
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της παραγράφου 2.5 του άρθρου 
2 της αριθμ. 3231.2/1/28-07-1989 απόφασης του 
Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Όροι και προϋ-
ποθέσεις χορήγησης άδειας σε πλοία και πλωτά 
ναυπηγήματα, που χρησιμοποιούνται σαν πλωτές 
ευκολίες υποδοχής πετρελαιοειδών καταλοίπων» 
(573 Β’), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 της 
αριθ. 2331.5/96657/2016 απόφασης Υπουργού 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (3833 Β’)».

2 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΙΕ/14523/4258/
Π02/5/00061/Ε/ν.3299/2004/27-10-2008 από-
φασης υπαγωγής επένδυσης της εταιρίας «ΑΦΟΙ 
ΝΙΝΑΧΙΔΗ O.E.» με δ.τ. «ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΝΕΣΤΟΣ» 
στις διατάξεις του ν.3299/2004, όπως ισχύει, και 
αφορά τροποποίηση του φυσικού και οικονομι-
κού αντικειμένου.

3 Τροποποίηση απόφασης υπαγωγής στις διατά-
ξεις του ν.3299/2004 της εταιρείας «Α.ΓΕΩΡΓΙΟΥ- 
Σ.ΚΩΣΤΟΥΛΑ O.E.», όπως ισχύει.

4 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλου 
του Δήμου Θέσου για το έτος 2017 στο Ν.Π.Δ.Δ. 
«ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ».

5 Έγκριση των εφημεριών του λοιπού επιστημο-
νικού προσωπικού και των υπερωριών του νο-
σηλευτικού και λοιπού προσωπικού της Απο-
κεντρωμένης Οργανικής Μονάδας «Ο ΑΓΙΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» για το Α’ εξάμηνο του έτους 2017.

6 Έγκριση της υπερωριακής, νυκτερινής και εξαιρέ-
σιμων ημερών εργασίας μόνιμου Επιστημονικού 
προσωπικού, Νοσηλευτικού και λοιπού προσωπι-
κού και προσωπικού Ι.Δ. του ΓΝΘ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑ-
ΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» οργανική μονάδα 
έδρας ΓΝΘ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», για το Α’ εξάμηνο 
του έτους 2017.

7 Καθορισμός ωρών υπερωριακής απασχόλησης.

8 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή 
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, ή κατά 
τις νυχτερινές ώρες ή καθ’ υπέρβαση αυτής για 
τους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας του 
Συνδέσμου Ύδρευσης Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 2331.5/3759/2017 (1)
Τροποποίηση της παραγράφου 2.5 του άρθρου 

2 της αριθμ. 3231.2/1/28-07-1989 απόφασης του 

Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Όροι και προ-

ϋποθέσεις χορήγησης άδειας σε πλοία και πλω-

τά ναυπηγήματα, που χρησιμοποιούνται σαν 

πλωτές ευκολίες υποδοχής πετρελαιοειδών κα-

ταλοίπων» (573 Β’), όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 1 της αριθ. 2331.5/96657/2016 απόφα-

σης Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολι-

τικής (3833 Β’)».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 6, 9 παρ. 1, 12 και 13 του ν.743/1977 

(ΦΕΚ 319Α’/1977) «Προστασία του θαλασσίου περι-
βάλλοντος κ.λπ.», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
ένατο του ν.1147/1981 (ΦΕΚ 110Α’/1981) «κύρωση ΔΣ 
1972 κ.λπ.», με την παράγραφο 12 του άρθρου 31 του 
ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160Α’/1986), με την παράγραφο 13 
του άρθρου 31 του ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160Α’/1986), με 
το άρθρο μόνο του π.δ. 205/1990 (ΦΕΚ 79Α’/1990), με 
το άρθρο μόνο του π.δ. 86/1997 (ΦΕΚ 72Α’/1997, με τη 
παράγραφο 4 του άρθρου δευτέρου του ν.3497/2006 
(ΦΕΚ 219 Α’/2006) και όπως κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο 
κείμενο από το π.δ. 55/1998 (ΦΕΚ 58Α’/1998), όπως αυτό 
τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο του π.δ. 161/2001 
(ΦΕΚ 146Α’/2001), με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 
του ν. 2881/2001 (ΦΕΚ 16Α’/2001), με το άρθρο έκτο 
του ν. 3394/2015 (ΦΕΚ 243Α’/2005) και με την παρά-
γραφο 4 του άρθρου δευτέρου του ν.3497/2006 (ΦΕΚ 
219Α’/2006), β) των άρθρων έκτου, εβδόμου και ενά-
του του ν.1269/1982 (ΦΕΚ 89Α’/1982) «κύρωση της ΔΣ-
πρόληψης της ρύπανσης της θάλασσας από πλοία του 
1973 και του Πρωτοκόλλου 1978 που αναφέρεται στη 
σύμβαση αυτή (MARPOL 72/78)», όπως τροποποιήθηκε 
με τα π.δ. 417/1986 (ΦΕΚ 195Α’/1986) και π.δ. 46/1993 
(ΦΕΚ 17Α’/1993) «αποδοχή τροποποιήσεων διατάξεων 
του παραρτήματος του Πρωτοκόλλου 1978 κ.λπ., με το 
ν.3104/2003 (ΦΕΚ 28Α’/2003) και με το π.δ. 205/1990 
(ΦΕΚ 79Α’/1990) και το π.δ. 86/1997 (ΦΕΚ 72Α’/1997), 
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γ) του π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτι-
λίας και Αιγαίου» (Α’ 170),

δ) του π.δ. 70/2015 (Α’114) «Ανασύσταση των Υπουρ-
γείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφο-
ρών 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 Υπουργείου Οικονο-
μίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργεί-
ου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουρ-
γείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμό».

ε) του π.δ. 125/2016 (Α’210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

2. Την ανάγκη ομαλής και ασφαλούς λειτουργίας των 
πλωτών ευκολιών υποδοχής πετρελαιοειδών καταλοί-
πων καθώς και της προστασίας του θαλασσίου περιβάλ-
λοντος.

3. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Προστίθεται νέα παράγραφος στο τέλος του Άρθρου 

1 της παραγράφου 2.5 της αριθμ. 2331.5/93143/2016 
«Τροποποίηση της παραγράφου 2.5 του άρθρου 2 της 
αριθμ. 3231.2/1/28-07-1989 απόφασης του Υπουργού 
Εμπορικής Ναυτιλίας «Όροι και προϋποθέσεις χορήγη-
σης άδειας σε πλοία και πλωτά ναυπηγήματα, που χρη-
σιμοποιούνται σαν πλωτές ευκολίες υποδοχής πετρελαι-
οειδών καταλοίπων» (573 Β’), όπως τροποποιήθηκε με 
το Άρθρο 1 αριθ.: 2331.5/60611/2016 απόφασης Υπουρ-
γού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (3833 Β’)»,
ως ακολούθως:

2.5.α Σε περίπτωση που το χρονικό διάστημα από τον 
προηγούμενο δεξαμενισμό έχει υπερβεί τα δέκα (10) έτη 
υπολογιζόμενα από την 31 Δεκεμβρίου του έτους του 
προηγούμενου δεξαμενισμού και δεν υπάρχουν διαθέ-
σιμες εγκαταστάσεις δεξαμενισμού στην Ελλάδα που να 
μπορούν να ανελκύσουν ένα Πλωτό διαχωριστήρα-σλέπι 
υποδοχής και διαχωρισμού πετρελαιοειδών καταλοίπων, 
προκειμένου να ολοκληρωθεί η εκτέλεση των εργασι-
ών καθαρισμού των δεξαμενών καταλοίπων, εκδίδεται 
Π.Γ.Ε. βραχείας διάρκειας και όχι πέραν του ενός μήνα 
από την δημοσίευση της παρούσας χωρίς πρόσθετες 
επιθεωρήσεις, με καταχώρηση σχετικής παρατήρησης: 
«Μέχρι την λήξη του παρόντος η δραστηριοποίηση του 
σκάφους περιορίζεται αποκλειστικά στις εργασίες καθα-
ρισμού των δεξαμενών καταλοίπων για να διενεργηθεί 
ο δεξαμενισμός του στην ξηρά».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 16 Ιανουαρίου 2017

Ο Υπουργός 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

   (2)
 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΙΕ/14523/4258/

Π02/5/00061/Ε/ν.3299/2004/27-10-2008 από-

φασης υπαγωγής επένδυσης της εταιρίας «ΑΦΟΙ 

ΝΙΝΑΧΙΔΗ O.E.» με δ.τ. «ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΝΕΣΤΟΣ» 

στις διατάξεις του ν.3299/2004, όπως ισχύει, και 

αφορά τροποποίηση του φυσικού και οικονομι-

κού αντικειμένου.

  Με την υπ’ αριθ. ΙΕ/3235/66/Π02/5/00061/Ε/ 
ν.3299/04/13-01-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη 
Αν. Μακεδονίας - Θράκης τροποποιείται η υπ’ αριθ. 
ΙΕ/14523/4258/Π02/5/00061/Ε/ν. 3299/2004/27-10-2008
(ΦΕΚ 2311/Β/13-11-2008) απόφαση υπαγωγής στις δι-
ατάξεις του ν.3299/2004 της επένδυσης της εταιρίας 
«ΑΦΟΙ ΝΙΝΑΧΙΔΗ O.E.» με δ.τ. «ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΝΕΣΤΟΣ», 
που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας ξήρανσης απο-
θήκευσης και εμπορίας δημητριακών προϊόντων στη 
Θαλασσιά, Δήμου Τοπείρου, Νομού Ξάνθης με τους εξής 
όρους:

(α) Συνολικό ενισχυόμενο κόστος επένδυσης το 
ποσό του ενός εκατομμυρίου σαράντα δύο χιλιάδων 
εκατόν ογδόντα τεσσάρων ευρώ και εξήντα λεπτών 
(1.042.184,60 €).

(β) Ιδία συμμετοχή το ποσό διακοσίων εξήντα χιλιάδων 
πεντακοσίων σαράντα έξι ευρώ και δεκαπέντε λεπτών 
(260.546,15 €) που αντιστοιχεί σε ποσοστό 25,00% του 
συνολικού κόστους της επένδυσης.

(γ) Ύψος επιχορήγησης το ποσό των πεντακοσίων 
εβδομήντα τριών χιλιάδων εκατόν ογδόντα τεσσάρων 
ευρώ και τριών λεπτών (573.184,03€), που αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 54,99% του συνολικού κόστους της επένδυσης.

(δ) Ύψος δανείου το ποσό των διακοσίων οχτώ χιλιά-
δων τετρακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα 
δύο λεπτών (208.454,42€), που αντιστοιχεί σε ποσοστό 
20,01% του συνολικού κόστους της επένδυσης.

Δεν απαιτείται Γνωμοδότηση του άρθρου 7 παρ.15 του 
ν.3299/2004 σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.5, το άρθρο 
16 του ν.3908/2011 και το άρθρο 9 του π.δ. 33/2011.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Περιφερειάρχης 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΤΙΟΣ

    Ι 

 (3)
Τροποποίηση απόφασης υπαγωγής στις διατά-

ξεις του ν.3299/2004 της εταιρείας «Α.ΓΕΩΡΓΙΟΥ- 

Σ.ΚΩΣΤΟΥΛΑ O.E.»,   όπως ισχύει.

Με την ΙΕ/122711/6090/Π07/4/000251/30-12-2016/
ν. 3299/2004 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου εγκρί-
θηκε η τροποποίηση της αριθμ. ΙΕ/7863/Π07/4/000251/
3-5-2007/ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 912/08-06-2007 (τ. Β΄) απόφα-
σης υπαγωγής στις διατάξεις του ν.3299/2004 επένδυ-
σης της εταιρείας «Α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ - Σ. ΚΩΣΤΟΥΛΑ O.E.» που 
αναφέρεται στη μετατροπή παραδοσιακού κτιρίου σε 
ξενοδοχείο τύπου παραδοσιακού καταλύματος Β τάξης, 
δυναμικότητας 4 δωματίων, 12 κλινών στο Δ.Δ. Ελάτης, 




