τη χρηματοδότηση λειτουργίας του Προγράμμα-
τος «Βοήθεια στο σπίτι» για το χρονικό διάστημα 
από 1.1.2016- 31.12.2016.

4 Μεταφορά/μετατροπή οργανικής θέσης ειδικευ-
όμενων ιατρών στο Γ.Ν. Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ».

5 Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση 
στον (επ.) NIKOLA (ov.) MIRCEA του Alexandru.

6 Τροποποίηση της αριθμ. 1199/83524/26-06-2014 
απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων περί καθορισμού των όρων, προϋποθέσε-
ων, των δικαιολογητικών και του τρόπου πληρωμής 
της ενίσχυσης των δράσεων 1.2 «Ηλεκτρονικό Δίκτυο 
Μελισσοκομίας-Melinet» και 6.1 «Εφαρμοσμένη 
Έρευνα», στα πλαίσια του προγράμματος βελτίωσης 
των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊό-
ντων της μελισσοκομίας 2014-2016.

7 Καθορισμός Εισφοράς για τη Συμμετοχή της Ελ-
λάδος στις Δαπάνες Λειτουργίας της Γραμματεί-
ας του Μνημονίου Συνεννόησης, για τον Έλεγχο 
των Πλοίων από τα Κράτη των Λιμένων (PARIS 
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON PORT 
STATE CONTROL) για το έτος 2016.

8 Απαγόρευση της θήρας σε περιπτώσεις μεγάλων 
χιονοπτώσεων και λόγω ιδιαίτερα δυσμενών και-
ρικών συνθηκών.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

9 Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. 57911/
12-8-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με θέμα: «Τριε-
τής απαγόρευση θήρας σε περιοχές της Νήσου 
Ρόδου μετά από πυρκαγιά για προστασία θηρα-
μάτων».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 146604/Β3 (1)

Τροποποίηση της αριθμ. 211409/Β3/23-12-2015 

(ΦΕΚ 2865/Β΄/2015) κοινής υπουργικής από-

φασης «Τροποποίηση της αριθμ. 179056/Β3/ 

09-11-2015 (ΦΕΚ 2417/Β΄/2015) κοινής υπουργι-

κής απόφασης «Τροποποίηση της αριθμ. 170321/

Δ13/21-10-2014 (ΦΕΚ 2869/Β΄/2014) κοινής 

υπουργικής απόφασης «Χρηματοδότηση και Υλο-

ποίηση του έργου «Πληρωμή Αναπληρωτών και 

Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών (2014ΣΕ04700000) 

από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημο-

σίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων».

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ -

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 4409/2016 

(ΦΕΚ 136/Α΄) «Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες 
εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθρά-
κων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποί-
ηση του Π.δ. 148/2009 και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 2413/1996 
(ΦΕΚ 124/Α΄) με τον οποίο συστήθηκε ο Ειδικός Λογα-
ριασμός, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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3. Τις αποφάσεις:
3.1. Την αριθμ. 211409/Β3/23-12-2015 (ΦΕΚ 2865/Β΄/ 

2015) κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της  
αριθμ 179056/Β3/09-11-2015 (ΦΕΚ 2417/Β΄/2015) κοι-
νής υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση της αριθμ. 
170321/Δ13/21-10-2014 (ΦΕΚ 2869/Β΄/2014) κοινής 
υπουργικής απόφασης «Χρηματοδότηση και Υλοποίη-
ση του έργου «Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομισθίων 
Εκπαιδευτικών (2014ΣΕ04700000) από το εθνικό σκέλος 
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

3.2. Την αριθμ. 86139/19-8-2016 απόφαση έγκρισης 
τροποποίησης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
της ΣΑΕ 047 (ΑΔΑ: ΩΞ4Ζ465307-321).

3.3. Την αριθμ. 105755/14-10-2015 απόφαση «Ανάθε-
ση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυ-
ξης και Τουρισμού, Αλέξανδρο Χαρίτση» (ΦΕΚ 2222/τ. Β΄).

3.4. Την αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη»
(ΦΕΚ 2168 Β΄).

4. Την αριθμ. 126307/ΓΔ2/29-07-2016 εισήγηση της Γε-
νικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν 
προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Προ-
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, δεδομένου ότι ύψος 
αυτής έχει καθοριστεί με τις διατάξεις του άρθρου 62 του 
Ν. 4409/2016 (ΦΕΚ 136/Α΄), αποφασίζουμε:

Η περίπτωση γ΄ του άρθρου 1 της αριθμ. 170321/
Δ13/ 2014 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 2869), όπως 
έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 1 της αριθμ. 179056/
Β3/2015 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 2417), αντι-
καθίσταται εκ νέου ως ακολούθως:

«γ΄) Πηγή Χρηματοδότησης
Το έργο με κωδικό αριθμό 2014ΣΕ04700000, το οποίο 

είναι ενταγμένο στη Συλλογική Απόφαση Έργων (ΣΑΕ) 
047 με τίτλο «ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙ-
ΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥ-
ΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ-ΕΒΠ) ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ 62 ΤΟΥ Ν. 4409/2016 (ΦΕΚ 136Α΄)» αρμο-
διότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων, χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σκέλος του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Το ανωτέρω έργο υλοποιείται με βάση τον εκάστοτε 
εγκεκριμένο προϋπολογισμό του στο Πρόγραμμα Δη-
μοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων ετών 2016 και 2017.

Η εκκαθάριση και πληρωμή των προκαλούμενων δα-
πανών θα πραγματοποιείται από την Επιτελική Δομή 
ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας -ΥΠ.Π.Ε.Θ. και τον Ειδικό Λογα-
ριασμό του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό 
πλαίσιο λειτουργίας τους».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Μαρούσι, 12 Σεπτεμβρίου 2016

Οι Υπουργοί

Οικονομίας, Ανάπτυξης Υφυπουργός Οικονομίας, 
και Τουρισμού Ανάπτυξης και Τουρισμού

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Παιδείας, Έρευνας Αναπληρωτής Υπουργός
και Θρησκευμάτων Οικονομικών

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 146678/Η1 (2)
  Έγκριση προκήρυξης θέσεων υποτροφιών του 

Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Φλω-

ρεντίας (Ε.Π.Ι.Φ.), ακαδημαϊκών ετών 2017 - 2018 

και 2018-2019.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) Του Ν. 1628/1986 (ΦΕΚ 98/τ. Α΄) με τον οποίο κυ-

ρώθηκε η Σύμβαση για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού 
Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Φλωρεντίας.

(β) Του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν. 1698/1987 (ΦΕΚ 59/
1987 τ. Α΄).

2. Την ανάγκη καθορισμού του αριθμού των θέσεων 
υποτροφιών σε Έλληνες ερευνητές του Ε.Π.Ι.Φ., ακαδη-
μαϊκών ετών 2017-2018 και 2018-2019.

3. Το αριθμ. 8825/15/7/2016 έγγραφο του ΙΚΥ περί 
εγκρίσεως αριθμού υποτροφιών και πολυετούς υποχρέ-
ωσης του ΙΚΥ, στο πλαίσιο χορήγησης υποτροφιών σε 
Έλληνες ερευνητές του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού 
Ινστιτούτου της Φλωρεντίας.

4. Την αριθμ. ΔΠΠΔΑΕΦΑ/490/124836/Β2 εισήγηση 
του άρθρου 24 του Ν. 4270/2014 της ΓΔΟΥ του ΥΠΠΕΘ.

5. Το γεγονός ότι με την παραπάνω απόφαση προκα-
λείται δαπάνη εις βάρος του Π/Υ του Ι.Κ.Υ., το ύψος της 
οποίας θα προβλεφθεί με κοινή υπουργική απόφαση, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την προκήρυξη πέντε (5) θέσεων υποτρο-
φιών σε υποψήφιους Διδάκτορες και μίας (1) θέσης για 
Μεταδιδακτορική έρευνα που θα χορηγηθούν σε Έλλη-
νες ερευνητές του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστι-
τούτου της Φλωρεντίας (Ε.Π.Ι.Φ.) κατά τα ακαδημαϊκά 
έτη 2017 - 2018 και 2018-2019 αντίστοιχα. Ο συνολικός 
αριθμός, κατ. ανώτατο όριο, των θέσεων διαμορφώνεται 
ως εξής:

- ακαδημαϊκό έτος 2017-2018:
12 υποψήφιοι Διδάκτορες και 1 Μεταδιδακτορικής 

έρευνας
- ακαδημαϊκό έτος 2018-2019:
12 υποψήφιοι Διδάκτορες και 1 θέση Μεταδιδακτο-

ρικής έρευνας.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 12 Σεπτεμβρίου 2016 

Ο Υπουργός 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

Ι

Αριθμ. 35802/2035 (3)
    Μεταφορά ποσού στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής 

Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α) για 

τη χρηματοδότηση λειτουργίας του Προγράμμα-

τος «Βοήθεια στο σπίτι» για το χρονικό διάστημα 

από 1.1.2016- 31.12.2016.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 49 του 

Ν.4351/2015 (Α΄ 164) «Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και 
άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 149 του Ν. 3655/2008
(Α΄ 58) Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του 
Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλι-
στικές διατάξεις» όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του 
Ν. 3863/2010 (Α’ 115) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και 
συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις», 
όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 20, 24 και 77 του Ν. 4270/ 
2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - 
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως αυτές 
ισχύουν.

5. Τις διατάξεις άρθρου 27 του Ν.4320/2015 (Α΄ 29) 
«Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμε-
τώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της 
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές 
διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98 ).

7. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2014 (Α΄ 180) «Οργανι-
σμός Υπουργείου Εργασίας», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν σήμερα.

8. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

9. Την αριθμ.Υ29/9.10.2015 (Β΄ 2168) απόφαση Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

10. Τις διατάξεις του άρθρου 12 της αριθμ. Φ.80000/
οικ. 12445/2646/10.8.2012 (Β΄ 2371) κοινής υπουργικής 
απόφασης «Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και 
Λογιστικής Λειτουργίας του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου 
Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ)».

11. Τις διατάξεις της οικ. 2746/134/3.3.2016 (Β΄ 665) 
κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύ-
ης, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και 
Οικονομικών σχετικά με τον «Προσδιορισμό του ύψους 
χρηματοδότησης του προγράμματος «Βοήθεια στο σπί-
τι» για το χρονικό διάστημα από 1.1.2016-31.12.2016».

12. Τις διατάξεις της οικ. 18718/1087/27.4.2016 
(Β΄ 1310) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύη και Οικονομικών σχετικά με την Μεταφορά 
ποσού στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και 
Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α) για τη χρηματοδότηση 
λειτουργίας του Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» για 
το χρονικό διάστημα από 1.1.2016- 31.12.2016».

13. Την αριθμ. 26011/1479/1.9.2016 εισήγηση της προ-
ϊσταμένης της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης

14. Την εισήγηση της Ειδικής Επιτροπής διαχείρισης 
του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (Α.ΚΑ.
ΓΕ.) όπως διατυπώθηκε κατά την αριθμ. 42η/30.8.2016 
συνεδρίασή της.

15. Το αριθμ. 4/30.5.2016 πρακτικό της συνεδρίασης 
της Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής 
Σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Υπουργείου 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης -Ε.Ε.Τ.Α.Α 
-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται ουδεμία δαπάνη εις βάρος του Κρα-
τικού Προϋπολογισμού δεδομένου ότι η επιπλέον δαπά-
νη ύψους δώδεκα εκατομμυρίων ευρώ (12.000.000,00 €)
θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού 
του Α.ΚΑ.ΓΕ./Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων 
(Ε.Α.Σ.) οικονομικού έτους 2016. Η προκαλούμενη δα-
πάνη του ΚΑΕ 2499/β Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» 
είναι εντός των ορίων του Προϋπολογισμού έτους 2016 
του Α.ΚΑ.ΓΕ. (ΚΥΑ. ΦΑΚΑΓΕ/οικ.26379/897/17.7.2016/
ΑΔΑ:ΩΧΤΧ465Θ1Ω-ΕΝΥ) με όριο της δαπάνης για το έτος 
2016 τα 40 εκ. ευρώ.

17. Τις αριθμ. Φ.3/1/οικ 1857/76/21.1.2016 (ΑΔΑ : ΩΩΚ-
3465Θ1Ω-Γ6Σ) και Δ.Υ./9.8.2016 (ΑΔΑ : ΩΣΛΚ465Θ1Ω-
3Α0) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης για τον ΚΑΕ 
2499/β «Πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι».

18. Η προκαλούμενη δαπάνη του ΚΑΕ 2499/β «Πρό-
γραμμα Βοήθεια στο σπίτι» είναι εντός των ορίων που 
έχουν τεθεί από το ΜΠΔΣ 2015-2018. Διευκρινίζεται ότι 
το όριο της δαπάνης για το έτος 2016 έχει τεθεί στα 40 
εκ. ευρώ.

19. Την από 20 Απριλίου του 2016 Προγραμματική 
Σύμβαση, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την μεταφορά του ποσού των δώδεκα 
εκατομμυρίων ευρώ (12.000.000,00 €) από το Α.ΚΑ.ΓΕ. 
στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοί-
κησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) για την κάλυψη του κόστους της Β΄ 
δόσης που αφορά στο 30% του εκτιμώμενου συνολικού 
ποσού των 40.000.000,00 ευρώ που αναλογεί στο ΑΚΑ-
ΓΕ για τις υπηρεσίες του Προγράμματος «Βοήθεια στο 
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σπίτι» που παρασχέθηκαν και θα παρασχεθούν για την 
περίοδο από 1.1.2016- 31.12.2016 στους συνταξιούχους 
των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και του Δημοσίου.

2. Η μεταφορά του ποσού στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ θα γί-
νει από τον Λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης στην 
Τράπεζα της Ελλάδος του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου 
Αλληλεγγύης Γενεών (Α.ΚΑ.ΓΕ.) - Εισφορά Αλληλεγγύης 
Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) αρ. λογ. 261 45 156 με την έκδοση 
επιταγής , σύμφωνα με το άρθρο 12 της αριθμ. Φ.80000/
οικ. 12445/2646/10.8.2012 ΚΥΑ (Β΄ 2371) κοινής υπουρ-
γικής απόφασης «Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης 
και Λογιστικής Λειτουργίας του Ασφαλιστικού Κεφαλαί-
ου Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ)».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

Αθήνα  , 14 Σεπτεμβρίου 2016

Οι Υπουργοί

Εργασίας,   
Κοινωνικής Ασφάλισης Αναπληρωτής Υπουργός
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Οικονομικών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. Α3α/οικ. 68046 (4)
    Μεταφορά/μετατροπή οργανικής θέσης ειδικευ-

όμενων ιατρών στο Γ.Ν. Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ».

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΓΕΙΑΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

    Έχοντας υπόψη:
1.α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 123/1975 «Περί 

ρυθμίσεως θεμάτων Ιατρικού Προσωπικού Νοσηλευ-
τικών Ιδρυμάτων και ετέρων θεμάτων αρμοδιότητος 
Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 172/Α΄/1975).

β. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 1397/1983 «Εθνι-
κό Σύστημα Υγείας» (ΦΕΚ 143/Α΄/1983), όπως ισχύει.

γ. Τις διατάξεις του άρθρου 84 του Ν. 2071/1992 
«Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας» 
(ΦΕΚ 123/Α΄/1992).

δ. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Ν. 3329/2005 
«Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α΄/2005), όπως ισχύουν.

ε. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 «Ρυθ-
μίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση 
της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρ-
νησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές δια-
τάξεις» (ΦΕΚ 29/Α΄).

2.α. Τις διατάξεις του Π.δ/τος 73/2015 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α΄/2015).

β. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ/τος 63/2005 
(ΦΕΚ 98/Α΄).

γ. Τις διατάξεις του Π.δ/τος 129/1992 «Περιορισμός 
συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση Υπουργικών 

αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων» 
(ΦΕΚ 65/Α΄/1992).

δ. Τις διατάξεις του Π.δ/τος 55/1996 «Περιορισμός συ-
ναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων» 
(ΦΕΚ 48/Α΄/1996).

3.α. Την αριθμ. Υ29/08-10-2015 «Ανάθεση αρμοδιοτή-
των στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο 
Χουλιαράκη» απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 2168/
Β΄/2015).

β. Την αριθμ. Υ25/06-10-2015 «Ανάθεση αρμοδιοτή-
των στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» 
απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 2144/Β΄/2015).

γ. Την αριθμ. Α1α/80306/20-10-2015 «Παύση και Διορι-
σμός Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Υγείας» απόφα-
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 
741/Υ.Ο.Δ.Δ./2015).

4.α. Την αριθμ. ΔΥγ/οικ.52880/29-09-1993 «Διαδικα-
σία και τρόπος διορισμού ειδικευμένων γιατρών για 
εξειδίκευση στις Πολυδύναμες Μ.Ε.Θ. και Μ.Ε.Ν.» κοινή 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 802/Β΄/1993).

β. Την αριθμ. Υ10α/Γ.Π.οικ.52646/29-05-2002 «Τροπο-
ποίηση της ΔΥγ/οικ.52680 (ΦΕΚ 802/Β΄/1993) υπουργι-
κής απόφασης «Διαδικασία και τρόπος διορισμού ειδι-
κευμένων γιατρών για εξειδίκευση στις Πολυδύναμες 
ΜΕΘ και ΜΕΝ Νεογνών» (ΦΕΚ 702/Β΄/2002).

5. Την αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ.92919/7-07-09-2013 «Εξειδί-
κευση των ιατρών που κατέχουν τίτλο ιατρικής ειδικό-
τητας Νεφρολόγου στην Εντατική Θεραπεία» υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 2657/Β΄/2013).

6. Το αριθμ. ΔΟΑ/Φ.7.7./39533/27-01-2016 έγγραφο 
του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης.

7. Την αριθμ. ΔΑΑΔ 47296/24339/26-11-2015 εισήγη-
ση της Υποδιοικήτριας της 2ηςΥ.ΠΕ.

8. Τα αριθμ. 12515/12-11-2015 και 17358/22-12-2015 
έγγραφα του Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ».

9. Την αριθμ. 36 (θέμα 1ο) συνεδρίαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. 
Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» κατά την 10-12-2014.

10. Την αριθμ. 9 απόφαση της 255ης Ολομέλειας του 
ΚΕ.Σ.Υ. κατά την 20-05-2016, η οποία έγινε αποδεκτή από 
τον Αν. Υπουργό Υγείας.

11. Την αριθμ. 61η συνεδρίαση του ΚΕ.ΣΥ.ΠΕ. κατά την 
22/06/2016 (θέμα V.5).

12. Την  αριθμ. Β1α/οικ.57138/26-07-2016 εισήγηση 
της Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Υγείας.

13. Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή των διατάξεων 
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζου-
με:

Την μεταφορά/μετατροπή μίας (1) οργανικής θέσης 
ειδικευόμενων ιατρών ειδικότητας Χειρουργικής Παίδων, 
η οποία προβλέπεται στο Π.δ. 906/1978 (ΦΕΚ 218/Α΄/ 
1978), σε μία (1) οργανική θέση ιατρών για εξειδίκευση 
στη Μονάδα Εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) στο Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ 
«ΤΖΑΝΕΙΟ».

Η ανωτέρω μεταφορά/μετατροπή θα υλοποιηθεί όταν 
τοποθετηθούν για ειδίκευση όλοι οι ιατροί που είναι εγ-
γεγραμμένοι στην αντίστοιχη σειρά προτεραιότητας για 
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τη λήψη της ειδικότητας Χειρουργικής Παίδων, μέχρι την 
ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην 
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2016 

Οι Αναπληρωτές Υπουργοί

Υγείας Οικονομικών

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

(5)
    Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση 

στον (επ.) NIKOLA (ov.) MIRCEA του Alexandru.

  Με την αριθμ. MRN 15GRYK07010000068-2/5-6-2015 
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), επιβάλαμε βάσει των δι-
ατάξεων των άρθρων 119 Α παρ. 2, 142 παρ. 2 και 155 
παρ. 1 και 2 εδαφ. ζ΄ του Ν. 2960/2001, μεταξύ άλλων 
προσώπων και σε βάρος του (επ.) NIKOLA (ov.) MIRCEA 
του Alexandra και της Florica, γεν. στη Ρουμανία την 
29-05-1982, κάτοχο της αριθμ. AS6014384 ιταλικής ταυτό-
τητας και ήδη αγνώστου διαμονής, πολλαπλό τέλος ύψους 
δέκα έξι χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα έξι ευρώ και είκοσι 
τεσσάρων λεπτών (16.566,24 €) και κατ’ επιμερισμό πέντε 
χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι δύο ευρώ και οκτώ λεπτών 
(5.522,08 €) λόγω τέλεσης λαθρεμπορικής παράβασης.

  Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΑΤΑΛΟΓΛΟΥ

Ι

    Αριθμ. 1556/100851 (6)
Τροποποίηση της αριθμ. 1199/83524/26-06-2014 

απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων περί καθορισμού των όρων, προϋ-

ποθέσεων, των δικαιολογητικών και του τρόπου 

πληρωμής της ενίσχυσης των δράσεων 1.2 «Ηλε-

κτρονικό Δίκτυο Μελισσοκομίας-Melinet» και 6.1 

«Εφαρμοσμένη Έρευνα», στα πλαίσια του προ-

γράμματος βελτίωσης των συνθηκών παραγω-

γής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσο-

κομίας 2014-2016.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 62 παρ. 2 του Ν. 4235/2014 «Διοικη-

τικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή 
της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των 
τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστα-
σίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 32),
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 παρ. 2 του 
Ν. 4384/2016 (Α΄ 78).

2. Των άρθρων 13 έως και 29 του Ν. 2637/1998 «Σύ-
σταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργα-
νισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων 
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστο-
ποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών 
Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο 
Γεωργίας και «Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης» Α.Ε. 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 200), όπως ισχύει.

3. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση 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).

4. Του Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1234/2007 του Συμβουλίου, 
της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργά-
νωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων 
για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός 
ΚΟΑ») (ΕΕ L 299/16.11.2007, σ. 1).

5. Του Καν. (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρί-
ου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση 
και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτι-
κής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθμ. 
352/78, (ΕΚ) αριθμ. 165/94, (ΕΚ) αριθμ. 2799/98, (ΕΚ) 
αριθμ. 814/2000, (ΕΚ) αριθμ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθμ. 
485/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347/20.12.2013, σ. 549), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Του Καν. (EE) αριθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 
2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γε-
ωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών 
(ΕΟΚ) αριθμ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθμ. 234/79, (ΕΚ) αριθμ. 
1037/2001 και (ΕΚ) αριθμ. 1234/2007 του Συμβουλίου 
(ΕΕ L 347/20.12.2013, σ. 671), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

7. Της αριθμ. Υ26/6-10-2015 απόφασης του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο 
Μπόλαρη» (Β΄ 2144/6-10-2015).

8. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ-
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Την αντικατάσταση του άρθρου 9 της αριθμ. 1199/ 
83524/26-06-2014 απόφασης του Υπουργού Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των όρων, 
προϋποθέσεων, των δικαιολογητικών και του τρόπου 
πληρωμής της ενίσχυσης των δράσεων 1.2 «Ηλεκτρονικό 
Δίκτυο Μελισσοκομίας-Melinet» και 6.1 «Εφαρμοσμένη 
Έρευνα», στα πλαίσια του προγράμματος βελτίωσης των 
συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της 
μελισσοκομίας 2014-2016», (ΦΕΚ Β΄ 1819) ως εξής:

«1. Για την ορθή εφαρμογή της παρούσας προβλέπεται 
η διενέργεια τακτικών και έκτακτων επιτόπιων ελέγχων 
στην έδρα των δικαιούχων φορέων.

2. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων και σχετική εισήγηση της Δ/νσης Κτηνο-
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τροφικών Υποδομών και Μεταποίησης Ζωικών Προϊ-
όντων συστήνεται τριμελής επιτροπή ελέγχου, αποτε-
λούμενη από:

α) Δύο υπαλλήλους της Δ/νσης Κτηνοτροφικών Υπο-
δομών και Μεταποίησης Ζωικών Προϊόντων, με τους 
αναπληρωτές τους.

β) Έναν υπάλληλο της Δ/νσης Άμεσων Ενισχύσεων και 
Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ με τον αναπληρωτή του.

3. Έργο της επιτροπής ελέγχου είναι η διενέργεια τα-
κτικών και έκτακτων ελέγχων με την ολοκλήρωση του 
έργου, αλλά και οποτεδήποτε αυτό κριθεί αναγκαίο.

4. Για τη Δράση 1.2 «Ηλεκτρονικό Δίκτυο Μελισσοκομί-
ας-Melinet», κατά τη διενέργεια των σχετικών ελέγχων:

α) Επαληθεύεται η πραγματοποίηση των αιτούμενων 
δαπανών και ελέγχεται η λειτουργικότητα του ιστοτόπου.

β) Συντάσσεται σχετικό πρακτικό, σύμφωνα με το Υπό-
δειγμα 2 του Παραρτήματος Ι, το οποίο διαβιβάζεται 
στο Τμήμα Μελισσοκομίας - Σηροτροφίας και Λ.Α.Ζ.Ο. 
της Δ/νσης Κτηνοτροφικών Υποδομών και Μεταποίησης 
Ζωικών Προϊόντων.

γ) Το πρακτικό ελέγχου υπογράφεται και από το νόμιμο 
εκπρόσωπο του ελεγχόμενου φορέα, ο οποίος λαμβάνει 
αντίγραφο αυτού.

5. Για τη δράση 6.1 «Εφαρμοσμένη Έρευνα», κατά τη 
διενέργεια των σχετικών ελέγχων:

α) Αξιολογείται η πορεία υλοποίησης του έργου, επα-
ληθεύεται η πραγματοποίηση των αιτούμενων δαπανών, 
ελέγχεται η τήρηση του χρονοδιαγράμματος και η πλη-
ρότητα του παραδοθέντος υλικού.

β) Συντάσσεται σχετικό πρακτικό, σύμφωνα με το Υπό-
δειγμα 3 του Παραρτήματος ΙΙ, το οποίο διαβιβάζεται 
στο Τμήμα Μελισσοκομίας - Σηροτροφίας και Λ.Α.Ζ.Ο. 
της Δ/νσης Κτηνοτροφικών Υποδομών και Μεταποίησης 
Ζωικών Προϊόντων.

γ) Το πρακτικό ελέγχου υπογράφεται και από το νόμιμο 
εκπρόσωπο του ελεγχόμενου φορέα, ο οποίος λαμβάνει 
αντίγραφο αυτού.

6. Σε περίπτωση διαφωνίας, οι ενδιαφερόμενοι έχουν 
δικαίωμα υποβολής ένστασης, εντός πέντε (5) εργασίμων 
ημερών. Η ένσταση υποβάλλεται στη Δ/νση Κτηνοτρο-
φικών Υποδομών και Μεταποίησης Ζωικών Προϊόντων 
και εξετάζεται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από 
την επιτροπή εξέτασης ενστάσεων. Η απόφαση της επι-
τροπής είναι τελεσίδικη.

7. Η θητεία των παραπάνω επιτροπών ελέγχου λήγει 
την 31/12/2016, όπου ολοκληρώνεται και η διαδικασία 
ελέγχου».

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2016 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός 

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ

Αριθμ. 2811.17-1/78424/2016 (7)
    Καθορισμός Εισφοράς για τη Συμμετοχή της Ελ-

λάδος στις Δαπάνες Λειτουργίας της Γραμματεί-

ας του Μνημονίου Συνεννόησης, για τον Έλεγχο 

των Πλοίων από τα Κράτη των Λιμένων (PARIS 

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON PORT 

STATE CONTROL) για το έτος 2016.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

    Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις :
α) του άρθρου πέμπτου του Ν. 1373/1983 «Κύρωση 

Διεθνούς Σύμβασης για την καταμέτρηση της χωρητι-
κότητας των πλοίων 1969 (ΙΜΟ - ΛΟΝΔΙΝΟ 1969» (Α΄ 92),

β) της περίπτωσης κζ της παρ. 1 του άρθρου 11 του 
Ν. 3922/2011 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος 
- Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 35),

γ) του Ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102),

δ) της περίπτωσης ιβ του άρθρου 20 του Ν. 4270/2014 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσω-
μάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

ε) του Ν. 4352/2015 «Κύρωση του Κρατικού Προϋπο-
λογισμού οικονομικού έτους 2016» (Α΄ 166),

στ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),

ζ) του Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από 
τους διατάκτες» (Α΄ 194),

η) του Π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυ-
τιλίας και Αιγαίου» (Α΄ 170),

θ) το άρθρου 2 του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού ... και Τουρι-
σμού» (Α΄ 114),

ι) του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 116),

ια) της αριθμ. Υ29/08-10-2015 απόφασης Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).

2. Το αριθμ. 2800.1/62137/2016/11-07-2016 Εισηγητι-
κό Σημείωμα ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ.

3. Την αριθμ. 2811.23/59440/04-07-2016 απόφαση 
Ανάληψης Υποχρέωσης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/Διεύθυνση Προ-
ϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης (Α/Α : 
67820 Βιβλίου Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής ΥΔΕ/
ΥΝΑΝΠ), (ΑΔΑ : ΩΝΒΡ4653ΠΩ-ΑΔ7).

4. Το αριθμ. φακέλου : 2224.4-14/2016/56492/ 
27-6-2016 ΦΕΣ ΥΝΑΝΠ/ΑΛ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΑΝ Δ΄ με τη συ-
νημμένη σ' αυτό επιστολή της Γραμματείας του Μνημονί-
ου Συνεννόησης των Παρισίων, από την οποία προκύπτει 
το ύψος της εισφοράς της Ελλάδος για το έτος 2016.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι-
σμού ύψους είκοσι εννέα χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα 
πέντε ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (29.535,48 €), για 
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το τρέχον οικονομικό έτος, η οποία θα αντιμετωπιστεί 
από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ΚΑΕ 41/140/2616 
«Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε λοιπούς 
διεθνείς οργανισμούς», αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε την εισφορά συμμετοχής της Ελ-
λάδος στις δαπάνες λειτουργίας της Γραμματείας του 
Μνημονίου Συνεννόησης για τον Έλεγχο των Πλοίων 
από τα Κράτη των Λιμένων (PARIS MEMORANDUM OF 
UNDERSTANDING ON PORT STATE CONTROL) για το έτος 
2016 σε σαράντα τρεις χιλιάδες εκατόν δεκατέσσερα 
ευρώ και έντεκα λεπτά (43.114,11 €), μειούμενης κατά 
το αναλογούν στην Ελλάδα ποσό των δεκατριών χιλιά-
δων πεντακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ και εξήντα τρι-
ών λεπτών (13.578,63 €), λόγω πλεονάσματος από την 
προηγούμενη χρήση, ήτοι στο ποσό των είκοσι εννέα 
χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και σαράντα 
οκτώ λεπτών (29.535,48 €).

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 13 Σεπτεμβρίου 2016 

Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας
Οικονομικών και Νησιωτικής Πολιτικής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ

Ι

Αριθμ. 18350 (8)
    Απαγόρευση της θήρας σε περιπτώσεις μεγάλων 

χιονοπτώσεων και λόγω ιδιαίτερα δυσμενών και-

ρικών συνθηκών.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παρ. 5 άρθρου 258 του Ν.δ. 86/1969, 

(ΦΕΚ 7/18-1-1969) «Περί Δασικού Κώδικα», όπως προ-
στέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 177/1975 
(ΦΕΚ 205/Α΄/27-09-1975) «περί αντικαταστάσεως και 
συμπλήρωσης διατάξεων τινών του Ν.δ. 86/1969 «Περί 
Δασικού Κώδικος».

2) Τις διατάξεις της παρ. 5 άρθρου της 414958/
29-11-1985 (Β΄ 757/18-02-1985) κοινής υπουργικής από-
φασης «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πανίδας», όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 της 87578/703/6-3-2007 
(ΦΕΚ 581/Β΄/23-04-2007) κοινής υπουργικής απόφασης 
«Μέτρα διαχείρισης της άγριας πανίδας», όπως έχει τρο-
ποποιηθεί και ισχύει.

3) Τις διατάξεις της παρ. 2 άρθρου 1 του Ν. 2503/1997 
(ΦΕΚ 107 Α΄) «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περι-
φέρειας, Ρύθμιση Θεμέτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
και άλλες διατάξεις» σε συνδυασμό με το Π.δ. 94/1993 
(ΦΕΚ 40 Α΄) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρού-
νται από τον Υπουργό Γεωργίας».

4) Τις διατάξεις της παρ. 1 άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

5) Την ανάγκη προστασίας των θηραμάτων στην περι-
οχή ευθύνης του Δασαρχείου Σουφλίου, λόγω εξασθενί-
σεως και περιορισμένης δυνατότητας άμυνάς τους σε πε-
ρίπτωση χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης.

6) Την 99386/06-11-2014 (ΦΕΚ 3105/18-11-2014, τ. Β΄) 
απόφαση Γ.Γ.Α.Δ. Μακεδονίας.

7) Τη σύμφωνη γνώμη του Δασαρχείου Σουφλίου, 
αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου 
Σουφλίου την άσκηση του κυνηγιού όλων των θηραμά-
των (τριχωτών και πτερωτών) σε περίπτωση χιονόπτω-
σης μεγάλης διάρκειας και έντασης.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέχρι τη λήξη της κυνηγε-
τικής περιόδου 2016 – 2017 (28/02/2017).

Η τήρησή της ανατίθεται στα Δασικά όργανα, στην Ελ-
ληνική Αστυνομία, στους Ιδιωτικούς Φύλακες Θήρας και 
σε κάθε φιλόνομο πολίτη. Οι παραβάτες της τιμωρούνται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Δασικού Κώδικα και των 
λοιπών περί θήρας διατάξεων που ισχύουν.

Με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Σουφλί, 22 Αυγούστου 2016

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Δασάρχης κ.α.α.
Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Δασοτεχνικών Έργων 

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΔΙΑΓΚΑΚΗ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(9)
      Στην αριθμ. 57911/12-8-2016 απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, η οποία 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2877/τ. Β΄/9.9.2016 και αφορά 
στην τριετή απαγόρευση θήρας σε περιοχές της Νήσου 
Ρόδου μετά από πυρκαγιά για την προστασία των θηρα-
μάτων, ως προς το συνολικό εμβαδό της έκτασης που 
αναγράφεται στην πρώτη παράγραφο, γίνεται η εξής 
διόρθωση:

Από το εσφαλμένο:
«..., σε έκταση συνολικού εμβαδού τριάντα επτά χιλιά-

δων και εξακοσίων ενενήντα μέτρων (37.690), ...»
στο σωστό:
«..., σε έκταση συνολικού εμβαδού τριάντα επτά χι-

λιάδων εξακοσίων ενενήντα στρεμμάτων (37.690), ...»

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου)  
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*02029931909160008*

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το 
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

     

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

E     

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
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