Signature Not
Verified
Digitally signed by
THEODOROS MOUMOURIS
Date: 2014.07.03 21:08:52
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

23261

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1820
3 Ιουλίου 2014

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Διόρθωση σφάλματος στην 78449/20−04−2014 απόφα−
ση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1376/29−05−2014 τ.Β΄. .............. 16

Τροποποίηση της 6999/3/2−στ/6−7−2010 (ΦΕΚ 1033/Β΄/
7−7−2010) κοινής απόφασης του Προέδρου της Βου−
λής και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. ..
Καθορισμός γενικών δικαιολογητικών και διαδικασία
χορήγησης εθνικών χορηγήσεων εισόδου μακρά
διάρκειας (VISA− Τύπου D). ....................................................
Επιβολή προστίμου στον AFZALI ΜΟΧΑΜΕΤ του
EMOMEDIN .........................................................................................
Επιβολή προστίμου στον HOXHA FEJZI του
KODHEL. .................................................................................................
Επιβολή προστίμου στον AGALLIU ASTRIT του
KUJTIM. ...................................................................................................
Επιβολή προστίμου στους KOSTOVA ELENKA του
STANEVA...............................................................................................
Επιβολή προστίμου στους SKARDA KAMIL του
MIROSLAV και TODOROVA ΤΑΝΙΑ του VALKO. ...
Επιβολή προστίμου στους ALEKSANDROV SOYAN
του NIKOLOV και HRISTOV IVAN του BORISOV. .
Επιβολή προστίμου στον SKARDA KAMIL του
MIROSLAV υπήκοο Tσεχίας. .................................................
Κατανομή προσωπικού έτους 2014. .......................................
Ανάθεση μελέτης στην εταιρία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥ−
ΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» .......................................................................................
Ανάθεση έργου στην εταιρία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣ−
ΤΙΚΗ Α.Ε.» ..............................................................................................
Καθορισμός προσωρινών θέσεων εργασίας κρατου−
μένων στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυ−
λώνας. ......................................................................................................
Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκτέλεση
του έργου: «Εκτέλεση συμπληρωματικών έργων
στο λιμένα Κατακόλου: Α΄ Υποέργο: Επέκταση πα−
ραλιακού κρηπιδώματος έμπροσθεν καταστημά−
των, Β΄ Υποέργο: Επέκταση προσήνεμου μώλου
και κεντρικού προβλήτα με κατασκευή νησίδας
παραβολής». ......................................................................................
Ένταξη υπηρετούντων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου
υπαλλήλων, ΠΕ κατηγορίας, με συμβάσεις ιδιω−
τικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ), στην κα−
τηγορία Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
(Ε.ΔΙ.Π.) της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Αιγαίου. ............................................................

1

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

2

Αριθμ. 5991
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Τροποποίηση της 6999/3/2−στ/6−7−2010 (ΦΕΚ 1033/Β΄/
7−7−2010) κοινής απόφασης του Προέδρου της Βου−
λής και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 65 παρ. 6 και 103 παρ. 6
του Συντάγματος, σύμφωνα με τις οποίες το προσωπικό
της Βουλής διέπεται αποκλειστικά από τον Κανονισμό
της, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 4
και 5 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευ−
τικό, ΦΕΚ 106/Α΄/87), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 της 5665/4260/
27−8−2002 απόφασης του Προέδρου της Βουλής «Θέση
σε ισχύ του Κανονισμού Λειτουργίας Υπηρεσίας Γρα−
φείων Βουλευτών» (ΦΕΚ 1123/Β΄/28−8−2002), όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου 4 της παρ. 9
της 7876/6041/25−11−2002 απόφασης του Προέδρου της
Βουλής «Περί καθορισμού της εργασιακής σχέσης &
λοιπών θεμάτων των Ειδικών Φρουρών της Βουλής των
Ελλήνων» (ΦΕΚ 1502/Β΄/29−11−2002), όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για τη Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που
κυρώθηκε με το Άρθρο Μόνο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδι−
κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄/2005).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 184/2009 «Σύστα−
ση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός
των αρμοδιοτήτων του (ΦΕΚ 213/Α΄/2009), σε συνδυασμό
με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση
& μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση
υπηρεσιών».
6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσης
δεν προκαλείται επιβάρυνση στον Προϋπολογισμό δα−
πανών της Βουλής, αποφασίζουμε:
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Τροποποιούμε την 6999/3/2−στ/6−7−2010 (ΦΕΚ 1033/
B΄/7−7−2010) κοινή απόφαση του Προέδρου της Βουλής
και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη ως εξής:
Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 η φράση «...τουλάχι−
στον πέντε (5) ημερών,...» αντικαθίσταται από τη φράση
«...μέχρι πέντε (5) ημέρες,...».
Κατά τα λοιπά ισχύει η 6999/3/2−στ/6−7−2010 (ΦΕΚ
1033/Β΄/7−7−2010) κοινή απόφαση του Προέδρου της
Βουλής και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Ιουνίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ−ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

F
Αριθμ. Φ3497.3/ΑΠ24245
(2)
Καθορισμός γενικών δικαιολογητικών και διαδικασία
χορήγησης εθνικών χορηγήσεων εισόδου μακρά δι−
άρκειας (VISA− Τύπου D).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη της παρ. 1, του άρθρου 1, του άρθρου 5
και της παρ. 16 του άρθρου 136 Ν. 4251/2014 «Κώδικας
Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές δι−
ατάξεις» (ΦΕΚ Α΄80).
2. Τη διάταξη της παρ. 28 του άρθρου 5, των άρθρων
52, 53 και 60 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερι−
κών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3566/2007
«Κύρωση ως Κώδικα του “Οργανισμού του Υπουργείου
Εξωτερικών”» (Α΄/117).
3. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρ−
μοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄221).
4. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄141).
5. Το γεγονός ότι με την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ορισμός
Θεώρηση Μακράς διάρκειας (Εθνική θεώρηση−Visa D)
είναι η εξουσιοδότηση που χορηγείται από τις αρμόδιες
ελληνικές αρχές για την είσοδο και διαμονή πολιτών
τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια για διάστημα
που υπερβαίνει τις 90 ημέρες και μπορεί να ανέλθει έως
365 ημέρες, βάσει των αντίστοιχων εθνικών νομοθετι−
κών ρυθμίσεων ή το ενωσιακό δίκαιο για το καθεστώς
διαμονής πολιτών τρίτων χωρών.
Άρθρο 2
Αρμόδια Αρχή
Αρμόδια αρχή για την έκδοση εθνικής θεώρησης εισό−
δου είναι η Ελληνική διπλωματική ή έμμισθη Προξενική
Αρχή.

Άρθρο 3
Υποβολή και εξέταση της αίτησης
1. Ο πολίτης τρίτης χώρας που επιθυμεί να λάβει εθνι−
κή θεώρηση εισόδου μακράς διάρκειας οφείλει να πα−
ρουσιασθεί αυτοπροσώπως στην Ελληνική Διπλωματική
ή έμμισθη Προξενική Αρχή εντός της δικαιοδοσίας της
οποίας διαμένει νομίμως και
• να καταθέσει τα προβλεπόμενα γενικά δικαιολογητι−
κά που ορίζονται στην παρούσα Απόφαση και τα ειδικά
δικαιολογητικά που ορίζονται από την κοινή υπουργική
απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 136 του Ν. 4245/2014.
• να υποβληθεί σε συνέντευξη με σκοπό τη διαπίστω−
ση του σκοπού εισόδου και παραμονής στην Ελλάδα,
• να καταβάλει τα απαιτούμενα τέλη όπως ορίζονται
στην κείμενη εθνική νομοθεσία.
2. Οι Ελληνικές Διπλωματικές ή έμμισθες Προξενικές
Αρχές, που έχουν συνάψει σύμβαση συνεργασίας με
εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο
43 και το παράρτημα Χ του Κώδικα Θεωρήσεων (Κα−
νονισμός 810/2009/ΕΕ), μπορούν να του αναθέσουν, την
εκτέλεση ενός ή περισσότερων από τα καθήκοντα που
ορίζονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 43 του Κα−
νονισμού 810/2009/ΕΕ για επιλεγμένες κατά την κρίση
τους κατηγορίες εθνικών θεωρήσεων εισόδου.
3. Προκειμένου να διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν
όροι άρνησης εισόδου της παραγράφου 2 του άρθρου
4 του Ν. 4251/2014, η αρμόδια Διπλωματική και Προξε−
νική αρχή δύναται να απαιτεί την προσκόμιση επιπλέον
δικαιολογητικών.
4. Η Εθνική θεώρηση εισόδου χορηγείται ανεξάρτη−
τα από το εάν ο αιτών αλλοδαπός υπόκειται ή όχι σε
υποχρέωση θεώρησης εισόδου με βάση τον Κανονισμό
(ΕΚ) υπ’ αριθμ. 539/2001 του Συμβουλίου της ΕΕ της 15ης
Μαρτίου 2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και δεν
παρέχει στον κάτοχό της αμετάκλητο δικαίωμα εισόδου.
5. Η συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 2 της
παρούσας απόφασης και της κοινής υπουργικής από−
φασης της παρ. 1 του άρθρου 136 του Ν. 4245/2014 δεν
προδικάζει τη χορήγηση εθνικής θεώρησης μακράς δι−
άρκειας, η οποία ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα
της Διπλωματικής ή έμμισθης Προξενικής Αρχής.
Άρθρο 4
Γενικά δικαιολογητικά εθνικής θεώρησης
μακράς διάρκειας
Η θεώρηση μακράς διάρκειας (εθνική θεώρηση – Visa
D) μπορεί να χορηγηθεί υπό τις ακόλουθες γενικές προ−
ϋποθέσεις και εφόσον o αιτών αλλοδαπός υπήκοος της
τρίτης χώρας προσκομίσει στην αρμόδια Διπλωματική
ή έμμισθη Προξενική Αρχή:
• πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυ−
πο αίτησης για εθνική θεώρηση μακράς διάρκειας, συ−
νοδευόμενο από μία πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία
του αιτούντος, η οποία θα πρέπει να πληροί τις σχετικές
προδιαγραφές που τάσσονται από τον ICAO. Το έντυπο
της αίτησης ενέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, που προβλέ−
πεται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.
1599/1986 ότι τα δηλωθέντα στοιχεία είναι αληθή και τα δι−
καιολογητικά έγγραφα δεν είναι πλαστά ή παραποιημένα.
• διαβατήριο ή άλλο αναγνωρισμένο από τις αρμόδιες
ελληνικές Αρχές ταξιδιωτικό έγγραφο που πληροί τα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ακόλουθα κριτήρια: α) η ισχύς του εκτείνεται τουλάχι−
στον τρεις μήνες μετά την προβλεπόμενη ημερομηνία
αναχώρησης από την επικράτεια των κρατών−μελών της
ενισχυμένης συνεργασίας Schengen ή, σε περίπτωση
περισσότερων επισκέψεων, μετά την τελευταία προβλε−
πόμενη ημερομηνία αναχώρησης από την επικράτεια
των κρατών−μελών· ωστόσο, σε αιτιολογημένη επείγου−
σα περίσταση, η υποχρέωση αυτή δύναται να αίρεται,
β) περιέχει τουλάχιστον δύο κενές σελίδες, γ) εκδόθηκε
εντός της προηγούμενης δεκαετίας.
Σε περίπτωση μη αναγνώρισης του ταξιδιωτικού
εγγράφου από την Ελλάδα η αρμόδια Διπλωματική ή
έμμισθη Προξενική Αρχή δύναται, να χορηγήσει στον
πολίτη τρίτης χώρας εθνική θεώρηση μακράς εισόδου
σε φύλλο ενιαίου τύπου όπως καθορίζεται από τον Κα−
νονισμό (ΕΚ) αριθ. 333/2002 του Συμβουλίου, της 18ης
Φεβρουαρίου 2002, για την καθιέρωση φύλλου ενιαίου
τύπου επί του οποίου τίθεται η θεώρηση που χορηγείται
από τα κράτη μέλη στους κατόχους ταξιδιωτικών εγ−
γράφων μη αναγνωριζόμενων από το κράτος μέλος που
χορηγεί το φύλλο [Άρθρο 2 στοιχείο 8 του Κανονισμού
(ΕΚ) 810/2009 (Κώδικας Θεωρήσεων/Επίσημη Εφημερίδα
L 53, 23.02.2002].
• πιστοποιητικό ποινικού Μητρώου των αλλοδαπών
Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η ποινική κατά−
σταση του αιτούντος στην χώρα διαμονής του. Σε
περιπτώσεις όπου ο αιτών αποδεδειγμένα διαμένει
σε χώρα διαφορετική από αυτή της καταγωγής του,
για διάστημα μεγαλύτερο του έτους προ της υπο−
βολής της αίτησης θεώρησης εισόδου, η Προξενική
Αρχή δύναται, να ζητήσει επιπλέον, την προσκόμιση
ποινικού Μητρώου από την χώρα υπηκοότητας του
αλλοδαπού, εφ’ όσον η χώρα διαμονής δεν απαιτεί
ποινικό Μητρώου από την χώρα υπηκοότητας για να
χορηγήσει άδεια διαμονής.
Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική
απόφαση, ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να δι−
ακριβώνεται η συνάφεια του αδικήματος με λόγους που
δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφά−
λεια, ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται επί
μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα του αδικήματος,
η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά
του υπηκόου τρίτης χώρας.
• ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρα−
τικό ή ιδιωτικό φορέα, από το οποίο προκύπτει ότι
δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο
για τη δημόσια υγεία σύμφωνα με τα διεθνή δεδο−
μένα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) και
του ενωσιακού κεκτημένου, καθώς και άλλες λοιμώ−
δεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες
επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της
δημόσιας υγείας,
• δεν θεωρείται απειλή για τη δημόσια τάξη, την
εσωτερική ασφάλεια, τη δημόσια υγεία ή τις διεθνείς
σχέσεις και δεν είναι καταχωρισμένος ως ανεπιθύμητος
στις εθνικές βάσεις δεδομένων,
• διαθέτει ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος
ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη χορηγούμενη θεώρηση, με
την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προ−
κύψουν σε περίπτωση επαναπατρισμού για ιατρικούς
λόγους, για επείγουσα ιατροφαρμακευτική φροντίδα ή/
και έκτακτη νοσοκομειακή περίθαλψη.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Μαΐου 2014
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

F
(3)
Επιβολή προστίμου
στον AFZALI ΜΟΧΑΜΕΤ του EMOMEDIN
Με την αριθμ. 05−8/29.4.2014 καταλογιστική πράξη
του Προϊσταμένου του Τελωνείου Άρτας επιβάλλεται
στον AFZALI ΜΟΧΑΜΕΤ του EMOMEDIN και της FARIT,
Πρόστιμο ΕΥΡΩ 1.992,30 για Λαθρεμπορία Καπνικών τα
οποία κατασχέθηκαν και βρίσκονται στην αποθήκη του
Τελωνείου, σύμφωνα με τα άρθρα 118, 119Α 142,150 και
155 του Ν. 2960/2001 περί «Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα».
Ο Προϊστάμενος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΛΟΥΛΗΣ
F
(4)
Επιβολή προστίμου
στον HOXHA FEJZI του KODHEL.
Με τις αριθμ. 06−6/30.04.2014 καταλογιστική πράξη του
Προϊσταμένου του Τελωνείου Άρτας επιβάλλεται στον
HOXHA FEJZI του KODHEL υπήκοο Αλβανίας με Αρ.
Διαβατηρίου BG 2361599/2012, Πρόστιμο ΕΥΡΩ 1.723,89
για Λαθρεμπορία Καπνικών τα οποία κατασχέθηκαν
και βρίσκονται στην αποθήκη του Τελωνείου, σύμφωνα
μετά άρθρα 118, 119Α 142, 150 και 155 του Ν. 2960/2001
περί «Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα».
Ο Προϊστάμενος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΛΟΥΛΗΣ
F
(5)
Επιβολή προστίμου
στον AGALLIU ASTRIT του KUJTIM.
Με τις αριθμ. 7−4/30.04.2014 καταλογιστική πράξη
του Προϊσταμένου του Τελωνείου Άρτας επιβάλλεται
στον AGALLIU ASTRIT του KUJTIM υπήκοο Αλβανίας με
Α.Φ.Μ. 109898913 και Αρ. Διαβατηρίου BD 4759265/2012,
Πρόστιμο ΕΥΡΩ 3.990,81 για Λαθρεμπορία Καπνικών τα
οποία κατασχέθηκαν και βρίσκονται στην αποθήκη του
Τελωνείου, σύμφωνα μετά άρθρα 118, 119Α 142, 150 και
155 του Ν. 2960/2001 περί «Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα».
Ο Προϊστάμενος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΛΟΥΛΗΣ
F
(6)
Επιβολή προστίμου
στους KOSTOVA ELENKA του STANEVA.
Με τις αριθμ. 11−4 και 14−9/07.05.2014 καταλογιστικές
πράξεις του Προϊσταμένου του Τελωνείου Άρτας επι−
βάλλεται: στην KOSTOVA ELENKA του STANEVA υπήκοο
Βουλγαρίας με Αρ. Ταυτότητος: 640469026/28.06.2012,
Πρόστιμο ΕΥΡΩ 3.711,09 συν τέλη χαρτ/μου και ΟΓΑ 2,4%
για Λαθρεμπορία Καπνικών τα οποία κατασχέθηκαν
και βρίσκονται στην αποθήκη του Τελωνείου, σύμφωνα
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μετά άρθρα 118, 119Α 142, 150 και 155 του Ν. 2960/2001
περί «Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα».
Ο Προϊστάμενος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΛΟΥΛΗΣ
F
(7)
Επιβολή προστίμου στους SKARDA KAMIL
του MIROSLAV και TODOROVA ΤΑΝΙΑ του VALKO.
Με την αριθμ. 10−6/6/5/2014 καταλογιστική πράξη του
Προϊσταμένου του Τελωνείου Άρτας επιβάλλεται:
1) στον SKARDA KAMIL του MIROSLAV υπήκοο Τσεχίας
με Αρ. Διαβατηρίου: 45060264/22.07.1998 και 2) στην
TODOROVA ΤΑΝΙΑ του VALKO υπήκοο Βουλγαρίας,
Πρόστιμο ΕΥΡΩ 2.010,06 προσωπικά και αλληλέγγυα
υπόχρεοι για Λαθρεμπορία Καπνικών τα οποία κατα−
σχέθηκαν και βρίσκονται στην αποθήκη του Τελωνεί−
ου,σύμφωνα με τα άρθρα 118, 119Α 142,150 και 155 του
Ν. 2960/2001 περί «Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα».
Ο Προϊστάμενος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΛΟΥΛΗΣ
F
(8)
Επιβολή προστίμου στους ALEKSANDROV SOYAN
του NIKOLOV και HRISTOV IVAN του BORISOV.
Με την αριθμ. 09−0/6/5/2014 καταλογιστική πράξη
του Προϊσταμένου του τελωνείου Άρτας επιβάλλεται:
1) στον ALEKSANDROV SOYAN του NIKOLOV υπήκοο
Βουλγαρίας με Αρ. Ταυτότητος: 173482903/15.01.2008 και
2) στον HRISTOV IVAN του BORISOV υπήκοο Βουλγαρί−
ας με Αρ. Ταυτότητας: 127889140/04.07.2007, Πρόστιμο
ΕΥΡΩ 1.500,00 προσωπικά και αλληλέγγυα υπόχρεοι για
Λαθρεμπορία Πετρελαίου τα οποία κατασχέθηκαν και
βρίσκονται στην αποθήκη του Τελωνείου, σύμφωνα με
τα άρθρα 118, 119Α 142,150 και 155 του Ν. 2960/2001 περί
«Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα».
Ο Προϊστάμενος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΛΟΥΛΗΣ
F
(9)

οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση
της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α΄/15−3−2010), όπως
ισχύουν, και τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου
του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α΄/2012).
2. Την υπ’ αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/01−3−2011 (ΦΕΚ
323/Β΄/1−3−2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προτεραιοτή−
των και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.
3. Το υπ’ αριθμ. 17537/Δ1.3324/29−5−2014 έγγραφο του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό−
νοιας.
4. Το υπ’ αριθμ. Δ9/Α/13954/6281/14−5−2014 έγγραφο
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
5. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη−
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 1
του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009.
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
Την κατανομή προσωπικού έτους 2014, ως εξής:
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ στην υπηρεσία από καθεστώς προσυντα−
ξιοδοτικής διαθεσιμότητας σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ.
3354/2013 απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ:
Ι. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας
• Δημητρακά Ευθαλία σε θέση κλάδου TE Υγείας
Πρόνοιας
II. Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
• Αγγελίδης Κωνσταντίνος σε θέση κλάδου ΤΕ5 Πο−
λιτικών Δομικών Έργων
• Ψηλομανουσάκη Ελένη σε θέση κλάδου ΤΕ3 Τηλε−
πικοινωνιακών
• Αγκυρίδου Ευαγγελία σε θέση κλάδου ΔΕ6 Δακτυ−
λογράφων −Στενογράφων
• Παυλάκος Περικλής σε θέση κλάδου ΔΕ9 Προγραμ−
ματιστών Η/Υ
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Επιβολή προστίμου στον SKARDA KAMIL
του MIROSLAV υπήκοο Tσεχίας.

Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014

Με την αριθμ. 08−2/30/4/2014 καταλογιστική πράξη του
Προϊσταμένου του Τελωνείου Άρτας επιβάλλεται στον
SKARDA KAMIL του MIROSLAV υπήκοο Tσεχίας με Αρ.
Διαβατηρίου: 45060264/1998, Πρόστιμο ΕΥΡΩ 1.500,00
για Λαθρεμπορία Καπνικών τα οποία κατασχέθηκαν
και βρίσκονται στην αποθήκη του Τελωνείου, σύμφωνα
με τα άρθρα 118, 119Α 142, 150 και 155 του Ν. 2960/2001
περί «Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα».

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ο Προϊστάμενος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΛΟΥΛΗΣ
F
(10)
Αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/396/οικ.15455
Κατανομή προσωπικού έτους 2014.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του
άρθρου 11 του Ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής

F
Αριθμ. 2286

(11)
Ανάθεση μελέτης στην εταιρία
«ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Την περίπτωση α΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του
Ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104/Α΄/4−6−1996), όπως έχει αντικα−
τασταθεί με την παρ. 15 του άρθρου 3 του Ν. 2479/1997
(ΦΕΚ 67/Α΄/6−5−1997) και την παρ. 1 του άρθρου 31 του
Ν. 2664/1998 (ΦΕΚ 275/Α΄/3−12−1998).
2) Την περίπτωση β΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του
Ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104/Α΄/4−6−1996) όπως έχει αντικατα−
σταθεί με την παρ. 15 του άρθρου 3 του Ν. 2479/1997
(ΦΕΚ 67/Α΄/6−5−1997) και την περίπτωση β΄ της παρ. 5
του άρθρου 21 του Ν. 2521/1997 (ΦΕΚ 174/Α΄/1−9−1997).

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
3) Την περίπτωση γ΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του
Ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104/Α΄/4−6−1996) όπως έχει αντικατα−
σταθεί με την περίπτωση γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 21
του Ν. 2521/1997 (ΦΕΚ 174/Α΄/1−9−1997) και έχει συμπλη−
ρωθεί με την παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν. 2664/1998
(ΦΕΚ 275/Α΄/3−12−1998).
4) Την περίπτωση ιβ΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του
Ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104/Α΄/4−6−1996) όπως έχει προστεθεί
με την παρ. 6 του άρθρου 60 του Ν. 3160/2003 (ΦΕΚ
165/Α΄/30−6−2003).
5) Το άρθρο 132 του Ν. 4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α΄/
11−10−2013) για τη συγχώνευση των εταιριών Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ.
Α.Ε., ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. και Ο.Σ.Κ. Α.Ε..
6) Την υπ’ αριθμ. 205/2004 γνωμοδότηση του Γ΄ Τμή−
ματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
7) Την υπ’ αριθμ. 166/22−1−2010 γνωμοδότηση του Νο−
μικού Συμβούλου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφά−
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
8) Το υπ’ αριθμ. 26880/05−06−2014 έγγραφο της Προ−
ϊσταμένης Διεύθυνσης του Καταστήματος Κράτησης
Κορυδαλλού.
9) Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Αναθέτουμε στην Εταιρία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.»:
Την μελέτη: α) για την διαμόρφωση αίθουσας επισκε−
πτηρίου σε διαθέσιμο χώρο του Τμήματος Γυναικών
του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού β) για την
διαμόρφωση πρόσθετου προαυλίου χώρου στο Τμήμα
Γυναικών του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Ιουνίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
Αριθμ. 2285

(12)
Ανάθεση έργου στην εταιρία
«ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Την περίπτωση α΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του
Ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104/Α΄/4−6−1996), όπως έχει αντικα−
τασταθεί με την παρ. 15 του άρθρου 3 του Ν. 2479/1997
(ΦΕΚ 67/Α΄/6−5−1997) και την παρ. 1 του άρθρου 31 του
Ν. 2664/1998 (ΦΕΚ 275/Α΄/3−12−1998).
2) Την περίπτωση β΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του
Ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104/Α΄/4−6−1996) όπως έχει αντικατα−
σταθεί με την παρ. 15 του άρθρου 3 του Ν. 2479/1997
(ΦΕΚ 67/Α΄/6−5−1997) και την περίπτωση β΄ της παρ. 5
του άρθρου 21 του Ν. 2521/1997 (ΦΕΚ 174/Α΄/1−9−1997).
3) Την περίπτωση γ΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του
Ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104/Α΄/4−6−1996) όπως έχει αντικατα−
σταθεί με την περίπτωση γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 21
του Ν. 2521/1997 (ΦΕΚ 174/Α΄/1−9−1997) και έχει συμπλη−
ρωθεί με την παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν. 2664/1998
(ΦΕΚ 275/Α΄/3−12−1998).
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4) Την περίπτωση ιβ΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του
Ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104/Α΄/4−6−1996) όπως έχει προστεθεί
με την παρ. 6 του άρθρου 60 του Ν. 3160/2003 (ΦΕΚ
165/Α΄/30−6−2003).
5) Το άρθρο 132 του Ν. 4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α΄/
11−10−2013) για τη συγχώνευση των εταιριών Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ.
Α.Ε., ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. και Ο.Σ.Κ. Α.Ε.
6) Την υπ’ αριθμ. 205/2004 γνωμοδότηση του Γ΄ Τμή−
ματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
7) Την υπ’ αριθμ. 166/22−1−2010 γνωμοδότηση του Νο−
μικού Συμβούλου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφά−
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
8) Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Αναθέτουμε στην εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
Α.Ε» τη: Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλα−
βή του έργου «Άμεση και πλήρης αποκατάσταση των
ζημιών που προκλήθηκαν από το σεισμό της 24/5/2014
στο Ειρηνοδικείου Λήμνου».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Ιουνίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
Αριθμ. 52943
(13)
Καθορισμός προσωρινών θέσεων εργασίας κρατουμέ−
νων στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνας.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΕΓΚΛΗΜ. ΚΑΙ ΣΩΦΡΩΝ. ΑΓΩΓΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 40, 41, 43, παρ. 3 και 46
παρ. 2 του Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ 291/τ.Α΄) «Σωφρονιστικός
Κώδικας».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 107/2001 (ΦΕΚ Α΄/97) «Ευ−
εργετικός υπολογισμός ημερών ποινής καταδίκων και
υποδίκων για εργασία ή απασχόληση σε προγράμματα
ή σπουδές» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με
τα Π.Δ. 378/2001 (ΦΕΚ Α΄/252), 333/2003 (ΦΕΚ Α΄/285),
75/2005 (ΦΕΚ Α΄/114) και 240/2007 (ΦΕΚ Α΄/283).
3. Τις διατάξεις της παρ. 59 του άρθρου 3 της αριθμ.
56568/25.5.2004 (ΦΕΚ Β΄842) απόφασης του Υπουργού
Δικαιοσύνης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού
Δικαιοσύνης στο Γενικό Γραμματέα, στους Γενικούς Δι−
ευθυντές ...», όπως ισχύει.
4. Την αριθ. 7/5−6−2014 πρόταση του Πενταμελούς
Συμβουλίου Εργασίας Κρατουμένων του Ειδικού Κατα−
στήματος Κράτησης Νέων Αυλώνα καθώς και το αριθ.
7054/16−6−2014 έγγραφο της Προϊσταμένης της Διεύ−
θυνσης του εν λόγω Καταστήματος.
5. Την ανάγκη συγκρότησης έκτακτου συνεργείου
δεκαπέντε (15) θέσεων για την πραγματοποίηση οικο−
δομικών και τεχνικών εργασιών, λόγω παλαιότητας των
κτιριακών εγκαταστάσεων του Ε.Κ.Κ.Ν. Αυλώνα.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε δέκα πέντε (15) προσωρινές θέσεις ερ−
γασίας κρατουμένων (πέραν των τακτικών), στο Ειδικό
Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα, για το χρονικό
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διάστημα από 1−7−2014 έως 31−1−2016, για τη συγκρότηση
νέου έκτακτου συνεργείου οικοδομικών και τεχνικών
εργασιών, προκειμένου να αντιμετωπίζονται τα προ−
βλήματα συντήρησης και αποκατάστασης φθορών των
κτιριακών εγκαταστάσεων του Καταστήματος από ενή−
λικες κρατούμενους, που μετάγονται από Καταστήματα
Κράτησης Ενηλίκων, επειδή διαθέτουν την κατάλληλη
τεχνική γνώση καθώς και από νεαρούς κρατούμενους
μετά τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας τους
για την κάλυψη τυχόν κενών θέσεων.
Οι κρατούμενοι, που θα τοποθετηθούν για εργασία
στις ανωτέρω θέσεις, δικαιούνται ευεργετικό υπολο−
γισμό ημερών εργασίας, σύμφωνα με τους όρους και
τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων του άρθρου
1 του Π.Δ. 378/2001 (ΦΕΚ Α΄/252) «Τροποποίηση του
Π.Δ. 342/2000 (ΦΕΚ 296/Α΄) περί αύξησης του ανώτα−
του ορίου του ευεργετικού υπολογισμού ημερών ποινής
καταδίκων και υποδίκων λόγω εργασίας» και του Π.Δ.
107/2001 (ΦΕΚ 97/Α΄) « Ευεργετικός υπολογισμός ημερών
ποινής καταδίκων και υποδίκων για εργασία ή απασχό−
ληση σε προγράμματα ή σπουδές», όπως ισχύει σήμερα.
Μετά το πέρας εκτέλεσης των ως άνω εργασιών, παύ−
ει να ισχύει η παρούσα απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Ιουνίου 2014
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΤΣΙΓΑΡΑΚΗ
F
Αριθμ. 8221.Τ59/06/14
(14)
Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκτέλεση του
έργου: «Εκτέλεση συμπληρωματικών έργων στο λι−
μένα Κατακόλου: Α΄ Υποέργο: Επέκταση παραλιακού
κρηπιδώματος έμπροσθεν καταστημάτων, Β΄ Υποέρ−
γο: Επέκταση προσήνεμου μώλου και κεντρικού προ−
βλήτα με κατασκευή νησίδας παραβολής».
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. Το 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 υπ’ 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. Την αρ. πρ. 8221.Τ59/01/14/28−01−2014 σύμφωνη γνώμη
της Υπηρεσίας μας επί της εκτέλεσης του έργου: «Εκτέ−
λεση συμπληρωματικών Έργων στο λιμένα Κατακόλου».
ι. Το αρ. πρ. 191/03−04−2014 έγγραφο Δημοτικού Λιμε−
νικού Ταμείου Πύργου.
ια. Το αρ. πρ. 8221.Τ59/03/14/11−04−2014 έγγραφό μας.
ιβ. Το αρ. πρ. 250/30−04−2014 έγγραφο Δημοτικού Λι−
μενικού Ταμείου Πύργου με συνημμένη την υπ. αριθμ.
42/28−03−2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
του και το αρ. πρ. 122099/2255/06−05−2014 έγγραφο της
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενό−
τητας Ηλείας.
ιγ. Την αρ. πρ. 8221.Τ59/04/14/09−05−2014 απόφαση Υ.Ν.Α.
(ΦΕΚ Β΄/1273) περί ορισμού αποφαινομένων οργάνων για
την εκτέλεση του έργου: «Εκτέλεση συμπληρωματικών
έργων στο λιμένα Κατακόλου: Α΄ Υποέργο: Επέκταση
παραλιακού κρηπιδώματος έμπροσθεν καταστημάτων,
Β΄ Υποέργο: Επέκταση προσήνεμου μώλου και κεντρικού
προβλήτα με κατασκευή νησίδας παραβολής».
ιδ. Το αρ. πρ. 141993/2688/27−05−2014 (ορθή επανάληψη)
έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφε−
ρειακής Ενότητας Ηλείας.
ιε. Το αρ. πρ. 387/12−06−2014 έγγραφο Δημοτικού Λι−
μενικού Ταμείου Πύργου.
ιστ. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζει:
1. Ορίζουμε για την εκτέλεση του έργου: «Εκτέλεση
συμπληρωματικών έργων στο λιμένα Κατακόλου: Α΄
Υποέργο: Επέκταση παραλιακού κρηπιδώματος έμπρο−
σθεν καταστημάτων, Β΄ Υποέργο: Επέκταση προσήνεμου
μώλου και κεντρικού προβλήτα με κατασκευή νησίδας
παραβολής», προϋπολογισμού 9.856.910,57 ευρώ, μη συ−
μπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (ήτοι σύνολο 12.124.000,00
ευρώ) τους κάτωθι:
− Προϊσταμένη Αρχή του έργου είναι ο Προϊστάμενος
της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής
Ενότητας Ηλείας, με την επιφύλαξη της παρ. 2, του άρ−
θρου 3 του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ Α΄ 26), στην οποία ορίζονται
οι αρμοδιότητες που ασκούνται, ως Προϊσταμένη Αρχή,
από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα
− Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου είναι το Τμήμα
Συγκοινωνιακών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας
Ηλείας που εδρεύει στον Πύργο.
2. Η ανωτέρω (ιγ) σχετική απόφαση παύει να ισχύει.
3. Για την εκτέλεση του έργου απαιτούνται όλες οι
προβλεπόμενες άδειες και εγκρίσεις, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 17 Ιουνίου 2014
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής
και Ναυτιλιακών Επενδύσεων
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
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Αριθμ. 3762
(15)
Ένταξη υπηρετούντων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου υπαλ−
λήλων, ΠΕ κατηγορίας, με συμβάσεις ιδιωτικού δι−
καίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ), στην κατηγορία Ερ−
γαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) της
Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Αιγαίου.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Της διατάξεις του Π.Δ. 83/84 (ΦΕΚ Α΄/31) «Ίδρυση
Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πα−
νεπιστημίου Θεσσαλίας».
2. Την υπ’ αρ. Φ.120.61/58/Β2/67211/24.08.2010 (ΦΕΚ
Γ΄/779) πράξη της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μά−
θησης και Θρησκευμάτων με την οποία διαπιστώνεται
η εκλογή πρυτανικών αρχών με θητεία έως 31.08.2014.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 2 του Ν. 4076/2012
(ΦΕΚ Α΄/195) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανώτατων Εκπαιδευ−
τικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις των άρθρων 29 και 79 του Ν. 4009/2011
(ΦΕΚ Α΄/159) «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση Ποιότητας
των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαι−
δευτικών Ιδρυμάτων» σε συνδυασμό με τις διατάξεις
του άρθρου 39 παρ. 21 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α΄/193)
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις».
5. Τις διατάξεις της παραγράφου 3, περ. 5 του άρθρου
68 του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α΄/32) «Διοικητικά μέτρα, δια−
δικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής
και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων,
των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των
ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
6. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 55
του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ Α΄/118) «Άσκηση εμπορικών δρα−
στηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις».
7. Τις με αριθμό πρωτοκόλλου 823/26.02.2014,
832/10.03.2014 και 847/21.03.2014 αιτήσεις των Χρήστου
Βασιλάκου, Χρήστου Μπακάλη και Όλγας Ρούσσου για
ένταξη σε θέση Ε.ΔΙ.Π. της Σχολής Κοινωνικών Επιστη−
μών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
8. Το γεγονός ότι ο Βασιλάκος είναι κάτοχος διδα−
κτορικού διπλώματος του Τμήματος Περιβάλλοντος της
Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Αρ.
διπλώματος: 65/2007).
9. Το γεγονός ότι ο Μπακάλης είναι κάτοχος διδα−
κτορικού διπλώματος του Τμήματος Κοινωνιολογίας
της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Αιγαίου (Αρ. διπλώματος: 1/2007).
10. Το γεγονός ότι η Ρούσσου είναι κάτοχος διδακτορι−
κού διπλώματος του Τμήματος Γεωγραφίας της Σχολής
Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Αρ.
διπλώματος: 25/2013)
11. Τις με αριθμό πρωτοκόλλου 917/13.05.2014 (ΑΔΑ:
ΒΙΦΣ469Β7Λ−ΩΥ7), 918/13.05.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦ8469Β7Λ−
ΗΜΑ) και 919/13.05.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦΣ469Β7Λ−5Φ0) αποφά−

σεις του Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών
για τον ορισμό τριμελών επιτροπών.
12. Τις με αριθμό πρωτοκόλλου 940/20.05.2014,
950/26.05.2014 και 971/03.06.2014 εισηγήσεις των τριμε−
λών επιτροπών.
13. Την απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Κοινω−
νικών Επιστημών (αρ. συνεδρίασης 8/20.05.2014).
14. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄/112) «Ενί−
σχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα
ΔΙΑΥΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις», αποφασίζει:
την ένταξη των παρακάτω υπηρετούντων στο Ίδρυμα
υπαλλήλων με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου (ΙΔΑΧ), κατηγορίας ΠΕ, στην κατηγορία Εργα−
στηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), με αυτοδί−
καια μετατροπή των θέσεων τους σε αντίστοιχες θέσεις
των προβλεπομένων στο άρθρο 29 του Ν. 4009/2011
μελών κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π., διατηρώντας την κατά το
χρόνο της ένταξής τους βαθμολογική και μισθολογική
κατάσταση έως την έκδοσή του κατά τις διατάξεις της
παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011 Προεδρικού
διατάγματος, επειδή είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώ−
ματος με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με τα
γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Πανεπιστήμιο
Αιγαίου, ως ακολούθως:
Α/Α

ΟΝΟΜΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΧΟΛΗ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

1

Βασιλάκος Χρήστος
του Γεωργίου

Π.Ε.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Γεωπληροφορική
και Φυσική
Γεωγραφία

2

Μπακάλης Χρήστος
του Βλάσιου

Π.Ε.

Κοινωνιολογία
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
του Πολιτισμού και
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Πολιτισμικά Δίκτυα

3

Ρούσσου Όλγα του
Νικολάου

Π.Ε.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Φυσική
Γεωγραφία−
Περιβάλλον

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μυτιλήνη, 16 Ιουνίου 2014
Ο Πρύτανης
ΠΑΡΙΣ Α. ΤΣΑΡΤΑΣ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(16)
Στην αριθμ 78449/Ε5/20.4.2014 απόφαση του Υπουρ−
γού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 1376/29−05−2014 τ.Β΄ στη σελίδα 19321 στην
ημερομηνία υπογραφής της απόφασης διορθώνεται
το εσφαλμένο: «Μαρούσι, 20 Απριλίου 2014»
στο ορθό: «Μαρούσι, 20 Μαΐου 2014».
(Από το Υπουργείο Παιδείας
και Θρησκευμάτων)
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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€

−

-

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

Δ΄

110 €

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
2.250 €

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

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
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