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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

  Καταλογιστική πράξη σε βάρος του ΜΑΡΑΒΕΛΙΑ
ΦΙΛΙΠΠΟΥ του Ιωάννη και της Αναστασίας.

  Με τη με αριθ. Π.Τ.Π. 723/09/13−12−2011 Καταλογιστική 
πράξη του Δ΄ Τελωνείου Επίβλεψης Συγκροτημάτων Πει−
ραιά, που εκδόθηκε για υπόθεση λαθρεμπορίας υγρών 
καυσίμων − σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθ.119Α παρ.2, 
142 παρ.2, 150, 152, 155 και επόμ. του Ν. 2960/01 «Περί 
Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα», όπως τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε και ισχύει − σε βάρος του ΜΑΡΑΒΕΛΙΑ 
Φίλιππου του Ιωάννη και της Αναστασίας, κατόχου του 
δ.α.τ. με γεν. αριθ. Λ. 089861, Α.Φ.Μ. 032732936, με τε−
λευταίες γνωστές δ/νσεις διαμονής ή/και επαγγελματι−
κής δραστηριότητας την οδό Καλλιρόης Παρρέν 5 στο
Ν. Ψυχικό και τις οδούς Ευγενών 4 και Θηβών 205 στο 
Περιστέρι και ήδη αγνώστου διαμονής, επιβλήθηκαν 
26.004,46 € (είκοσι έξι χιλιάδες τέσσερα ευρώ και σαρά−
ντα έξι λεπτά) από πολλαπλά τέλη, κηρύχθηκε αλληλεγ−
γύως και εις ολόκληρον υπόχρεος για 26.004,47 € (είκοσι 
έξι χιλιάδες τέσσερα ευρώ και σαράντα επτά λεπτά) 
ως προς τα συνολικώς επιβληθέντα πολλαπλά τέλη και 
καταλογίστηκαν σε βάρος του αλληλεγγύως και εις ολό−
κληρον 16,862,58 € (δεκαέξι χιλιάδες οκτακόσια εξήντα 
δύο ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά) που αντιστοιχούν σε 
δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις,

Για την καταβολή των ως άνω ποσών (επιβληθέντων 
πολλαπλών τελών και καταλογισθέντων δασμών κ.λπ.. 
φόρων) κηρύχθηκε αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπό−
χρεη σαν αστικά συνυπεύθυνη, σύμφωνα με τα άρθ. 
161 και επόμ. του ίδιου ως άνω Νόμου, η εταιρεία «Φ. 
ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ − Α. ΠΑΠΑΔΕΑΣ O.E.», Α.Φ.Μ. 999794557 
νομίμως εκάστοτε εκπροσωπούμενη.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Η Υποδιευθύντρια του Τελωνείου
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΡΑΡΑ

F
(2)

    Καταλογιστική πράξη σε βάρος του KOSTA CHRISTAKIS 
του Γεωργίου και της Ελένης

  Με τη με αριθ. Π.Τ.Π. 17/11/06−12−2011 Καταλογιστική 
πράξη του Δ΄ Τελωνείου Επίβλεψης Συγκροτημάτων 
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    Αριθμ. οικ, 23280/603 (7)
Σύσταση Επιτροπών Υγείας και Ασφάλειας των Εργα−

ζομένων στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη (ΕΥΑΕ − 
ΝΕΖ) στις περιοχές Πειραιά − Δραπετσώνας − Κερα−
τσινίου − Περάματος − Σαλαμίνας 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 13 του ν. 3996/2011 

«Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, 
ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 170). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του «ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕ−
ΝΩΝ» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία 
και την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ Α’ 84).

3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή που αφορά 
στη σύσταση των επιτροπών δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Η δαπάνη η οποία 
προκαλείται από τη λειτουργία των επιτροπών περιλαμ−
βάνεται σε κοινή υπουργική απόφαση η οποία εκδίδεται 
σύμφωνα με το άρθρου 17 παρ. 13 περ. δ΄ ν. 3996/2011.

4. Την υπ’ αριθμ. 21738/78/25−11−2011 κοινή απόφαση 
Πρωθυπουργού και Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Ιωάννη Κουτσούκο» 
(ΦΕΚ Β΄ 2741).

5. Την με αριθμ. 6/28−11−2011 γνώμη του Συμβουλίου 
Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (Σ.Υ.Α.Ε.), απο−
φασίζουμε:

Άρθρο 1
Σύσταση Επιτροπών Υγείας και Ασφάλειας των Εργα−

ζομένων στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη (ΕΥΑΕ − ΝΕΖ) 
στις περιοχές Πειραιά − Δραπετσώνας − Κερατσινίου 
− Περάματος − Σαλαμίνας.

1. Συγκροτούνται δύο Επιτροπές Υγείας και Ασφάλει−
ας των Εργαζομένων στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη 
(ΕΥΑΕ − ΝΕΖ). Η πρώτη Επιτροπή για την περιοχή Πει−
ραιά − Δραπετσώνας − Κερατσινίου και η δεύτερη για 
την περιοχή Περάματος − Σαλαμίνας. 

2. Οι επιτροπές της παραγράφου 1 συγκροτούνται 
σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 28 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε 
και το άρθρο 17 παρ. 13 του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση 
του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμά−
των Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α΄ 170) και αποτελούνται από:

α) Τον επιθεωρητή ασφάλειας και υγείας στην εργα−
σία ως πρόεδρο, µε τον αναπληρωτή του.

β) Τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Προστασίας του 
Πολίτη µε τον αναπληρωτή του.

γ) Τον εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
της Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) µε την ειδικότητα του ναυπηγού 
µηχανικού, που ορίζεται από τη διοίκησή του µε τον 
αναπληρωτή του.

δ) Δύο (2) εκλεγµένους εκπροσώπους των 
εργαζοµένων που ορίζονται από τις πιο αντιπροσω−
πευτικές πρωτοβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις 
µε τους αναπληρωτές τους.

ε) Έναν πτυχιούχο χηµικό ή διπλωµατούχο χηµικό 
µηχανικό του Γενικού Χηµείου του Κράτους που υπο−

δεικνύεται µε τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό 
Οικονοµικών.

3. Η κάθε επιτροπή διενεργεί καθηµερινούς τακτι−
κούς ελέγχους κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 
των δηµοσίων υπηρεσιών.

4. Ο έλεγχος εφαρµογής της εργατικής νοµοθεσίας 
γίνεται από την επιτροπή συλλογικά. Οι σχετικές υποδεί−
ξεις και παρατηρήσεις και η εισήγηση για τυχόν επιβολή 
ποινικών κυρώσεων καθώς και των διοικητικών κυρώσεων 
του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. διενεργούνται πάντοτε από τον επιθεωρητή 
ασφάλειας και υγείας στην εργασία, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. όπως ισχύουν κάθε φορά.

Η επιτροπή τηρεί βιβλίο της δραστηριότητάς της.
5. Η θητεία των µελών των εν λόγω επιτροπών είναι 

διετής.
Άρθρο 2

Καταργούμενες διατάξεις
1. Η υπ’ αριθμ. 131782/26−10−1987 κοινή απόφαση Υπουρ−

γών Εργασίας και Εμπορικής Ναυτιλίας «Σύσταση μικτών 
επιτροπών ελέγχου στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη 
Πειραιά − Δραπετσώνας − Κερατσινίου − Περάματος − 
Σαλαμίνος» (ΦΕΚ Β΄ 601) καθώς και το άρθρο 19 παρ. 
7 περ. β΄ του ν. 1767/1988 «Συμβούλια εργαζομένων και 
άλλες εργατικές διατάξεις − Κύρωση της 135 Διεθνούς 
σύμβασης εργασίας» (ΦΕΚ Α΄ 63) με το οποίο κυρώθηκε 
η εν λόγω απόφαση καταργούνται.

2. Η υπ’ αριθμ. 130248/19−9−2006 κοινή απόφαση 
Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
και Εμπορικής Ναυτιλίας «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 
131782/26.10.1987 απόφασης «Σύσταση μικτών επιτροπών 
ελέγχου στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά − 
Δραπετσώνας − Κερατσινίου − Περάματος − Σαλαμίνας» 
(ΦΕΚ 601/Β/10.11.1987)» (ΦΕΚ ΥΟΟΔ 29) καταργείται. 

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ
F

    Αρ.Πρ.: ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ 2580/2011 (8)
 Ανάθεση της οργάνωσης, συντήρησης, λειτουργίας και 

βελτίωσης του ηλεκτρονικού συστήματος, αποτε−
λούμενου από σύνολο ηλεκτρονικών εφαρμογών, για 
την υποβολή και αξιολόγηση προτάσεων υλοποίησης 
ερευνητικών προγραμμάτων ή χορήγησης υποτροφι−
ών για έρευνα, μεταπτυχιακές σπουδές και εκπόνηση 
διδακτορικής διατριβής στην Ειδική Υπηρεσία Διαχεί−
ρισης και Εφαρμογής των Δράσεων του Υπουργεί−
ου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 
στους Τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανά−
πτυξης και της Καινοτομίας (Ε.Υ.Δ.Ε.−Ε.Τ.Α.Κ.).

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παραγράφου 8 του άρθρου 59 του Ν. 3966/2011 

(ΦΕΚ 118/Α/24.5.2011).
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β. του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώ−
το του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005) «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα»

γ. του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/τ.Α΄/2009),

δ. του Π.Δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων 
των Υπουργείων και τροποποιήσεις του Π.Δ. 189/2009» 
(ΦΕΚ 56/Α/2010).

2. Την με αρ. πρωτ. 15137/30.7.2008 (ΦΕΚ 1540/
τ.Β΄/4.08.2008) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, 
με θέμα «Σύσταση και οργάνωση Ειδικής Υπηρεσίας 
στο Υπουργείο Ανάπτυξης με τίτλο «Ειδική Υπηρεσία 
Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουρ−
γείου Ανάπτυξης στους τομείς της Έρευνας, της Τε−
χνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (Ε.Υ.Σ.Ε.Δ.−
Ε.Τ.Α.Κ.)», όπως τροποποιήθηκε − συμπληρώθηκε με την 
υπ’ αριθμ. Γ.Γ. 1685/22.7.2009 κοινή υπουργική απόφαση 
των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών 
και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1533/Β΄/27.7.2009).

3. Την με αριθ. 809/2.8.2010 κοινή υπουργική απόφαση 
των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης − Οικονομίας, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1479/Β/6.9.2010) «Μετονομα−
σία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμο−
γής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους 
τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και 
της Καινοτομίας σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και 
Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Παιδείας, 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στους τομείς της 
Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινο−
τομίας (Ε.Υ.Δ.Ε.−Ε.Τ.Α.Κ.) και τροποποίηση της υπ’ αριθ. 
15137/30.07.2008 κοινής υπουργικής απόφασης» (ΦΕΚ 
1540/τ.Β΄/4.08.2008).

4. Το γεγονός ότι, από την παρούσα απόφαση, δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

1. Αναθέτουμε την οργάνωση, συντήρηση, λειτουργία 
και βελτίωση του ηλεκτρονικού συστήματος, αποτε−
λούμενου από σύνολο ηλεκτρονικών εφαρμογών, για 
την υποβολή και αξιολόγηση προτάσεων υλοποίησης 
ερευνητικών προγραμμάτων ή χορήγησης υποτροφιών 
για έρευνα, μεταπτυχιακές σπουδές και εκπόνηση διδα−
κτορικής διατριβής στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 
και Εφαρμογής των Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας, 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στους Τομείς 
της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Και−
νοτομίας (Ε.Υ.Δ.Ε.−Ε.Τ.Α.Κ.)− Μονάδα Γ’ Διοικητικής και 
τεχνικής υποστήριξη.

2. Η Ε.Υ.Δ.Ε. Ε.Τ.Α.Κ., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 
αυτών, επεξεργάζεται και εισηγείται τις προδιαγραφές 
του ηλεκτρονικού συστήματος που θα αποτελούν και 
τις ελάχιστες κοινές προδιαγραφές για κάθε επιμέρους 
ηλεκτρονική εφαρμογή του συστήματος, τους όρους 
συντήρησης και λειτουργίας του συστήματος, καθώς 
και τις διαδικασίες διαμόρφωσης νέων ηλεκτρονικών 
εφαρμογών για τον εμπλουτισμό του συστήματος.

3. Για τα επιπλέον στοιχεία και απαιτήσεις για τον 
σχεδιασμό και ανάπτυξη ειδικότερων ηλεκτρονικών 
εφαρμογών, ανάλογα με τις ανάγκες των επιμέρους 

προγραμμάτων και δράσεων η Ε.Υ.Δ.Ε. Ε.Τ.Α.Κ. συνερ−
γάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου 
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και 
τις Διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και 
Τεχνολογίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2011

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
Aριθμ. 104830 (9)
    Τροποποίηση της αριθ. 149020/1999 (ΦΕΚ 2160 τ.Β΄) κοινή 

υπουργική απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοι−
νωνικής Αλληλεγγύης και Δικαιοσύνης Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Θεραπευτικό Πρό−
γραμμα Κέντρων Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρα−
τουμένων»

  OΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ − 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 10−11 του Ν. 2721/99 (ΦΕΚ 

112 τ.Α΄) και του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 2161/1993 (ΦΕΚ 
119 τ.Α).

2. Την αριθ. 149020/1999 (ΦΕΚ 2160 τ.Β΄) κοινή απόφαση 
των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
«Θεραπευτικό πρόγραμμα Κέντρων Απεξάρτησης Τοξι−
κομανών Κρατουμένων».

3. Την αριθ. 137061/2002 (ΦΕΚ 1154 τ.Β΄) κοινή απόφαση 
των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
«Πιλοτική λειτουργία του Κέντρου Απεξάρτησης Τοξι−
κομανών Κρατουμένων Ελεώνα Θηβών για τη σωματική 
και ψυχική απεξάρτηση και κοινωνική επανένταξη των 
κρατουμένων τοξικομανών και χρηστών ψυχότροπων 
ουσιών».

4. Την αριθ. 96951/2010 (ΦΕΚ 1886 τ.Β΄) κοινή απόφαση 
των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
περί μερικής τροποποίησης της με αριθμ. 137061/2002 
(ΦΕΚ 1154 τ.Β΄) κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Δικαιοσύνης Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Πιλοτική λειτουργία του 
Κέντρου Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων Ελε−
ώνα Θηβών για τη σωματική και ψυχική απεξάρτηση και 
κοινωνική επανένταξη των κρατουμένων τοξικομανών 
και χρηστών ψυχότροπων ουσιών». 

 5. Την αριθ. 2876/7−10−2009 (ΦΕΚ 2234/τ.Β΄) απόφαση 
του Πρωθυπουργού, με την οποία το Υπουργείο Δι−
καιοσύνης μετονομάσθηκε σε Υπουργείο Δικαιοσύνης 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

6. Το με αριθμ. 3210/10−10−2011 έγγραφο του Κ.Α.Τ.Κ. 
Ελεώνα Θηβών.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτές δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθ.149020/1999 (ΦΕΚ 2160 τ.Β΄) 




