
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός τύπου υπηρεσιακών σφραγίδων της 
Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου, καθώς και των Πε-
ριφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Ασύλου.

2 Έναρξη λειτουργίας Περιφερειακών Γραφείων 
Ασύλου, Καθορισμός αρμοδιοτήτων Περιφερεια-
κών Γραφείων Ασύλου, Ίδρυση Αυτοτελών Κλιμα-
κίων Ασύλου, Αρμοδιότητες Αυτοτελών Κλιμα-
κίου Ασύλου.

3 Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 
64 «Συμπλήρωση διάταξης του Γενικού Κανονι-
σμού Λιμένων αριθμ. 01».

4 Τροποποίηση του άρθρου 14 του Κανονισμού 
Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Μ.Ε.Θ.

5 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλου 
του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ» Δήμου Σαρωνικού.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

6 Διόρθωση σφαλμάτων σε αποφάσεις του Διοικη-
τή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

7 Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. 167 πράξη του 
Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
1153/τ.Β΄/03.04.2017.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 9807 (1)
  Καθορισμός τύπου υπηρεσιακών σφραγίδων της 

Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου, καθώς και των Πε-

ριφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Ασύλου. 

 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ 

 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 41, 54 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 

για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), 
όπως ισχύουν.

2. Της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 48/1975 (ΦΕΚ Α΄108) 
«Περί της Εθνικής Σημαίας της Ελλάδος, του Εμβλήματος 
της Ελληνικής Δημοκρατίας, του όρκου των αναλαμβα-
νόντων δημοσίαν εν γένει υπηρεσίαν, του τύπου των 
σφραγίδων των Δημοσίων Αρχών και των εγγράφων 
τούτων».

3. Του ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργά-
νων στο Διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 
διατάξεις».

4. Της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4375/2016 (Α΄51) 
«Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής 
Προσφυγών και Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, 
σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή 
της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδη-
γίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη 
χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προ-
στασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις 
για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και 
άλλες διατάξεις.»

5. Του π.δ. 104/2012 (Α΄ 172) «Οργάνωση και λειτουρ-
γία Υπηρεσίας Ασύλου στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης 
και Προστασίας του Πολίτη» , όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

6. Του στοιχ. 17 του άρθρου 1 της με αριθμ. πρωτ. 
3782/28.4.2015 (ΦΕΚ Β΄ 823) Απόφασης της Αναπλη-
ρώτριας Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην 
Διευθύντρια της Υπηρεσίας Ασύλου».

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

1. Η Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου, τα Περιφερειακά Γρα-
φεία Ασύλου, όπως αυτά συστάθηκαν στην παρ. 3 του 
άρθρου 1 του ν. 4375/2016, όπως ισχύει, τα Αυτοτελή 
Κλιμάκια Ασύλου που έχουν ιδρυθεί ή θα ιδρυθούν δυ-
νάμει των διατάξεων της παρ. 3 του ν. 4375/2016, όπως 
ισχύει θα έχουν ιδίαν σφραγίδα.

Ο τύπος των στρογγυλών υπηρεσιακών σφραγίδων 
των προαναφερόμενων υπηρεσιών καθορίζεται σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στον ν. 48/1975 (ΦΕΚ Α΄ 108). 
Συγκεκριμένα οι σφραγίδες αποτελούνται από τρεις 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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εξέταση αιτήσεων διεθνούς προστασίας αλλοδαπών 
ή ανιθαγενών που υποβάλλονται, σύμφωνα με το άρ-
θρο 60 του ν. 4375/2016, σε ζώνες διέλευσης λιμένων 
ή αερολιμένων της χώρας εντός των ορίων της περιφέ-
ρειας Αττικής, Στερεάς Ελλάδας και των περιφερειακών 
ενοτήτων Νάξου, Πάρου, Μήλου, Σύρου, Κέας - Κύθνου, 
Τήνου, Μυκόνου, Άνδρου και Θήρας της περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου.

2. Το Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Κορίνθου, το οποίο 
εδρεύει και λειτουργεί εντός του Προαναχωρησιακού 
Κέντρου Κράτησης Αλλοδαπών (ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ.) Κορίνθου, 
πέραν των αρμοδιοτήτων που ορίζονται με την με αριθμ. 
πρωτ. οικ./11303/21.7.2016 (ΦΕΚ Β΄2335) απόφαση της 
Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου είναι αρμόδιο και 
για την παραλαβή και εξέταση αιτήσεων διεθνούς προ-
στασίας αλλοδαπών ή ανιθαγενών που κρατούνται στις 
δικαστικές φυλακές του Ναυπλίου, της Τίρυνθας και της 
Τρίπολης.

2. Το Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Κρήτης, το οποίο 
εδρεύει και λειτουργεί στον χώρο του Αστυνομικού 
Μεγάρου Ηρακλείου Κρήτης, πέραν των αρμοδιοτή-
των που ορίζονται με την αριθμ. πρωτ. 20580/1.12.2016 
(ΦΕΚ Β΄ 4022) απόφαση της Διευθύντριας της Υπηρεσί-
ας Ασύλου, είναι επιπλέον αρμόδιο για την παράδοση 
αδειών διαμονής και ταξιδιωτικών εγγράφων σε δικαιού-
χους διεθνούς προστασίας, καθώς και για την ανανέωση 
δελτίων αιτούντων διεθνή προστασία και τις συναφείς 
διοικητικές ενέργειες.

3. Το Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Κω, το οποίο εδρεύει 
και λειτουργεί στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης 
στην Κω, πέραν των αρμοδιοτήτων που ορίζονται με την 
αριθμ. πρωτ. οικ.8183/26.5.2016 (ΦΕΚ Β΄ 1618) απόφαση 
της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου, είναι επιπλέον 
αρμόδιο και για την παραλαβή και εξέταση αιτήσεων διε-
θνούς προστασίας αλλοδαπών ή ανιθαγενών που τελούν 
σε διοικητική κράτηση και κρατούνται σε καταστήματα 
κράτησης ή φυλακές εντός των ορίων της περιφερειακής 
ενότητας Κω.

Άρθρο 5
Καταργούμενες διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται 
οι με αριθμ. πρωτ. οικ. 2105/16.2.2016 (ΦΕΚ Β΄ 507) και 
3246/4.3.2016 (ΦΕΚ Β΄ 666) αποφάσεις της Διευθύντριας 
της Υπηρεσίας Ασύλου και συνακόλουθα τα Αυτοτελή 
Κλιμάκια Ασύλου Χίου και Λέρου αντίστοιχα.

2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργεί-
ται η παρ. 3 της με αριθμ. πρωτ. οικ,/16077/6.10.2016 
(ΦΕΚ Β΄ 3413) απόφαση της Διευθύντριας της Υπηρεσίας 
Ασύλου, η παρ. 4 της με αριθμ. πρωτ. οικ./4199/6.3.2017 
(ΦΕΚ Β΄881) απόφασης της Διευθύντριας της Υπη-
ρεσίας Ασύλου, η με αριθμ. πρωτ. οικ.3246/4.3.2016 
(ΦΕΚ Β΄ 666) απόφαση της Διευθύντριας της Υπηρε-
σίας Ασύλου, η με αριθμ. πρωτ. οικ.2105/16.2.2016 
(ΦΕΚ Β΄ 507) απόφαση της Διευθύντριας της Υπη-
ρεσίας Ασύλου, καθώς και κάθε γενική ή ειδική δι-
άταξη που αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας 
ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που αποτελούν 
αντικείμενο της.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 22 Μαΐου 2017

Η Διευθύντρια

ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ   

Ι

 Αριθμ. 2133.1/36796/2017 (3)
Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 

64 «Συμπλήρωση διάταξης του Γενικού Κανονι-

σμού Λιμένων αριθμ. 01». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της περίπτωσης (α) του άρθρου 156 του Κώδικα 

Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο 
μόνον του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261), όπως έχει τροποποι-
ηθεί και ισχύει.

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

γ) Του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού» (Α΄ 114).

δ) Της περίπτωσης (α) της παραγράφου 4 του άρθρου 
15 του π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλί-
ας και Αιγαίου» (Α΄ 170).

ε) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).

στ) 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).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο Πρώτο
Εγκρίνουμε τον παρακάτω Γενικό Κανονισμό Λιμένων 

με αριθμό 64.
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ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΑΡΙΘΜ. 64   
«Συμπλήρωση διάταξης του Γενικού Κανονισμού 
Λιμένων αριθμ. 01».

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της περίπτωσης (α) του άρθρου 156 του Κώδικα 

Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο 
μόνον του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261), όπως έχει τροποποι-
ηθεί και ισχύει.

β) Του ν.δ. 444/1970 «Περί αρμοδιοτήτων Λιμενικού 
Σώματος και σχέσεων προς τας αρμοδιότητας των Σω-
μάτων Ασφαλείας» (Α΄ 39).

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

δ) Του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού» (Α΄ 114).

ε) Της περίπτωσης (α) της παραγράφου 4 του άρθρου 
15 του π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλί-
ας και Αιγαίου» (Α΄ 170).

στ) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).

ζ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

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 στην πε-
ριφέρεια δικαιοδοσίας κάθε Λιμενικής Αρχής της χώρας, 
όπως αυτή καθορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 2
Συμπλήρωση διάταξης του Γενικού Κανονισμού 
Λιμένων αριθμ. 01

Μετά το εδάφιο μόνο της παραγράφου 2 του άρθρου 
8 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 01, που εγκρί-
θηκε με την αριθμ. 3131.1/01/93/21-4-1993 απόφαση 
Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας (Β΄ 336), όπως έχει τρο-

ποποιηθεί και ισχύει, προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως 
ακολούθως:

«Για τις περιοχές αυτές, τα ρυμουλκά ασφαλείας επε-
κτείνουν την δραστηριοποίηση τους, σε περίπτωση 
έκτακτου συμβάντος, μέχρι τα όρια των περιοχών των 
Πλοηγικών Σταθμών Πειραιά και Θεσσαλονίκης αντί-
στοιχα, όπως αυτές καθορίζονται στις ισχύουσες περί 
Πλοηγικών Σταθμών διατάξεις».

Άρθρο 3
Κυρώσεις

Οι παραβάτες του κανονισμού αυτού, ανεξάρτητα από 
τις ποινικές και αστικές ευθύνες που συντρέχουν κατά 
την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται και στις διοικητικές 
κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυ-
τικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του 
ν.δ. 187/1973 «Περί Κωδικός Δημοσίου Ναυτικού Δικαί-
ου» (Α΄ 261), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Πειραιάς, 12 Μαΐου 2017

Ο Αρχηγός
Αντιναύαρχος Λ.Σ.

ΡΑΠΤΗΣ Σταμάτιος

Άρθρο Δεύτερο
Έναρξη ισχύος

Η εφαρμογή του Κανονισμού αυτού αρχίζει από την 
ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 19 Μαΐου 2017

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ   

Ι

 Αριθμ. απόφ. 89/2017 (4)
Τροποποίηση του άρθρου 14 του Κανονισμού 

Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Μ.Ε.Θ. 

 ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Αριθμός Συνεδρίασης 11η/ 21-04-2017 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 10 του ν. 4264/2014 "περί χορήγησης, ανα-

νέωσης και μεταβίβασης παραγωγικής άδειας".
2. Το άρθρο 14 του ν. 4264/2014 "περί χορήγησης και 

ανανέωσης άδειας επαγγελματία πωλητή Λ.Α".
3. Το άρθρο 15 του ν. 4264/2014 "περί μεταβίβασης 

άδειας επαγγελματία πωλητή Λ.Α".
4. Το άρθρο 7 παρ.1 του ν. 4264/2014 "περί υποχρέ-

ωσης των πωλητών Λ.Α. καταβολής ημερήσιου τέλους", 
σύμφωνα με το οποίο η μη καταβολή του ημερήσιου 
δικαιώματος πέραν του διμήνου προβλέπεται, ως προ-
ϋπόθεση, για τη δραστηριοποίηση ή μη της άδειας 
πωλητή Λαϊκών Αγορών, δηλαδή την αναστολή ισχύος 
λειτουργίας της .




