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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. οικ. 2/ 65345/Α0024 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 2/95879/Α0024/24.12.2008 

απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικο−
νομικών «Είσπραξη Εσόδων ΕΞ.Ι.Ο» (Φ.Ε.Κ. 2691/Β΄) 
όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. οικ. 2/25271/
Α0024/31.3.2009 (Φ.Ε.Κ. 666/Β΄) και υπ’ αριθμ. 2/37023/
Α0024/1.7.2009 (Φ.Ε.Κ. 1423/Β΄) όμοιες αποφάσεις.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
α Των άρθρων 1−7 του ν. 3697/2008 «Ενίσχυση της 

διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού, έλεγχος των 
δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και 
άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 194/Α΄). 

β. Των άρθρων 60−63 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου 
Λογιστικού και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 247/Α΄). 
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Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Με εντολή Υπουργού 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜAΡΙΑ ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΗ
F

    Aριθμ. 176764 (7)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 162252/ 8.1.2007 απόφασης 

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί: 
«Δορυφορικής παρακολούθησης επαγγελματικών 
αλιευτικών σκαφών, υποχρεώσεις κυβερνητών, μέσω 
του “Κέντρου Παρακολούθησης Αλιείας” του Υ.Ε.Ν».

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ.2 του άρθρου 9 παρ. 2 του ν. 2732/1999 

«Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων 
αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας» (Φ.Ε.Κ. 154/Α΄).

β) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα (Φ.Ε.Κ. 98/Α΄).

2. Την υπ’ αριθμ. 147/19.1.2009 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνο Κιλ−
τίδη και Μιχαήλ Παπαδόπουλο» (Φ.Ε.Κ. 67/Β΄).

3. Τον υπ’ αριθμ. 2371/2002 Κανονισμό (ΕΚ) του Συμβου−
λίου, «Για τη διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των 
αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής 
Πολιτικής».

4. Τον υπ’ αριθμ. 2847/1993 Κανονισμό (ΕΟΚ) του Συμ−
βουλίου, «Για τη θέσπιση συστήματος ελέγχου της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τον υπ’ αριθμ. 1005/2008 Κανονισμό (ΕΚ) του Συμ−
βουλίου, «Περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος 
πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, 
λαθραίας και άναρχης αλιείας».

6. Τον υπ’ αριθμ. 2244/2003 Κανονισμού (ΕΚ) της Επιτρο−
πής, «Για τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων όσον αφορά 
τα δορυφορικά συστήματα παρακολούθησης σκαφών».

7. Την υπ’ αριθμ. 3147/4.1.1999 απόφαση του Υπουρ−
γείου Εμπορικής Ναυτιλίας «Οργάνωση και Λειτουργία 
Κέντρου Παρακολούθησης Αλιείας» (Φ.Ε.Κ. 2221/Β΄).

8. Την υπ’ αριθμ. 162252/ 8.1.2007 απόφαση Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί: «Δορυφορικής 
παρακολούθησης επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών, 
υποχρεώσεις κυβερνητών, μέσω του “Κέντρου Παρακο−
λούθησης Αλιείας” του Υ.Ε.Ν».

9. Την υπ’ αριθμ. 248/ 2009 γνώμη του Συμβουλίου 
Αλιείας.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Tροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 162252/8.1.2009 απόφαση 
μας ως εξής:

Άρθρο 2
Στην παράγραφο 1η. το «του Υπουργείου Εμπορικής 

Ναυτιλίας» αντικαθίσταται με «του Υπουργείου Εμπορι−
κής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (ΔΛΑΓ/
ΚΠΑ)».

Άρθρο 3 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ−ΖΩΝΗ

1. Η παράγραφος 1δ. διαγράφεται.
2. Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής: «Μη ενη−

μέρωση της οικείας Λιμενικής Αρχής θεωρείται ως δι−
ενέργεια αλιείας και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες 
διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 6 της παρούσας. Σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις που αφορούν ενέργειες έρευ−
νας−διάσωσης, ασφάλειας ναυσιπλοΐας, ο κυβερνήτης 
δύναται να εισέλθει σε απαγορευμένη περιοχή−ζώνη 
ενημερώνοντας ταυτόχρονα την οικεία Λιμενική Αρχή ή 
το Κέντρο Παρακολούθησης Αλιείας του ΥΕΝΑΝΠ».

Άρθρο 4
1. Στην παράγραφο 1 το «σκάφος κατά τη στιγμή 

διαπίστωσης» διορθώνεται σε «σκάφος από την ώρα 
διαπίστωσης».

2. Η παράγραφος 1α. αντικαθίσταται ως εξής: «το επι−
καιροποιημένο τρέχον γεωγραφικό στίγμα του σκά−
φους».

3. Η παράγραφος 1β. αντικαθίσταται ως εξής: «την 
ταχύτητα του σκάφους».

4. Στην παράγραφο 2 το χρονικό διάστημα «των δέκα (10) 
ημερών» τροποποιείται σε «των δεκαπέντε (15) ημερών».

Άρθρο 5 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

1. Στην παράγραφο 1 το «του Υπουργείου Εμπορικής 
Ναυτιλίας» διορθώνεται σε «Υπουργείου Εμπορικής Ναυ−
τιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής».

2. Στην παράγραφο 2 το «που στεγάζονται στις πε−
ριφερειακές ή κεντρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου 
Εμπορικής Ναυτιλίας» αντικαθίσταται με το «που στε−
γάζονται στην Κεντρική και στις περιφερειακές Υπηρε−
σίες του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής».

3. Η παράγραφος 3 συμπληρώνεται ως εξής:
3. «Κάθε παράβαση που βεβαιώνεται, στοιχειοθετείται 

με ανάλογη εκτύπωση υλικού τεκμηρίωσης, του οποίου 
μπορεί να λαμβάνει γνώση ο παραβάτης».

4. Προστίθεται η παράγραφος 5 ως εξής:
5. «Σε περίπτωση που ο παραβάτης αμφισβητεί την 

ακρίβεια των μετρήσεων του υλικού τεκμηρίωσης, μπο−
ρεί να αιτείται από την Λιμενική Αρχή, στην τοπική 
αρμοδιότητα της οποίας τελέστηκε η παράβαση:

α) για παραβάσεις ισοβαθούς, την επαναμέτρηση με 
επιτόπια διαπίστωση, από διατιθέμενο πλωτό μέσο της 
Υπηρεσίας, ή, εναλλακτικά εφόσον αυτό δεν καθίσταται 
εφικτό, από το α/κ σκάφος με το οποίο διαπιστώθηκε 
η τελεσθείσα παράβαση, παρουσία οργάνου της Λιμε−
νικής Αρχής.

β) για παραβάσεις που αφορούν απόσταση, η οποία 
κυμαίνεται εντός των 500 μέτρων από το ανώτατο όριο 
που περικλείει την καθοριζόμενη ανά περιοχή απαγο−
ρευμένη ζώνη, την επαναμέτρηση με επιτόπια διαπί−
στωση, από διατιθέμενο πλωτό μέσο της Υπηρεσίας, ή, 
εναλλακτικά εφόσον αυτό δεν καθίσταται εφικτό, από 
το α/κ σκάφος με το οποίο διαπιστώθηκε η τελεσθείσα 
παράβαση, παρουσία οργάνου της Λιμενικής Αρχής.

Άρθρο 6
ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Η παράγραφος 2 αναδιατυπώνεται ως εξής:
2. Από το Κ.Π.Α. διαβιβάζεται σηματική διαταγή διαπίστω−

σης της παράβασης μαζί με το αναφερόμενο στην παρ. 
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4 του άρθρου 5 της παρούσας υλικό τεκμηρίωσης, στην 
κατά τόπο αρμόδια Λιμενική Αρχή, για την εκκίνηση της 
διαδικασίας επιβολής των ως άνω διοικητικών ποινών.

Κατά τα λοιπά η υπ’ αριθμ. 162252/ 8.1.2007 απόφασή 
μας ισχύει ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Αυγούστου 2009
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ
F

(8)
    Διορισμός της διοικούσας επιτροπής του Ιερού Προ−

σκυνήματος Αγίου Γεωργίου «Ο Νεομάρτυς» ως δι−
αχειριστικής επιτροπής του κληροδοτήματος Παρα−
σκευής Μελάνη.

  Με την υπ’ αριθμ. 11523/2.9.2009 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίνεται σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 86 και 6 και 99 και 4 του 
α.ν. 2039/1939 ο διορισμός της διοικούσας επιτροπής 
του Ιερού Προσκυνήματος Αγίου Γεωργίου «Ο Νεομάρ−
τυς» ως διαχειριστικής επιτροπής του κληροδοτήματος 
Παρασκευής Μελάνη η οποία αποτελείται:

Από τον Μητροπολίτη ή τον ειδικώς οριζόμενο ανα−
πληρωτή του, ως Πρόεδρο και τέσσερα μέλη, ήτοι: α) 
τον εκάστοτε εφημέριο του Προσκυνήματος β) έναν εκ 
των ευυπόληπτων πολιτών της πόλεως των Ιωαννίνων, 
που προτείνεται από τον Μητροπολίτη γ) τον Εφορο−
επίτροπο, που μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του 
Καμπέρειου Πνευματικού Ιδρύματος και δ) ένα μέλος το 
οποίο θα εκλέγεται από τους επιτρόπους των Εκκλησι−
ών της πόλης των Ιωαννίνων σε ειδική συνεδρίαση και 
δεν θα προέρχεται από αυτούς.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΑΤΟΥΡΑΣ
F

    Αριθμ. 19882 (9)
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθω−
σης έργου από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση 

της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυ−
τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 

β) Του π.δ. 30/1996 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο με 
τίτλο «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης των ισχυ−
ουσών διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση»

γ) Του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και 
συμπλήρωση του ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις».

2. Το υπ’ αριθμ. οικ. 47769/29.7.2009 έγγραφο του 
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. με το οποίο γνωστοποιείται ότι με την 
υπ’ αριθμ. οικ. 46975/27.7.2009 απόφαση της Επιτρο−
πής του άρθρου 2 παρ.1 της υπ’ αριθμ. 6/15.5.2009 ΠΥΣ 
(Φ.Ε.Κ. 70/Α΄/7.5.2009), εγκρίθηκε η ανάθεση έργου, από 
τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων, σε έξι (6) άτομα με 
την επισήμανση ότι οι εγκριθείσες θέσεις δεν αφορούν 
νομικούς συμβούλους, δεδομένου ότι σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν.δ. 3026/1954 (Κώδικας περί Δικηγόρων) 
«απαγορεύεται η συμφωνία περί παροχής νομικών υπη−
ρεσιών με πάγια περιοδική αμοιβή υπό προθεσμία».

3. Την υπ’ αριθμ. 86/2009 απόφαση του Νομαρχιακού 
Συμβουλίου Χανιών, με την οποία εγκρίνεται η ανάθεση 
έργου από τη Ν.Α. Χανίων για ένα έτος σε: α) ένα (1) 
άτομο ΠΕ ή TE ή ΔΕ για τον εσωτερικό έλεγχο των 
έργων του Δ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης καθώς και 
στήριξη της Ν.Α. Χανίων σε θέματα επίβλεψης έργων, β) 
σε δύο (2) άτομα ΔΕ ή TE με απλή γνώση χειρισμού Η/Υ 
και σχετική εμπειρία σε θέματα πολιτισμού με αντικείμενο 
έργου τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων σε σχέση 
με τη τουριστική προβολή του Νομού, την αρχειοθέτηση 
και καταχώρηση πολιτιστικών και τουριστικών θεμάτων 
και πληροφοριών, και λοιπών συναφών θεμάτων, γ) σε 
δύο (2) άτομα κατηγορίας ΔΕ ή TE ή ΠΕ με απλή γνώ−
ση χειρισμού Η/Υ, με αντικείμενο έργου την ηλεκτρονική 
αρχειοθέτηση του υπηρεσιακού αρχείου του Γραφείου 
Νομάρχη τις απογευματινές ώρες και τα Σάββατα και
δ) σε ένα (1) άτομο ΠΕ, TE ή ΔΕ κατηγορίας με γνώσεις 
πληροφορικής και με αντικείμενο έργου την τεχνική στήρι−
ξη του Γραφείου Πληροφοριακών Συστημάτων, επειδή δεν 
υπηρετεί άτομο με την ειδικότητα αυτή, με συνολικό ποσό 
αμοιβής για την κατηγορία ΠΕ είκοσι χιλιάδες τετρακόσια 
(20.400) ευρώ, για την κατηγορία TE δεκαοκτώ χιλιάδες 
οκτακόσια εβδομήντα (18.870) ευρώ και για την κατηγορία 
ΔΕ δεκαεπτά χιλιάδες επτακόσια (17.700) ευρώ. 

4. Την υπ’ αριθμ. 1940/24.2.2009 βεβαίωση του Νομικού 
Συμβούλου της Ν.Α. Χανίων από την οποία προκύπτει 
ότι οι συμβάσεις που θα συναφθούν, αποτελούν γνή−
σιες συμβάσεις έργου και δεν υποκρύπτεται σε αυτές 
εξαρτημένη εργασία, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, από 
τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων, ως κατωτέρω:

α) Αριθμός ατόμων που θα απασχοληθούν: ένα (1) άτο−
μο ΠΕ ή TE ή ΔΕ για τον εσωτερικό έλεγχο των έργων 
του Δ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης καθώς και στήριξη 
της Ν.Α. Χανίων σε θέματα επίβλεψης έργων, δύο (2) 
άτομα ΔΕ ή TE με απλές γνώσεις χειρισμού Η/Υ και 
σχετική εμπειρία σε θέματα πολιτισμού, δύο (2) άτομα 
ΔΕ ή TE ή ΠΕ με απλή γνώση χειρισμού Η/Υ, και ένα (1) 
άτομο ΠΕ ή TE ή ΔΕ με γνώσεις πληροφορικής.

β) Χρονική διάρκεια απασχόλησης: ένα (1) έτος από 
την υπογραφή της σύμβασης.

γ) Έργο που θα εκτελεσθεί: αντικείμενο έργου για ένα 
(1) άτομο ΠΕ ή TE ή ΔΕ ο εσωτερικός έλεγχος των έργων 
του Δ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης καθώς και στήριξη 
της Ν.Α. Χανίων σε θέματα επίβλεψης έργων, για δύο 
(2) άτομα ΔΕ ή TE με απλές γνώσεις χειρισμού Η/Υ και 
σχετική εμπειρία σε θέματα πολιτισμού η διοργάνωση 
πολιτιστικών εκδηλώσεων σε σχέση με τη τουριστική 
προβολή του Νομού, την αρχειοθέτηση και καταχώρηση 
πολιτιστικών και τουριστικών θεμάτων και πληροφοριών 
και λοιπών συναφών θεμάτων, για δύο (2) άτομα Δ.Ε ή TE 
ή ΠΕ, με απλή γνώση χειρισμού Η/Υ, η ηλεκτρονική αρχειο−
θέτηση του υπηρεσιακού αρχείου του Γραφείου Νομάρχη 
τις απογευματινές ώρες και τα Σάββατα, και για ένα (1) 
άτομο ΠΕ, TE ή ΔΕ με γνώσεις πληροφορικής η τεχνική 
στήριξη του Γραφείου Πληροφοριακών Συστημάτων.

δ) Συνολικό ποσό αμοιβής: για την κατηγορία ΠΕ είκοσι 
χιλιάδες τετρακόσια (20.400) ευρώ, για την κατηγορία TE 
δεκαοκτώ χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα (18.870) ευρώ 
και για την κατηγορία ΔΕ δεκαεπτά χιλιάδες επτακόσια 
(17.700) ευρώ. Η δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του 
προϋπολογισμού της Ν.Α. Χανίων από τον ΚΑ 0389

ε) Η εκτέλεση του παραπάνω έργου, θα παρακολου−
θείται από το Νομάρχη Χανίων.
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