
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Σύσταση και συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής 
Αξιολόγησης του άρθρου 21 του ν. 4369/2016
(Φ.Ε.Κ. 33 Α’) στη Γενική Γραμματεία του Υπουργεί-
ου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

2 Προσαύξηση αποζημίωσης των ωρών νυχτερινής 
απασχόλησης εργασίμων ημερών και νυχτερινής 
και ημερήσιας απασχόλησης κατά τις Κυριακές 
και Εξαιρέσιμες ημέρες για το έτος 2017, προς 
συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας 
εργασίας για το προσωπικό που υπηρετεί εντός 
των Καταστημάτων Κράτησης και της υπηρεσίας 
Εξωτερικής Φρούρησης αυτών.

3 Σύσταση Περιφερειακού Γραφείου Δ.Α.Λ. Θεσσα-
λονίκης και ορισμός επικεφαλής αυτού.

4 Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης με 
αριθμ. 3147/4.1.99 «Οργάνωση και Λειτουργία Κέ-
ντρου Παρακολούθησης Αλιείας» (ΦΕΚ Β΄ 2221),
όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 1000.0/
34740/2016/20-04-16 (Β’ 1216) απόφαση Υπουρ-
γού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

5 Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή υποκατα-
στήματος της Εταιρείας «EPIDAVROS MARITIME 
S.A.» που εδρεύει στα Νησιά Μάρσαλ». 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 132054/Γ1 (1)
  Σύσταση και συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Αξι-

ολόγησης του άρθρου 21 του ν. 4369/2016 (Φ.Ε.Κ. 

33 Α’) στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33 Α’) «Εθνικό Μητρώο Επι-

τελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική δι-

άρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών 
και επιλογής Προϊσταμένων (διαφάνεια – αξιοκρατία και 
αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες 
διατάξεις», ως ισχύει,

β) του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α’) «Κύρωση του Κώδικα 
Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλή-
λων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», ως ισχύει,

γ) των άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α’)
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύουν,

δ) του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α’) «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού,

ε) του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», 

στ) του π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181 Α΄) «Οργανισμός 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει,

2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/750/οικ.32768/
22.12.2016 (ΦΕΚ 4434 Β’) υπουργική απόφαση με θέμα: 
«Καθορισμός της μορφής και του περιεχομένου των 
Εντύπων Έκθεσης Αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του ν. 4369/2016».

3. Την υπ’ αριθμ. 46580/Γ1/18.03.2016 (ΦΕΚ 900 Β’), 
υπουργική απόφαση Συγκρότησης του πενταμελούς 
Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προ-
σωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) στη Γενική Γραμματεία του Υπουρ-
γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων όπως τρο-
ποποιήθηκε – συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 127927/
Γ1/02.08.2016 (ΦΕΚ 2516 Β’) όμοια.

4. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/753/οικ.7513/
03.03.2017 (ΑΔΑ:ΨΩ5Κ465ΧΘΨ-ΠΥΒ) εγκύκλιο του 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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1. Διαπιστώνεται η σύσταση Περιφερειακού Γραφεί-
ου Δ.Α.Λ. Θεσσαλονίκης (Δ.Α.Λ.-Θ) με έδρα στο Δήμο 
Θεσσαλονίκης.

2. Ορίζεται επικεφαλής της Δ.Α.Λ.-Θ ο Γεώργιος Τοζί-
δης του Μάρκου - Μενέλαου. Για την άσκηση των καθη-
κόντων επικεφαλής Δ.Α.Λ.-Θ. δεν καταβάλλεται μισθός, 
αποζημίωση ή άλλη οικονομική απολαβή. Η θητεία του 
επικεφαλής της ΔΑΛ-Θ είναι διετής.

3. Η ΔΑΛ-Θ λειτουργεί ως αποκεντρωμένη υπηρεσία 
της Δ.Α.Λ και υποστηρίζεται από τις Διευθύνσεις και τα 
Τμήματα της τελευταίας.

4. Η ΔΑΛ-Θ ασκεί όλες τις εξουσίες, αρμοδιότητες και 
ευχέρειές της, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, κα-
τόπιν απόφασης Σ.Δ. Δ.Α.Λ.

5. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 1 Αυγούστου 2017

Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Ι

    Αριθμ. 2142.1/54191/2017  (4)
Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης με 

αριθμ. 3147/4.1.99 «Οργάνωση και Λειτουρ-

γία Κέντρου Παρακολούθησης Αλιείας» (ΦΕΚ Β΄

2221), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 1000.0/

34740/2016/20-04-16 (Β’ 1216) απόφαση Υπουρ-

γού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του π.δ. 103/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου 

Ναυτιλίας και Αιγαίου» (Α΄170), ιδίως του άρθρου 16.
β) Την παρ. 4 του άρθρου του 2 του ν. 51/1975 «Περί 

αναδιοργανώσεως των δημοσίων πολιτικών υπηρεσιών» 
(Α΄ 125).

γ) Των άρθρων 50, 54 και 90 του π.δ. 63/2005 «Κω-
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98), σε συνδυασμό με την 
περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του 
π.δ. 216/2006 «Περιορισμός συναρμοδιοτήτων Υπουρ-
γών κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων» (Α΄ 218).

δ) Του π.δ. 70/2015 (Α’ 114) «Ανασύσταση των Υπουρ-
γείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και 
μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονο-
μίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργεί-
ου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουρ-
γείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

ε) Του π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» όπως ισχύει.

στ) Του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή Κοινοτικού Δικαίου» 
(Α’ 34), όπως ισχύει.

ζ) Του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις (Α΄ 102), όπως 
ισχύει.

η) Της υπουργικής απόφασης με αριθ. 3147/4.1.99 
«Οργάνωση και Λειτουργία Κέντρου Παρακολούθησης 
Αλιείας» (ΦΕΚ Β 2221), όπως τροποποιήθηκε με την 
αριθ. 1000.0/34740/2016/20-04-16 (Β’ 1216) απόφαση 
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

θ) Των άρθρων 18 έως 28 του Εκτελεστικού Κανονι-
σμού (ΕΕ) αριθ. 404/2011 της Επιτροπής, της 8ης Απρι-
λίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά 
με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 
περί της θέσπισης κοινοτικού συστήματος ελέγχου για 
την εξασφάλιση της τήρησης των κανόνων της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής, όπως ισχύει.

ι) Του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 
του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2009, περί θεσπί-
σεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των 
κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, τροποποιή-
σεως των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 847/1996, (ΕΚ) αριθ. 
2371/2002, (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) αριθ. 768/2005, 
(ΕΚ) αριθ.2115/2005, (ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθ. 
388/2006, (ΕΚ) αριθ. 509/2007, (ΕΚ) αριθ. 676/2007, 
(ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 1300/2008, (ΕΚ) αριθ. 
1342/2008 και καταργήσεως των κανονισμών (ΕΟΚ) 
2847/1993, (ΕΚ) αριθ. 1627/1994 και (ΕΚ) αριθ. 1966/2006 
(ΕΕ L343), όπως ισχύει.

ια) Των άρθρων 15, 35, 36, 39, 42 του Κανονισμού (ΕE) 
αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013,σχετικά για την 
Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των κανονι-
σμών (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του 
Συμβουλίου και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) 
αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 του Συμβου-
λίου και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου 
(ΕΕ L354), όπως ισχύει.

ιβ) Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμ-
βουλίου της 29ης Σεπτεμβρίου 2008, περί δημιουργίας 
κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξά-
λειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, 
τροποποίησης των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/1993, 
(ΕΚ) αριθ. 1936/2001 και (ΕΚ) αριθ. 601/2004 και κατάρ-
γησης των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1093/1994 και (ΕΚ) 
αριθ. 1447/1999 (ΕΕ L 286).

ιγ) Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1010/2009 της Επιτρο-
πής, της 22ας Οκτωβρίου 2009, για θέσπιση λεπτομε-
ρών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1005/2008 του Συμβουλίου, περί δημιουργίας κοινοτι-
κού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης 
της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας (ΕΕ L280).

ιδ) Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμ-
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βρίου 2013, για την Κοινή Οργάνωση Αγοράς (ΚΟΑ) των 
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την τροποποί-
ηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1184/2006 και 1224/2009 
του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 104/2000 (ΕΕ L354).

ιε) Του Κανονισμού (ΕΚ) 2406/1996 του Συμβουλίου 
της 26ης Νοεμβρίου 1996, περί καθορισμού κοινών προ-
διαγραφών εμπορίας ορισμένων αλιευτικών προϊόντων 
(ΕΕ L 334).

2. Την ανάγκη αποτελεσματικότερης επιτήρησης και 
ελέγχου των αλιευτικών δραστηριοτήτων από πλευράς 
Κέντρου Παρακολούθησης Αλιείας (Κ.Π.Α.) καθώς και την 
ανάγκη εξασφάλισης ισότιμης μεταχείρισης των αλιέων.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Το άρθρο 5 της υπ’ αριθ. 3147/4.1.1999 απόφασης 

του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας «Οργάνωση και 
Λειτουργία Κέντρου Παρακολούθησης Αλιείας» (Β’ 2221) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 5
Διαδικασία λήψης στοιχείων

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 19 
του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 404/2011 της 
Επιτροπής της 8ης Απριλίου 2011, διαβιβάζονται από 
τις Συσκευές Δορυφορικού Εντοπισμού των υπόχρεων 
αλιευτικών σκαφών με ελληνική σημαία, όπως αυτά ορί-
ζονται στην ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, 
προς το Κέντρο Παρακολούθησης Αλιείας (Κ.Π.Α.) του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανά 
τριάντα (30) λεπτά.».

 Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 
01-10-2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 19 Ιουλίου 2017

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ 

Ι

       Αριθμ. 2212.2-1/5091/57030/2017 (5) 
Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή υποκατα-

στήματος της Εταιρείας «EPIDAVROS MARITIME 

S.A.» που εδρεύει στα Νησιά Μάρσαλ».  

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α. του α.ν. 378/1968 (ΦΕΚ 82 Α/17-4-1968),

β. του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77/Α΄/
22-4-1975) και ιδίως την παράγραφο 1, 

γ. του άρθρου 4 του ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142/Α΄/
31-8-1994), 

δ. του άρθρου 25 του ν.  2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α΄/
25-7-1997), 

ε. του άρθρου 34 του ν.  3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α΄/
27-12-2005), 

στ. του άρθρου 4 του ν.  3752/2009 (ΦΕΚ 40/Α΄/
4-3-2009), 

ζ. του άρθρου 31 του ν.  4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α΄/
29-4-2013), 

η. του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22-4-2005), 

θ. του Κεφαλαίου Α΄, του Πρώτου Μέρους, του 
ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α΄/27-05-2016), 

ι. του π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/21-6-2012) «Ίδρυση 
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 5 όπως αντικατα-
στάθηκε από το άρθρο 1 του π.δ. 94/2012 (ΦΕΚ 149/
Α΄/17-7-2012) «Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και 
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών» (Α΄ 141)» και τροποποιήθηκε με το άρθρο 
3 π.δ. 98/2012 (ΦΕΚ 160/Α΄/10-8-2012),

ια. του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22-9-2015) «Ανα-
σύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυ-
τιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής…», 

ιβ. του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/05-11-2016) «Διο-
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών», 

ιγ. της αριθ. 3122.18/03/13/11-12-2013 (ΦΕΚ 3263/
Β/20-12-2013) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονο-
μικών - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Ναυτιλίας 
και Αιγαίου και των αριθ. 1246.3/5/94/1-12-1994 (ΦΕΚ 
919/Β/14-12-1994) και 1246.3/6/94/1-12-1994 (ΦΕΚ 919/
Β/14-12-1994) κοινών αποφάσεων των Υπουργών Εθνι-
κής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας. 

2. Το αριθ. 135852421957 0724 0071 παράβολο Γενι-
κής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. 

3. Την από 30 Ιουνίου 2017 αίτηση της εταιρείας 
«EPIDAVROS MARITIME S.A.», αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 
1. Εγκρίνουμε την εγκατάσταση στην Ελλάδα γρα-

φείου ή υποκαταστήματος της εταιρείας «EPIDAVROS 
MARITIME S.A.» που εδρεύει στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ και 
την υπαγωγή της στις διατάξεις του άρθρου 25 του 
ν. 27/1975 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του 
ν. 2234/1994 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του 
ν. 3752/2009 και με το άρθρο 31 του ν. 4150/2013 με το 
σκοπό όπως, εφόσον επιτρέπεται από το καταστατικό 
της, απασχολείται αποκλειστικά και μόνο με ναυλώσεις, 
διακανονισμό αβαριών, μεσιτεία ναυλώσεων ή αγορα-
πωλησιών ή ναυπηγήσεων πλοίων με Ελληνική ή ξένη 
σημαία πάνω από 500 κόρους ολικής χωρητικότητας, με 
εξαίρεση τα επιβατηγά ακτοπλοϊκά πλοία και τα εμπο-
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