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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 46/11830 (1)
    Συµπληρωµατικά µέτρα εφαρµογής των ενωσιακών δι−

ατάξεων της αλιευτικής νοµοθεσίας για την αλι−
εία, τη διακίνηση και την εµπορία των ειδών τόν−
νου (Thunnus thynnus, BFT) και ξιφία (Xiphias gladius, 
SWO).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1) της παρ. 1 του άρθρου 2 και της περίπτωσης δ της 

παρ. 1 του άρθρου 3 της Συνθήκης για τη Λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 83).

2. του Κανονισµού (ΕE) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρί−
ου 2013, σχετικά για την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την 
τροποποίηση των κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και 
(ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συµβουλίου και την κατάργη−
ση των κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 
639/2004 του Συµβουλίου και της απόφασης 2004/585/
ΕΚ του Συµβουλίου (ΕΕ L 354).

3. του Κανονισµού (ΕΚ)1967/2006 σχετικά µε µέτρα δι−
αχείρισης για τη βιώσιµη εκµετάλλευση των αλιευτικών 
πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα, την τροποποίηση του 
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 και την κατάργηση του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1626/94 (ΕΕ L 409).

4. του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συµβουλίου 
της 20ης Νοεµβρίου 2009, περί θεσπίσεως κοινοτικού 
συστήµατος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής, τροποποιήσεως των κα−
νονισµών (ΕΚ) αριθ. 847/96, (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) 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και 
(ΕΚ) αριθ. 1966/2006 (ΕΕ L 343).
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5. του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 404/2011 της Επιτροπής 
της 8ης Απριλίου 2011, για τη θέσπιση λεπτοµερών κα−
νόνων σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού αριθ. 
1224/2009 περί της θέσπισης κοινοτικού συστήµατος 
ελέγχου για την εξασφάλιση της τήρησης των κανόνων 
της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΕΕ L 112).

6) του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συµβου−
λίου 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 κατάργη−
σης των κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1093/1994 και (ΕΚ) αριθ. 
1447/1999 (ΕΕ L 286).

7) του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 302/2009 του Συµβουλί−
ου, της 6ης Απριλίου 2009, για τη θέσπιση πολυετούς 
σχεδίου αποκατάστασης του τόνου στον Ανατολικό 
Ατλαντικό και στη Μεσόγειο, την τροποποίηση του κα−
νονισµού (ΕΚ) αριθ. 43/2000 και την κατάργηση του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1559/2007 (EE L 96),όπως ισχύει. 

8) του Καν (ΕΕ) 640/2010 του Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 7ης Ιουλίου 2010 σχετικά µε τη θέσπιση 
προγράµµατος τεκµηρίωσης αλιευµάτων για τον τόννο 
Thunnus thynnus και την τροποποίηση του KAN (ΕΚ) 
αριθ. 1984/2003 του Συµβουλίου (EE L 194).

9) της ΥΑ 5632/104626/29−9−2015 (ΦΕΚ Β 2151 7−10−2015) 
«όροι και προϋποθέσεις άσκησης της αλιείας των άκρως 
µεταναστευτικών ειδών τόννου (Thunnus thynnus, BFT), 
µακρύπτερου τόννου (Thunnus alalunga, ALB) και ξιφία 
(Xiphias gladius, SWO)».

10) των άρθρων 11, 12, 13, 14 του ν.δ. 420/1970 «Αλιευτι−
κός Κώδικας» (ΦΕΚ Α27), του άρθρου 9 του ν. 2040/1992 
«Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Γεωργί−
ας και νοµικών προσώπων εποπτείας του και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α70) και των άρθρων 48 και 49 του 
ν. 2538/1997 (ΦΕΚ Α242) «Τροποποίηση της κείµενης 
νοµοθεσίας για τα γεωργικά φάρµακα και κτηνιατρικά 
φάρµακα, ρύθµιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων 
και άλλες διατάξεις» σχετικά µε το εθνικό κυρωτικό 
σύστηµα τοµέα αλιείας.

11) του άρθρου 13 της ΥΑ 1750/32219/2015 (ΦΕΚ/Β/475), 
«Συµπληρωµατικά µέτρα εφαρµογής των ενωσιακών 
διατάξεων της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς (ΚΟΑ) των 
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και του Κοι−
νοτικού Συστήµατος Ελέγχου της αλιείας, σχετικά µε τη 
διακίνηση και την εµπορία των προϊόντων του τοµέα».

12) του άρθρου 9 παρ. 2 του ν. 2732/1999 (ΦΕΚ Α154) 
περί «∆ιεπαγγελµατικών Οργανώσεων και ρύθµισης 
θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας».

13) του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005 (Α98).

14) του π.δ. 107/2014 (Α 174) «Οργανισµός του Υπουρ−
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων».

15) του π.δ. 103/2014(ΦΕΚ Α170) «Οργανισµός του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου».

16) του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α114) «Ανασύσταση των 
Υπουργείων…..Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ………».

17) του π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α116) «∆ιορισµός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης,Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».

18) της απόφασης του Πρωθυπουργού Υ 26/2015 (ΦΕΚ 
Β 2144) «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.

19) Τη γνωµοδότηση του Συµβουλίου Αλιείας, όπως 
διατυπώνεται στο αριθ. 265 πρακτικό του.

20) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρα−
τικού προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:

Άρθρο 1 − Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση ρυθµίζονται συµπληρωµα−
τικά µέτρα εφαρµογής των ενωσιακών διατάξεων της 
αλιευτικής νοµοθεσίας για την αλιεία, τη διακίνηση και 
την εµπορία των ειδών τόννου (Thunnus thynnus, BFT) 
και ξιφία (Xiphias gladius, SWO). 

Άρθρο 2 − Πεδίο Εφαρµογής

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρµόζονται 
από τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα πλοιοκτήτες και κυ−
βερνήτες επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών µε ελλη−
νική σηµαία και εµπορικές επιχειρήσεις διακίνησης και 
εµπορίας των ειδών τόννου (Thunnus thynnus, BFT) και 
ξιφία (Xiphias gladius, SWO).

Άρθρο 3 −
Παρεµπίπτοντα αλιεύµατα τόννου (Thunnus thynnus, BFT)

3.1 Παρεµπίπτοντα αλιεύµατα τόννου είναι τα αλιεύµα−
τα που έχουν αλιευθεί: α) από οιοδήποτε επαγγελµα−
τικό αλιευτικό σκάφος µε ελληνική σηµαία σε χρονική 
περίοδο που δεν έχει γίνει έναρξη αλιείας του τόνου 
ή έχει διακοπεί η αλιεία του είδους, λόγω εξάντλη−
σης της ελληνικής ποσόστωσης και β) από οιοδήποτε 
επαγγελµατικό αλιευτικό σκάφος µε ελληνική σηµαία το 
οποίο δεν διαθέτει σε ισχύ άδεια αλίευσης του είδους 
τόννος (Thunnus thynnus, BFT) ή αυτή έχει ανασταλεί 
και ως εκ τούτου δεν φέρουν αναγνωριστικές ετικέτες 
ουράς (TAGs).

3.2 Η «τυχαία» σύλληψη παρεµπιπτόντων αλιευµάτων 
πρέπει να αποφεύγεται. Σε περίπτωση που συµβεί: (α) 
τα ζωντανά άτοµα επαναφέρονται στη θάλασσα, (β) 
τα νεκρά άτοµα, ολόκληρα, µη µεταποιηµένα, εκφορ−
τώνονται υποχρεωτικά και υπόκεινται σε κατάσχεση, 
προκειµένου να διατεθούν για φιλανθρωπικούς ή κοι−
νωφελείς σκοπούς ή σε ευαγή ιδρύµατα ή σε νοµικά 
πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ή σε ΟΤΑ ή 
σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ.

3.3 Οι πλοίαρχοι των αλιευτικών σκαφών υποχρεούνται 
να: α) καταχωρούν και διαβιβάζουν ηλεκτρονικά και έγκαιρα 
στο Ολοκληρωµένο Σύστηµα Παρακολούθησης Αλιευτικών 
∆ραστηριοτήτων − ΟΣΠΑ, τα δεδοµένα του Ηµερολογίου 
Αλιείας κάθε αλιευτικού ταξιδιού και της ∆ήλωσης Εκφόρ−
τωσης, β) προαναγγέλλουν την εκφόρτωση των αλιευµά−
των τόννου, γ) εκφορτώνουν τα νεκρά παρεµπίπτοντα 
αλιεύµατα τόννου στους καθορισµένους λιµένες.

3.4 Τα παρεµπίπτοντα αλιεύµατα τόνου που εκφορ−
τώνονται, αφαιρούνται από την ελληνική ποσόστωση 
του είδους.

3.5 Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του 
Καν(ΕΚ) 302/2009. 

Άρθρο 4 −
Παρεµπίπτοντα αλιεύµατα ξιφία (Xiphias gladius − SWO)

4.1 Παρεµπίπτοντα αλιεύµατα ξιφία είναι τα αλιεύµατα 
που έχουν αλιευθεί (α) από επαγγελµατικά αλιευτικά 
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σκάφη µε ελληνική σηµαία τα οποία δεν διαθέτουν σε 
ισχύ άδεια αλίευσης του είδους ξιφία ή η άδεια αλί−
ευσης έχει ανασταλεί και (β) σε χρονική περίοδο που 
απαγορεύεται η αλιεία ξιφία σε συνδυασµό µε το πεδίο 
αλίευσης (διεθνή ή ελληνικά χωρικά ύδατα).

4.2 Η τυχαία σύλληψη παρεµπιπτόντων αλιευµάτων 
πρέπει να αποφεύγεται. Σε περίπτωση που συµβεί: (α) 
τα ζωντανά άτοµα επαναφέρονται στη θάλασσα, (β) 
τα νεκρά άτοµα, ολόκληρα, µη µεταποιηµένα, εκφορ−
τώνονται υποχρεωτικά και υπόκεινται σε κατάσχεση, 
προκειµένου να διατεθούν για φιλανθρωπικούς ή κοι−
νωφελείς σκοπούς ή σε ευαγή ιδρύµατα ή σε νοµικά 
πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ή σε ΟΤΑ ή 
σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ.

4.3 Οι πλοίαρχοι των αλιευτικών σκαφών υποχρεού−
νται να: α) καταχωρούν και διαβιβάζουν ηλεκτρονικά και 
έγκαιρα στο Ολοκληρωµένο Σύστηµα Παρακολούθησης 
Αλιευτικών ∆ραστηριοτήτων − ΟΣΠΑ, τα δεδοµένα του 
Ηµερολογίου Αλιείας κάθε αλιευτικού ταξιδιού και της 
∆ήλωση Εκφόρτωσης. 

Άρθρο 5

5.1 Με εισήγηση της Γενικής ∆/νσης Βιώσιµης Αλιεί−
ας, προγραµµατίζεται και ανακοινώνεται κάθε έτος η 
έναρξη και η διακοπή της αλιείας του τόννου (Thunnus 
thynnus, BFT), καθώς και η εφαρµογή προγράµµατος 
τοποθέτησης αναγνωριστικής ετικέτας ουράς σε κάθε 
στοχευόµενο άτοµο τόννου που εκφορτώνεται κατά την 
περίοδο που επιτρέπεται η αλιεία του είδους.

5.2 α) Οι αναγνωριστικές ετικέτες ουράς τόνου: i) δι−
ανέµονται από την Γ∆ΒΑ στους πλοιοκτήτες των αλι−
ευτικών σκαφών µε άδεια αλίευσης τόννου, οι οποίοι 
υποχρεούνται να επιστρέψουν τις µη χρησιµοποιηθείσες 
αναγνωριστικές ετικέτες στην Γ∆ΒΑ, αµέσως µετά την 
διακοπή της αλιείας του είδους, ii) τοποθετούνται από 
τους πλοιάρχους των αλιευτικών σκαφών, κατά προ−
τίµηση τη στιγµή της θανάτωσης των ατόµων και οπωσ−
δήποτε πριν από τη εκφόρτωση, iii) διατηρούνται από 
τις εµπορικές επιχειρήσεις και συνοδεύουν το άτοµο σε 
κάθε στάδιο εµπορίας (εγχώριο, ενωσιακό) ή και κατά 
την εξαγωγή, iv) φέρουν µοναδικούς αριθµούς αρίθµη−
σης που δεν επιδέχονται παραποίηση

β) οι αριθµοί των αναγνωριστικών ετικετών συνδέο−
νται µε το Έγγραφο Αλιευµάτων τόννου (BCD).

γ) όταν τα αλιεύµατα − προϊόντα τόνου, µεταποιούνται 
ως φιλέτα (παρουσίαση FL), δεν ισχύει η υποχρέωση 
της αναγνωριστικής ετικέτας ουράς κατά τη διακίνηση, 
εµπορία και εξαγωγή του προϊόντος για τις εµπορικές 
επιχειρήσεις. Οι κάτοχοι του προϊόντος αµέσως µετά 
την δηµιουργία των φιλέτων υποχρεούνται για την 
άµεση ενηµέρωση και επιστροφή της αναγνωριστικής 
ετικέτας ουράς στην ∆/νση Ελέγχου Αλιευτικών ∆ρα−
στηριοτήτων και Ελέγχου του ΥπΑΑΤ.

5.3 (α) Όλα τα αλιεύµατα τόννου, που διακινούνται 
και εµπορεύονται, συνοδεύονται από το αριθµηµένο 
Έγγραφο Αλιευµάτων τόννου (BCD).

(β) Το BCD εκδίδεται µέσω ηλεκτρονικής εφαρµογής, 
µε συγκεκριµένη φόρµα και αρίθµηση και συµπληρώ−
νεται στην συνέχεια από τους υπόχρεους, µε όλες τις 
πληροφορίες που ορίζονται στον Καν(ΕΚ)640/2010 και 
απαγορεύεται η παρέµβαση στα στοιχεία του ηλεκτρο−
νικού BCD.

(γ) Επικύρωση από τις αρµόδιες αρχές απαιτείται: (i) 
όταν το σύνολο της ποσότητας τόννου που διατίθεται 
προς πώληση δεν φέρει αναγνωριστική ετικέτα και (ii) 

όταν λαµβάνουν χώρα περισσότερες από µία εγχώριες 
συναλλαγές εµπορίου ή εξαγωγές, οπότε και συµπλη−
ρώνεται ANNEX

(δ) Στην ∆/νση Ελέγχου Αλιευτικών ∆ραστηριοτήτων 
και Ελέγχου του ΥπΑΑΤ, οι εµπορικές επιχειρήσεις απο−
στέλλουν άµεσα: (i) το BCD µε το σύνολο της πληρο−
φορίας διακίνησης του τόννου και τα συνοδευτικά του 
παραστατικά, (ii) έγγραφη ενηµέρωση στην περίπτωση 
που το προϊόν υπόκειται σε περαιτέρω επεξεργασία ή 
κατάψυξη, οπότε δεν αναµένεται η άµεση πώλησή του 
(iii) έγγραφη ενηµέρωση, στην περίπτωση που το προϊόν, 
δεν πρόκειται να πουληθεί π.χ. λόγω καταστροφής, την 
επόµενη εργάσιµη ηµέρα του συµβάντος, αναφέροντας 
το γεγονός, τις ακριβείς ποσότητες και αριθµό τεµαχί−
ων τόνου και τους αριθµούς TAGs. Στη συνέχεια απο−
στέλλονται τόσο τα έντυπα των BCDs, συµπληρωµένα 
στο τµήµα πληροφορίες εµπορικού χαρακτήρα, για το 
συµβάν µε επισύναψη των αποδεικτικών στοιχείων, όσο 
και οι αντίστοιχες αναγνωριστικές ετικέτες (TAGs).

ε) Αρµόδιες αρχές για την επικύρωση των τµηµάτων 
2,5 του BCD είναι οι Λιµενικές Αρχές εκφόρτωσης − µε−
ταφόρτωσης τόννου (BFT) και των τµηµάτων 3, 6, 7, 8 εί−
ναι οι Υπηρεσίες Αλιείας των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Αρµόδιες αρχές για τη θεώρηση ως «ακριβές αντίγρα−
φο» των αρχικών (πρωτοτύπων) BCD, στην 1η σελίδα 
των BCD κατατετµηµένων παρτίδων είναι οι Λιµενικές 
Αρχές και οι Υπηρεσίες Αλιείας των Περιφερειακών 
Ενοτήτων.

5.4 Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του 
Καν(ΕΚ) 640/2010. 

Άρθρο 6 − Κυρώσεις

Στους παραβάτες των άρθρων της παρούσας α) πλοι−
άρχους και πλοιοκτήτες αλιευτικών σκαφών ελληνικής 
σηµαίας επιβάλλονται οι προβλεπόµενες κυρώσεις του 
άρθρου 11 του Ν.δ. 420/1970 όπως ισχύουν κάθε φορά 
και β) εµπορικές επιχειρήσεις επιβάλλονται οι προβλε−
πόµενες κυρώσεις του άρθρου 13 της ΥΑ 1750/32219/2015 
(ΦΕΚ/Β/475), όπως ισχύει κάθε φορά. Η απόφαση αυτή 
ισχύει από την ηµεροµηνία δηµοσίευση της στην Εφηµε−
ρίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2016

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

F
    Αριθμ. 459/11826 (2)
Τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1750/32219/2015(Β475). 

«Συµπληρωµατικά µέτρα εφαρµογής των Ενωσιακών 
∆ιατάξεων της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς (Κ.Ο.Α) 
των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και 
του Κοινοτικού Συστήµατος Ελέγχου της αλιείας 
σχετικά µε τη διακίνηση και την εµπορία των προϊ−
όντων του τοµέα». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις 1) της παρ. 1 του άρθρου 2 και της 

περίπτωσης δ της παρ. 1 του άρθρου 3 της Συνθήκης 
για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 83).
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2) των άρθρων 15, 35, 36, 39, 42 του Κανονισµού (ΕE) 
αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2013, σχετικά για την 
Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των κανο−
νισµών (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 Συµβουλίου 
και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συµβουλίου (ΕΕ L 
354).

3) του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 
2013, για την Κοινή Οργάνωση Αγοράς (ΚΟΑ) των προϊ−
όντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την τροποποίηση 
των κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1184/2006 και 1224/2009 του 
Συµβουλίου και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 104/2000 (ΕΕ L 354).

4) του Κανονισµού (ΕΚ) 2406/1996 του Συµβουλίου της 
26ης Νοεµβρίου 1996, περί καθορισµού κοινών προδι−
αγραφών εµπορίας ορισµένων αλιευτικών προϊόντων 
(ΕΕ L 334).

5) του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συµβου−
λίου της 20ης Νοεµβρίου 2009, περί θεσπίσεως κοινο−
τικού συστήµατος ελέγχου της τήρησης των κανόνων 
της κοινής αλιευτικής πολιτικής, τροποποιήσεως των 
κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 847/96, (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) 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και 
(ΕΚ) αριθ. 1966/2006 (ΕΕ L 343).

6) του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 404/2011 της Επιτροπής 
της 8ης Απριλίου 2011, για τη θέσπιση λεπτοµερών κα−
νόνων σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού αριθ. 
1224/2009 περί της θέσπισης κοινοτικού συστήµατος 
ελέγχου για την εξασφάλιση της τήρησης των κανόνων 
της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΕΕ L 112).

7) του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συµβου−
λίου 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 κατάργη−
σης των κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1093/1994 και (ΕΚ) αριθ. 
1447/1999 (ΕΕ L 286).

8) 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 κοινοτικού 
συστήµατος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της 
παράνοµης, λαθραίας και άναρχης αλιείας (ΕΕ L 280).

9) του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 302/2009 του Συµβουλί−
ου, της 6ης Απριλίου 2009, για τη θέσπιση πολυετούς 
σχεδίου αποκατάστασης του τόννου στον Ανατολικό 
Ατλαντικό και στη Μεσόγειο, ….. (EE L 96) και του ΚΑΝ 
(ΕΕ) 640/2010 του Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
7ης Ιουλίου 2010 σχετικά µε τη θέσπιση προγράµµατος 
τεκµηρίωσης αλιευµάτων για τον τόνο Thunnus thynnus 
και την τροποποίηση του KAN (ΕΚ) αριθ. 1984/2003 του 
Συµβουλίου (EE L 194).

10) του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συµβου−
λίου, της 21ης ∆εκεµβρίου 2006 σχετικά µε µέτρα δια−
χείρισης για τη βιώσιµη εκµετάλλευση των αλιευτικών 

πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα, την τροποποίηση του 
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/1993 και την κατάργηση 
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1626/1994 (EE L 409).

11) του Κανονισµού (ΕΚ) 1984/2003 του Συµβουλίου 
της 8ης Απριλίου 2003 για τη θέσπιση κοινοτικού συ−
στήµατος στατιστικής καταγραφής όσον αφορά τον 
τόνο (Thunnus thynnus), το ξιφία (Xiphias gladius) και το 
µεγαλόφθαλµο τόνο (Thunnus obesus) (EE L 295).

12) του Κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/1987 του Συµβου−
λίου της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασµολογική και 
στατιστική ονοµατολογία και το κοινό δασµολόγιο (ΕΕ 
L 256).

13) του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊ−
κού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτω−
βρίου 2011, για την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιµα 
στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισµών 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΚ) 
αριθ. 1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και την κατάργη−
ση της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 
90/496/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της οδηγίας 1999/10/ΕΚ 
της Επιτροπής, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊ−
κού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, των οδηγιών της 
Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 608/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 304).

14) των άρθρων 11, 12, 13, 14 του ν.δ. 420/1970 «Αλιευτι−
κός Κώδικας» (ΦΕΚ Α27), του άρθρου 9 του ν. 2040/1992 
«Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Γεωργί−
ας και νοµικών προσώπων εποπτείας του και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α70) και των άρθρων 48 και 49 του 
Ν. 2538/1997 (ΦΕΚ Α242) «Τροποποίηση της κείµενης 
νοµοθεσίας για τα γεωργικά φάρµακα και κτηνιατρικά 
φάρµακα, ρύθµιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων 
και άλλες διατάξεις» σχετικά µε το εθνικό κυρωτικό 
σύστηµα τοµέα αλιείας.

15) των διαταγµάτων: το από 26.1.1954 β.δ. (ΦΕΚ Α25) 
“Περί απαγορεύσεως αλιείας και πωλήσεως ιχθύων 
ορισµένων διαστάσεων», β.δ. 168/1962 (ΦΕΚ Α143) «Περί 
προστασίας ιχθύων ακιπησίων», β.δ. 142/1971 (ΦΕΚ Α149) 
«Περί αλιείας των υδρόβιων ζώων λιµνών και ποταµών 
και προστασίας αυτών», π.δ. 658/1981 (ΦΕΚ Α166) «Περί 
προστασίας της ιχθυοπανίδος των λιµνών και ποταµών», 
π.δ. 144/1986 (ΦΕΚ Α53) «Περιορισµοί αλιείας και εµπο−
ρίας των χταποδιών (Octopus vulgaris)…», π.δ. 237/1996 
(ΦΕΚ Α178) «Απαγόρευση αλιείας και πώλησης αστακών», 
το π.δ. 86/1998 (ΦΕΚ Α78) και π.δ. 227/2003 (ΦΕΚ Α198) 
«Αλιεία οστράκων», π.δ. 99/2003 (ΦΕΚ Α94) «∆ιενέργεια 
αλιείας στα εσωτερικά νερά», π.δ. 174/2013 (ΦΕΚ Α277) 
«Ρύθµιση χρήσης διχτυών στην αλιεία», και π.δ. 65/2014 
(ΦΕΚ Α108) «ρυθµιστικά µέτρα για την αλιεία αχινού του 
είδους Paracentrotus lividus».

16) του άρθρου 9 παρ.2 του ν. 2732/1999 (ΦΕΚ Α154) 
περί «∆ιεπαγγελµατικών Οργανώσεων και ρύθµισης 
θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας».

17) του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005 (Α98).

18) του άρθρου 206 του ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α86) «Βελτί−
ωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Νέα εταιρική 
µορφή. Σήµατα. Ρυθµίσεις θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων 
και αλιείας και άλλες διατάξεις» και το άρθρο 6 του π.δ. 
98/2012 «Τροποποίηση π.δ. 85/2012, ίδρυση και µετονοµα−
σία Υπουργείων, µεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» 
(ΦΕΚ Α160)
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19) του π.δ. 107/2014 (ΦΕΚ Α174) «Οργανισµός του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων».

20) του π.δ. 103/2014(ΦΕΚ Α170) «Οργανισµός του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου».

21) του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α87) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκη−
σης. Πρόγραµµα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

22) του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α114) «Ανασύσταση των 
Υπουργείων…..Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, … ».

23) του π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α116) «∆ιορισµός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».

24) της απόφασης του Πρωθυπουργού Υ26/2015 (ΦΕΚ 
Β2144) «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων».

2. Την αναγκαιότητα τροποποίησης της απόφασης 
αριθ. 1750/32219/2015 (ΦΕΚ Β475) «Συµπληρωµατικά µέ−
τρα εφαρµογής των Ενωσιακών διατάξεων της Κοινής 
Οργάνωσης Αγοράς (Κ.Ο.Α.) των προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας και του Κοινοτικού Συστήµατος 
Ελέγχου της αλιείας σχετικά µε τη διακίνηση και την 
εµπορία των προϊόντων του τοµέα».

3. Τη γνωµοδότηση του Συµβουλίου Αλιείας, όπως 
διατυπώνεται στο αριθ. 265 πρακτικό του.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρα−
τικού προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:

Η απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότη−
σης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας αριθ. 1750/32219/2015 
(ΦΕΚ Β475) «Συµπληρωµατικά µέτρα εφαρµογής των 
Ενωσιακών διατάξεων της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς 
(Κ.Ο.Α.) των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 
και του Κοινοτικού Συστήµατος Ελέγχου της αλιείας 
σχετικά µε τη διακίνηση και την εµπορία των προϊόντων 
του τοµέα» τροποποιείται ως εξής:

1. Το άρθρο 4 της ΥΑ αριθ. 1750/32219/2015 (Β475) αντι−
καθίσταται ως εξής:

«1. α) Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίµων διά της Γενικής ∆ιεύθυνσης Βιώσιµης Αλιείας 
είναι αρµόδιο για τη λήψη µέτρων εφαρµογής των 
διατάξεων της ενωσιακής αλιευτικής νοµοθεσίας για 
τον έλεγχο και την εµπορία των προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας.

β) Η ∆ιεύθυνση Ελέγχου Αλιευτικών ∆ραστηριοτήτων 
και Προϊόντων της Γενικής ∆ιεύθυνσης Βιώσιµης Αλιείας 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 
είναι αρµόδια για τον σχεδιασµό του ετήσιου και των 
έκτακτων προγραµµάτων επιθεώρησης − ελέγχου στον 
τοµέα διακίνησης και εµπορίας των προϊόντων αλιείας 
και υδατοκαλλιέργειας, που υλοποιούνται από τις αρχές 
ελέγχου της παραγράφου 2.

2. Αρµόδιες αρχές ελέγχου για την παρακολούθηση, 
την επιθεώρηση, τον έλεγχο τήρησης των άρθρων της 
παρούσας από τους υπόχρεους, τη διερεύνηση επώ−
νυµων πληροφοριών, την έκδοση της εντολής επιθεώ−
ρησης − ελέγχου, τον ορισµό της ελεγκτικής οµάδας, 
την κλήση σε απολογία και την επιβολή των διοικητικών 
κυρώσεων, είναι:

1. Στους χώρους αρµοδιότητάς του Λιµενικού Σώµατος 
− Ελληνικής Ακτοφυλακής:

α) η ∆ιεύθυνση Ελέγχου Αλιείας του Λιµενικού Σώµα−
τος − Ελληνικής Ακτοφυλακής του Υπουργείου Ναυτιλί−
ας και Νησιωτικής Πολιτικής και β) οι Λιµενικές Αρχές 
της χώρας

2. Στους χώρους που δεν ανήκουν στην αρµοδιότητα 
των αρχών της παρ 2.1:

α) η ∆ιεύθυνση Ελέγχου Αλιευτικών ∆ραστηριοτήτων 
και Προϊόντων της Γενικής ∆ιεύθυνσης Βιώσιµης Αλιείας 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε 
δικαιοδοσία στο σύνολο της χώρας. 

β). το Γραφείο Ελέγχου Αλιευµάτων του Αερολιµένα 
Αθηνών, µε δικαιοδοσία στον Αερολιµένα Αθηνών. 

γ). Οι υπηρεσίες αλιείας (∆ιευθύνσεις ή Τµήµατα ή 
Γραφεία) των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας τα 
οποία είναι στελεχωµένα µε επιθεωρητές − ελεγκτές 
της παρ 3.β, µε δικαιοδοσία στα διοικητικά όρια της 
Περιφερειακής Ενότητας.

3. Επιθεωρητές − ελεγκτές των αρµόδιων αρχών α) της 
παρ 2.1, είναι τα στελέχη των αρµόδιων αρχών. β) της 
παρ 2.2, είναι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ4 Ιχθυολόγων και 
ΤΕ5 Τεχνολόγων Ιχθυοκοµίας − Αλιείας, που υπηρετούν:

i) στη ∆ιεύθυνση Ελέγχου Αλιευτικών ∆ραστηριοτήτων 
και Προϊόντων και στις άλλες ∆ιευθύνσεις της Γενικής 
∆ιεύθυνσης Βιώσιµης Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων, στα γραφεία των Υδροβιο−
λογικών Σταθµών Άρτας, Ιωαννίνων, Πέλλας, Πρέβεζας, 
στις λοιπές αποκεντρωµένες υπηρεσίες του ΥπΑΑΤ του 
π.δ 107/2014, οι οποίοι συµµετέχουν στα προγράµµατα 
επιθεωρήσεων − ελέγχων της παρ 1.β, αρµοδιότητας της 
∆ιεύθυνσης ή και των Περιφερειακών Ενοτήτων.

ii) στο γραφείο Ελέγχου Αλιευµάτων του Αερολιµέ−
να Αθηνών, οι οποίοι συµµετέχουν στα προγράµµατα 
επιθεωρήσεων − ελέγχων της παρ 1. β, αρµοδιότητας 
του γραφείου,

iii) στις υπηρεσίες αλιείας (∆ιευθύνσεις ή Τµήµατα ή 
Γραφεία) των Περιφερειακών Ενοτήτων, οι οποίοι συµµε−
τέχουν στα προγράµµατα επιθεωρήσεων − ελέγχων της 
παρ 1.β των Περιφερειακών Ενοτήτων που υπηρετούν ή 
των Περιφερειακών Ενοτήτων της ίδιας Περιφέρειας ή 
των όµορων Περιφερειακών Ενοτήτων, και

iv) στις ∆ιευθύνσεις ή στα Τµήµατα ή στα Γραφεία 
Αλιείας των Περιφερειών της χώρας, οι οποίοι συµµε−
τέχουν στα προγράµµατα επιθεωρήσεων − ελέγχων της 
παρ 1.β των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας 
ή των όµορων Περιφερειακών Ενοτήτων.

v) Ο κατάλογος των επιθεωρητών − ελεγκτών των 
περιπτώσεων i, ii, iii, iv, καταρτίζεται σε εφαρµογή του 
άρθρου 74 του Καν. (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, µε µέριµνα 
της ∆ιεύθυνσης Ελέγχου Αλιευτικών ∆ραστηριοτήτων 
και Προϊόντων µετά από αίτηση και εκπαίδευση των 
ενδιαφερόµενων επιθεωρητών −ελεγκτών. Οι υποψήφιοι 
επιθεωρητές των υπηρεσιών αλιείας − ∆ιευθύνσεων ή 
Τµηµάτων ή Γραφείων Αλιείας − των Περιφερειακών 
Ενοτήτων ή των Περιφερειών της χώρας, στην αίτησή 
τους δηλώνουν την Περιφερειακή Ενότητα της ίδιας ή 
όµορης Περιφέρειας στις ελεγκτικές οµάδες των οποί−
ων επιθυµούν να συµµετέχουν. Οι υποχρεώσεις και οι 
διαδικασίες που ακολουθούν οι επιθεωρητές − ελεγκτές 
περιλαµβάνονται στην προαναφερόµενη διοικητική πρά−
ξη.

4. Στο πλαίσιο συνεργασίας των αρµόδιων αρχών 
ελέγχου των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίµων και του Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για 
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τις επιθεωρήσεις − ελέγχους στον τοµέα διακίνησης και 
εµπορία των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, 
µπορεί να προγραµµατίζονται οποτεδήποτε ειδικά ή 
και κοινά προγράµµατα επιθεωρήσεων − ελέγχων των 
αρµόδιων αρχών των παρ. 1 και 2, µε τη συµµετοχή 
επιθεωρητών − ελεγκτών της παρ. 3».

2. Στο άρθρο 11 παρ. 1 προστίθενται υποπαράγραφοι 
στ), ζ), η), και θ) ως εξής:

«στ) να µεταφέρουν, πωλούν, αγοράζουν, αποθηκεύ−
ουν, µεταποιούν, εξάγουν, προϊόντα αλιείας, τα οποία 
έχουν αλιευθεί από αλιευτικά σκάφη τα οποία δεν δι−
αθέτουν σε ισχύ αλιευτική άδεια σκάφους καθώς και 
άδεια αλίευσης σκάφους ή και είδους όπου αυτή απαι−
τείται ή τα προϊόντα χαρακτηρίζονται ως παρεµπίπτο−
ντα αλιεύµατα τόννου ή ξιφία.

ζ) να µεταφέρουν, πωλούν, αγοράζουν, αποθηκεύουν, 
µεταποιούν, εξάγουν, προϊόντα αλιείας τα οποία προ−
έρχονται από την ερασιτεχνική αλιεία.

η) να µεταφέρουν, πωλούν, αγοράζουν, αποθηκεύουν, 
µεταποιούν, εξάγουν, προϊόντα αλιείας τόννου, τα οποία 
δεν φέρουν αναγνωριστική ετικέτα ουράς, µε εξαίρε−
ση µόνο την περίπτωση εµπορίας του είδους µε την 
παρουσίαση φιλέτα (FL) και εφόσον έχει προηγηθεί η 
έγκαιρη ενηµέρωση και η επιστροφή της αναγνωριστι−
κής ετικέτας στην Γενική ∆ιεύθυνση Βιώσιµης Αλιείας. 

θ) να παρεµβαίνουν στα στοιχεία του BCD που έχει 
εκδοθεί ηλεκτρονικά, να παρεκκλίνουν των υποχρεώσε−
ων αποστολής ή επιστροφής των εντύπων BCDs και των 
TAGs ή της έγγραφης ενηµέρωσης για την µη άµεση 
πώληση ή για την καταστροφή των προϊόντων τόννου 
προς τη ∆/νση Ελέγχου Αλιευτικών ∆ραστηριοτήτων 
και Προϊόντων του ΥπΑΑΤ».

3. Όπου στην απόφαση αριθ. 1750/32219/2015 (ΦΕΚ 
Β475) αναφέρεται το Υπουργείο και ο Υπουργός Πα−
ραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέρ−
γειας, νοείται το Υπουργείο και ο Υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων.

4. Η απόφαση αυτή ισχύει από την ηµεροµηνία δηµο−
σίευση της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2016

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

F
    Αριθμ. 544/13193 (3)
Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 

Δήμου Αμφίκλειας − Ελάτειας Ν. Φθιώτιδας, για τη 
σύσταση Οργανικών θέσεων, σύμφωνα με τις διατά−
ξεις της παρ. 1 και 4 του άρθρου 33, του Ν. 4305/2014.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−

κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07−06−2010) και ιδίως των άρ−
θρων 1 [(παρ. 46 (περ. 1)], 6, 63, 97, 98, 214, 225, 238, 254, 
257, 258, 266 και 280.

β) του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών 
και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143 Α΄/28−06−2007) και 
ιδίως του άρθρου 10.

γ) του Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς 
της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 131/Α΄/28−
06−2006) και ιδίως της παραγράφου 2, περίπτωση θ 
του άρθρου 5 και της παραγράφου 2, περίπτωση β του 
άρθρου 7.

δ) του Π.δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 231/Α΄/ 
27−12−2010) και ιδίως της παραγράφου 4, περίπτωση γγ 
του άρθρου 8.

ε) της αριθμ. οικ. 2990/18604/25−02−2011 απόφασης της 
Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας «Μεταβίβαση δικαιώμα−
τος υπογραφής της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Σ.Ε.) 
στον Προϊστάμενο της Γενικής Διευθύνσεως Εσωτερικής 
Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και 
Τμημάτων της ανωτέρω Γενικής Διευθύνσεως» (ΦΕΚ 
385/Β΄/11−03−2011) και κυρίως της παραγράφου Γ, περί−
πτωση 4, του άρθρου 7.

2. Την αριθ. 7346/171872/12−09−2013 απόφαση μας ανα−
φορικά με «Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
Δήμου Αμφίκλειας − Ελάτειας Ν. Φθιώτιδας» (ΦΕΚ 2378/
Β΄/723−09−2013).

3. Το αριθμ. 720/22−01−2016 έγγραφο του Δήμου Αμ−
φίκλειας−Ελάτειας, με το οποίο διαβιβάστηκε η αριθμ. 
147/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 
Αμφίκλειας−Ελάτειας (ορθή επανάληψη) περί τροπο−
ποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του 
Δήμου Αμφίκλειας−Ελάτειας, καθώς και η έγκριση 
τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. Δήμου Αμφίκλειας−Ελάτειας 
από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Προσωπικού Ο.Τ.Α. Ν. 
Φθιώτιδας, όπως διατυπώθηκε στο Πρακτικό 5ο/29−10−
2015 (αριθμ.68n /2015 απόφαση σε ορθή επανάληψη), 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την αριθμ.16/147/5−10−2015 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμφίκλειας − Ελάτειας και 
τροποποιούμε την αριθ. 7346/171872/12−09−2013 απόφαση 
μας αναφορικά με «Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας Δήμου Αμφίκλειας−Ελάτειας Ν. Φθιώτιδας» 
(ΦΕΚ 2378/B΄/23−09−2013) ως εξής:

Στο ΜΕΡΟΣ 4 «ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ»−Το Άρθρο 22 
συμπληρώνεται ως εξής:

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
1. Στην Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης υπά−

γονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται αντίστοιχα οι 
παρακάτω θέσεις:

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕ Οικονομολόγοι 1
Σύνολο Θέσεων 1

2. Στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης υπά−
γονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται αντίστοιχα οι 
παρακάτω θέσεις:

ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΕ Πολιτικοί Μηχανικοί 1

Σύνολο Θέσεων 1
3. Στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υπά−

γονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται αντίστοιχα οι 
παρακάτω θέσεις :
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ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΕ Διοικητικοί − Λογιστικοί 1
ΔΕ Τεχνίτες − Υδραυλικοί 2

ΔΕ Καταμετρητές − Υδρομετρητές 1
Σύνολο Θέσεων 4

4. Στην κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης υπά−
γονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται αντίστοιχα οι 
παρακάτω θέσεις:

ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΕ Βοηθοί − Εργάτες γενικών καθηκόντων 1

Σύνολο Θέσεων 1
Από την παρούσα τροποποίηση − συμπλήρωση του 

Ο.Ε. Υ του Δήμου Αμφίκλειας − Ελάτειας δεν προκαλεί−
ται επιπλέον δαπάνη διότι οι οργανικές θέσεις οι οποίες 
συστήνονται με την ανωτέρω απόφαση υπάρχουν ήδη 
στον Ο.Ε.Υ. ως προσωποπαγείς θέσεις εργασίας ιδι−
ωτικού δικαίου Αορίστου Χρόνου, για τις οποίες έχει 
προβλεφθεί η δαπάνη στο ακροτελεύτιο άρθρο. 

Η παρούσα τροποποίηση γίνεται βάσει του άρθρου 33 
του Ν. 4305/2014.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λαμία, 29 Ιανουαρίου 2016

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Προϊστάμενος Τμήματος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ
F

    Αριθμ. 481 (4)
Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και εξαίρεσης 

από πενθήμερη εργασία των υπαλλήλων του Τμή−
ματος Πρασίνου του Δήμου Κομοτηνής του Νομού 
Ροδόπης.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης − 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α'/7.6.2010). 

2. Τις διατάξεις του Π.δ. 142/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.2503/1997 "Διοίκη−
ση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θε−
μάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις" 

4. Τις διατάξεις του Ν. 1157/1981 "Περί κυρώσεων της 
από 29 Δεκεμβρίου 1980 Πράξεως Νομοθετικού Περιε−
χομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας "Περί καθιερώ−
σεως πενθήμερου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων 
εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων 
και τροποποιήσεως αυτής" (ΦΕΚ 126/Α') 

5. Το άρθρο 36 του Νομού 3584/2007(ΦΕΚ 143/Α΄/28−06−
2007) «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπάλληλων»

6. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν.4071/2012 "Ρυθ−
μίσεις για την Τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 
την αποκεντρωμένη διοίκηση ενσωμάτωσης Οδηγίας 
2009/50/ΕΚ" 

7. Την αρ. πρωτ. Οικ. 2/78400/0022/14−11−2011 με θέμα: 
«Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων 
του Δεύτερου Κεφαλαίου του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α) 
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμο−
λόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρ−
μογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 
στρατηγικής 2012−2015.».

8. Το αριθμ. πρωτ. 45556/12−01−2016 έγγραφο του Δή−
μου Κομοτηνής του Νομού Ροδόπης περί καθορισμού 
ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση καθώς και κατά τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, του Τμήματος Πρασί−
νου του Δήμου Κομοτηνής του Νομού Ροδόπης

9. Την αριθ. 4/6−2−2015 (ΦΕΚ 24Α΄/6−2−2015) πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου

10. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Νομού 4257/2014 
«Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσω−
τερικών, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το ωράριο εργασίας σε 24ωρη βάση 
καθώς και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του 
Τμήματος Πρασίνου του Δήμου Κομοτηνής του Νομού 
Ροδόπης

Τμήματος Πρασίνου του Δήμου Κομοτηνής
Λόγω λειτουργίας της Υπηρεσίας, με τη συγκρότηση 

συνεργείων υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της 
για απογευματινή εργασία και για νυχτερινή εργασία και 
εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών για:

α) αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών − ακραία και−
ρικά φαινόμενα ή φυσικών καταστροφών καθ’ ολο το 
24ωρο λόγω των έντονων ανέμων κ.λπ.

β) συντήρηση στους χώρους πρασίνου που υπάρχουν 
μέσα σχολεία, καθώς η συντήρηση τους δεν μπορεί να 
πραγματοποιηθεί όταν αυτά είναι σε λειτουργία 

γ)επιτόπιοι έλεγχοι από αιφνίδιες διαρροές ή φθορές 
σε συστήματα αυτόματου ποτίσματος και άμεση επέμ−
βαση σε αυτές

δ) απολυμάνσεις σε σχολικά κτήρια, παιδικούς σταθ−
μούς κ.λπ.

ε) επίβλεψη εργολαβιών όταν τα ιδιωτικά συνεργεία 
εργάζονται Σάββατα και Κυριακές.

Για το Τμήμα Πρασίνου του Δήμου Κομοτηνής προ−
καλείται δαπάνη για το έτος 2016 ποσού 5.000,00 € εις 
βάρος του ΚΑΕ 35.6012,τα οποία έχουν προβλεφθεί στον 
προϋπολογισμό του οικονομικού έτους.

Πιο συγκεκριμένα, ο αριθμός υπαλλήλων ορίζεται στον 
παρακάτω πίνακα:

ΚΛΑΔΟΣ ΔΗΜΟΣ 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΤΕ 13 ΓΕΩΠΟΝΩΝ 2
ΔΕ 35 ΚΗΠΟΥΡΩΝ − ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΩΝ − 
ΑΝΘΟΚΟΜΩΝ − ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ 5

ΔΕ 29 ΟΔΗΓΩΝ − ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1
ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1
ΠΕ 9 ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ι.Δ.Α.Χ) 1

ΣΥΝΟΛΟ 10
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Κομοτηνή, 18 Ιανουαρίου 2016 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ
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    Αριθμ. απόφ. 24 (5)
Καθορισμός υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων του 

Δήμου για την γραμματειακή υποστήριξη (διοικητική 
και λογιστική εργασία − οικονομική διαχείριση) και 
για την τήρηση και σύνταξη των πρακτικών συνεδρι−
άσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2016 
του Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου μας με την επωνυμία «Δημο−
τικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΚΥΩΝΙΩΝ

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1 του Ν.3852/2010 

(ΦΕΚ 87/Α΄/07−06−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτο−
διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρό−
γραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 
143/Α΄/28.06.2007) «Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δη−
μοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 
176Α΄/16−12−2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες 
διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

4. Την ανάγκη καθορισμού υπερωριακής απογευματι−
νής εργασίας για το έτος 2016 έως εκατόν είκοσι (120) 
ώρες ανά εξάμηνο, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα 
αυξομείωσης μεταξύ των δύο (2) εξαμήνων μέσα στο 
έτος αυτό, για τους υπαλλήλους που έχουν οριστεί με 
τις προηγούμενες αποφάσεις Δημάρχου υπ’ αριθ. 47 και 
209/2015 για την γραμματειακή υποστήριξη (διοικητική 
και λογιστική εργασία − οικονομική διαχείριση) και για 
την τήρηση και σύνταξη των πρακτικών συνεδριάσεων 
του Διοικητικού Συμβουλίου του στερούμενου ιδίου δι−

οικητικού προσωπικού, Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου μας με την 
επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων».

5. την προηγούμενη απόφαση Δημάρχου αριθμ. 18/2016 
περί ορισμού των υπαλλήλων, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε υπερωριακή απογευματινή εργασία για 
το έτος 2016 καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρί−
ου και έως εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά εξάμηνο και 
υπάλληλο, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης 
μεταξύ των δύο (2) εξαμήνων μέσα στο έτος αυτό, των 
2 υπαλλήλων που έχουν οριστεί με την προηγούμενη 
απόφαση Δημάρχου αριθμ. 18/2016, για την εξυπηρέτηση 
του στερούμενου ιδίου διοικητικού προσωπικού, Ν.Π.Δ.Δ 
του Δήμου μας με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό 
Ταμείο Σικυωνίων».

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του υπαλλήλου, 
θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες του Ν.Π.. 
Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της 
πραγματικής παροχής της πρόσθετης απασχόλησης, 
ο οποίος και θα βεβαιώνει την πραγματοποίηση της, 
ορίζεται ο Πρόεδρος του Ν.Π .

Η προκύπτουσα δαπάνη, θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 10/6012 
«Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για εξαιρέσιμες 
ημέρες, νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 
υπαλλήλων διοικητικών υπηρεσιών» του προϋπολογι−
σμού έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου μας με την 
επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων» ύψους 
2.500.00 €.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευση της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Κιάτο, 28 Ιανουαρίου 2016 

Ο Δήμαρχος
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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