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Λάρισας που προέρχονται από δευτερεύουσες συμ−
βάσεις χρηματοδότησης με το Ελληνικό Δημόσιο 
για συναφθέντα δάνεια με την Ευρωπαϊκή Τράπε−
ζα Επενδύσεων. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ−

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 4316/2014

(ΦΕΚ 270 Α΄) «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτί−
ωσης περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων 
αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις».

2. Το Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20 Α΄) «Σύσταση και μετονο−
μασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

3. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».

4. Την υπ’ αριθ. Υ14/3−10−2015 (ΦΕΚ 2144 Β΄) απόφαση 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη».

5. Την υπ’ αριθ. Υ29/8−10−2015 (ΦΕΚ 2168 Β΄) απόφαση 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

6. Την υπ’ αριθ. 36166/14−10−2015 (ΦΕΚ 2252 Β΄) απόφαση 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών 
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Ιωάννη Μπαλάφα».
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7. Την από 28.06.1990 σύμβαση χρηματοδότησης (ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ) μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και 
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για τη χρηματοδότηση έργου ύδρευσης − αποχέτευσης μέσω ΠΔΕ με 
ανάδοχο τη Δ.Ε.Υ.Α. Λάρισας.

8. Την από 8.12.1993 σύμβαση χρηματοδότησης (Λουξεμβούργο) και 23.11.1993 σύμβαση χρηματοδότησης (Αθή−
να) (Β΄ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ) μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για τη 
συμπληρωματική χρηματοδότηση έργου ύδρευσης − αποχέτευσης μέσω ΠΔΕ με ανάδοχο τη Δ.Ε.Υ.Α. Λάρισας.

9. Τις υπογραφείσες δευτερεύουσες συμβάσεις χρηματοδότησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Δ.Ε.Υ.Α Λάρισας.
10. Την υπ’ αριθ. 2/34069/28.06.2007 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
11. Από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 

Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Α. Ρυθμίζουμε τις ανεξόφλητες οφειλές της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Λάρισας, 

που προέρχονται από δευτερεύουσες συμβάσεις χρηματοδότησης με το Ελληνικό Δημόσιο για συναφθέντα δά−
νεια με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και έχουν βεβαιωθεί στην αρμόδια ΔΟΥ Λάρισας, σύμφωνα με την 
υπ’ αριθ. 2/34069/28.06.2007 απόφαση της 20ης Διεύθυνσης Προϋπολογισμού (νυν Διεύθυνσης Προϋπολογισμού 
Γενικής Κυβέρνησης), καταργούμενης κάθε προηγούμενης σχετικής ρύθμισης.

Β. Οι ανωτέρω οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2011 και μέχρι 
έναρξης ισχύος του Ν. 4316/24.12.2014 (ΦΕΚ 270 Α΄), απαλλάσσονται από κάθε είδους πρόστιμα και προσαυξήσεις 
εκπρόθεσμης καταβολής.

Η εξόφληση των εν λόγω οφειλών,  θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα σε 15 έτη με ισό−
ποσες εξαμηνιαίες δόσεις και ημερομηνία έναρξης καταβολής της πρώτης δόσης στις 30.06.2016.

ΠΙΝΑΚΑΣ

Α/Α ΔΟΥ ΑΡΧΙΚΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΗΣ
ΒΑΣΙΚΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 15 ΕΤΩΝ

ΕΝΑΡΞΗ − ΛΗΞΗ
ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ

1 ΛΑΡΙΣΑΣ 3.779.758,84 3.173.053,95 30 30.06.2016 −
30.06.2031

2 ΛΑΡΙΣΑΣ 5.304.031,50 5.295.958,50 30 30.06.2016 −
30.06.2031

9.083.790,34 8.469.012,45
Γ. Η εξόφληση των ανωτέρω οφειλών θα γίνεται από τα κάθε είδους έσοδα της Δ.Ε.Υ.Α. Λάρισας.

Άρθρο 2
Για τις ανωτέρω οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες από 1.1.2011 και μέχρι έναρξης ισχύος του Ν. 4316/ 

24.12.2014 (ΦΕΚ 270 Α΄) η Δ.Ε.Υ.Α. Λάρισας και οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτής είναι φορολογικά ενήμεροι, ενώ μέτρα 
αναγκαστικής είσπραξης που έχουν επιβληθεί σε βάρος της Δ.Ε.Υ.Α. Λάρισας ή των νόμιμων εκπρόσωπων αυτής 
ακυρώνονται ή περιορίζονται στην περίπτωση που το μέτρο αναγκαστικής είσπραξης περιλαμβάνει και άλλες 
ληξιπρόθεσμες οφειλές πλην των ανωτέρω.

Από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2016 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

F
 Αριθ. 2/11285 α (2)
Ρύθμιση αποπληρωμής ανεξόφλητων οφειλών Δ.Ε.Υ.Α Καστοριάς που προέρχονται από δευτερεύουσες συμβάσεις 

χρηματοδότησης με το Ελληνικό Δημόσιο για συναφθέντα δάνεια με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270 Α΄) «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωσης περι−

γεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις».



 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6105

2. Το Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20 Α΄) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

3. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

4. Την υπ’ αριθ. Υ14/3−10−2015 (ΦΕΚ 2144 Β΄) απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη».

5. Την υπ’ αριθ. Υ29/8−10−2015 (ΦΕΚ 2168 Β΄) απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

6. Την υπ’ αριθ. 36166/14−10−2015 (ΦΕΚ 2252Β΄) απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών 
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Ιωάννη Μπαλάφα».

7. Την από 28.06.1990 σύμβαση χρηματοδότησης (ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ) μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και 
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για τη χρηματοδότηση έργου ύδρευσης − αποχέτευσης μέσω ΠΔΕ με 
ανάδοχο τη Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς.

8. Την από 08.12.1993 σύμβαση χρηματοδότησης (Λουξεμβούργο) και 23.11.1993 σύμβαση χρηματοδότησης (Αθήνα) 
(Β΄ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ) μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για τη 
συμπληρωματική χρηματοδότηση έργου ύδρευσης − αποχέτευσης μέσω ΠΔΕ με ανάδοχο τη Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς.

9. Τις υπογραφείσες δευτερεύουσες συμβάσεις χρηματοδότησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Δ.Ε.Υ.Α. Κα−
στοριάς.

10. Την υπ’ αριθ. 2/31772/28.06.2007 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
11. Από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 

Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Α. Ρυθμίζουμε τις ανεξόφλητες οφειλές της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Καστο−
ριάς, που προέρχονται από δευτερεύουσες συμβάσεις χρηματοδότησης με το Ελληνικό Δημόσιο για συναφθέντα 
δάνεια με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και έχουν βεβαιωθεί στην αρμόδια ΔΟΥ Καστοριάς, σύμφωνα με 
την υπ’ αριθ. 2/31772/28.06.2007 απόφαση της 20ης Διεύθυνσης Προϋπολογισμού (νυν Διεύθυνσης Προϋπολογισμού 
Γενικής Κυβέρνησης), καταργούμενης κάθε προηγούμενης σχετικής ρύθμισης.

Β. Οι ανωτέρω οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2011 και μέχρι 
έναρξης ισχύος του Ν. 4316/24.12.2014 (ΦΕΚ 270 Α΄), απαλλάσσονται από κάθε είδους πρόστιμα και προσαυξήσεις 
εκπρόθεσμης καταβολής.

Η εξόφληση των εν λόγω οφειλών, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα σε 15 έτη με ισό−
ποσες εξαμηνιαίες δόσεις και ημερομηνία έναρξης καταβολής της πρώτης δόσης στις 30.06.2016.

ΠΙΝΑΚΑΣ

Α/Α ΔΟΥ ΑΡΧΙΚΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΗΣ
ΒΑΣΙΚΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 15 ΕΤΩΝ

ΕΝΑΡΞΗ − ΛΗΞΗ
ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ

1 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 411.772,57 261.296,38 30 30.06.2016−
30.06.2031

2 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 131.439,82 120.844,97 30 30.06.2016−
30.06.2031

3 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 310.282,94 309.794,95 30 30.06.2016−
30.06.2031

4 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 122.531,45 122.409,05 30 30.06.2016−
30.06.2031

5 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 240.049,98 240.034,85 30 30.06.2016−
30.06.2031

6 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 412.589,80 412.573,35 30 30.06.2016−
30.06.2031

1.628.666,56 1.466.953,55
Γ. Η εξόφληση των ανωτέρω οφειλών θα γίνεται από τα κάθε είδους έσοδα της Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς.

Άρθρο 2

Για τις ανωτέρω οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες από 1.1.2011 και μέχρι έναρξης ισχύος του Ν. 4316/
24.12.2014 (ΦΕΚ 270 Α΄) η Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς και οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτής είναι φορολογικά ενήμεροι, ενώ 
μέτρα αναγκαστικής είσπραξης που έχουν επιβληθεί σε βάρος της Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς ή των νόμιμων εκπρόσω−
πων αυτής ακυρώνονται ή περιορίζονται στην περίπτωση που το μέτρο αναγκαστικής είσπραξης περιλαμβάνει 
και άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές πλην των ανωτέρω.

Από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2016

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

   F
 Αριθ. 2212.2−1/3766/28/24107/10553/2016 (3)
Τροποποίηση της αριθ. από 3122.1/3766/24107/24−5−2004 

κοινής υπουργικής απόφασης, περί εγκατάστασης 
στην Ελλάδα γραφείου της SINO−HELLENIC MARINE 
SERVICES S.A., που εδρεύει στον Παναμά. 

 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 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 με−
τονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών» (Α΄ 141)» και τροποποιήθηκε με το άρθρο 3
Π.δ. 98/2012 (ΦΕΚ 160/Α/10−8−2012).

ι. Του Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22−9−2015) «Ανασύσταση 
των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδο−
μών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής...».

ια. Του Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α/23−9−2015) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

ιβ. Της υπ’ αριθ. 3122.18/03/13/11−12−2013 (ΦΕΚ 3263/Β/
20−12−2013) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών −
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας − Ναυτιλίας και Αι−
γαίου και των υπ’ 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 Εθνικής Οικονομίας, 
Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας.

ιγ. Της υπ’ αριθ. 3122.1/3766/24107/24−5−2004 κοινής 
υπουργικής απόφασης, (ΦΕΚ 61/τ.ΑΠΣ/4−6−2004).

2. Το υπ’ αριθ. 073981619956 0218 0012 παράβολο της 
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

3. Την από 22 Ιανουαρίου 2015 αίτηση της εταιρείας 
SINO−HELLENIC MARINE SERVICES S.A. για τροποποίηση 
της απόφασης εγκατάστασης ως προς την επωνυμία.

4. Την από 07 Ιανουαρίου 2016 βεβαίωση της Γενικής 
Προξένου της Δημοκρατίας του Παναμά από την οποία 
προκύπτει ότι κατεχωρήθη νόμιμα στον Παναμά η αλ−
λαγή της επωνυμίας της εταιρείας από SINO−HELLENIC 
MARINE SERVICES S.A. (παλαιά επωνυμία) σε CHINA 
SHIPBUILDING & OFFSHORE (GREECE) INTERNATIONAL 
S.A. (νέα επωνυμία), αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την υπ’ αριθ. 3122.1/3766/24107/
24−5−2004 (ΦΕΚ 61/τ.ΑΠΣ/4−6−2004) κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής 
Ναυτιλίας περί εγκατάστασης στην Ελλάδα γραφείου 
της εταιρείας SINO−HELLENIC MARINE SERVICES S.A. 
που εδρεύει στον Παναμά ως προς την επωνυμία της 
εταιρείας από SINO−HELLENIC MARINE SERVICES S.A. 
(παλαιά επωνυμία) σε CHINA SHIPBUILDING & OFFSHORE 
(GREECE) INTERNATIONAL S.A. (νέα επωνυμία).

2. Η εταιρεία υποχρεούται, εντός ενός (1) μηνός από 
την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης αυτής στην 
Εφημερίδα της Κυβέρνησης, να καταθέσει στο Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανάπτυξης, και Τουρισμού (ΓΓΣΙΕ/ΓΔ Ιδιωτικών 
Επενδύσεων/Δ/νση Κεφαλαίων Εξωτερικού) νέα εγγυητι−
κή επιστολή προς αντικατάσταση της προηγούμενης ή 
τροποποιητική πράξη αυτής, στο κείμενο της οποίας θα 
αναφέρεται η αρχική εγκριτική απόφαση εγκατάστασης 
με τις μετέπειτα αποφάσεις τροποποίησης της, συμπερι−
λαμβανομένης της παρούσας απόφασης.

3. Για τα υπόλοιπα ισχύει η παραπάνω 3122.1/3766/ 
24107/24−5−2004 (ΦΕΚ 61/τ.ΑΠΣ/4−6−2004) κοινή υπουρ−
γική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 8 Φεβρουαρίου 2016

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ   

F
 Αριθ. 2212.2−1/4250/12/24668/10560/2016 (4)
Τροποποίηση της αριθ. 3122.1/4250/4/24668/6−3−2009 κοι−

νής υπουργικής απόφασης, περί εγκατάστασης στην 
Ελλάδα γραφείου της HALCYON SHIP MANAGEMENT 
LTD, που εδρεύει στη Λιβερία. 

 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 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 μετο−
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νομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρε−
σιών» (Α΄ 141)» και τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 Π.δ. 98/
2012 (ΦΕΚ 160/Α/10−8−2012).

ι. Του Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22−9−2015) «Ανασύσταση 
των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδο−
μών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής...».

ια. Του Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α/23−9−2015) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

ιβ. Της υπ’ αριθ. 3122.18/03/13/11−12−2013 (ΦΕΚ 3263/Β/
20−12−2013) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομι−
κών − Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας − Ναυτιλίας 
και Αιγαίου και των υπ’ 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 Εθνικής 
Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας.

ιγ. Της υπ’ αριθ. 3122.1/4250/4/24668/6−3−2009 κοινής 
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 478/Β/16−3−2009).

2. Την από 19 Ιανουαρίου 2015 αίτηση της εταιρείας 
HALCYON SHIP MANAGEMENT LTD. για τροποποίηση 
της απόφασης εγκατάστασης ως προς το αντικείμενο, 
αποφασίζουμε:

Α. Τροποποιούμε το άρθρο 1 της υπ’ αριθ. 3122.1/4250/ 
4/24668/6−3−2009 (ΦΕΚ 478/Β/16−3−2009) κοινής απόφα−
σης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 
αντικαθιστώντας το άρθρο 1 ως ακολούθως:

«Άρθρο 1

1. Εγκρίνουμε την εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφεί−
ου ή υποκαταστήματος της εταιρείας HALCYON SHIP 
MANAGEMENT LTD. που εδρεύει στη ΛΙΒΕΡΙΑ 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, απασχο−
λείται αποκλειστικά και μόνο με ναυλώσεις, διακανονι−
σμό αβαριών, μεσιτεία ναυλώσεων ή αγοραπωλησιών ή 
ναυπηγήσεων πλοίων με Ελληνική ή ξένη σημαία πάνω 
από 500 κόρους ολικής χωρητικότητας, με εξαίρεση τα 
επιβατηγά ακτοπλοϊκά πλοία και τα εμπορικά πλοία που 
εκτελούν εσωτερικούς πλόες, καθώς και με την αντι−
προσώπευση επιχειρήσεων που έχουν σαν αντικείμενο 
εργασιών τις ίδιες με τις παραπάνω δραστηριότητες.

2. Ειδικότερα επιτρέπεται από το γραφείο ή υποκα−
τάστημα της εταιρείας να γίνονται στην Ελλάδα οι 
παρακάτω εργασίες:

α. Η σύναψη συμβάσεων ναυλώσεων και η μεσιτεία για 
τη ναύλωση πλοίων που αναφέρονται στην παρ. 1 του 
άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε θέματος σχετικού 
με τις εργασίες αυτές.

β. Η μεσιτεία για αγοραπωλησίες πλοίων που αναφέ−
ρονται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια 
κάθε θέματος σχετικού με την εργασία αυτή.

γ. Η μεσιτεία για τη ναυπήγηση, μετασκευή ή επισκευή 
σε Ελληνικά ή ξένα Ναυπηγεία πλοίων που αναφέρονται 
στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε 
θέματος σχετικού με τις εργασίες αυτές, εφόσον τη−
ρούνται οι σχετικές με την φορολογία πλοίων διατάξεις.

δ. Ο διακανονισμός αβαριών σε πλοία που αναφέρο−
νται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε 
θέματος σχετικού με την εργασία αυτή.

ε. Η τήρηση λογιστικών βιβλίων, η διενέργεια εισπρά−
ξεων και πληρωμών για τις παραπάνω πράξεις και η 
τήρηση λογαριασμών σε συνάλλαγμα στις Τράπεζες 
της Ελλάδος ή του Εξωτερικού.

3. Απαγορεύεται στο παραπάνω γραφείο ή υποκα−
τάστημα της εταιρείας να αναπτύξει κάθε άλλη δρα−
στηριότητα που δεν αναφέρεται στην απόφαση αυτή.».

Β. Η εταιρεία υποχρεούται, εντός ενός (1) μηνός από την 
ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης αυτής στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως, να καταθέσει στο Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανάπτυξης, και Τουρισμού (ΓΓΣΙΕ/ΓΔ Ιδιωτικών 
Επενδύσεων/Δ/νση Κεφαλαίων Εξωτερικού) νέα εγγυητι−
κή επιστολή προς αντικατάσταση της προηγούμενης ή 
τροποποιητική πράξη αυτής, στο κείμενο της οποίας θα 
αναφέρεται η αρχική εγκριτική απόφαση εγκατάστασης 
με τις μετέπειτα αποφάσεις τροποποίησης της, συμπερι−
λαμβανομένης της παρούσας απόφασης.

Γ. Για τα υπόλοιπα ισχύει η παραπάνω 3122.1/4250/ 
4/24668/6−3−2009 (ΦΕΚ 478/Β/16−3−2009) κοινή υπουργική 
απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 8 Φεβρουαρίου 2016

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ   

F
 Αριθ. 2212.2−1/4731/10/10547/2016 (5)
Τροποποίηση της αριθ. 3122.1/4731/01/20−12−2013 υπουρ−

γικής απόφασης, περί εγκατάστασης στην Ελλάδα 
γραφείου της εταιρείας PALM SHIPTRADE S.A. που 
εδρεύει στα νησιά Μάρσαλ. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του A.N. 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 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 με−
τονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών» (Α΄ 141)» και τροποποιήθηκε με το άρθρο 3
Π.δ. 98/2012 (ΦΕΚ 160/Α/10−8−2012).

ι. Του Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α/27−1−2015) «Σύσταση και 
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμ−
ματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
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ια. Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22−9−2015) «Ανασύσταση 
των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδο−
μών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής...».

ιβ. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α/23−9−2015) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

ιγ. Της υπ’ αριθ. 3122.18/03/13/11−12−2013 (ΦΕΚ 3263/Β/
20−12−2013) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομι−
κών − Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας − Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και των υπ’ 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 Εθνικής 
Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας.

ιδ. Της υπ’ αριθ. 3122.1/4731/01/20−12−2013 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 3374/Β/31−12−2013).

2. Το υπ’ αριθ. 6751110/09−11−2015 παράβολο της ΔΟΥ 
ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ.

3. Την από 24 Δεκεμβρίου 2015 αίτηση της εταιρείας 
PALM SHIPTRADE S.A. για τροποποίηση της απόφασης 
εγκατάστασης ως προς το αντικείμενο της εταιρείας, 
αποφασίζουμε:

Α. Τροποποιούμε το άρθρο 1 της υπ’ αριθ. 3122.1/ 
4731/01/20−12−2013 (ΦΕΚ 3374/Β/31−12−2013) απόφασης 
του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου αντικαθιστώντας 
το άρθρο 1 ως ακολούθως:

«Άρθρο 1

1. Εγκρίνουμε την εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφεί−
ου ή υποκαταστήματος της εταιρείας PALM SHIPTRADE 
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 εφό−
σον επιτρέπεται από το καταστατικό της, απασχολείται 
αποκλειστικά και μόνο με ναυλώσεις, μεσιτεία ναυλώ−
σεων ή αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων ή ασφαλίσεων 
πλοίων με Ελληνική ή ξένη σημαία πάνω από 500 κό−
ρους ολικής χωρητικότητας, με εξαίρεση τα επιβατηγά 
ακτοπλοϊκά πλοία και τα εμπορικά πλοία που εκτελούν 
εσωτερικούς πλόες, καθώς και με την αντιπροσώπευση 
επιχειρήσεων που έχουν σαν αντικείμενο εργασιών τις 
ίδιες με τις παραπάνω δραστηριότητες.

2. Ειδικότερα επιτρέπεται από το γραφείο ή υποκα−
τάστημα της εταιρείας να γίνονται στην Ελλάδα οι 
παρακάτω εργασίες:

α. Η σύναψη συμβάσεων ναυλώσεων και η μεσιτεία για 
τη ναύλωση πλοίων που αναφέρονται στην παρ. 1 του 
άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε θέματος σχετικού 
με τις εργασίες αυτές.

β. Η μεσιτεία για την ασφάλιση πλοίων που αναφέ−
ρονται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια 
κάθε θέματος σχετικού με την εργασία αυτή.

γ. Η μεσιτεία για αγοραπωλησίες πλοίων που αναφέ−
ρονται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια 
κάθε θέματος σχετικού με την εργασία αυτή.

δ. Η μεσιτεία για τη ναυπήγηση, μετασκευή ή επισκευή 
σε Ελληνικά ή ξένα Ναυπηγεία πλοίων που αναφέρονται 
στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε 

θέματος σχετικού με τις εργασίες αυτές, εφόσον τη−
ρούνται οι σχετικές με την φορολογία πλοίων διατάξεις.

ε. Η τήρηση λογιστικών βιβλίων, η διενέργεια εισπρά−
ξεων και πληρωμών για τις παραπάνω πράξεις και η 
τήρηση λογαριασμών σε συνάλλαγμα στις Τράπεζες 
της Ελλάδος ή του Εξωτερικού.

3. Απαγορεύεται στο παραπάνω γραφείο της εται−
ρείας να αναπτύξει κάθε άλλη δραστηριότητα που 
δεν αναφέρεται στην απόφαση αυτή. Εφόσον ασκεί 
δραστηριότητες, οι οποίες εμπίπτουν στις διατάξεις 
των Ν.δ. 400/1970, 551/1970 και Π.δ. 190/2006, όπως 
εκάστοτε ισχύουν καθώς και τις ισχύουσες κοινοτικές 
διατάξεις σχετικά με τα θέματα αυτά, υποχρεούται 
να λάβει την προβλεπόμενη από τις διατάξεις αυτές 
άδεια λειτουργίας.».

Β. Η εταιρεία υποχρεούται, εντός ενός (1) μηνός από 
την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης αυτής 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να καταθέσει στο 
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Γενική 
Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων/
Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων/Διεύθυνση 
Κεφαλαίων Εξωτερικού) νέα εγγυητική επιστολή προς 
αντικατάσταση της προηγούμενης ή τροποποιητική 
πράξη αυτής, στο κείμενο της οποίας θα αναφέρεται η 
αρχική εγκριτική απόφαση εγκατάστασης με τις μετέ−
πειτα αποφάσεις τροποποίησής της, συμπεριλαμβανο−
μένης της παρούσας απόφασης.

Γ. Για τα υπόλοιπα ισχύει η παραπάνω 3122.1/4731/01/
20−12−2013 (ΦΕΚ 3374/Β/31−12−2013) υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 8 Φεβρουαρίου 2016

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ   

F
 Αριθ. απόφ. 9 (6)
Πραγματοποίηση εργασίας καθ’ υπέρβαση του υποχρε−

ωτικού ωραρίου για το έτος 2016 στον Τοπικό Οργα−
νισμό Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) Νησίου.

  ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΝΗΣΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρον 7 του Κεφαλαίου Β του Ν.4354/2015(176) 

σύμφωνα με το οποίο στο πεδίο εφαρμογής του νόμου 
υπάγονται οι υπάλληλοι των Γενικών και Τοπικών Ορ−
γανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (περ. ιδ).

2. Την 2/2015/ΔΕΠ/5−01−2016 εγκύκλιο του Υπ.ουργείου 
Οικονομικών με θέμα: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή 
των διατάξεων του Κεφαλαίου Β του Ν.4354/2015 (176 Α΄)
«Μισθολογικές ρυθμίσεις υπαλλήλων του Δημόσιου, των 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) πρώτου και 
δευτέρου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
(Ν.Π.Δ.Δ) και ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των 
Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α του Ν. 3429/2015 (Α 314) και άλλες 
μισθολογικές διατάξεις» και ΑΔΑ: ΨΑΕΦΗ − ΠΟ7.

3. Τις διατάξεις της παρ. Α του άρθρου 20 (Εργασία 
καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου) του Ν. 4354/
2015 στις οποίες επισημαίνεται ότι είναι υποχρεωτική η 
δημοσίευση των ανωτέρω αποφάσεων στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.



 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6109

4. Την εισήγηση του Προέδρου του Οργανισμού στο 
θέμα 9ο «Πραγματοποίηση εργασίας καθ’ υπέρβαση 
του υποχρεωτικού ωραρίου για το έτος 2016 στο ΤΟΕΒ 
Νησιού και ιδίως το γεγονός ότι αυξημένες υπηρεσια−
κές ανάγκες στον Οργανισμό − πέρα από την περίοδο 
λειτουργικής αιχμής των έργων κατά την αρδευτική 
περίοδο κατά την οποία τα έργα λειτουργούν σε 24ωρη 
βάση − υπάρχουν καθ’ όλο το έτος.

5. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν συνεπάγεται 
επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού καθώς οι πό−
ροι των ΟΕΒ προέρχονται από ανταποδοτικές εισφορές 
των ωφελουμένων (άρθρο 15 του Ν.δ. 3881/1958 «Περί 
Έργων Εγγείων Βελτιώσεων»), ομόφωνα αποφασίζει:

Α) Την πραγματοποίηση υπερωριακής καθ’ υπέρβαση 
του υποχρεωτικού ωραρίου απασχόλησης εντός του 
2016, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4354/2015 όπως 
ισχύει.

Ειδικότερα για το Α εξάμηνο του 2016 απογευματινή 
υπερωριακή εργασία, πέραν των ωρών της υποχρεω−
τικής εργασίας μέχρι 100 ώρες για 2 τακτικούς υπαλ−
λήλους. Αφορά συνολικά 200 ώρες κατ’ ανώτατο όριο. 
Για το Β εξάμηνο του 2016 απογευματινή υπερωριακή 
εργασία, πέραν των ωρών της υποχρεωτικής εργασίας 
μέχρι 120 ώρες για 2 τακτικούς υπαλλήλους. Αφορά 
συνολικά 240 ώρες κατ’ ανώτατο όριο.

Β) Αρμόδιο όργανο για την αναγκαιότητα πραγματο−
ποίησης υπερωριακής απασχόλησης καθίσταται ο Πρό−
εδρος και την παρακολούθηση της υλοποίησης εντός 
των ορίων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 
2016 το οικονομικό τμήμα το Οργανισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Νησί, 9 Φεβρουαρίου 2016

Ο Πρόεδρος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΩΛΟΣ   

F
 Αριθ. απόφ. 10 (7)
Πραγματοποίηση εργασίας καθ’ υπέρβαση του υποχρεω−

τικού ωραρίου για το έτος 2016 στον Τοπικό Οργα−
νισμό Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) Σχοινά. 

 ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΣΧΟΙΝΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 

Έ χοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 7 του Κεφαλαίου Β του Ν. 4354/2015 (176 Α΄)

σύμφωνα με το οποίο στο πεδίο εφαρμογής του νόμου 
υπάγονται οι υπάλληλοι των Γενικών και Τοπικών Ορ−
γανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (πεδ. Ι δ).

2. Την 2/1015/ΔΕΠ/5−01−2016 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Οικονομικών με θέμα: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή 
των διατάξεων του Κεφαλαίου Β του Ν. 4354/2015 (176 Α΄)
«Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, 
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) πρώτου 
και δευτέρου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
(Ν.Π.ΔΔ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ), καθώς και των 
Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α του Ν. 3429/2015 (Α΄ 314) και άλλες 
μισθολογικές διατάξεις» και ΑΔΑ:ΨΑΕΦΗΠ07.

3. Τις διατάξεις της παρ. Α του άρθρου 20 (Εργασία 
καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου) του Ν. 4354/
2015 στις οποίες επισημαίνεται ότι είναι υποχρεωτική η 
δημοσίευση των ανωτέρω αποφάσεων στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

4. Την εισήγηση του Προέδρου του Οργανισμού στο 
παρών θέμα «Πραγματοποίηση εργασίας καθ’ υπέρβαση 
του υποχρεωτικού ωραρίου για το έτος 2016 στον ΤΟΕΒ 
Σχοινά» και ιδίως το γεγονός ότι αυξημένες υπηρεσι−
ακές ανάγκες στον Οργανισμό, πέρα από την αρδευ−
τική περίοδο κατά την οποία τα έργα λειτουργούν σε 
24ωρη βάση,  υπάρχουν και καθ’ όλο το έτος λόγω των 
οργανικών κενών.

5. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δε συνεπάγεται 
επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού καθώς οι πό−
ροι των ΟΕΒ προέρχονται από ανταποδοτικές εισφορές 
των ωφελουμένων (άρθρο 15 του Ν.δ. 3881/1958 «Περί 
Έργων Εγγείων Βελτιώσεων»), ομόφωνα αποφασίζει:

α) Την πραγματοποίηση υπερωριακής καθ’ υπέρβαση 
του υποχρεωτικού ωραρίου απασχόλησης εντός του 
2016, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4354/2015 όπως 
ισχύει. Συγκεκριμένα για το Α εξάμηνο του 2016 απο−
γευματινή υπερωριακή εργασία μέχρι 100 ώρες για τον 
ένα (1) τακτικό υπάλληλο του Οργανισμού κατ’ ανώτατο 
όριο και για το Β εξάμηνο του 2016 απογευματινή υπε−
ρωριακή εργασία μέχρι 120 ώρες για τον ένα (1) τακτικό 
υπάλληλο σύνολο 220 ώρες συνολικά κατ’ ανώτατο όριο.

β) Αρμόδιοι για την αναγκαιότητα πραγματοποίησης 
υπερωριακής απασχόλησης καθίστανται ο Πρόεδρος 
του Οργανισμού και για την παρακολούθηση της υλο−
ποίησης εντός των ορίων του εγκεκριμένου προϋπολο−
γισμού έτους 2016 το οικονομικό τμήμα του Οργανισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Σχοινάς, 9 Φεβρουαρίου 2016

Ο Πρόεδρος
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΒΕΖΥΡΟΓΛΟΥ  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

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 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  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.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

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)

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

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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