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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Υ 20 (1)
    Προσαρμογή στις διατάξεις του ν. 4024/2011 του βαθμο−

λογικού και μισθολογικού καθεστώτος του προσωπι−
κού της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού. 

 Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ −
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 32 παρ. 2, 34 παρ. 1 και 90 του Κώδι−

κα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98),

β) του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο 
μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλ−

λες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (Α΄ 226),

γ) του άρθρου 40 του ν. 849/1978 «Περί παροχής κι−
νήτρων δια την ενίσχυσιν της περιφερειακής και οικο−
νομικής αναπτύξεως της Χώρας» (Α΄ 232),

δ) της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 «Περί 
Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου του Κράτους και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 247),

ε) του π.δ. 2/2011 «Μετατροπή του Πολιτικού Γραφείου 
Πρωθυπουργού σε Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού» 
(Α΄ 5),

στ) των αποφάσεων του Πρωθυπουργού Υ293/2010 
«Αναδιάρθρωση και σύνθεση σε προσωπικό του Πολιτι−
κού Γραφείου Πρωθυπουργού» (Β΄ 1985) και Υ64/29−12−2011 
«Αναδιάρθρωση και σύνθεση σε προσωπικό της Γενικής 
Γραμματείας Πρωθυπουργού (Β΄ 3011).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Οι διοριζόμενοι στη Γενική Γραμματεία Πρωθυπουρ−
γού ως μετακλητοί υπάλληλοι των κατηγοριών ΥΕ, ΔΕ, 
TE και ΠΕ κατατάσσονται και εξελίσσονται στους βαθ−
μούς και τα μισθολογικά κλιμάκια, σύμφωνα με τις δια−
τάξεις των άρθρων 6, 7 και 12 του ν. 4024/2011.

2. Οι υπηρετούντες ως μετακλητοί υπάλληλοι στη 
Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού κατατάσσονται 
αυτοδικαίως, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία 
ανήκουν, στους βαθμούς και στα μισθολογικά κλιμάκια 
που προβλέπονται στα άρθρα 28 και 29 του ν. 4024/2011 
με βάση τα έτη υπηρεσίας τα οποία αντιστοιχούν στο 
μισθολογικό κλιμάκιο που ήδη κατέχουν.

3. Στους υπαλλήλους που αναφέρονται στις προηγού−
μενες παραγράφους καταβάλλονται, επίσης, με τους 
ίδιους όρους και προϋποθέσεις, τα προβλεπόμενα στα 
άρθρα 16 και 17 του ν. 4024/2011 επιδόματα.

Άρθρο 2

1. Το μισθολογικό καθεστώς των Ειδικών Συμβούλων 
και Συνεργατών της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουρ−
γού καθορίζεται σύμφωνα με την 2/70481/0022/15−12−2004 
κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υφυπουργού Οι−
κονομίας και Οικονομικών (Β΄ 1874), σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του ν. 4024/2011.
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2. Για το προσωπικό που αναφέρεται στην προηγού−
μενη παράγραφο έχουν εφαρμογή και οι διατάξεις του 
άρθρου 5 της Υ174/27−3−1996 κοινής απόφασης του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 204).

Άρθρο 3

1. Οι αποδοχές των μετακλητών υπαλλήλων, των Ει−
δικών Συμβούλων και Ειδικών Συνεργατών δεν μπορεί 
να υπερβαίνουν, σε περίπτωση παράλληλης ανάθεσης 
καθηκόντων, το 40% των αποδοχών της κύριας θέσης 
τους. Για τους Προϊσταμένους των Ειδικών Γραφείων 
της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού το ποσοστό 
αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% των αποδοχών 
της κύριας θέσης τους. Για την εφαρμογή της παρα−
γράφου αυτής, στις αποδοχές της κύριας θέσης δεν 
λαμβάνονται υπόψη η προβλεπόμενη στο άρθρο 17 του 
ν. 4024/2011 οικογενειακή παροχή, καθώς και τα επιδόμα−
τα, οι παροχές και οι αποζημιώσεις που σχετίζονται άμε−
σα με την προσφορά εργασίας στην οργανική θέση.

2. Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής, για 
την υπερωριακή εργασία όλου του προσωπικού που 
υπηρετεί στη Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού με 
οποιαδήποτε σχέση εφαρμόζονται οι διατάξεις του 
άρθρου 20 του ν. 4024/2011. Η πραγματοποίηση των 
ωρών υπερωριακής εργασίας βεβαιώνεται στο τέλος 
κάθε μήνα με πράξη του Προϊσταμένου του Γραφείου 
Οργάνωσης και Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας 
Πρωθυπουργού.

3. Για τα θέματα αποδοχών του προσωπικού της Γενικής 
Γραμματείας Πρωθυπουργού που δεν ρυθμίζονται στην 
απόφαση αυτή εφαρμόζεται αναλόγως ο ν. 4024/2011.

Άρθρο 4

Οι διατάξεις των άρθρων 1 και 3 της απόφασης αυτής 
ισχύουν από την 1η Νοεμβρίου 2011.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 8 Ιουνίου 2012

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΘ. ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΝΙΑΣ 

F

Αριθμ. Φ.900/7532/Σ.2126/2012 (2)
   Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών 

και διαδικασίας της ενημέρωσης των παραληπτών 
και των αρμοδίων αρχών σχετικά με τη χρήση της 
άδειας μεταφοράς, της παροχής πληροφοριών από 
τους προμηθευτές προς τις αρμόδιες αρχές σχετι−
κά με την ασφαλή μεταφορά και χρήση των προ−
ϊόντων, της τήρησης των αναλυτικών καταστάσε−
ων μεταφορών, καθώς και πρόσθετων στοιχείων σε 
αυτές σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12 
του ν. 4028/2011».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 456/1976 (ΦΕΚ 277 Α΄/19.10.1976) «Περί φωτοβο−

λίδων και πυροτεχνημάτων» όπως τροποποιήθηκε και συ−

μπληρώθηκε με το άρθρο 30 του ν. 2168/1993 (ΦΕΚ Α΄ 147/
3.9.1993) «Περί ρύθμισης θεμάτων που αφορούν όπλα 
πυρομαχικά εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς 
και άλλες διατάξεις».

β. Του ν. 858/1979 (ΦΕΚ 1 Α΄/5.1.1979)«Περί συστάσεως 
θέσεων, μεταφορά, αρμοδιοτήτων και ρυθμίσεως κοινών 
θεμάτων Υπουργείου Βιομηχανίας και ενέργειας».

γ. Του ν. 936/1979 (ΦΕΚ 144 Α΄/30.6.1979) «Περί τρο−
ποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί εξωτερικού 
εμπορίου διατάξεων, ως και καταργήσεως συναφών 
διατάξεων».

δ. Του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α΄/10.9.1992) «Περί ρύθμι−
σης θεσμού των επιμελητηρίων και τροποποίηση των 
διατάξεων του ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των 
επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών 
και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις.

ε. Του ν. 2168/1993 (ΦΕΚ 147 Α΄/3.9.1993) «Περί ρύθμισης 
θεμάτων που αφορούν όπλα πυρομαχικά εκρηκτικές ύλες, 
εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε με το ν. 4028/2011 (ΦΕΚ 242 Α΄/11.11.2011) 
περί «Τροποποίησης διατάξεων του ν. 2168/1993 «Ρύθμιση 
θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές 
ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 147) και προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 
2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ−
βουλίου της 6ης Μαΐου 2009 «για την απλούστευση των 
όρων και προϋποθέσεων για τις μεταφορές προϊόντων 
συνδεομένων με τον τομέα της άμυνας εντός της Κοι−
νότητας (ΕΕ L146 της 10.6.2009), όπως τροποποιήθηκε με 
την Οδηγία 2010/80/ΕΕ όσον αφορά τον κατάλογο προ−
ϊόντων συνδεομένων με τον τομέα της άμυνας (ΕΕ C 69 
της 18.03.2010)».

στ. Του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α΄/1.2.1995) «Περί προμηθει−
ών του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμά−
των», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3922/11 (ΦΕΚ 35 Α΄/
4.3.11) περί «Σύστασης Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος − 
Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις».

ζ. Του ν. 2292/1995 (ΦΕΚ 35 Α΄/15.2.95) «Περί οργάνω−
σης και λειτουργίας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας», όπως 
τροποποιήθηκε με το ν. 2984/2002 (ΦΕΚ 15 Α΄/31.1.2002) 
«Οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, 
ρυθμίσεις προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και άλ−
λες διατάξεις» και το ν. 3883/10 (ΦΕΚ 167 Α΄/24.9.10) περί 
«Υπηρεσιακής εξέλιξης και ιεραρχίας των στελεχών των 
ενόπλων Δυνάμεων − Θέματα Διοίκησης των Ενόπλων 
Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις».

η. Του ν. 2965/2001 (ΦΕΚ 270 Α΄/23.11.2001) «Περί βιώ−
σιμης Ανάπτυξης Αττικής και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε με το ν. 3325/05 (ΦΕΚ 68 Α΄/11.3.05) περί 
«Ίδρυσης και λειτουργίας βιομηχανικών − βιοτεχνικών 
εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης 
και άλλες διατάξεις» και το ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α΄/
17.6.11) περί «απλοποίησης της αδειοδότησης τεχνικών 
και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών 
πάρκων και άλλες διατάξεις».

θ. Του ν. 3433/2006 (ΦΕΚ 20 Α΄/7.2.2006) «Προμήθειες 
αμυντικού υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων», όπως τρο−
ποποιήθηκε με το ν. 3648/08 (ΦΕΚ 38 Α΄/29.2.08) περί 
«Ρυθμίσεων θεμάτων αναπήρων πολέμου, προσωπικού 
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις» 
και το ν. 3978/2011 (ΦΕΚ 137 Α΄/16.6.2011) περί «Δημοσίων 
Συμβάσεων Έργων, Υπηρεσιών και Προμηθειών στους 
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τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας − Εναρμόνιση με 
την Οδηγία 2009/81/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων του Υπουρ−
γείου Εθνικής Άμυνας».

ι. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄/2005).

ια. Του Π.Δ 73/2006 (ΦΕΚ 76 Α΄/10.4.2006) «Διάρθρωση, 
αρμοδιότητες και στελέχωση των Γενικών Διευθύνσεων: 
α) Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης, β) Αμυ−
ντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, και γ) Πολιτικής 
Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου 
Εθνικής Άμυνας», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 70/2007 
(ΦΕΚ 85 Α΄/24.4.2007).

ιβ. Του Κανονισμού Ασφαλείας Εθνικού Διαβαθμισμέ−
νου Υλικού για τις Ένοπλες Δυνάμεις του ΓΕΕΘΑ που 
κυρώθηκε με την Φ. 120/283785/5.9.1996.

ιγ. Του Κανονισμού Ασφαλείας Διαβαθμισμένου Υλικού 
NATO C−M (2002)/49.

ιδ. Του Κανονισμού Βιομηχανικής Ασφάλειας (ΕΚΒΑ) 
που κυρώθηκε με τη Φ.120/1/136775/Σ.486/16.3.2005 
(ΦΕΚ Β΄ 336/2005).

ιε. Της Κοινοτικής οδηγίας 2012/10/ΕΕ της 22ας Μαρ−
τίου 2012 περί «Τροποποίησης της οδηγίας 2009/43/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά τον κατάλογο προϊόντων συνδεομένων με τον 
τομέα της άμυνας».

2. Τις αποφάσεις:
α. Υπ’ αριθμ. 18303/1987 (ΦΕΚ 610 Β΄/10.1.1987) απόφαση 

Υπουργείου Ανάπτυξης «Περί καθορισμού των υποβαλ−
λομένων στοιχείων από τις βιομηχανίες και βιοτεχνικές 
επιχειρήσεις στο Υπουργείο Βιομηχανίας − Ενέργειας 
και Τεχνολογίας, σχετικά με την δραστηριότητα τους 
για την ενημέρωση του Βιομηχανικού Μητρώου».

β. Υπ’ αριθμ. 3329/1989 (ΦΕΚ 132 Β΄/21.2.1989) διυπουρ−
γική απόφαση ΥΕΘΑ−ΥΔΤ −ΥΜΕΤ − ΥΠΕΧΩΔΕ − ΥΑΝΑΠ 
«Περί κανονισμών για την παραγωγή αποθήκευση και 
διάθεση σε κατανάλωση εκρηκτικών υλών».

γ. Υπ’ αριθμ. 2641/Ε3/3327/1992 (ΦΕΚ 457 Β΄/15.7.1992) 
απόφαση ΥΠΕΘΟ «Περί ρύθμισης εξαγωγής προϊόντων 
και τεχνολογιών που επηρεάζουν την Εθνική Ασφά−
λεια».

δ. Υπ’ αριθμ. 3009/2/21 Γ/1994 (ΦΕΚ 301 Β΄/21.4.1994) διυ−
πουργική απόφαση ΥΕΘΑ −ΥΠΕΞ − ΥΠΕΘΟ − YEN − ΥΔΤ −
ΥΜΕΤ.ΕΠ, «Όροι προϋποθέσεις και διαδικασία εκδόσεως 
αδείας διαμετακόμισης όπλων, πυρομαχικών, εκρηκτι−
κών υλών και λοιπών αντικειμένων καθώς και ασφαλούς 
πραγματοποίησης αυτής».

ε. Υπ’ αριθμ. 3286/2757/Φ. MTCR (ΦΕΚ 397 Β΄/1993) 
απόφαση ΥΠΕΘΟ «Έλεγχος διακίνησης και καθορισμός 
διαδικασίας χορήγησης αδειών προϊόντων και τεχνο−
λογιών πυραυλικής τεχνολογίας».

στ. Υπ’ αριθμ. 3009/2/1 Β/1994 (ΦΕΚ 405 Β΄/1994) απόφα−
ση ΥΔΤ «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης 
αδείας εισαγωγής».

ζ. Υπ’ αριθμ. 3009/2/28171994 (ΦΕΚ 461 Β΄/21.6.1994) 
απόφαση ΥΔΤ «Όροι ασφαλούς φύλαξης πυροβόλων 
όπλων, πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών 
μηχανισμών»

η. Υπ’ αριθμ. 3009/2/26Α/1994 (ΦΕΚ 513 Β΄/4.7.1994) 
απόφαση ΥΔΤ «Τηρούμενα βιβλία και υποχρεώσεις φυ−
σικών ή νομικών προσώπων που ασχολούνται με την 
κατασκευή, μετασκευή, συναρμολόγηση, επεξεργασία 

ή επισκευή εκρηκτικών υλών, όπλων και πυρομαχικών 
κ.λπ. αντικειμένων του ν. 2168/1993».

θ. Υπ’ αριθμ. 3009/2/23Α/1994 (ΦΕΚ 696 Β΄/14.9.1994), 
απόφαση ΥΔΤ «Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης 
των προβλεπομένων από τις διατάξεις του ν. 2168/1993 
και ν. 456/1976 αδειών».

ι. Υπ’ αριθμ. 121004/Ε3/1004/2000 (ΦΕΚ 860 Β΄/12.7.2000) 
απόφαση ΥΠΕΘΟ «Έλεγχος διακίνησης και καθορισμός 
διαδικασίας χορήγησης αδειών προϊόντων και τεχνο−
λογιών πυραυλικής τεχνολογίας».

ια. Υπ’ αριθμ. 176700/Ε3/26700 (ΦΕΚ 1177 Β΄/24.8.2005) 
απόφαση ΥΠ. ΟΙΚ. και ΟΙΚ. «Έλεγχος Διακίνησης Χημι−
κών, Βιολογικών ουσιών, τεχνολογιών και ζωικών παθο−
γόνων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή χημικών 
όπλων».

ιβ. Υπ’ αριθμ. 121837/Ε3/21837/02−10−2009 (ΦΕΚ 2182 Β΄/
2.10.2009) «Περί Ελέγχου των Εξαγωγών, της Μεταφο−
ράς, της Μεσιτείας και της Διαμετακόμισης Ειδών Δι−
πλής Χρήσης».

ιγ. Υπ’ αριθμ. Φ.900/2553/Σ.751/14−03−2012 (ΦΕΚ 746 Β΄/
14.3.2012) «Καθορισμός Δικαιολογητικών και Διαδικασιών 
που απαιτούνται για την έκδοση αδειών Εισαγωγής ή Δι−
εθνούς Πιστοποιητικού Εισαγωγής, Εισόδου, Εξαγωγής, 
Μεταφοράς (εντός Ελλάδος), Πιστοποιητικού Τελικού 
Χρήστη (End User Certificate), Διαμετακόμισης μέσω 
Ελλάδος, «Γενική Άδεια Κατασκευής − Εμπορίας» των 
υλικών με στρατιωτικό προορισμό, που περιλαμβάνονται 
στο άρθρο 1 του ν. 2168/1993, όπως αυτό τροποποιήθη−
κε με το άρθρο 1 του ν. 4028/2011 και των καταλόγων 
ελεγχομένων προϊόντων «Διπλής Χρήσης» του κανονι−
σμού του Συμβουλίου της ΕΕ 428/2009 καθώς και των 
τροποποιήσεων του, που ενσωματώθηκαν στην Ελληνική 
Νομοθεσία με απόφαση του ΥΠΟΙΟ (υπ’ αριθμ. 121837/
Ε3/21837/02−10−2009) και προορίζονται για τις Ελληνικές 
Ένοπλες Δυνάμεις ή για εξαγωγές σε άλλα κράτη».

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προ−
ϋπολογισμού.

4. Την ανάγκη καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, δι−
καιολογητικών και διαδικασίας ενημέρωσης των παρα−
ληπτών και των αρμοδίων αρχών από τους προμηθευ−
τές, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 12 του 
ν. 4028/2011.

5. Την ανάγκη καθορισμού των κυρώσεων που θα 
επιβάλλονται σε περιπτώσεις μη συμμορφώσεως και 
εφαρμογής όσων καθορίζονται στην παρούσα απόφαση, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ενημέρωση από τους προμηθευτές σχετικά με τη 

χρήση της άδειας μεταφοράς και την ασφαλή μετα−
φορά και χρήση των προϊόντων

1. Οι προμηθευτές υποχρεούνται σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 12 του 
ν. 4028/2011, πριν τη χρήση άδειας μεταφοράς να προβαί−
νουν στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ενη−
μερώνουν εγγράφως τους παραλήπτες για τους όρους 
και τις προϋποθέσεις, καθώς και για τους περιορισμούς 
που διέπουν την τελική χρήση ή την εξαγωγή προϊόντων 
συνδεομένων με τον τομέα της άμυνας, κοινοποιώντας 
τα έγγραφα που αποδεικνύουν την πιο πάνω ενημέρωση 
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στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), τουλάχιστον 
δεκαπέντε ημέρες πριν τη διενέργεια της συγκεκριμένης 
μεταφοράς (Γενικής, Συνολικής − Ατομικής). Η ανωτέρω 
ενημέρωση των προμηθευτών προς τους παραλήπτες 
καθώς και η σχετική κοινοποίηση στο ΥΠΕΘΑ θα περι−
λαμβάνει τα παρακάτω:

α. Τύπο άδειας μεταφοράς (Γενική − Συνολική ή Ατο−
μική) και στοιχεία αυτής

β. Στοιχεία του προμηθευτή
γ. Στοιχεία του παραλήπτη ή παραληπτών
δ. Χώρα Κράτος − Μέλος στο έδαφος της οποίας είναι 

εγκατεστημένος ο προμηθευτής
ε. Χώρα Κράτος − Μέλος ή χώρες Κράτη − Μέλη στο 

έδαφος των οποίων είναι εγκατεστημένος ο παραλή−
πτης ή οι παραλήπτες

στ. Περιγραφή, ποσότητα, αξία του προς μεταφορά 
υλικού

ζ. Την κατηγοριοποίηση του προς μεταφορά υλικού 
με βάση τον εκάστοτε επικαιροποιημένο κοινό στρα−
τιωτικό κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα 
με την υπ’ αριθμ. Φ.900/2553/Σ.751/14−03−2012 (ΦΕΚ 746) 
υπουργική απόφαση.

η. Την τελική χρήση και τον τελικό χρήστη όταν τα 
στοιχεία αυτά είναι γνωστά.

θ. Ημερομηνία μεταφοράς.
ι. Τους περιορισμούς που τυχόν διέπουν την τελική 

χρήση ή την εξαγωγή προϊόντων συνδεομένων με τον 
τομέα της άμυνας (Ρήτρα τελικού χρήστη ή/και μη επα−
νεξαγωγής, ανάλογα με την περίπτωση και σύμφωνα 
με την εκδοθείσα άδεια μεταφοράς).

2. Τα ανωτέρω στοιχεία θα αποδεικνύονται με την 
προσκόμιση των κάτωθι εγγράφων, επικυρωμένων αρ−
μοδίως όπου απαιτείται:

α. Για την ενημέρωση σχετικά με τη χρήση Συνολικής 
ή Ατομικής άδειας μεταφοράς:

(1) Φωτοαντίγραφου της εν λόγω χορηγηθείσας από 
το ΥΠΑΑΝ, Συνολικής ή Ατομικής άδειας μεταφοράς.

(2) Φωτοαντίγραφου της αίτησης του προμηθευτή 
προς το ΥΠΑΑΝ για τη χορήγηση Συνολικής ή Ατομικής 
άδειας μεταφοράς.

β. Για την ενημέρωση σχετικά με τη χρήση Γενικής 
άδειας μεταφοράς:

(1) Φωτοαντίγραφου σχετικής, δημοσιευμένης στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως υπουργικής απόφασης 
χορήγησης Γενικής άδειας μεταφοράς.

(2) Φωτοαντίγραφου μέρους σύμβασης ή παραγγελίας 
ή προτιμολογίου. Όταν αποδεδειγμένα δεν είναι δυνατή 
η εξασφάλιση αυτών, θα προσκομίζονται άλλα έγγραφα 
που θα περιέχουν επαρκή στοιχεία σχετικά με τη με−
ταφορά, όπως πρόσκληση σε έκθεση, έγγραφο που θα 
πιστοποιεί την αναγκαιότητα επίδειξης, αξιολόγησης, 
συντήρησης, επιδιόρθωσης κ.τ.λ.

(3) Κατάστασης υπογεγραμμένης από τον προμηθευ−
τή με στήλες «περιγραφή», «ποσότητα», «αξία», «κατη−
γοριοποίηση του προς μεταφορά υλικού στον κοινό 
στρατιωτικό κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και 
«ημερομηνία μεταφοράς» ώστε να καθίσταται σαφές σε 
ποιο συγκρότημα ανήκει το υλικό με βάση τη σύμβαση 
ή παραγγελία.

(4) Φωτοαντίγραφου πιστοποιητικού τελικού χρήστη 
ή Διεθνούς Πιστοποιητικού Εισαγωγής σε περίπτωση 
που τυχόν περιορισμοί διέπουν την τελική χρήση ή 

την εξαγωγή προϊόντων συνδεομένων με τον τομέα 
της άμυνας.

3. Μαζί με τα ανωτέρω έγγραφα της παραγράφου 2 
του παρόντος άρθρου θα κατατίθεται στο ΥΠΕΘΑ και 
υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή για την δέσμευση 
προς τήρηση των διατάξεων που ισχύουν για την προ−
στασία των ζωτικών συμφερόντων της χώρας, της δη−
μόσιας ασφάλειας και της δημόσιας τάξης με την ανα−
γραφή του κειμένου: «Στην αρμόδια αρχή στην οποία 
κοινοποιείται το παρόν έγγραφο δηλώνουμε υπεύθυνα 
ότι κατά τη μεταφορά των προϊόντων συνδεομένων με 
τον τομέα της άμυνας στο πλαίσιο χρήσης της ανω−
τέρω άδειας μεταφοράς, θα τηρήσουμε τις διατάξεις 
που είναι αναγκαίες για την προστασία της δημόσιας 
ασφάλειας ή της δημόσιας τάξης, όπως ορίζεται στις 
παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 8 του ν. 4028/2011».

Άρθρο 2
Ενημέρωση αρμοδίων αρχών από τους προμηθευτές

για Χρήση Γενικής Άδειας για πρώτη φορά

1. Οι προμηθευτές υποχρεούνται, σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 12 του 
ν. 4028/2011, να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές του 
Κράτους − Μέλους από την επικράτεια του οποίου επι−
θυμούν να μεταφέρουν προϊόντα συνδεόμενα με τον 
τομέα της άμυνας σχετικά με τη πρόθεση τους να χρη−
σιμοποιήσουν για πρώτη φορά Γενική άδεια μεταφοράς, 
τουλάχιστον είκοσι ημέρες πριν από την άσκηση της 
συγκεκριμένης δραστηριότητας. Η παραπάνω ενημέ−
ρωση των προμηθευτών θα γίνεται εγγράφως και θα 
περιλαμβάνει τα αναγραφόμενα σε (α) έως και (ι) στοι−
χεία της παραγράφου 1 τα οποία θα αποδεικνύονται 
με τα έγγραφα της παραγράφου 2(β), του άρθρου 1 της 
παρούσας απόφασης.

2. Μαζί με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 
του παρόντος άρθρου έγγραφα, θα κατατίθεται και 
υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή για την δέσμευση 
προς τήρηση των διατάξεων που ισχύουν για την 
προστασία των ζωτικών συμφερόντων της χώρας, 
της δημόσιας ασφάλειας και της δημόσιας τάξης με 
την αναγραφή του κειμένου: «Στην αρμόδια αρχή στην 
οποία αποστέλλεται το παρόν έγγραφο, δηλώνου−
με υπεύθυνα ότι προτιθέμεθα να χρησιμοποιήσουμε 
για πρώτη φορά Γενική άδεια μεταφοράς. Κατά τη 
μεταφορά των προϊόντων συνδεομένων με τον το−
μέα της άμυνας στο πλαίσιο χρήσης της ανωτέρω 
Γενικής άδειας μεταφοράς, θα τηρήσουμε τις δια−
τάξεις που είναι αναγκαίες για την προστασία της 
δημόσιας ασφάλειας ή της δημόσιας τάξης, όπως 
ορίζεται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 8 του 
ν. 4028/2011».

Άρθρο 3
Τήρηση αναλυτικών καταστάσεων μεταφορών

1. Οι προμηθευτές υποχρεούνται σύμφωνα με τις πα−
ραγράφους 3 και 4 του άρθρου 12 του ν. 4028/2011, να 
τηρούν για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών ετών 
από το τέλος του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο 
πραγματοποιήθηκε κάθε μεταφορά και να προσκομίζουν 
στις αρμόδιες Ελληνικές κρατικές αρχές εφόσον τους 
ζητηθεί, τα κάτωθι:
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α. Αναλυτικές καταστάσεις μεταφορών που θα περιλαμ−
βάνουν τα εμπορικά έγγραφα με τα κάτωθι στοιχεία:

(1) Περιγραφή του υλικού με στρατιωτικό προορισμό 
που περιλαμβάνεται στον κατάλογο προϊόντων συνδε−
ομένων με τον τομέα της άμυνας.

(2) Ποσότητα και αξία των υλικών με στρατιωτικό 
προορισμό. 

(3) Ημερομηνίες μεταφοράς
(4) Επωνυμία και διεύθυνση προμηθευτή και παρα−

λήπτη
(5) Την τελική χρήση και τον τελικό χρήστη όταν τα 

στοιχεία αυτά είναι γνωστά.
(6) Την απόδειξη ότι οι πληροφορίες σχετικά με τον 

εξαγωγικό περιορισμό που επισυνάπτεται στην άδεια 
μεταφοράς, έχουν διαβιβαστεί στον παραλήπτη αυτών 
των προϊόντων.

β. Τα αποδεικτικά της ενημέρωσης των παραληπτών 
έγγραφα των άρθρων 1 και 2, της παρούσας απόφα−
σης.

Άρθρο 4
Κυρώσεις

Θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις από το 
άρθρο 19 του ν. 4028/11, σύμφωνα με το οποίο όποιος 
δηλώνει ανακριβή στοιχεία ως προς το είδος, την ποσό−
τητα, την αξία, τον προορισμό, την επωνυμία και τη δι−
εύθυνση του προμηθευτή και του παραλήπτη, την τελική 
χρήση και τον τελικό χρήστη του προϊόντος, το χρόνο, 
τα μέσα και τις συνθήκες μεταφοράς ή παραβιάζει τους 
όρους της πιστοποίησης ή της άδειας μεταφοράς τιμω−
ρείται σύμφωνα με τις ποινές που προβλέπονται στο 
εδάφιο α΄ της παρ.9 του άρθρου 3 του ν. 2168/1993.

Άρθρο 5
Τελικές Διατάξεις

Ως αρμόδιες Ελληνικές κρατικές αρχές για την εφαρ−
μογή της παρούσας απόφασης ορίζονται το Υπουρ−
γείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), το Υπουργείο Ανάπτυξης 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΑΑΝ), το Υπουρ−
γείο Εξωτερικών (ΥΠΕΞ) και το Υπουργείο Προστασίας 
του Πολίτη (ΥΠτΠ).

Άρθρο 6
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας απόφασης αρ−
χίζει από την 30ή Ιουνίου 2012.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Μαΐου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΦΡΑΓΚΟΣ

F

Αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/ΑΡΧ/Γ1/Φ31/54251/1112 (3)
    Ωράριο λειτουργίας Αρχαιολογικών Χώρων, Μουσείων 

και Μνημείων του Κράτους. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−

βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Π.Δ. 63/2005, 
ΦΕΚ 98Α).

2. Το Π.Δ. 71/2012 (ΦΕΚ 124/Α/17−5−2012) «Διορισμός 
Υπουργών».

3. Το Π.Δ. 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 213/Α΄/
7−10−2009).

4. Τις διατάξεις του αρθ. 10, παρ. 1 του Π.Δ. 191/03 
(ΦΕΚ 146/Α΄/13−06−2003) «Περί Οργανισμού του Υπουρ−
γείου Πολιτισμού».

5. Τις διατάξεις του ν. 3028/2002 «Για την προστασία 
των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρο−
νομιάς» (ΦΕΚ 153/Α΄/28−6−2002).

6. Τις διατάξεις του αρ. 9, παρ. 3 του ν. 736/77 (ΦΕΚ 316/
Α΄/15−10−77) «Περί Οργανισμού του Τ.Α.Π.Α.» ως ειδικό−
τερος της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 3028/2002, απο−
φασίζουμε:

1. Καθορίζουμε ωράριο λειτουργίας των Αρχαιολο−
γικών Μουσείων 09.00−16.00 και των Αρχαιολογικών 
Χώρων και Μνημείων 08.00−15.00, εκτός εάν ορίζεται 
διαφορετικά στον κάτωθι πίνακα.

Διευκρινίζεται ότι η προσέλευση των επισκεπτών επι−
τρέπεται έως και δεκαπέντε (15΄) λεπτά πριν τη λήξη 
του ωραρίου.

2. Το παραπάνω ωράριο ισχύει από την υπογραφή 
της παρούσας και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδι−
κασίας πρόσληψης του εποχικού προσωπικού, για τις 
περιπτώσεις των αρχαιολογικών χώρων και των μουσεί−
ων που θα διατεθεί εποχικό προσωπικό. Για τις άλλες 
όλες περιπτώσεις το παραπάνω ωράριο θα ισχύει μέχρι 
31−10−2012.

3. Κατά τις ημέρες αργίας για το προσωπικό των 
Δημοσίων Υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 1157/81, ΦΕΚ 126/Α΄/
12−5−81 αρ. 11, παρ. 1), δηλ. τη 15η Αυγούστου και την 28η 
Οκτωβρίου οι Αρχαιολογικοί Χώροι, τα Μουσεία και τα 
Μνημεία λειτουργούν όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 
της παρούσης. Όσα Μουσεία παραμένουν κλειστά κάθε 
Δευτέρα λόγω καθαρισμού, κατά τις ανωτέρω ημέρες 
θα λειτουργούν κανονικά.

4. Με την απόφαση αυτή παύει η ισχύς των προηγου−
μένων σχετικών αποφάσεων.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΧΩΡΟΣ/ΜΟΥΣΕΙΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Αρχαιολογικός Χώρος Ακρόπολης 08.00−20.00 
(Σάββατο − Κυριακή

 και αργίες 08.00−15.00)
Αρχαιολογικός Χώρος και Μουσείο 
Ιερού Ασκληπιού Επιδαύρου

08.00−20.00
(κάθε Δευτέρα το Μου−
σείο παραμένει κλειστό 

08.00−12.30)
Αρχαιολογικός Χώρος και Μουσείο 
των Βασιλικών Τάφων των Αιγών

08.00−17.00 
(Δευτέρα κλειστά)

Αρχαιολογικός Χώρος και Μουσείο 
της Πέλλας

09.00−16.00 
(Δευτέρα κλειστό)

Αρχαιολογικός Χώρος Ακρωτηρίου 
Θήρας 08.00−17.00
Αρχαιολογικός Χώρος Κνωσού 08.00−17.00
Σπιναλόγκα 09.30−16.30
Αρχαιολογικός Χώρος Σουνίου 09.30−21.00
Αρχαιολογικός Χώρος Τίρυνθας 8.00−20.00
Αρχαιολογικός Χώρος Ζάκρου 08.00−18.00
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Αρχαιολογικός Χώρος Ναού Αφαίας 
Αίγινας 08.00−17.00
Μουσείο Αρχαιολογικού Χώρου 
Αφαίας Αίγινας 10.30−13.00
Αρχαιολογικός Χώρος Νεκρομαντείου 08.00−18.00
Εκκλησία Χριστού και Μνημεία 09.00−16.00
Παναγία Κερά 09.00−16.00
Φρούριο Καλέ Ιεράπετρας 09.00−16.00
Φρούριο Καζάρμα Σητείας 09.00−16.00
Αρχοντικό Μαλιόγκα Σιάτιστας 09.00−16.00
Μνημεία Δεσκάτης Γρεβενών 09.00−16.00
Βυζαντινό Κάστρο Τρικάλαιν 09.00−16.00
Βυζαντινό Κάστρο Φαναριού 
Καρδίτσας 09.00−16.00
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 8 Ιουνίου 2012

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

F
Αριθμ. 1353/92507 (4)
   Λύση της Δημοτικής Επιχείρησης ειδικού σκοπού με 

την επωνυμία «Δημοτικό Ραδιόφωνο Βόλου».

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4071/2012 «Ρυθ−

μίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 
την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 
2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85/Α΄/11−4−12).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 252 − 264, 269 του ν. 3463/2006 
(Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας). (ΦΕΚ Α΄ 114/8−6−2006).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παρ. 2 του «Κώδικα 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργα−
να» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98 τ.Α΄).

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 138/2010 (ΦΕΚ 231/τ.Α΄/27−12−2010) 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας − 
Στερεάς Ελλάδος».

6. Τη με α.π. 5370/02−02−2011 εγκύκλιο με αριθμό 15 του 
ΥΠ.ΕΣ.Α. & Η.Δ. με θέμα «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων 
ΟΤΑ και αναζήτηση πειθαρχικής ευθύνης αιρετών μέ−
χρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας 
Εποπτείας ΟΤΑ». 

7. Την υπ’ αριθμ. οικ. 2990/18604/25−02−2011 απόφαση 
της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας περί «Μεταβίβασης δι−
καιώματος υπογραφής της Γενικής Γραμματέως Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας 
στον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λει−
τουργίας και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και 
Τμημάτων της ανωτέρω Γενικής Διεύθυνσης». (ΦΕΚ 385/
τ.Β΄/11−03−2011).

8. Τις διατάξεις των άρθρων 225 −228 κ΄ 231 του ν. 3852/10 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

9. Την υπ’ αριθμ. 74895/30−12−2010 Εγκύκλιο: 60 του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης κ΄ Ηλεκτρονι−
κής Διακυβέρνησης περί «Ελέγχου νομιμότητας πράξεων 
Ο.Τ.Α., Αστική κ΄ Πειθαρχική ευθύνη αιρετών μέχρι την 
έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Επο−
πτείας Ο.Τ.Α. (άρθρο 238 του ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα 
Καλλικράτης»)».

10. Το με αριθμό 10819/εγκ. 16/22−02−2007 έγγραφο 
του ΥΠΕΣΔΔΑ σχετικά με το νέο θεσμικό πλαίσιο των 
Επιχειρήσεων ΟΤΑ.

11. Την με αριθμό 71245/77/19−12−2007 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών «Διευκρινίσεις ζητημάτων που 
προκύπτουν από την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαι−
σίου για τις δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις»

12. Την υπ’ αριθμ. οικ. 949/24010/2008 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας, η οποία δη−
μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ.Β΄ αρ. 207/2008 βάσει της οποίας 
συστήθηκε η δημοτική επιχείρηση ειδικού σκοπού του 
δήμου Βόλου Ν. Μαγνησίας με την επωνυμία «Δημοτικό 
Ραδιόφωνο Βόλου».

13. Την υπ’ αριθμ. 335/2012 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Βόλου, σχετικά με τη «Λύση 
της Δημοτικής Επιχείρησης Ειδικού Σκοπού, με την 
επωνυμία *Δημοτικό Ραδιόφωνο Βόλου* και ορισμός 
εκκαθαριστών».

14. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ−
καλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:

Τη λύση και εκκαθάριση της Δημοτικής Επιχείρησης 
Ειδικού Σκοπού, με την επωνυμία *Δημοτικό Ραδιόφωνο 
Βόλου*.

Τη μεταφορά της περιουσίας της ως άνω επιχείρησης, 
μετά το πέρας της εκκαθάρισης, στο Δήμο Βόλου. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Βόλος, 31 Μαΐου 2012 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Ο Γενικός Δ/ντής Εσωτερικής Λειτουργίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ

F

 Αριθμ. 5596 (5)
    Έγκριση απόφασης Λιμενάρχη Ρεθύμνου που αφορά στην 

πλοήγηση και αμοιβή πλοηγού στο Λιμένα Ρεθύμνου. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87/7−06−2010 τ.Α΄) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκ/
μένης Διοίκησης − Πρόγραμμα “ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ”».

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 136/2010 (ΦΕΚ 229/27−12−2010 
τ.Α΄) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρή−
της».

3. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/30−5−1997) 
«Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμι−
ση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατά−
ξεις» σε συνδυασμό και με τις διατάξεις των Π.Δ. 347/1986 
(ΦΕΚ 154/τ.Α΄/1986, του άρθρου 3 του ν. 1235/1982 (ΦΕΚ 
26/τ.Α΄/1982) και του ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90/τ.Α΄/1994).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 185 του Ν.Δ. 187/1973 «Κώ−
δικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 261/τ.Α΄/1973).

5. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του Γενικού 
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Κανονισμού Λιμένα Ρεθύμνου. (ΦΕΚ 320/τ.Β΄/11−04−1978).
6. Την ανάγκη υπόδειξης έμπειρου ναυτικού, γνώστη 

των συνθηκών λιμένα και της ευρύτερης περιοχής Ρε−
θύμνου, στις περιπτώσεις που απαιτείται η πλοήγηση 
πλοίων από πλοιάρχους καταπλεόντων, αποπλεόντων 
ή μεθορμιζομένων πλοίων.

7. Την ανάγκη καθορισμού της αμοιβής του πλοηγού 
για τις υπηρεσίες που θα παρέχει.

8. Την υπ’ αριθμ. 8411/01/2010/15−06−2010 απόφαση Λιμε−
νάρχη Ρεθύμνου, με θέμα «Πλοήγηση και αμοιβή πλοηγού 
στο Λιμένα Ρεθύμνου».

9. Το αριθμ. 8411/02/2012/24−04−2012 έγγραφο του Λι−
μεναρχείου Ρεθύμνου με το οποίο διαβιβάστηκε στην 
υπηρεσία μας η με αριθμ. 8411/01/2012/24−04−2012 απόφα−
ση λιμενάρχη Ρεθύμνου, που αφορά στην Πλοήγηση και 
αμοιβή πλοηγού στο Λιμένα Ρεθύμνου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 8411/01/2012/24−04−2012 
Απόφαση Λιμενάρχη Ρεθύμνου με θέμα «Πλοήγηση και 
αμοιβή πλοηγού στο Λιμένα Ρεθύμνου» Ως κατωτέρω:

1. Η πλοήγηση πλοίων κατά τον είσπλου και έκπλου 
στο λιμένα Ρεθύμνου ανατίθεται στους:

α) διπλωματούχο Πλοίαρχο Α΄ τάξης Ε.Ν ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗ 
Νικόλαο του Βασιλείου (ΜΕΘ 1744 ΙΕ΄)

β) διπλωματούχο Πλοίαρχο Α΄ τάξης Ε.Ν ΚΟΥΜΙΩΤΗ 
Ελευθέριο του Μιχαήλ (ΜΕΘ 7946 Ζ΄)

γ) διπλωματούχο Πλοίαρχο Γ΄ τάξης Ε.Ν ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ 
Ιωάννη του Ευστράτιου (ΜΕΘ 3770 ΙΕ΄)

δ) διπλωματούχο Πλοίαρχο Α΄ τάξης Ε.Ν ΠΑΓΚΑΛΟ 
Γεώργιο του Βασιλείου (ΜΕΘ 3109 ΙΕ΄)

2. Καθορίζουμε την αμοιβή του για κάθε είσπλου, 
έκπλου ή μεθόρμιση σε πενήντα (50) ευρώ η οποία 
προσαυξάνεται κατά 25% για απασχόληση κατά τις 
νυχτερινές ώρες (από 18:00 έως 06:00 επόμενης ημέ−
ρας) και κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και εθνικές ή 
τοπικές εορτές.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Ηράκλειο, 28 Μαΐου 2012

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ 

F

 Αριθμ. 6231 (6)
   Συμπλήρωση των Τοπικών Επιτροπών Ελέγχου Εκλο−

γικών Παραβάσεων στην έδρα των Νομών Ηρακλεί−
ου, Χανίων, Ρεθύμνου και Λασιθίου της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης Κρήτης. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 3023/2002 (ΦΕΚ 

146/τ.Α΄/25−06−2002), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 29 παρ. 14 του ν. 3731/08, καθώς και του άρθρου 28 
του ν. 3023/2002.

2. Το Π.Δ. 72/19−05−2012 περί Διάλυσης της Βουλής, 
προκήρυξης εκλογής Βουλευτών και σύγκλησης της 
νέας Βουλής (ΦΕΚ 125/τ.Α΄/19−05−2012).

3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 43 του Π.Δ. 
26/2012.

4. Το Α.Π. 19649/19−05−2012 έγγραφο του Υπουργείου 
Εσωτερικών για τη συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου 
Εκλογικών Παραβάσεων στις έδρες των νομών.

5. Την Α.Π. 6151/22−05−2012 απόφαση του Γενικού Γραμ−
ματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

6. Το Α.Π. 22268/03−06−2012 έγγραφο του Υπουργεί−
ου Εσωτερικών που αναφέρεται στη συμπλήρωση των 
Επιτροπών Ελέγχου Εκλογικών Παραβάσεων.

7. Τα σχετικά έγγραφα των κομμάτων, βάσει των οποί−
ων καθορίζονται οι εκπρόσωποι τους, σε κάθε νομό της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για τη συμπλήρωση 
των εν λόγω επιτροπών και το γεγονός ότι η προθεσμία 
των τριών (3) ημερών από την έκδοση της απόφασης 
του Αρείου Πάγου για την ανακήρυξη των κομμάτων που 
έχουν καταρτίσει πλήρεις συνδυασμούς τουλάχιστον 
στο 70% των εκλογικών περιφερειών της χώρας δεν 
έχει παρέλθει μέχρι σήμερα, αποφασίζουμε:

Συμπληρώνουμε τις Τοπικές Επιτροπές Ελέγχου Εκλο−
γικών Παραβάσεων στην έδρα των νομών Ηρακλείου, 
Χανίων, Ρεθύμνου, Λασιθίου της Αποκεντρωμένης Διοί−
κησης Κρήτης, όπως αυτές είχαν συγκροτηθεί με την 
Α.Π. 6151/22−05−2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και ορίζουμε 
τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη τους, όπως πα−
ρακάτω:

Α΄ Τοπική Επιτροπή Νομού Ηρακλείου:
1. Γιαυγιωτάκη Μιχάλη, εκπρόσωπο των Ανεξάρτητων 

Ελλήνων, τακτικό μέλος της Επιτροπής.
2. Ασκορδαλάκη Μιχάλη, εκπρόσωπο του ΣΥ.ΡΙΖ.Α., 

τακτικό μέλος της Επιτροπής, που θα αναπληρώνεται 
από το Λεβέντη Ιωάννη.

3. Γαγγιολάκη Νίκο, εκπρόσωπο των Οικολόγων Πρά−
σινων, τακτικό μέλος της Επιτροπής, που θα αναπλη−
ρώνεται από το Γιώργο Βλοντάκη.

Β΄ Τοπική Επιτροπή Νομού Χανίων:
1. Κοντάκο Μιχάλη, εκπρόσωπο των Ανεξάρτητων Ελ−

λήνων, τακτικό μέλος της Επιτροπής.
2. Μπαλωμενάκη Αντώνιο του Δημητρίου, εκπρόσωπο 

του ΣΥ.ΡΙΖ.Α., τακτικό μέλος της Επιτροπής, που θα 
αναπληρώνεται από τον Καλλιτεράκη Γεώργιο.

3. Αρνέλλο Ιωάννη, εκπρόσωπο των Οικολόγων Πρά−
σινων, τακτικό μέλος της Επιτροπής

Γ΄ Τοπική Επιτροπή Νομού Ρεθύμνης:
1. Καλογεράκη Χάρη, εκπρόσωπο των Ανεξάρτητων 

Ελλήνων, τακτικό μέλος της Επιτροπής.
2. Καλομενόπουλο Νίκο του Αντωνίου, εκπρόσωπο του 

ΣΥ.ΡΙΖ.Α., τακτικό μέλος της Επιτροπής, που θα αναπλη−
ρώνεται από τον Πεσβάντη Δημήτρη του Κυριάκου.

Δ΄ Τοπική Επιτροπή Νομού Λασιθίου:
1. Σύρμο Βασίλειο, εκπρόσωπο των Ανεξάρτητων Ελ−

λήνων, τακτικό μέλος της Επιτροπής.
2. Καλιντέρη Γεώργιο, εκπρόσωπο του ΣΥ.ΡΙΖ.Α., τα−

κτικό μέλος της Επιτροπής, που θα αναπληρώνεται από 
το Δραγασάκη Χαράλαμπο του Ανδρέα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ηράκλειο, 5 Ιουνίου 2012

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02018301106120008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

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 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  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.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

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)

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

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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