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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία καπνι−
κών στον Salah Ahmed του Mohamed και της Zainab
Δυνάμει της με αριθμ. 179/08/2013 Καταλογιστικής
Πράξης της Προϊσταμένης του Τελωνείου Αθηνών που
εκδόθηκε την 31η.5.2013, σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 142 § 2, 152 § 1, 118 § 5 (νυν άρθρο 119Α § 2) και 155
§ 2 εδ. ζ΄ του Ν. 2960/01 Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα",
αφορά τη λαθρεμπορία πέντε (5) πακέτων τσιγάρων,
διαφόρων μαρκών, τα οποία κατελήφθη να κατέχει ο
κατωτέρω υπαίτιος την 1713.2008 στην Πλατεία Κοτζιά
στην Αθήνα (σχετ. η με αρ. 3008/14/510−α΄/18−3−08 μηνυ−
τήρια αναφορά του 1ου Τμήματος Οικονομικών Εγκλη−
μάτων, Υποδ/νση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων
Αρχαιοκαπηλίας και Ηθών της Διεύθυνσης Ασφάλειας
Αττικής), και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 152 §
5 του ιδίου ως άνω νόμου:
1) Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας (τσιγάρα)

στο συνολικό ποσό των δώδεκα ευρώ και είκοσι οκτώ
λεπτών (12,28 €), ήτοι Εισαγωγικός Δασμός 2,08 €, Πά−
γιος Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 0,55 €, Αναλογικός
Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης ποσού 7,45 € και Φ.Π.Α.
ποσού 2,20 €.
2) Επιβλήθηκε στον υπαίτιο Salah Ahmed του Mohamed
και της Zainab, γεν. το 1975 στο Ιράκ, με τελευταία γνω−
στή διαμονή την Αθήνα, οδός Λεωνίδου αρ. 41, και νυν
αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 131096750, κάτοχο του με
αρ. 12154/7−2−07 Ε.Δ.Τ. Πολιτικού Πρόσφυγα, πολλαπλό
τέλος ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), ήτοι
το ελάχιστο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 150
§ 1 του Ν.2960/01, το οποίο υπόκειται σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α.
(2,4%) κατά την είσπραξη του, σύμφωνα με τον Κώδικα
περί Τελών Χαρτοσήμου.
Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστη−
ρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της
δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η Προϊσταμένη του Τελωνείου
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΙΝΗ
F
(2)
Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία καπνι−
κών στον Salah Ahmed του Mohamed και της Zainab
Δυνάμει της με αριθμ. 130/09/2013 Καταλογιστικής
Πράξης της Προϊσταμένης του Τελωνείου Αθηνών που
εκδόθηκε την 31η.5.2013, σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 142 § 2, 152 § 1, 118 § 5 (νυν άρθρο 119Α § 2) και
155 § 2 εδ. ζ΄ του Ν. 2960/01 "Εθνικού Τελωνειακού Κώδι−
κα", αφορά τη λαθρεμπορία ογδόντα δύο (82) πακέτων
τσιγάρων, διαφόρων μαρκών, τα οποία κατελήφθη να
κατέχει ο κατωτέρω υπαίτιος την 3η.5.2009 στη συμβολή
των οδών Ζήνωνος και Γερανίου στην Αθήνα (σχετ. η με
αρ. 3008/14/6−Α΄/4−5−09 μηνυτήρια αναφορά του Τμήμα−
τος Ασφάλειας Ομόνοιας), και δημοσιεύεται σύμφωνα
με το άρθρο 152 § 5 του ιδίου ως άνω νόμου:
1) Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας (τσιγάρα)
στο συνολικό ποσό των διακοσίων τριάντα ενός ευρώ
και εξήντα τριών λεπτών (231,63 €), ήτοι Εισαγωγικός
Δασμός 40,25 €, Πάγιος Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης
9,03 €, Αναλογικός Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 140,65
€ και Φ.Π.Α. 41,73 €.
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2) Επιβλήθηκε στον υπαίτιο Salah Ahmed του Mohamed
και της Zainab, γεν. το 1975 στο Ιράκ, με τελευταία γνω−
στή διαμονή την Αθήνα, οδός Λεωνίδου αρ. 41, και νυν
αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 131096750, κάτοχο του με
αρ. 12154/7−2−07 Ε.Δ.Τ. Πολιτικού Πρόσφυγα, πολλαπλό
τέλος ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), ήτοι
το ελάχιστο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 150
§ 1 του Ν.2960/01, το οποίο υπόκειται σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α.
(2,4%) κατά την είσπραξη του, σύμφωνα με τον Κώδικα
περί Τελών Χαρτοσήμου.
Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστη−
ρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της
δημοσίευσης της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Τον Γενικό Κανονισμό Λιμένων υπ’ αριθμ. 51, που
εκδόθηκε από τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος –
Ελληνικής Ακτοφυλακής, με τις διατάξεις του οποίου
ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην εύρυθμη λει−
τουργία των λιμένων της χώρας.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Η Προϊσταμένη του Τελωνείου
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΙΝΗ
F
Αριθ. 514.1/2013/Σχ.2083
(3)
Καθορισμός των όρων και των διαδικασιών εισόδου
των λιμενεργατών στους λιμενικούς χώρους

Καθορισμός των όρων και των διαδικασιών εισόδου
των λιμενεργατών στους λιμενικούς χώρους

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 156 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δι−
καίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του ν.δ. 187/1973
(Α΄ 261), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) της περίπτωσης γ του εδαφίου 6 της υποπαραγρά−
φου ΙΑ.7 «Ρυθμίσεις για το Επάγγελμα του Φορτοεκφορ−
τωτή, τις Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης, τα
Ιδιωτικά Γραφεία Εύρεσης Εργασίας για την Εφαρμογή
των Νόμων 3919/2011 και 4038/ 2012» του άρθρου πρώτου
του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέ−
τρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθε−
σμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016»
(Α΄ 222), όπως ισχύει.
γ) του ν. 3922/2011 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώ−
ματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 35), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ) της περίπτωσης (β) της παραγράφου 6 του άρθρου
23 του π.δ. 67/2011 «Οργάνωση των Υπηρεσιών του Λι−
μενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Α΄ 149).
ε) του άρθρου 5 του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών»
(Α΄ 141), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του π.δ.
94/2012 (Α΄ 149) και το άρθρο 3 του π.δ. 98/2012 (Α΄ 160).
στ) του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102).
ζ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
η) της αριθμ. 14366/416/09−5−2013 Κοινής Απόφασης
Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό−
νοιας και Ναυτιλίας και Αιγαίου «Εθνικό Μητρώο Φορ−
τοεκφορτωτών − καθορισμός δικαιολογητικών για την
άσκηση του επαγγέλματος του Φορτοεκφορτωτή ξηράς
και λιμένος» (Β΄ 1110).
θ) της αριθμ. 15107/437/15−5−2013 Κοινής Απόφασης
Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό−
νοιας και Ναυτιλίας και Αιγαίου «Γενικός Ενιαίος Κανο−
νισμός Εργασίας Διεξαγωγής των Φορτοεκφορτωτικών
Εργασιών Λιμένος» (Β΄ 1230).
ι) της αριθμ. 1329.1/14/2007 Απόφασης ΥΕΝ «Πόροι υπέρ
Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων
Ναυτικού (ΕΚΟΕΜΝ)» (Β΄ 1854), όπως ισχύει.

Άρθρο Πρώτο
Εγκρίνουμε τον παρακάτω Γενικό Κανονισμό Λιμένων
με αριθμ. 51
ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΑΡΙΘΜ. 51

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ –
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 156 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δι−
καίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του ν.δ. 187/1973
(Α΄ 261), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
β) της περίπτωσης γ του εδαφίου 6 της υποπαραγρά−
φου ΙΑ.7 «Ρυθμίσεις για το Επάγγελμα του Φορτοεκφορ−
τωτή, τις Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης, τα
Ιδιωτικά Γραφεία Εύρεσης Εργασίας για την Εφαρμογή
των Νόμων 3919/2011 και 4038/ 2012» του άρθρου πρώτου
του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέ−
τρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθε−
σμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016»
(Α΄ 222), όπως ισχύει.
γ) του ν.δ. 444/1970 «Περί αρμοδιοτήτων Λιμενικού
Σώματος και σχέσεων προς τας αρμοδιότητας των Σω−
μάτων Ασφαλείας» (Α΄ 39).
δ) του ν. 3922/2011 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώ−
ματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 35), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ε) της περίπτωσης (β) της παραγράφου 6 του άρθρου
23 του π.δ. 67/2011 «Οργάνωση των Υπηρεσιών του Λι−
μενικού 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 από το άρθρο 1
του π.δ. 94/2012 (Α΄ 149) και το άρθρο 3 του π.δ. 98/2012
(Α΄ 160).
ζ) του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102).
η) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
θ) της αριθμ. 14366/416/09−5−2013 Κοινής Απόφασης
Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό−
νοιας και Ναυτιλίας και Αιγαίου «Εθνικό Μητρώο Φορ−
τοεκφορτωτών − καθορισμός δικαιολογητικών για την
άσκηση του επαγγέλματος του Φορτοεκφορτωτή ξηράς
και λιμένος» (Β΄ 1110).
ι) της αριθμ. 15107/437/15−5−2013 Κοινής Απόφασης
Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό−
νοιας και Ναυτιλίας και Αιγαίου «Γενικός Ενιαίος Κανο−
νισμός Εργασίας Διεξαγωγής των Φορτοεκφορτωτικών
Εργασιών Λιμένος» (Β΄ 1230).
ια) της αριθμ. 1329.1/14/2007 Απόφασης ΥΕΝ «Πόροι
υπέρ Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισμα−
τούχων Ναυτικού (ΕΚΟΕΜΝ)» (Β΄ 1854), όπως ισχύει.
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2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του κανονισμού
αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, εκδίδουμε τον ακόλουθο Γενικό Κα−
νονισμό Λιμένων:
Άρθρο 1
Όρια ισχύος
Ο παρών Γενικός Κανονισμός Λιμένων ισχύει στους
λιμενικούς χώρους αρμοδιότητας κάθε Λιμενικής Αρχής
της χώρας, εξαιρουμένων αυτών που ανήκουν στις λι−
μενικές ζώνες Πειραιά και Θεσσαλονίκης.
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κα−
νονισμού αυτού, νοείται ως:
1. «λιμενικός χώρος»: Η χερσαία και θαλάσσια ζώνη
κάθε λιμένα.
2. «λιμενεργάτης»: Ο φορτοεκφορτωτής ξηράς − λιμέ−
νος που απασχολείται σε φορτοεκφορτωτικές εργασίες
σε λιμενικούς χώρους, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος
στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών (Ε.Μ.Φ.) και εφο−
διασμένος με τη σχετική άδεια ή βεβαίωση εγγραφής.
Άρθρο 3
Όροι και διαδικασία εισόδου των λιμενεργατών
στους λιμενικούς χώρους
1. Η είσοδος και η κυκλοφορία στους λιμενικούς χώ−
ρους της χώρας, καθώς και τα πλοία που προσεγγίζουν
σε αυτές, υπόκεινται στους εθνικούς και διεθνείς κανο−
νισμούς και νόμους για την ασφάλεια πλοίων, λιμενικών
εγκαταστάσεων και λιμένων, όπως εκάστοτε ισχύουν.
2. Δικαίωμα εισόδου στους λιμενικούς χώρους για
την άσκηση του επαγγέλματος του λιμενεργάτη έχει
κάθε εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκ−
φορτωτών, εφόσον διαθέτει έγγραφη άδεια εισόδου
η οποία εκδίδεται από Λιμενική Αρχή. Για την έκδοση
της άδειας ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:
α) Αίτηση στην οποία αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώ−
ου Φορτοεκφορτωτή (Α.Μ.Φ.), το ονοματεπώνυμο και το
πατρώνυμο και ο αριθμός Αστυνομικού Δελτίου Ταυτό−
τητας (Α.Δ.Τ.) ή ο αριθμός διαβατηρίου ή τα στοιχεία
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο) ή
η άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.
β) Φωτοαντίγραφο του Α.Δ.Τ. ή άλλου νόμιμου απο−
δεικτικού στοιχείων ταυτότητας.
γ) Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης εγγραφής στο
Ε.Μ.Φ.
δ) Δύο φωτογραφίες.
ε) Αποδεικτικό είσπραξης ποσού ύψους πέντε (05)
ευρώ, ως ανταποδοτικό τέλος υπέρ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν., που
εκδίδεται από τη Λιμενική Αρχή.
3. Μετά την κατάθεση της αίτησης και των δικαιολο−
γητικών, η Λιμενική Αρχή προχωρεί στον έλεγχό τους
και σε περίπτωση πληρότητάς τους, εκδίδει άδεια εισό−
δου λιμενεργάτη, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο
(2) ημερών από ημερομηνία κατάθεσής τους. Ο τύπος
και το περιεχόμενο της άδειας εισόδου λιμενεργάτη
περιγράφεται στο Υπόδειγμα του Παραρτήματος Α του
παρόντος.
4. Η άδεια εισόδου λιμενεργάτη ισχύει για το χρονικό
διάστημα που αναγράφεται στη βεβαίωση εγγραφής
στο Ε.Μ.Φ. Η άδεια ανανεώνεται από τη Λιμενική Αρχή
με την προσκόμιση της νέας βεβαίωσης εγγραφής στο
Ε.Μ.Φ. και ισχύει για το χρονικό διάστημα που αναγρά−
φεται σε αυτή. Για την ανανέωση κατατίθεται αποδει−
κτικό είσπραξης ποσού ύψους πέντε (05) ευρώ υπέρ
Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν..

22149

5. Η άδεια εισόδου λιμενεργάτη ισχύει για όλους τους
λιμένες της χώρας, είναι αυστηρά προσωπική, μη με−
ταβιβάσιμη σε τρίτους και ανακαλείται σε περίπτωση
που ο ενδιαφερόμενος παύσει να είναι εγγεγραμμένος
στο Ε.Μ.Φ.
6. Πριν από την έναρξη των φορτοεκφορτωτικών ερ−
γασιών, ο αρμόδιος και υπεύθυνος για τον καθορισμό
της σύνθεσης εργασίας για τη φορτοεκφόρτωση, όπως
ορίζεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 5 της αριθμ
15107/437/15−5−2013 ΚΥΑ «Γενικός Ενιαίος Κανονισμός
Εργασίας – Διεξαγωγής των Φορτοεκφορτωτικών Ερ−
γασιών Λιμένος» (Β΄ 1230), υποχρεούται να διαβιβάσει
με οποιοδήποτε νόμιμο μέσο στην οικεία Λιμενική Αρχή
και στο φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα
κατάσταση με τα στοιχεία του ομαδάρχη−αρχιεργάτη
και των λιμενεργατών που πρόκειται να απασχοληθούν.
Η ανωτέρω κατάσταση περιλαμβάνει τουλάχιστον το
ονοματεπώνυμο του εργαζόμενου, τον αριθμό εγγραφής
του στο Ε.Μ.Φ., τον αριθμό πρωτοκόλλου της άδειας
εισόδου λιμενεργάτη, τον ακριβή χώρο των εργασιών
και τη χρονική διάρκεια αυτών. Ο τύπος και το περιεχό−
μενο της κατάστασης εργαζομένων περιγράφεται στο
Υπόδειγμα του Παραρτήματος Β του παρόντος.
7. Οι λιμενεργάτες οφείλουν να επιδεικνύουν την άδεια
εισόδου της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, κα−
θώς και νόμιμο αποδεικτικό των στοιχείων της ταυτό−
τητάς τους σε κάθε έλεγχο της Λιμενικής Αρχής.
8. Η κυκλοφορία των λιμενεργατών στους λιμενικούς
χώρους όπου διενεργείται φορτοεκφόρτωση, καθώς και
η άνοδος αυτών σε πλοία, επιτρέπεται εφόσον πρόκει−
ται για την άσκηση του επαγγέλματός τους.
9. Οι Λιμενικές Αρχές, για την αποτελεσματικότερη
άσκηση των αστυνομικών τους καθηκόντων, έχουν πρό−
σβαση στο ηλεκτρονικό Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορ−
τωτών.
Άρθρο 4
Υποχρεώσεις
Οι εργοδότες λιμενεργατών ευθύνονται για την ασφα−
λή διενέργεια των φορτοεκφορτωτικών εργασιών, κα−
θώς και για την τήρηση της ισχύουσας ασφαλιστικής νο−
μοθεσίας και των υφιστάμενων υγειονομικών διατάξεων.
Άρθρο 5
Κυρώσεις
Οι παραβάτες του κανονισμού αυτού, η εκτέλεση του
οποίου ανατίθεται στα στελέχη του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., ανε−
ξάρτητα από τις ποινικές και αστικές ευθύνες που συ−
ντρέχουν κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται και
στις διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώδικα
Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο
μόνον του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261), όπως ισχύει.
Άρθρο 6
Παραρτήματα
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα
του κανονισμού αυτού τα ακόλουθα Παραρτήματα:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «Υπόδειγμα άδειας εισόδου λιμενερ−
γάτη»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β «Υπόδειγμα κατάστασης εργαζομένων
σε φορτοεκφορτωτικές εργασίες»
Πειραιάς, 3 Ιουνίου 2013
O Αρχηγός Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.
Αντιναύαρχος Λ.Σ. ΔΗΜ. Π. ΜΠΑΝΤΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΕΖΣΟΠ-Ν2Ω
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

……………….., ……/…./……..
Αριθμ. Πρωτ.: ………/……/…….

ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ …………………..

ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΗ
Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις της αριθμ. …………. Απόφασης Υ.Ν.Α. (ΦΕΚ …..)
β) Την με ημερομηνία ……………. αίτηση του ενδιαφερομένου, με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά.
1. Επιτρέπεται στον/στην …………………….(επώνυμο) ………………. (όνομα) του ………………..(πατρώνυμο), κάτοχο του υπ’ αριθμ.
…………………………… (αριθμός Α.Δ.Τ., διαβατηρίου ή άλλου νόμιμου αποδεικτικού στοιχείου), ο οποίος/α είναι εγγεγραμ−
μένος/η στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών με αριθμό ……….. (αριθμός Ε.Μ.Φ.), η είσοδος σε λιμενικούς χώρους
για την άσκηση του επαγγέλματος του λιμενεργάτη.
2. Η παρούσα άδεια ισχύει μέχρι την …………….1, ανανεώνεται εφόσον υποβληθεί αίτηση με τα προβλεπόμενα δικαι−
ολογητικά και ανακαλείται σε περίπτωση που ο/η ενδιαφερόμενος/η παύσει να είναι εγγεγραμμένος/η στο Ε.Μ.Φ.
Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ
………………………………

1

Αναγράφεται η ημερομηνία που αναφέρεται στη σχετική βεβαίωση εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών.

ΑΔΑ: ΒΕΖΣΟΠ-Ν2Ω
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΑΠΟ:
…………………………… (ονοματεπώνυμο εργοδότη)

ΠΡΟΣ:
ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ………………………..

Σας γνωρίζουμε ότι οι κάτωθι εργαζόμενοι πρόκειται να απασχοληθούν σε φορτοεκφορτωτικές εργασίες που
θα διεξαχθούν ……………………………………………………………2.. του λιμένα …………………….., κατά το χρονικό διάστημα από …………………… μέχρι
………………..

α/α

Ονοματεπώνυμο
εργαζομένου

Αριθμός Εγγραφής Ε.Μ.Φ.

Αριθμ. Πρωτ. Άδειας Εισόδου Λιμενεργάτη/
Εκδούσα Λιμ. Αρχή

Ο εργοδότης
…………………………………………….3

2
3

Αναγράφεται ο ακριβής χώρος διεξαγωγής των προς εκτέλεση φορτοεκφορτωτικών εργασιών.
Ονοματεπώνυμο, τόπος, ημερομηνία, υπογραφή

ΑΔΑ: ΒΕΖΣΟΠ-Ν2Ω
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο Δεύτερο
Έναρξη Ισχύος

2. Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού αρχίζει δέκα
(10) ημέρες μετά από την ημερομηνία δημοσίευσής του
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 3 Ιουνίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ

F
Αριθμ. Φ.90380/30131/3849
(4)
Μεταφορά του υπαλλήλου του ΟΑΕΕ, Μικελάτου
Στυλιανού, στον ΕΟΠΥΥ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. των άρθρων 17, 23, 25, 26 παρ. 1 και 33 παρ. 6 του
ν.3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 31 Α΄), όπως συμπληρώθηκαν
με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3984/2011 «Δωρεά
και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
150 Α΄), του άρθρου 20 του ν.4019/2011 «Κοινωνική οικο−
νομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα και λοιπές δια−
τάξεις» (ΦΕΚ 216 Α΄) και του άρθρου 10 του ν.4052/2012
(ΦΕΚ 41 Α΄).
1.2. του άρθρου 6 της από 16−12−2011 (ΦΕΚ 262 Α΄) Πρά−
ξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα
εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιο−
νομικής Στρατηγικής 2012−2015 και του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού έτους 2011», που κυρώθηκε με το άρθρο
πρώτο του ν. 4047/2012 (ΦΕΚ 31 Α΄).
1.3. 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 98 Α΄).
2. Την από 6−12−2012 αιτήση του ενδιαφερόμενου υπαλ−
λήλου του ΟΑΕΕ.
3. Το με αρ. πρωτ. ΔΙ. ΔΙΟΙΚ.Φ155/42/1030457/14−12−2012
έγγραφο του ΟΑΕΕ.
4. Η δαπάνη μισθοδοσίας του μεταφερόμενου στον
ΕΟΠΥΎ προσωπικού βαρύνει τον προϋπολογισμό του
ΕΟΠΥΥ, και θα καταβάλλεται από τους Φορείς που
προέρχεται το προσωπικό σύμφωνα με την παρ. 2 του
άρθρου 6 της από 16−12−2011 (ΦΕΚ 262 Α΄) Πράξης Νο−
μοθετικού Περιεχομένου, αποφασίζουμε:
Μεταφέρεται ο παρακάτω διοικητικός υπάλληλος του

ΟΑΕΕ με την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση,
κλάδο και βαθμό που κατέχει, στον Εθνικό Οργανισμό
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), ως εξής:
Ονοματε−
πώνυμο

Υπηρεσία
Προέλευ−
σης

Κλάδος

Σχέση
Εργασίας

Νομός

ΜΙΚΕΛΑ−
ΤΟΣ ΣΤΥ−
ΛΙΑΝΟΣ

ΟΑΕΕ
Δ/ΝΣΗ
ΑΙΓΑΙΟΥ
− ΤΜΗΜΑ
ΣΥΝΤΑ−
ΞΕΩΝ

ΔΕ ΔΙΟΙ−
ΚΗΤΙΚΩΝ
− ΓΡΑΜ−
ΜΑΤΕΩΝ

ΙΔΑΧ

ΕΟΠΥΥ
Δ/ΝΣΗ
ΠΕΙΡΑΙΑ

Το προσωπικό μητρώο του μεταφερόμενου υπαλλή−
λου, εξακολουθεί να τηρείται και να ενημερώνεται, από
τον ΟΑΕΕ, μέχρι την οριστική παραλαβή του από την
αρμόδια υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ.
Η δαπάνη για τη μισθοδοσία, τα επιδόματα, τα έξο−
δα κίνησης, τις υπερωρίες και τις αποζημιώσεις του
μεταφερόμενου υπαλλήλου στον ΕΟΠΥΥ συνεχίζει να
καταβάλλεται από τον ΟΑΕΕ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Ιουνίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(5)
Στην αρ. Υ5β/Γ.Π.ΟΙΚ50557/29−5−2013 απόφαση, η
οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1299/Β΄/29−5−2013,:
στη σελίδα 20346 και μετά την παράγραφο:
«18. Την εισήγηση.......»
προστίθεται η παράγραφος
«19. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν επιβαρύνει
τον κρατικό προϋπολογισμό».
(Από το Υπουργείο Υγείας)
F
(6)
Στην απόφαση 250 του Δημοτικού Συμβουλίου Ζω−
γράφου η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1971/τ.Β΄/
2−9−2011, γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις:
1. Στη σελίδα 27121 στον α.α. (19) διορθώνεται το
εσφαλμένο «ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΤΣΗ ΟΛΓΑ» στο ορθό «ΜΠΑ−
ΜΠΑΡΟΥΤΣΗ ΟΛΓΑ.»
2. Στην ίδια σελίδα 27121 στον α.α. (31) διορθώνεται το
εσφαλμένο «ΞΥΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ»
στο ορθό «ΞΥΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ»
(Από τον Δήμο Ζωγράφου)

ΑΔΑ: ΒΕΖΣΟΠ-Ν2Ω
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΑΔΑ: ΒΕΖΣΟΠ-Ν2Ω
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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

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

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02014671806130008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

