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ψηφίων οδηγών, των βοηθών εξεταστών και των
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Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη δι−
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Δικτύων, που αφορά στην εγκατάσταση γραφεί−
ου στην Ελλάδα της Εταιρείας «SEA POWER
(CYPRUS) LIMITED», που εδρεύει στη Κύπρο, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του νόμου 89/1967, όπως
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστά−
θηκε με το Ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄)....................
Προσκόμιση και χονδρική πώληση προϊόντων τομέα
αλιείας στις Ιχθυόσκαλες του Δημοσίου ................
Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 246521/21.4.2010 (ΦΕΚ 509/
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/33204/0022
(1)
Καθορισμός της αποζημίωσης των εξεταστών υποψη−
φίων οδηγών, των βοηθών εξεταστών και των Επι−
θεωρητών Ελεγκτών του Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 4024/2011 «Συντα−
ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρα−
τηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ 226/Α΄).

β) Του π.δ. 293/1999 «Οργανισμός του Υπουργείου
Μεταφορών και Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 263/Α΄), όπως τρο−
ποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα π.δ. 100/2002,
59/2003, 99/2005 και 186/2007 και τους Ν. 3897/2010,
4053/2012 και 4111/2013.
γ) Της παρ. 4 του άρθρου 16 του Ν. 2592/1998 «Ανα−
προσαρμογή συντάξεων πολιτικών συνταξιούχων κ.λπ.»
(ΦΕΚ 57/Α΄), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 17 του
άρθρου 10 του Ν. 2898/2001 (ΦΕΚ 71/Α΄) και την παρ.9
του άρθρου ενδέκατου του Ν. 3082/2002 (ΦΕΚ 316/Α΄).
2. Τις αποφάσεις με αριθμούς:
α) 58930/480/15−04−1999 του Υπουργού Μεταφορών
και Επικοινωνιών με θέμα «Άδειες Οδήγησης αυτοκι−
νήτων, μοτοσικλετών και τετρακύκλων» (ΦΕΚ 526/Β΄),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) 2/97612/0022/02−01−2012 των Υπουργών Οικονομικών
και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα «Κα−
θορισμός της αποζημίωσης των εξεταστών υποψηφίων
οδηγών και των βοηθών εξεταστών» (ΦΕΚ 1/Β΄).
γ) 552/88/7−1−2013 του αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
με θέμα «Εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μο−
τοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων» (ΦΕΚ 4/Β΄).
3. Την αριθ.Υ48/9.7.2012 (ΦΕΚ 2105/Β΄) απόφαση του
Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».
4. Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή των διατάξεων
της απόφασης αυτής, προκύπτει δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγω−
νιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Φο−
ρέας 35−710 και ΚΑΕ 0579), ύψους 5.760.000 € για το
έτος 2013 και για κάθε επόμενο έτος, αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε την αποζημίωση για τους υπαλλήλους
που προβλέπονται από την παρ.4 του άρθρου 16 του
Ν. 2592/1998, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 17 του
άρθρου 10 του Ν. 2898/2001 και την παρ.9 άρθρου εν−
δέκατου του Ν. 3082/2002 και ισχύει ως εξής:
α) των υπαλλήλων που έχουν δικαίωμα, σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις, να συμμετέχουν στο έργο της
δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς, όλων των
κατηγοριών αδειών οδήγησης, στο ποσό των σαράντα
ευρώ (40 ευρώ) ανά ημέρα ελέγχου και μέχρι του ποσού
των διακοσίων σαράντα ευρώ (240 ευρώ) μηνιαίως,
β) των υπαλλήλων που συμμετέχουν στα συνεργεία
εκτέλεσης βοηθητικού έργου, στο ποσό των είκοσι πέ−
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ντε (25) ευρώ ανά ημέρα ελέγχου και μέχρι του ποσού
των εκατόν πενήντα (150) ευρώ μηνιαίως και
γ) των επιθεωρητών ελεγκτών του Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε., που
διενεργούν επιθεωρήσεις και ελέγχους της εκπαίδευσης
και της εξέτασης των υποψηφίων οδηγών, στο ποσό
των σαράντα ευρώ (40 ευρώ) ανά ημέρα ελέγχου και
μέχρι του ποσού των διακοσίων σαράντα ευρώ (240
ευρώ) μηνιαίως.
2. Το έργο της πρακτικής εξέτασης και το βοη−
θητικό έργο, καθώς και ο έλεγχος της εξέτασης
υποψηφίων οδηγών πραγματοποιείται μετά τη λήξη
του κανονικού ωραρίου εργασίας των υπηρεσιών και
εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή
απασχόληση.
3. Το οριζόμενο με την παρούσα απόφαση ποσό κα−
ταβάλλεται υπό τον όρο ότι: α) ο αριθμός των συμμε−
τοχών κάθε υπαλλήλου καθώς και του κάθε επιθεωρητή
ελεγκτή του Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε., στην πρακτική εξέταση, δεν θα
είναι μικρότερος των έξι (6) μηνιαίως, και β) ο αριθμός
των συμμετοχών κάθε υπαλλήλου στα συνεργεία εκτέ−
λεσης του βοηθητικού έργου δεν θα είναι μικρότερος
των έξι (6) μηνιαίως, και οι ώρες συμμετοχής δεν θα
είναι λιγότερες των είκοσι (20).
Σε περίπτωση μικρότερου αριθμού συμμετοχών τα
παραπάνω ποσά περιορίζονται αναλόγως.
Οι εξεταστές−υπάλληλοι καθώς και οι επιθεωρητές
ελεγκτές του Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε. υποχρεούνται, όταν υπάρχουν
υπηρεσιακές ανάγκες, να πραγματοποιούν και περισ−
σότερες των έξι (6) συμμετοχών. Για τις πέραν του
αριθμού των έξι (6) συμμετοχών στο έργο της πρακτι−
κής εξέτασης των υποψηφίων οδηγών και των έξι (6)
συμμετοχών και των είκοσι (20) ωρών μηνιαίως στα
συνεργεία εκτέλεσης του βοηθητικού έργου, δεν κα−
ταβάλλεται αποζημίωση.
Σε περίπτωση άρνησης συμμετοχής υπαλλήλου στις
εξετάσεις υποψηφίων οδηγών ή στα συνεργεία του
βοηθητικού έργου, πέραν των παραπάνω αναφερό−
μενων συμμετοχών ωρών, αντίστοιχα, εφόσον οι ανά−
γκες της υπηρεσίας το απαιτούν, θα αποκλείεται για
ένα μήνα. Σε περίπτωση υποτροπής, εντός του ιδίου
έτους, ο υπάλληλος αποκλείεται από τις εξετάσεις ή
από το βοηθητικό έργο επί τρίμηνο. Σε περίπτωση και
δεύτερης υποτροπής, εντός διετίας από την πρώτη
υποτροπή ο υπάλληλος αποκλείεται οριστικά από το
παραπάνω έργο.
Η απόφαση αποκλεισμού των υπαλλήλων απ' τις εξε−
τάσεις ή το βοηθητικό έργο, γίνεται με απόφαση του
οικείου Περιφερειάρχη για τους υπαλλήλους της Πε−
ριφέρειας ή του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο−
μών, Μεταφορών και Δικτύων για τους υπαλλήλους του
Υπουργείου.
Η υπ’ αριθμ. 2/97612/0022/02−01−2012 κοινή υπουργική
απόφαση καταργείται.
Η απόφαση αυτή, που ισχύει από την ημερομηνία δη−
μοσίευσής της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Μαΐου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Αριθμ. 303/0056
(2)
*Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διε−
νέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε Πράξεις/Υποέργα του
E.Π. ΑΛΙΕΙΑ/ ETΑ, στο πλαίσιο του ΕΣΣΑΑΛ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρ. 15 και 16 του Ν. 3614/2007
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών πα−
ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013»
(ΦΕΚ Α΄ 267).
2. Τις διατάξεις του άρθρ. 10, παρ. 6 και 7 του
Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση
της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013 και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 53).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 3492/2006
«Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση
της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού
Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 210).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 του Ν. 4024/
27−10−2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο −
βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής
στρατηγικής 2012−2015». (ΦΕΚ Α΄ 40/226/27−10−2011).
5. Την υπ’ αριθμ. 2/49837/0004/2−7−2008 (ΦΕΚ Β΄ 1334)
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων και ρύθμιση θεμάτων λει−
τουργίας της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (άρ−
θρο 15 Ν. 3614/2007)».
6. Την υπ’ αριθμ. 2/49840/0004/2−7−2008 (ΦΕΚ Β΄ 1334)
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
σχετικά με την κατανομή των αρμοδιοτήτων των υπο−
στηρικτικών της ΕΔΕΛ Διευθύνσεων Προγραμματισμού
και Ελέγχων κλπ (Δ51 και Δ56).
7. Την υπ’ αριθμ. 2/46430/0004/24−7−2012 (ΦΕΚ Β΄
2183) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομι−
κών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να
υπογράφουν «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στο
Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων
και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομι−
κής Πολιτικής/ Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του
Υπουργείου Οικονομικών» (Άρθρο 2, στοιχ. Β, παρ. 2,
περιπτ. ιβ).
8. Την υπ’ αριθμ. 2/78378/0022/29−12−2011 απόφαση
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός
αποζημίωσης στις ελεγκτικές ομάδες της παρ. 8 του
άρθρου 16 του Ν. 3614/2007». (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 20/19−1−2012).
9. Την υπ’ αριθμ. 2/39054/0022/08/18−8−2009 απόφαση
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός
του ύψους εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων
μετακίνησης των μετακινούμενων προσώπων με τα άρ−
θρα 15 και 16 του Ν. 3614/2007» (ΦΕΚ Β΄ 1850/03.09.2009),
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2/33481/0022/
27−4−2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Δαπά−
νες Μετακινήσεων» (ΦΕΚ Β΄/1069/31−5−2011).
10. Το ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της
εφαρμογής Ε.Δ.ΕΛ. για το έτος 2013.
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11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης προκαλείται, δαπάνη 485.80 € για την αμοιβή
των ελεγκτών, πλέον εργοδοτικών εισφορών, η οποία
βαρύνει τις πιστώσεις του Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων
(Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της εφαρμογής της
ΕΔΕΛ − Υποπρόγραμμα Β΄).
12. Την εγκεκριμένη στην αρ. 532/31−01−2013 συνεδρί−
αση της ΕΔΕΛ Στρατηγική Ελέγχων και το εγκεκρι−
μένο στην αρ. 532/31−05−2013 συνεδρίαση Πρόγραμμα
Ελέγχων για την ελεγκτική περίοδο 01/07/2012 έως
30/06/2013, αποφασίζουμε:
1. Συστήνουμε Ομάδα για τη διενέργεια ελέγχου:
1) στο υποέργο «Διάλυση αλιευτικού σκάφους ΑΠΟΣ−
ΤΟΛΟΣ Κ Ν212 ΑΜΑΣ GRC000036242» (κωδ. 1) της πρά−
ξης «Διάλυση αλιευτικού σκάφους ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Κ Ν212
ΑΜΑΣ GRC000036242» (κωδ. 173192) (Δικαιούχος: «ΙΩ−
ΑΝΝΗΣ ΚΟΥΛΙΑΣ») στο πλαίσιο του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ / ΕΤΑ,
του ΕΣΣΑΑΛ.
2) στο υποέργο «Διάλυση αλιευτικού σκάφους ΤΑ ΤΡΙΑ
ΑΔΕΛΦΙΑ Λ3006 ΑΜΑΣ GRC000602541» (κωδ. 1) της πρά−
ξης «Διάλυση αλιευτικού σκάφους ΤΑ ΤΡΙΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
Λ3006 ΑΜΑΣ GRC000602541» (κωδ. 173276) (Δικαιούχος:
«ΙΩΑΚΕΙΜ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑΣ») στο πλαίσιο του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ/
ΕΤΑ, του ΕΣΣΑΑΛ.
3) στο υποέργο «Διάλυση αλιευτικού σκάφους ΠΟΠΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ Λ753 ΑΜΑΣ GRC000014396» (κωδ. 1) της
πράξης «Διάλυση αλιευτικού σκάφους ΠΟΠΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Λ753 ΑΜΑΣ GRC000014396» (κωδ. 173048) (Δικαιούχος:
«ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΥΤΕΡΑΚΟΣ») στο πλαίσιο του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ/
ΕΤΑ, του ΕΣΣΑΑΛ.
4) στο υποέργο «Διάλυση αλιευτικού σκάφους ΚΩΝ−
ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ Ν65 ΑΜΑΣ GRC000028159»
(κωδ. 1) της πράξης «Διάλυση αλιευτικού σκάφους ΚΩΝ−
ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ Ν65 ΑΜΑΣ GRC000028159» (κωδ.
179135) (Δικαιούχος: «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΑΠΗΣ») στο πλαίσιο
του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ / ΕΤΑ, του ΕΣΣΑΑΛ.
5) στο υποέργο «Διάλυση αλιευτικού σκάφους ΚΑ−
ΠΕΤΑΝ ΘΕΜΕΛΗΣ Ν79 ΑΜΑΣ GRC000035225» (κωδ. 1)
της πράξης «Διάλυση αλιευτικού σκάφους ΚΑΠΕΤΑΝ
ΘΕΜΕΛΗΣ Ν79 ΑΜΑΣ GRC000035225» (κωδ. 173330) (Δι−
καιούχος: «ΚΟΥΦΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ & ΚΟΥΦΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ»)
στο πλαίσιο του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ / ΕΤΑ, του ΕΣΣΑΑΛ.
6) στο υποέργο «Διάλυση αλιευτικού σκάφους ΕΜΜΑ−
ΝΟΥΗΛ Ν674 ΑΜΑΣ GRC0000183 81» (κωδ. 1) της πράξης
«Διάλυση αλιευτικού σκάφους ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν674 ΑΜΑΣ
GRC000018381» (κωδ. 173318) (Δικαιούχος: «ΜΠΟΥΡΔΟΥ
ΑΓΑΘΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ») στο πλαίσιο
του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ / ΕΤΑ, του ΕΣΣΑΑΛ.
7) στο υποέργο «Διάλυση αλιευτικού σκάφους ΑΝΤΩ−
ΝΙΟΣ Λ490 ΑΜΑΣ GRC000001519» (κωδ. 1) της πράξης
«Διάλυση αλιευτικού σκάφους ΑΝΤΩΝΙΟΣ Λ490 ΑΜΑΣ
GRC000001519» (κωδ. 179159) (Δικαιούχος: «ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ») στο πλαίσιο του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ / ΕΤΑ, του
ΕΣΣΑΑΛ.
8) στο υποέργο «Διάλυση αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ Λ390 ΑΜΑΣ GRC000031041» (κωδ. 1) της πρά−
ξης «Διάλυση αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Λ390 ΑΜΑΣ GRC000031041» (κωδ. 179184) (Δικαιούχος:
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΩΛΓΓΣΗΣ») στο πλαίσιο του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ/
ΕΤΑ, του ΕΣΣΑΑΛ.
9) στο υποέργο «Διάλυση αλιευτικού σκάφους ΥΠΑ−
ΠΑΝΤΗ Ν38 ΑΜΑΣ GRC000039638» (κωδ. 1) της πράξης
«Διάλυση αλιευτικού σκάφους ΥΠΑΠΑΝΤΗ Ν38 ΑΜΑΣ
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GRC000039638» (κωδ. 173335) (Δικαιούχος: «ΜΑΛΑΜΑ−
ΤΕΝΙΟΣ ΓΡ., ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΣ ΑΝΤ., ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΣ Ν.»)
στο πλαίσιο του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ / ΕΤΑ, του ΕΣΣΑΑΛ.
10) στο υποέργο «Διάλυση αλιευτικού σκάφους ΜΗ−
ΝΑΣ Ν852 ΑΜΑΣ GRC000042705» (κωδ. 1) της πράξης
«Διάλυση αλιευτικού σκάφους ΜΗΝΑΣ Ν852 ΑΜΑΣ
GRC000042705» (κωδ. 173341) (Δικαιούχος: «ΜΑΟΥΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ») στο πλαίσιο
του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ / ΕΤΑ, του ΕΣΣΑΑΛ.
11) στο υποέργο «Διάλυση αλιευτικού σκάφους ΕΡΩ−
ΤΟΚΡΙΤΟΣ Ν126 ΑΜΑΣ GRC000039267» (κωδ. 1) της
πράξης «Διάλυση αλιευτικού σκάφους ΕΡΩΤΟΚΡΓΓΟΣ
Ν126 ΑΜΑΣ GRC000039267» (κωδ. 173213) (Δικαιούχος:
«ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ») στο πλαίσιο του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ/
ΕΤΑ, του ΕΣΣΑΑΛ.
12) στο υποέργο «ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΛΙΕΥ−
ΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ “ΛΙΝΑΡΔΟΣ” ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΝΗΟΛΟΓΙΟΥ
ΝΚ 96» (κωδ. 1) της πράξης «ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ “ΛΙΝΑΡΔΟΣ” ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΝΗΟΛΟ−
ΓΙΟΥ ΝΚ 96» (κωδ. 172442) (Δικαιούχος: «ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΒΛΑ−
ΜΗ») στο πλαίσιο του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ / ΕΤΑ, του ΕΣΣΑΑΛ.
13) στο υποέργο «Διάλυση αλιευτικού σκάφους ΗΡΩ
Ν81 ΑΜΑΣ GRC000000100» (κωδ. 1) της πράξης «Διάλυση
αλιευτικού σκάφους ΗΡΩ Ν81 ΑΜΑΣ GRC000000100»
(κωδ. 172913) (Δικαιούχος: «ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ») στο
πλαίσιο του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ / ΕΤΑ, του ΕΣΣΑΑΛ.
2. Την Ομάδα Ελέγχου αποτελούν οι:
• ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ−ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ, με
Α.Δ.Τ. ΑΕΙ39134, υπάλληλος της 56ης Διεύθυνσης «Προ−
γραμματισμού και Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραμ−
μάτων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας
και επιχειρησιακών προγραμμάτων που εντάσσονται
στο στόχο Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» του ΓΛΚ,
κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, ως συντονιστής.
• ΣΑΡΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, με Α.Δ.Τ.
Ι 196873, υπάλληλος της 56ης Διεύθυνσης «Προγραμ−
ματισμού και Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας και επιχει−
ρησιακών προγραμμάτων που εντάσσονται στο στόχο
Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» του ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ
Μηχανικών, ως μέλος.
3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί στην ΑΘΗΝΑ ως εξής:
(α) 16/05/2013,17/05/2013 και 20/05/2013 στην έδρα του
φορέα «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π.
ΑΛΙΕΙΑΣ» και (β) 21/05/2013 και 22/05/2013 στην έδρα
του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ως φορέα πληρωμών του ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ
2007−2013.
4. Έργο της Ομάδας είναι ο έλεγχος των ανωτέρω
υποέργων.
5. Στα μέλη της Ομάδας Ελέγχου θα καταβληθεί η
προβλεπόμενη αποζημίωση, σύμφωνα με την υπό στοι−
χείο 8 του προοιμίου απόφαση.
6. Η παρούσα αποτελεί και έγκριση μετακίνησης της
Ομάδας Ελέγχου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 208/ΥΟΔΔ/14−5−2013.
Αθήνα, 25 Απριλίου 2013
Ο Πρόεδρος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/ 240/ οικ. 13460

(3)

Κατανομή προσωπικού έτους 2013.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ KAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 5 εδάφιο δεύτερο
του Ν. 3833/10 «Προστασία της εθνικής οικονομίας −
Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονο−
μική κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α΄/15−3−2010), όπως αναριθμήθηκε
με τις διατάξεις του άρθρου 3 της παρ.4 περ. γ του
Ν. 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προ−
γράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» (ΦΕΚ
212/Α΄/17−12−2010) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 37
του Ν. 3986/2011 [ΦΕΚ 152/Α΄/1−7−2011).
2. Το Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
στα Υπουργεία α] Εσωτερικών και β) Διοικητικής Με−
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης....» (ΦΕΚ
147/Α΄/27−6−2011).
3. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ.4573/1−3−2011 (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.
4. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη−
σης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι−
καίου αορίστου χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή
προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου
1 του Ν. 3812/2009.
5. Το υπ’ αριθμ. 3312/1/6−ιε'/6−2−2013 έγγραφο του
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πο−
λίτη.
6. Το υπ’ αριθμ. 18879/23−3−2012 έγγραφο του Ελεγκτι−
κού Συνεδρίου.
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κατανο−
μής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
Την κατανομή προσωπικού έτους 2013, ως εξής:
1. Ένα (1) άτομο σε θέση Συνοριακού Φύλακα στο
Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη σε εκτέ−
λεση του αρ. πρακτικού 59/2012 του Τριμελούς Συμ−
βουλίου του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης για
συμμόρφωση της Διοίκησης προς την αρ. 2036/2009
τελεσίδικη απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσ−
σαλονίκης.
2. Ένα (1) άτομο, τέως Πρωτοδίκη Αθηνών σε θέση
ΠΕ Δικαστικών Υπαλλήλων της Κατηγορίας ΠΕ του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις
Π.Δ. 139/2000 και κατόπιν των υπ’ αριθμ. 7/2011 Πρα−
κτικού και απόφασης του Δικαστηρίου της Ολομέλειας
του Αρείου Πάγου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Μαΐου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ

Αριθμ. 64380/Β2
(4)
Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης στο
Πολυτεχνείο Κρήτης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 1943/1991 (ΦΕΚ
50/11−4−1991 τ.Α΄) «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και
λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, αναβάθμιση του
προσωπικού της και άλλες συναφείς διατάξεις».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 81 και 169 παρ. 13 του
Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α΄/9−2−2007) «Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλή−
λων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.»
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 318/1992 (ΦΕΚ 161/τ.Α΄/25−9−1992)
«Αξιολόγηση των ουσιαστικών προσόντων του προσωπι−
κού των δημοσίων υπηρεσιών−πλην των εκπαιδευτικών
λειτουργών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί−
δευσης − και των Ν.Π.Δ.Δ.».
4. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.5./344/οικ. 9048/2−4−2009
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύνταξη εκθέ−
σεων αξιολόγησης− Μοριοδότηση υποψηφίων προϊστα−
μένων Γενικής Διεύθυνσης».
5. Το υπ’ αριθμ. 2331/18−2−2013 έγγραφο του Πολυτε−
χνείου Κρήτης.
6. Την υπ’ αριθμ. 1736/4−1−2013 Πρυτανική πράξη Ανασυ−
γκρότησης μελών Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού
Προσωπικού του Πολυτεχνείου Κρήτης.
7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:
1. Συγκροτούμε στο Πολυτεχνείο Κρήτης Ειδική Επι−
τροπή Αξιολόγησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ−
θρου 54 του Ν. 1943/1991, ως ακολούθως:
α) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπη−
ρεσιών, ως Πρόεδρο.
β) Τον Πρόεδρο και τα μέλη του Υπηρεσιακού Συμ−
βουλίου Διοικητικού Προσωπικού, με τους νόμιμους
αναπληρωτές τους, ως μέλη.
2. Εισηγητής της Επιτροπής ορίζεται ο εισηγητής του
Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού, με
το νόμιμο αναπληρωτή του.
3. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται ο Γραμματέας
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού,
με το νόμιμο αναπληρωτή του.
4. Ως αναπληρωτής του Προέδρου της Ειδικής Επιτρο−
πής Αξιολόγησης ορίζεται ο Πρόεδρος του Υπηρεσιακού
Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού. Σε περίπτωση που
και ο Πρόεδρος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικη−
τικού Προσωπικού ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, ο
νόμιμος αναπληρωτής του δε δύναται να προεδρεύσει
της Επιτροπής.
5. Τα αιρετά μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοι−
κητικού Προσωπικού μεταβάλλονται ανάλογα με τη σχέ−
ση εργασίας των αξιολογούμενων υπαλλήλων (μόνιμοι
υπάλληλοι ή υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου).
6. Η θητεία εκάστου των μελών της Ειδικής Επιτρο−
πής Αξιολόγησης λήγει με τη λήξη της θητείας του
ως μέλους του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού
Προσωπικού.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
7. Έργο της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης είναι η
εξέταση των εκθέσεων αξιολόγησης που περιέχουν ει−
δική αιτιολογία για βαθμολογία κριτηρίων αξιολόγησης
με βαθμό 9 ή 10, κατά τη διάταξη της παραγράφου 8 του
άρθρου 8 του Π.Δ. 318/1992 καθώς και η κρίση σχετικά
με το αν η παρατιθέμενη αιτιολογία τεκμηριώνεται σε
συγκεκριμένα πραγματικά στοιχεία ή γεγονότα και σε
καταφατική περίπτωση, κατά πόσον τα περιγραφόμενα
στοιχεία ή πραγματικά περιστατικά δικαιολογούν την
τεθείσα βαθμολογία, κατά τη διάταξη της παραγράφου
9 του άρθρου 8 του Π.Δ. 318/1992.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 14 Μαΐου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. ΙΕ/19395/2887/50171
(5)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΙΕ/26256/4171/50171/20−08−
2012 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
που αφορά στην εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα
της Εταιρείας «SEA POWER (CYPRUS) LIMITED», που
εδρεύει στη Κύπρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του νό−
μου 89/1967, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και
αντικαταστάθηκε με το Ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του α.ν. 89/67, και ιδίως το άρθρο 1
παρ.2 (Φ.Ε.Κ. 132/τ.Α΄/1967) «περί εγκαταστάσεως εν Ελ−
λάδι Αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών», όπως
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε
με το Ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄) (Φ.Ε.Κ. 312/τ.Α΄/2005).
2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και
Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώ−
το του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α΄/22−4−2005).
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 178/2000 «Περί Οργανισμού του
Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (Φ.Ε.Κ. 165/Α΄/14−7−2000),
όπως ισχύει.
4. Το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/21−6−2012) «Ίδρυση και
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση
υπηρεσιών».
5. Το Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/21−6−2012) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Την υπ’ αριθμ. 30377/Δ106722/5−7−2012 (ΦΕΚ 2094/
Β΄/6−7−2012) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, Παναγιώτη Μηταράκη».
7. Την υπ’ αριθμ. ΙΕ/26256/4171/50171/20−08−2012 από−
φαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη−
τας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με την οποία
εγκρίθηκε η εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα, της
εταιρείας «SEA POWER (CYPRUS) LIMITED», σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν. 89/1967, όπως συμπληρώθηκε,
τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το Ν. 3427/2005
(κεφάλαιο ΣΤ΄).
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8. Την από 02.05.2013 (αριθμ.πρωτ. 19395 ) αίτηση της
εταιρείας «SEA POWER (CYPRUS) LIMITED», για την αλ−
λαγή της επωνυμίας της σε «SEA POWER LIMITED» και
το από 16.04.2013 Πιστοποιητικό του Εφόρου Εταιρειών
της Κυπριακής Δημοκρατίας, από το οποίο προκύπτει
η ανωτέρω μεταβολή, αποφασίζουμε:
ΑΡΘΡΟ 1
1. Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. ΙΕ/26256/4171/50171/
20−08−2012 (Φ.Ε.Κ. 2413/Β/31−8−2012) απόφαση του Υφυ−
πουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, ως προς την επωνυμία της
εταιρείας, από «SEA POWER (CYPRUS) LIMITED» σε «SEA
POWER LIMITED».
2. Η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει στο Υπουρ−
γείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μετα−
φορών και Δικτύων, Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού,
τη δήλωση μεταβολής από την αρμόδια Δημόσια Οι−
κονομική Υπηρεσία, το αργότερο εντός μηνός από της
υπογραφής της παρούσης.
3. Οι λοιποί όροι της ανωτέρω απόφασής μας, παρα−
μένουν ως έχουν.
ΑΡΘΡΟ 2
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Μαΐου 2013
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

F
Αριθμ. 2787 / 57103
(6)
Προσκόμιση και χονδρική πώληση προϊόντων τομέα
αλιείας στις Ιχθυόσκαλες του Δημοσίου
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας:
α. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98/2005)
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά όργανα».
β. Του Κεφαλαίου Ε του Ν.Δ. 420/1970 (ΦΕΚ Α΄ 27/1970).
γ. Του άρθρου 50, του Ν. 2538/1997 (ΦΕΚ Α΄ 242/1997)
«Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας ...».
δ. Του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
ε. Του άρθρου 1, παράγραφο 3, εδάφια α και ε του
Π.Δ. 422/1991 (ΦΕΚ Α΄ 154/1991) «Τροποποίηση διατάξεων
του Π.Δ. 402/1988 “ Οργανισμός του Υπουργείου Γεωρ−
γίας».
2. Τις διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας:
α. Του ΚΑΝ (ΕΚ) 1224/2009 του Συμβουλίου σχετικά με
τη «Θέσπιση κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρη−
σης των κανόνων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής ....».
β. Του ΚΑΝ (ΕΚ) 1005/2008 του Συμβουλίου σχετικά
με τη «Δημιουργία κοινοτικού συστήματος πρόληψης,
αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και
άναρχης αλιείας...».
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

3. Την ανάγκη στήριξης των παραγωγών προϊόντων
του τομέα αλιείας και την ευπαθή φύση των αλιευμάτων.
4. Τη ρύθμιση της χονδρικής πώλησης των αλιευμάτων
στις ιχθυόσκαλες του δημοσίου.
5. Την αναγκαιότητα καθορισμού των προϊόντων του
τομέα αλιείας τα οποία εξαιρούνται από την υποχρεω−
τική προσκόμιση και χονδρική πώληση μέσω των ιχθυ−
οσκαλών του δημοσίου.
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
1.α. Η χονδρική πώληση των προϊόντων του τομέα
αλιείας (νωπά, καταψυγμένα, μεταποιημένα) που προ−
έρχονται από την συλλεκτική αλιεία και τις υδατο−
καλλιέργειες που διενεργείται στις ιχθυόσκαλες του
δημοσίου περιλαμβάνει: i) τα προϊόντα που πωλούνται
από τους παραγωγούς ή αντιπροσώπους τους προς τις
επιχειρήσεις εμπορίας (χονδρική ή λιανική πώληση) ή
επιχειρήσεις επεξεργασίας και μεταποίησης των προ−
ϊόντων του τομέα, ii) τα προϊόντα που πωλούνται από
τις επιχειρήσεις εμπορίας (χονδρική πώληση) σε άλλες
επιχειρήσεις εμπορίας (χονδρική ή λιανική πώληση) ή
επιχειρήσεις επεξεργασίας και μεταποίησης των προ−
ϊόντων του τομέα.
β. Η χονδρική πώληση των προϊόντων του τομέα
αλιείας ανεξαρτήτως προέλευσης (εγχώρια, ενωσιακά,
τρίτων χωρών), που προσκομίζονται με οποιοδήποτε
μέσο εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας
στην οποία λειτουργεί ιχθυόσκαλα, ενεργείται μόνο
στο χώρο της ιχθυόσκαλας του δημοσίου.
2. Εξαιρούνται από την υποχρεωτική προσκόμιση στις
ιχθυόσκαλες του δημοσίου, η μέσω αυτών χονδρική
πώληση και η καταβολή του ειδικού τέλους, οι εξής
περιπτώσεις προϊόντων του τομέα αλιείας:
α. i) τα νωπά προϊόντα που προέρχονται από υδατο−
καλλιέργειες τα οποία διακινούνται για χονδρική πώ−
ληση στην χώρα ή σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη
χώρα, μέσω εγκαταστάσεων που έχουν εγκριθεί για
τα συγκεκριμένα προϊόντα σύμφωνα με τις εκάστοτε
ισχύουσες κτηνιατρικές διατάξεις, ii) τα νωπά προϊόντα
που προέρχονται από την συλλεκτική αλιεία τα οποία
διακινούνται για χονδρική πώληση σε άλλο κράτος μέ−
λος ή σε τρίτη χώρα, μέσω εγκαταστάσεων που έχουν
εγκριθεί για τα συγκεκριμένα προϊόντα σύμφωνα με
τις εκάστοτε ισχύουσες κτηνιατρικές διατάξεις, iii) τα
οστρακοειδή που διακινούνται για χονδρική πώληση
στην χώρα ή σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα,
μέσω εγκαταστάσεων που έχουν εγκριθεί για τα συγκε−
κριμένα προϊόντα σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες
κτηνιατρικές διατάξεις, iv) τα κατεψυγμένα, ημικατεργα−
σμένα και διατηρημένα σε άλμη, v) τα παρασκευάσματα
υδρόβιων οργανισμών, vi) οι σπόγγοι.
3. α. Στις ιχθυόσκαλες που λειτουργούν στην Περιφε−
ρειακή Ενότητα Καλύμνου και Χίου είναι υποχρεωτική η
προσκόμιση και η μέσω ιχθυόσκαλας χονδρική πώληση
των νωπών προϊόντων του τομέα αλιείας που προσκο−
μίζονται μόνο στην νήσο Κάλυμνο και Χίο.
β. Στις ιχθυόσκαλες που λειτουργούν στην Περιφε−
ρειακή Ενότητα Έβρου, Εύβοιας, Καβάλας, Χανίων, δεν
είναι υποχρεωτική η προσκόμιση και η μέσω ιχθυόσκα−
λας χονδρική πώληση των νωπών προϊόντων του τομέα
αλιείας που προσκομίζονται στις νήσους Σαμοθράκη,
Σκύρο, Θάσο και Γαύδο.

γ. Για τα νωπά προϊόντα που προέρχονται από την
συλλεκτική αλιεία, τα οποία εκφορτώνονται στα όρια της
Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλωακαρνανίας ή Εβρου ή
Εύβοιας ή Πρέβεζας ή Καλύμνου ή Χανίων ή Χίου, δεν
είναι υποχρεωτική η προσκόμιση και η χονδρική πώλη−
σή τους στην ιχθυόσκαλα που λειτουργεί με έδρα την
Περιφερειακή Ενότητα μόνο στην περίπτωση που τα
προϊόντα διακινούνται για χονδρική πώληση στον αντι−
πρόσωπο του πλοιοκτήτη σε μια από τις ιχθυόσκαλες
με έδρα τον Πειραιά, τη Νέα Μηχανιώνα, την Πάτρα,
την Καβάλα. Το προβλεπόμενο ειδικό τέλος των συναλ−
λασσόμενων καταβάλλεται μόνο στην ιχθυόσκαλα στην
οποία διενεργήθηκε η χονδρική πώληση των προϊόντων.
4. Στην περίπτωση που η χονδρική πώληση των
προϊόντων του τομέα αλιείας έχει διενεργηθεί σε μια
ιχθυόσκαλα του δημοσίου και έχουν καταβληθεί από
τους συναλλασσόμενους τα προβλεπόμενα τέλη, τα
συγκεκριμένα προϊόντα όταν διακινηθούν σε μια άλλη
Περιφερειακή Ενότητα όπου λειτουργεί ιχθυόσκαλα,
απαλλάσσονται της υποχρέωσης προσκόμισης σε αυτήν
και της εκ νέου καταβολής του ειδικού τέλους.
5. Εφόσον για την χονδρική πώληση των προϊόντων
του τομέα αλιείας των παραγράφων 2, 3β και 3γ, και 4
γίνει χρήση των εγκαταστάσεων των ιχθυοσκαλών του
δημοσίου, επιβάλλεται η καταβολή του προβλεπόμενου
ειδικού τέλους.
6. Οι υπ’ αριθμ. 223947/16.10.1989, 267359/8.5.1998
(ΦΕΚ Β΄ 503/1998), 274005/21.4.2000 (ΦΕΚ Β΄ 593/2000),
257213/18.4.2001 (ΦΕΚ Β΄ 527/2001), 257214/18.4.2001 (ΦΕΚ
Β΄ 527/2001) υπουργικές αποφάσεις καταργούνται.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Μαΐου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

F
Αριθμ. 589/54548
(7)
Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 246521/21.4.2010 (ΦΕΚ 509/
τ.Β΄/23.4.2010 απόφασης Συγκρότηση Υπηρεσιακών
Συμβουλίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου Πέμπτου (Μεταβατικές διατάξεις) παρ.
4 του Ν. 3839/2010 (ΦΕΚ Α΄ 51) «Σύστημα επιλογής προ−
ϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και
αξιοκρατικά κριτήρια − Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου
Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π) και λοιπές διατάξεις».
β) Των άρθρων 159 − 162 του Ν. 3528/2007 «Κύρωση
του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοι−
κητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Α΄
26), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο δεύτερο του
Ν. 3839/2010 (ΦΕΚ Α΄ 51) «Σύστημα επιλογής προϊσταμέ−
νων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρα−
τικά κριτήρια − Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής
Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π) και λοιπές διατάξεις», για όσα
θέματα δεν ρυθμίζονται από τις ως άνω διατάξεις.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
γ) Των οργανικών διατάξεων του Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ Α΄
187) «περί οργανισμού του Υπουργείου Γεωργίας».
δ) Της παραγράφου Β 4 του άρθρου 40 του Ν. 1884/1990
(ΦΕΚ Α΄ 81).
ε) της υπ’ αριθμ. 343066/31.03.199 (Β΄ 341) απόφασης
«Σύσταση και συγκρότηση των Πρωτοβάθμιων Υπηρεσι−
ακών Συμβουλίων του Υπουργείου Γεωργίας» όπως αυτή
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ.
415601/21.12.2000 (ΦΕΚ Β΄ 1642).
2. Την υπ’ αριθμ. 298374/07.051991 (ΦΕΚ 324/τ.Β΄/14.05.1991)
απόφαση «Σύσταση δύο (2) θέσεων ελεγκτών γιατρών στο
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3. Την υπ’ αριθμ. 259270/16.04.2010 απόφαση ανακοίνω−
σης διορισμού του υπαλλήλου Καλαμάτα Ευθυμίου σε
κενή οργανική θέση ελεγκτού ιατρού με θητεία τριών
(3) ετών.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού γιατί, βάσει της παρ. 1 του άρθρου 7
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του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ Α΄ 40) τα Υπηρεσιακά Συμβούλια
λειτουργούν εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας
των οικείων Υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται
από υπερωριακή απασχόληση και δεν καταβάλλεται
καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση στα μέλη τους,
αποφασίζουμε:
1. Συμπληρώνουμε την παρ. 9 της υπ’ αριθμ. 246521/
21.04.2010 απόφασής μας και προσθέτουμε στο Β΄ Υπηρε−
σιακό Συμβούλιο την αρμοδιότητα να κρίνει την εν γένει
υπηρεσιακή κατάσταση των μονίμων υπαλλήλων πλην
των Γενικών Διευθυντών του κλάδου ΠΕ Ελεγκτή Ιατρού.
2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ 246521/21.04.2010
απόφασή μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Απριλίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

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

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

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

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

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

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

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