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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 67143/13
(1)
Καθορισμός σημείου υποδοχής, όπου κατατίθενται οι
αιτήσεις πολιτών τρίτων χωρών για τη χορήγηση και
την ανανέωση της άδειας διαμονής τους στο νομό
Θεσσαλονίκης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα−
κεδονίας − Θράκης.

Καθορισμός σημείου υποδοχής, όπου κατατίθενται
οι αιτήσεις πολιτών τρίτων χωρών για τη χορή−
γηση και την ανανέωση της άδειας διαμονής τους
στο νομό Θεσσαλονίκης της Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης Μακεδονίας − Θράκης. .........................................

1
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 33674 οικ. Φ. 109.1/16.08.2010
απόφασης Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος «Τρό−
πος, διαδικασία και προϋποθέσεις εκλογής των αι−
ρετών μελών στα υπηρεσιακά Συμβούλια μεταθέ−
σεων του Πυροσβεστικού Σώματος» (Β΄ 1296). ............ 2
Διάθεση ενός κατασχεθέντος ως μέσου μεταφοράς
παράνομων μεταναστών σκάφους στο Αρχηγείο
Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής για
κάλυψη αναγκών του. ................................................................. 3

Διάθεση ενός κατασχεθέντος ως μέσου μεταφοράς
παράνομων μεταναστών σκάφους στο Αρχηγείο
Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής για
κάλυψη αναγκών του. ................................................................. 4

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. Δ6Α 1166353
ΕΞ2013/31.10.2013 απόφαση του Υπουργού Οικο−
νομικών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2804/Β΄/
4.11.2013. .................................................................................................. 5

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 1 του άρθρου 2 και της παρ. 3 του άρ−
θρου 7 του ν. 4018/2011 (Α΄ 215) «Αναδιοργάνωση του
συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών
στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις
θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες
διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών»,
όπως ισχύει.
β. Τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου του άρθρου 5
του ν. 4208/2013 (Α΄ 252) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου
Υγείας και άλλες διατάξεις».
γ. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυ−
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98)
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά όργανα».
δ. Του π.δ. 65/2011 (Α΄ 147), «Διάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και
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β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δια−
κυβέρνησης συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υπο−
θέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον
Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης
και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας
Νέας Γενιάς».
ε. Του π.δ. 142/2010 (Α΄ 235), «Οργανισμός της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης».
στ. Της αριθμ. Υ48/2012 (Β΄ 2105) Απόφασης του Πρω−
θυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρω−
τή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».
ζ. Της υπ’ αριθμ. Υ305/2013 (Β΄ 1628) απόφασης του
Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Λεωνίδα Γρηγορά−
κου».
2. Το με αριθμ. 117493/16.12.2013 έγγραφο του Γενικού
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο−
νίας − Θράκης, με το οποίο παρέχεται αιτιολογημένη
γνώμη αυτού για τον καθορισμό ως σημείου υποδοχής
της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του
Ν. Θεσσαλονίκης, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα−
κεδονίας − Θράκης, καθώς πληροί τις απαιτούμενες από
τις διατάξεις του ν. 4018/11 και των σχετικών εγκυκλίων
οδηγιών προδιαγραφές, ώστε να εκκινήσει η λειτουργία
του ως υπηρεσία μίας στάσης.
3. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Τον καθορισμό ως σημείου υποδοχής, στο οποίο
κατατίθενται οι αιτήσεις των πολιτών τρίτων χωρών
για τη χορήγηση και την ανανέωση των αδειών δια−
μονής τους και επιδίδονται οι εκδιδόμενες αποφάσεις,
της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του
Ν. Θεσσαλονίκης, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα−
κεδονίας − Θράκης.
Ημερομηνία κατά την οποία μεταφέρονται στην υπη−
ρεσία αυτή οι σχετικές αρμοδιότητες των οικείων Δή−
μων ορίζουμε την 1η Ιανουαρίου 2014.
2. Η ανωτέρω υπηρεσία, από την οριζόμενη ημερο−
μηνία, λειτουργεί ως υπηρεσία μιας στάσης και ανα−
λαμβάνει, πέραν των λοιπών αρμοδιοτήτων της, όπως
αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 8
του Π.Δ. 142/2010 (Α΄ 235) «Οργανισμός της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης» και την
ισχύουσα νομοθεσία, την αρμοδιότητα της υποδοχής
και της εξυπηρέτησης των πολιτών, ημεδαπών και
αλλοδαπών για τα θέματα έκδοσης αδειών διαμονής
και ιδίως για: (α) την παραλαβή των αιτήσεων για τη
χορήγηση ή την ανανέωση των αδειών διαμονής ή
άλλων εγγράφων νόμιμης διαμονής, (β) την αναζήτη−
ση δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικής διασύνδεσης,
εφόσον υφίσταται τέτοια δυνατότητα, από τρίτους
φορείς για τη συμπλήρωση των φακέλων των αιτήσε−
ων, (γ) την παράδοση των αδειών διαμονής, καθώς και
των σχετικών απορριπτικών ή ανακλητικών αποφά−
σεων, (δ) την παραλαβή αιτήσεων εργοδοτών για τη
μετάκληση αλλοδαπού εργατικού δυναμικού, (ε) την
παροχή πληροφοριών αναφορικά με τις διαδικασίες,
τα δικαιολογητικά και τις προϋποθέσεις που προβλέ−
πει η ισχύουσα νομοθεσία για την έκδοση ή την ανα−

νέωση άδειας διαμονής, καθώς και για τη μετάκληση
αλλοδαπού εργατικού δυναμικού, (στ) την παροχή
πληροφοριών σχετικά με την πορεία εξέτασης των
φακέλων και (ζ) την είσπραξη υπέρ του Δημοσίου των
προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία τελών
και παραβόλων.
3. Από την ίδια ημερομηνία οι Δήμοι (α) Θεσσαλονίκης,
(β) Κορδελιού − Εύοσμου, (γ) Νεάπολης − Συκεών, (δ) Παύ−
λου Μελά, (ε) Αμπελοκήπων − Μενεμένης, (στ) Πυλαίας −
Χορτιάτη, (ζ) Χαλκηδόνος, (η) Δέλτα, (θ) Ωραιοκάστρου,
(ι) Λαγκαδά, (ια) Θερμαϊκού, (ιβ) Θέρμης, (ιγ) Βόλβης και
(ιδ) Καλαμαριάς του Νομού Θεσσαλονίκης παύουν να
υποδέχονται πολίτες τρίτων χωρών για θέματα αδειών
διαμονής. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι οικείες δια−
τάξεις του Ν. 4018/11.
Η παρούσα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2013
ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ

F
Αριθμ. 417 οικ Φ.109.1
(2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 33674 οικ. Φ. 109.1/16.08.2010
απόφασης Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος «Τρό−
πος, διαδικασία και προϋποθέσεις εκλογής των αιρε−
τών μελών στα υπηρεσιακά Συμβούλια μεταθέσεων
του Πυροσβεστικού Σώματος» (Β΄ 1296).
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 2 του άρθρου 19 του Κεφαλαίου Β΄ του
π.δ. 170/1996 «Κανονισμός Μεταθέσεων» (Α΄ 131).
β. Του τελευταίου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου
15 του ν. 3938/2011 «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης
Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 61).
γ. Της υπ’ αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703 από 16.9.1988
απόφασης Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης
«Τρόπος, διαδικασία και προϋποθέσεις εκλογής των
εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμ−
βούλια του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και
των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου» (Β΄ 684)
όπως ισχύει.
2. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Στις διατάξεις της υπ’ αριθ. 33674 οικ Φ. 109.1/16.08.2010
απόφασης Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος «Τρόπος,
διαδικασία και προϋποθέσεις εκλογής των αιρετών
μελών στα υπηρεσιακά Συμβούλια μεταθέσεων του
Πυροσβεστικού Σώματος» (Β΄ 1296)» ο όρος «πυροσβε−
στικοί υπάλληλοι» αντικαθίσταται από τη φράση «πυ−
ροσβεστικό προσωπικό και πυροσβέστες πενταετούς
υποχρέωσης».
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Άρθρο 2
Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ. 2 του άρθρου 2
της υπ’ αριθμ. 33674 οικ Φ. 109.1/16.08.2010 απόφασης
Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος αντικαθίστανται ως
ακολούθως:
«2. Δικαίωμα να εκλέγονται έχουν το πυροσβεστικό
προσωπικό και οι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέω−
σης της παρ. 1 του άρθρου αυτού εκτός: α) του πυροσβε−
στικού προσωπικού και των πυροσβεστών πενταετούς
υποχρέωσης που τελούν στην κατάσταση της αργίας
δια προσκαίρου παύσεως, της αργίας δια απολύσεως,
της διαθεσιμότητας λόγω προσωρινής κρατήσεως,
εκτίουν στερητική της ελευθερίας ποινή ή έχουν τεθεί
σε αυτοδίκαιη ή δυνητική αργία. β) του πυροσβεστικού
προσωπικού και των πυροσβεστών πενταετούς υπο−
χρέωσης που έχουν θητεύσει ως τακτικά αιρετά μέλη
για δυο φορές συνολικά καθ’ όλη τη διάρκεια της στα−
διοδρομίας τους.
Άρθρο 3
1. Το εδάφιο α΄ της παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ’ αριθμ.
33674 οικ Φ. 109.1/16.08.2010 απόφασης Αρχηγού Πυ−
ροσβεστικού Σώματος αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των επιτρο−
πών κληρώνονται εντός του πρώτου δεκαημέρου του
μηνός Σεπτεμβρίου από τους εκλογείς κάθε Υπηρεσι−
ακού Συμβουλίου μεταθέσεων, που υπηρετούν σε Υπη−
ρεσίες της Περιφερειακής Διοίκησης των Πυροσβεστι−
κών Υπηρεσιών Αττικής, με εξαίρεση τους υπαλλήλους
που έχουν απολυτήριο Γυμνασίου και κάτω»,
2. Η παρ. 10 του άρθρου 8 της υπ’ αριθμ. 33674 οικ
Φ. 109.1/16.08.2010 απόφασης Αρχηγού Πυροσβεστικού
Σώματος αντικαθίσταται ως εξής: «Τοπικές εφορευτικές
επιτροπές συγκροτούνται εντός του πρώτου δεκαημέ−
ρου του μηνός Σεπτεμβρίου καθ’ όμοιο τρόπο σε κάθε
πυροσβεστική υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 13 της
παρούσης».
Άρθρο 4
Το εδάφιο α΄ της παρ. 3 του άρθρου 13 της υπ’ αριθμ.
33674 οικ Φ. 109.1/16.08.2010 απόφασης Αρχηγού Πυ−
ροσβεστικού Σώματος αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Οι Διοικητές ή Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών αμέσως
μόλις παραλάβουν το υλικό της προηγούμενης παρα−
γράφου, το παραδίδουν σε τριμελή Εφορευτική Επι−
τροπή για κάθε υπηρεσιακό συμβούλιο με ισάριθμους
αναπληρωτές».
Άρθρο 5
Μεταβατική διάταξη
1. Κατά την πρώτη εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 33674 οικ.
Φ. 109.1/16.08.2010 απόφασης Αρχηγού Πυροσβεστικού
Σώματος, όπως τροποποιείται με την παρούσα, για την
ανάδειξη αιρετών μελών των πυροσβεστών πενταετούς
υποχρέωσης στο αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Με−
ταθέσεων, οι ημερομηνίες και τα χρονικά διαστήματα
διεξαγωγής των επιμέρους σταδίων της διαδικασίας
ορίζονται ως ακολούθως:
α) Η έκδοση διαταγής για την υποβολή υποψηφιοτή−
των με την έκδοση της παρούσας.
β) Η υποβολή υποψηφιοτήτων πυροσβεστών πενταε−
τούς υποχρέωσης από 3.2.2014 έως 12.2.2014.
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γ) Η εκλογή της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτρο−
πής και των τοπικών εφορευτικών επιτροπών έως τις
6.2.2014.
δ) Η σύνταξη των αλφαβητικών πινάκων υποψηφίων
αιρετών εκπροσώπων έως τις 14.2.2014.
ε) Η τοιχοκόλληση των αλφαβητικών πινάκων υποψη−
φίων στην έδρα της αρμόδιας υπηρεσίας έως τις
24.2.2014
στ) Η περιέλευση των ενστάσεων κατά των αλφαβη−
τικών πινάκων υποψηφίων έως τις 4.3.2014.
ζ) Η οριστικοποίηση των πινάκων υποψηφίων και η
τοιχοκόλλησή τους στην έδρα της αρμόδιας υπηρεσίας
έως τις 14.3.2014.
η) Η έκδοση προκήρυξης για τον καθορισμό της ημε−
ρομηνίας εκλογής έως τις 17.3.2014.
θ) Η εκτύπωση και η προώθηση του εκλογικού υλικού
σε όλες τις υπηρεσίες έως τις 14.4.2014.
ι) Η αποστολή των ειδικών φακέλων ψηφοφορίας από
τις τοπικές εφορευτικές επιτροπές προς την Κεντρική
Εφορευτική Επιτροπή έως τις 22.4.2014.
2. Η θητεία των αιρετών μελών των πυροσβεστών
πενταετούς υποχρέωσης, τα οποία θα αναδειχθούν
από την πρώτη εκλογική διαδικασία, κατ’ εφαρμογή
της υπ’ αριθμ. 33674 οικ Φ. 109.1/16.08.2010 απόφασης
Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, όπως τροποποιείται
με την παρούσα, θα διαρκέσει ως το μήνα Δεκέμβριο
του 2016.
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 2014
Ο Αρχηγός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
F
Αριθμ. απόφ. 331.12−3/13/ΑΣ03
(3)
Διάθεση ενός κατασχεθέντος ως μέσου μεταφοράς πα−
ράνομων μεταναστών σκάφους στο Αρχηγείο Λιμε−
νικού Σώματος −Ελληνικής Ακτοφυλακής για κάλυ−
ψη αναγκών του.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του εδαφίου δεύτερου της παραγράφου 1 του άρ−
θρου 6 του ν. 3938/2011 «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώ−
πισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προ−
στασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 61), όπως
αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 13
του ν. 4138/2013 «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και
άλλες διατάξεις.» (Α΄ 72).
β) Του άρθρου 177 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελω−
νειακός Κώδικας» (Α΄ 265), όπως ισχύει.
γ) Του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 102).
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δ) Του ν. 3922/2011«Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώ−
ματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 35), όπως ισχύει.
ε) Του π.δ. 67/2011 «Οργάνωση των Υπηρεσιών του
Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Α΄ 149).
στ) Του άρθρου 5 του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και Μετο−
νομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρε−
σιών» (Α΄141), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του
π.δ. 94/2012 (Α΄ 149) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 3
του π.δ. 98/2012 (Α΄ 160).
ζ) Του π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 153).
2. Την από 23.12.2013 πρόταση του Αρχηγού του Λιμε−
νικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής.
3. Την από 15.08.2012 Έκθεση κατάσχεσης πλωτού σύμ−
φωνα με την διενέργεια προανάκρισης για παράβαση
των διατάξεων του ν. 3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και
κοινωνική ένταξη υποκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική
Επικράτεια» (Α΄ 212).
4. Το γεγονός ότι έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα
των τριών μηνών από την ημερομηνία κατάσχεσης του
και στο διάστημα αυτό δεν έχει εκδοθεί ή δεν έχει κα−
ταστεί αμετάκλητο βούλευμα ή απόφαση του αρμόδιου
δικαστηρίου για την άρση της κατάσχεσης και την από−

δοσή του στους ιδιοκτήτες του, σύμφωνα με το εδάφιο
πρώτο της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 3938/2011
«Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαι−
ρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες
διατάξεις.» (Α΄ 61), όπως αντικαταστάθηκε από την πα−
ράγραφο 1 του άρθρου 13 του ν. 4138/2013 «Επείγουσες
ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 72).
5. Το υπ’ αριθμ. 331.12/13/αρ.σχ.382/18.01.2013 έγγραφο
Κ.Λ. Κέρκυρας.
6. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
7. Την ανάγκη κάλυψης επιχειρησιακών αναγκών του
Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής
με σκοπό την αποτελεσματική άσκηση της αποστολής
του, αποφασίζουμε:
1. Τη δωρεάν διάθεση στο Λιμενικό Σώμα − Ελληνική
Ακτοφυλακή του σκάφους που περιγράφεται στο Πα−
ράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας.
2. Την ένταξη του σκάφους στη δύναμη των επιχει−
ρησιακών μέσων του Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής
Ακτοφυλακής και τη στελέχωση και λειτουργία του
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ
ΕΙΔΟΣ

ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ Αριθμός Κινητήρων

Όνομα σκάφους

«ΠΑΜΕ»

Εργοστάσιο
κινητήρων

Αριθμ.Λεμβ. ή Νηολ.

Τ.Π 2156−1

Τύπος Κινητήρων

ΣΗΜΑΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Αριθμός Σειράς Κινητήρων

Κατασκευής

2
YAMAHA
F 300 V6
6CEL002432
6CH000433

Εργοστ. Κατασκευής−
μοντέλου

RENEGADE

Αριθμός Πλαισίου σκάφους

Τόπος Φύλαξης

Κ.Λ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Κατάσταση μέσου

Καλή

Χρώμα

Ερυθρό − Λευκό

Λοιπός Εξοπλισμός

ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ
ΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΚΑ−
ΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑ
ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕ−
ΣΗΣ ΤΟΥ

Ολικό μήκος

9,75 μέτρα

Μέγιστο πλάτος

2,44 μέτρα

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 27 Δεκεμβρίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ. απόφ. 331.12−3/13/ΑΣ 02
(4)
Διάθεση ενός κατασχεθέντος ως μέσου μεταφοράς πα−
ράνομων μεταναστών σκάφους στο Αρχηγείο Λιμε−
νικού Σώματος −Ελληνικής Ακτοφυλακής για κάλυ−
ψη αναγκών του.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του εδαφίου δεύτερου της παραγράφου 1 του άρ−
θρου 6 του ν. 3938/2011 «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώ−
πισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προ−
στασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 61), όπως
αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 13
του ν. 4138/2013 «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και
άλλες διατάξεις.» (Α΄ 72).
β) Του άρθρου 177 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνει−
ακός Κώδικας» (Α΄ 265), όπως ισχύει.
γ) Του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 102).
δ) Του ν. 3922/2011«Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώ−
ματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 35), όπως ισχύει.
ε) Του π.δ. 67/2011 «Οργάνωση των Υπηρεσιών του
Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Α΄ 149).
στ) Του άρθρου 5 του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και Μετο−
νομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρε−
σιών» (Α΄ 141), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του
π.δ. 94/2012 (Α΄ 149) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 3
του π.δ. 98/2012 (Α΄ 160).
ζ) Του π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 153).
2. Την από 23.12.2013 πρόταση του Αρχηγού του Λιμε−
νικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής.
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3. Την από 04.06.13 Έκθεση κατάσχεσης πλωτού σύμ−
φωνα με την διενέργεια προανάκρισης για παράβαση
των διατάξεων του ν. 3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και
κοινωνική ένταξη υποκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική
Επικράτεια» (Α΄ 212).
4. Το γεγονός ότι έχει παρέλθει το χρονικό διάστη−
μα των τριών μηνών από την ημερομηνία κατάσχεσης
του και στο διάστημα αυτό δεν έχει εκδοθεί ή δεν
έχει καταστεί αμετάκλητο βούλευμα ή απόφαση του
αρμόδιου δικαστηρίου για την άρση της κατάσχεσης
και την απόδοση του στους ιδιοκτήτες του, σύμφωνα
με το εδάφιο πρώτο της παραγράφου 1 του άρθρου
6 του ν. 3938/2011 «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης
Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 61), όπως αντικα−
ταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του
ν. 4138/2013 «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και
άλλες διατάξεις.» (Α΄ 72).
5. Την υπ’ αριθμ. 62/13/09.12..2013 απόφαση Εφετείου
Κακουργημάτων Βορείου Αιγαίου.
6. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
7. Την ανάγκη κάλυψης επιχειρησιακών αναγκών του
Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής
με σκοπό την αποτελεσματική άσκηση της αποστολής
του, αποφασίζουμε:
1. Τη δωρεάν διάθεση στο Λιμενικό Σώμα − Ελληνική
Ακτοφυλακή του σκάφους που περιγράφεται στο Πα−
ράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας.
2. Την ένταξη του σκάφους στη δύναμη των επιχει−
ρησιακών μέσων του Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής
Ακτοφυλακής και τη στελέχωση και λειτουργία του
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ
ΕΙΔΟΣ

ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΦΟΥΣΚΩΤΟ
Αριθμός Κινητήρων
ΜΕ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΓΑΣΤΡΑ

Όνομα σκάφους

−−−−−−−−

1

Εργοστάσιο Κατασκευής
κινητήρων

EVINRUDE

Αριθμ.Λεμβ. ή Νηολ.

Τύπος Κινητήρων

175 HP E−TEC

ΣΗΜΑΙΑ

Αριθμός Σειράς Κινητήρα

E175DSLISF: 05274589

Εργοστ. Κατασκευής −
μοντέλου

Τόπος Φύλαξης

Λ/Σ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ

Αριθμός Πλαισίου σκάφους

Κατάσταση μέσου

ΚΑΛΗ

Χρώμα

ΓΚΡΙ−ΛΕΥΚΟ

Λοιπός Εξοπλισμός

Ο ΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ
ΣΚΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ,
ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΗΣ ΚΑ−
ΤΑΣΧΕΣΗΣ ΤΟΥ

Ολικό μήκος

6,10 ΜΕΤΡΑ

Μέγιστο πλάτος

2,40 ΜΕΤΡΑ

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 27 Δεκεμβρίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(5)
Στην υπ’ αριθμ. Δ6Α 1166353 ΕΞ2013/31.10.2013 απόφα−
ση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 2804/Β΄/4.11.2013, γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις:
1) Στην περίπτωση δ΄ του προοιμίου (σελ. 41047):
από το εσφαλμένο «,... της υποπερίπτωσης 2 της περί−
πτωσης 3α΄ της υποπαραγράφου Ε2 του ν. 4093/2012 (Α΄
222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομι−
κής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμο−
γής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016»...»
στο ορθό «,... της υποπερίπτωσης 2 της περίπτωσης
4α΄ της υποπαραγράφου Ε2 του ν. 4093/2012 (Α΄ 222)
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής

του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δη−
μοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016», όπως τροποποιή−
θηκε και ισχύει»,
2) Στην υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης α΄ του
άρθρου 1 (σελ. 41048, στην σειρά 16):
από το εσφαλμένο «,... της υποπερίπτωσης 2 της περί−
πτωσης 3α΄ της υποπαραγράφου Ε2 του ν. 4093/2012...»
στο ορθό «,... της υποπερίπτωσης 2 της περίπτωσης 4α΄
της υποπαραγράφου Ε2 του ν. 4093/2012...» και, επίσης,
3) Στην περίπτωση β΄ του άρθρου 1 (στην σειρά 5 της
σελ. 41049):
από το εσφαλμένο «,... της υποπερίπτωσης 2 της περί−
πτωσης 3α΄ της υποπαραγράφου Ε2 του ν. 4093/2012...»
στο ορθό «,... της υποπερίπτωσης 2 της περίπτωσης
4α΄ της υποπαραγράφου Ε2 του ν. 4093/2012...».
(Από το Υπουργείο Οικονομικών)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

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

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

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

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

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

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

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

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