
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Υπαγωγή φαρμακευτικού σκευάσματος στις δι-
ατάξεις του Ν. 4139/2013 «περί εξαρτησιογόνων 
ουσιών και άλλες διατάξεις».

2 Τροποποίηση της παραγράφου 2.5 του άρθρου 2
της υπ’ αριθ. 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
υπ’ αριθ. 2331.5/60611/2016 απόφασης Υπουρ-
γού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (2109 Β΄).

3 Απόφαση διάθεσης ενός κατασχεμένου οχήματος 
στο Αρχηγείο ΛΣ - ΕΛΑΚΤ για κάλυψη αναγκών του.

4 Απόφαση διάθεσης ενός κατασχεμένου οχήματος 
στο Αρχηγείο ΛΣ-ΕΛΑΚΤ για κάλυψη αναγκών του.

5 Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την πρόληψη και 
την αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες σε εγ-
γειοβελτιωτικά έργα Οργανισμών Εγγείων Βελτι-
ώσεων (Ο.Ε.Β).

6 Δημοσίευση της υπ’ αριθ. 256/2016 απόφασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πεντέλης 
περί διαπίστωσης της επάρκειας του προσωπικού 
και της υλικοτεχνικής υποδομής για την άσκη-
ση από τον Δήμο Πεντέλης της αρμοδιότητας 
«Καταβολή των προνοιακών επιδομάτων», όπως 
αναφέρονται στην περίπτωση 17 της παρ. 3Β
του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010, από 01-11-2016.

7 Έγκριση της υπ’ αριθ. 322/2016 απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς, περί 
σύστασης μιας (1) προσωποπαγούς θέσης με σχέ-
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
στο Δήμο Κηφισιάς, σε εφαρμογή αμετάκλητης 
δικαστικής απόφασης.

8 Δημοσίευση της υπ’ αριθ. 340/2016 απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλανδρίου 
περί διαπίστωσης της επάρκειας του προσωπικού 
και της υλικοτεχνικής υποδομής για την άσκη-
ση από τον Δήμο Χαλανδρίου της αρμοδιότητας 

«Καταβολή των προνοιακών επιδομάτων», όπως 
αναφέρονται στην περίπτωση 17 της παρ. 3Β του 
άρθρου 94 του Ν. 3852/2010, από 01-11-2016.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

9 Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθ. Φ.8121/ 
2016/0003558/06-06-2016 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου -
Δυτικής Μακεδονίας που δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 2013/04-07-2016 (τ.Β΄).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

  Αριθ. Α.Π./Γ5γ 51003 (1)
Υπαγωγή φαρμακευτικού σκευάσματος στις δια-

τάξεις του Ν. 4139/2013 «περί εξαρτησιογόνων 

ουσιών και άλλες διατάξεις». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 5 και 7 του Ν. 4139/

2013 «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες δι-
ατάξεις» (ΦΕΚ 74/Α/20-03-2013) και του άρθρου 1 παρ. 2
του Ν. 3459/2006 «Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά 
(Κ.Ν.Ν.)» (ΦΕΚ 103/Α/25-05-2006).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.δ. 148/2007 «Κω-
δικοποίηση των διατάξεων κανονιστικών διαταγμάτων 
και κανονιστικών υπουργικών αποφάσεων της εθνικής 
νομοθεσίας για τα ναρκωτικά» (ΦΕΚ 191/Α/10-08-2007).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 γεδ. γγ του υπ’ 
αριθ. Π.δ. 106/2014(ΦΕΚ 173/Α/28-08-2014) «Οργανι-
σμός του Υπουργείου Υγείας» όπως ισχύει.

4. Το Π.δ. 73/23-09-2015 (ΦΕΚ 116/τ.Α΄/2015) Διορι-
σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

5. Τις διατάξεις του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/τ.Α΄/2015) 
«Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμε-
τώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της 
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές 
διατάξεις».

6. Το από 6-7-2016 (αριθ. πρωτ. 51003/7-7-2016) αίτη-
μα της Εταιρίας Lavipharm AE με τις συνημμένες αποφά-
σεις του Ε.Ο.Φ. περί χορήγησης άδειας κυκλοφορίας του 
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φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος LAFENE διαδερμικό 
έμπλαστρο 12 μg/h με δραστική ουσία Fentanyl.

7. Την υπ’ αριθ. 5η Συνεδρίαση στις 20-09-2016 γνωμο-
δότηση της Επιτροπής Ναρκωτικών (θέμα 19ο).

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού.(αριθ. πρ. Β2β/Γ.Π.83758/8-11-2016 
Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρ.), αποφασίζει:

Την υπαγωγή του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος 
LAFENE διαδερμικό έμπλαστρο 12 μg/h με δραστική ου-
σία Fentanyl στον πίνακα Γ΄ των διατάξεων του Ν. 4139/
2013 «περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2016

Ο Υπουργός
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ   

Ι

   Αριθ. 2331.5/96657/2016 (2)
Τροποποίηση της παραγράφου 2.5 του άρθρου 2
της υπ’ αριθ. 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
υπ’ αριθ. 2331.5/60611/2016 απόφασης Υπουρ-
γού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (2109 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 319 Α΄/1977) «Προστασία του θαλασσίου περιβάλ-
λοντος κ.λπ.» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο ένα-
το του Ν. 1147/1981 (ΦΕΚ 110 Α΄/1981) «κύρωση Δ.Σ. 
1972 κ.λπ.», με την παράγραφο 12 του άρθρου 31 του 
Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α΄/1986), με την παράγραφο 13 
του άρθρου 31 του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α΄/1986), με 
το άρθρο μόνο του Π.δ. 205/1990 (ΦΕΚ 79 Α΄/1990), με 
το άρθρο μόνο του Π.δ. 86/1997 (ΦΕΚ 72 Α΄/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 58 Α΄/1998), όπως 
αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο του Π.δ. 161/
2001 (ΦΕΚ 146 Α΄/2001), με την παράγραφο 1 του άρ-
θρου 10 του Ν. 2881/2001 (ΦΕΚ 16 Α΄/2001), με το άρ-
θρο έκτο του Ν. 3394/2005 (ΦΕΚ 243 Α΄/2005) και με την 
παράγραφο 4 του άρθρου δευτέρου του Ν. 3497/2006
(ΦΕΚ 219 Α΄/2006),

β) των άρθρων έκτου, εβδόμου και ενάτου του
Ν. 1269/1982 (ΦΕΚ 89 Α΄/1982) «κύρωση της Δ.Σ. - πρό-
ληψης της ρύπανσης της θάλασσας από πλοία του 1973 
και του Πρωτοκόλλου 1978 που αναφέρεται στη σύμ-
βαση αυτή (MARPOL 72/78)», όπως τροποποιήθηκε με 
τα Π.δ. 417/1986 (ΦΕΚ 195 Α΄/1986) και Π.δ. 46/1993
(ΦΕΚ 17 Α΄/1993) «αποδοχή τροποποιήσεων διατάξεων 

του παραρτήματος του Πρωτοκόλλου 1978 κ.λπ. «καθώς 
και με το Ν. 3104/2003 (ΦΕΚ 28 Α΄/2003) και με τα Π.δ. 205/
1990 (ΦΕΚ 79 Α΄/1990) και Π.δ. 86/1997 (ΦΕΚ 72 Α΄/1997),

γ) του Π.δ. 104/2014 «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 περι-
βάλλοντος.

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

Άρθρο 1
Η παράγραφος 2.5 του άρθρου 2 της αριθ. 3231.8/1/

28-07-1989 απόφασης του Υπουργού Εμπορικής Ναυτι-
λίας (Β΄ 573), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 της υπ’ 
αριθ. 331.5/60611/2016 απόφασης Υπουργού Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής (2109 Β΄) αντικαθίσταται ως 
ακολούθως:

«Άρθρο 1
Οι πλωτές ευκολίες, ανελκύονται και επιθεωρούνται 

στην ξηρά ή σε πλωτή δεξαμενή κατά χρονικά διαστή-
ματα που δεν υπερβαίνουν τα τρία (3) έτη. Το χρονικό 
διάστημα αυτό μπορεί να παραταθεί για τρία (3) έτη ακό-
μη με τη προϋπόθεση ότι θα διενεργούνται με ικανοποι-
ητικά αποτελέσματα ετήσιες επιθεωρήσεις των υφάλων 
στη θάλασσα με δύτη και βιντεοσκόπηση, καθώς και 
λήψη εσωτερικών παχύ μετρήσεων.

Για πλωτές ευκολίες που βρίσκονται ήδη σε λειτουργία 
και εφ’ όσον υποβληθούν στοιχεία που τεκμηριώνουν τη 
μη ύπαρξη ή διαθεσιμότητα κατάλληλης εγκατάστασης 
για την ανέλκυση αυτών στην ελληνική επικράτεια, ο ΚΕΠ 
δύναται να χορηγεί έγκριση παράτασης του χρονικού 
διαστήματος επιθεώρησης με ανέλκυση στην ξηρά ή 
σε πλωτή δεξαμενή, εφόσον υπάρχει σύμφωνη γνώμη 
από την Τεχνική Επιτροπή ΥΝΑΝΠ και υπό τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

α. Διεξαγωγή με ικανοποιητικά αποτελέσματα επιθεώ-
ρησης υφάλων αντί του δεξαμενισμού (In Water Survey 
In Lieu of Drydocking Survey) με τις διαδικασίες και τις 
συστάσεις ενός εξουσιοδοτημένου από την Ελληνική 
Αρχή Αναγνωρισμένου Οργανισμού.
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β. Ολοκλήρωση με ικανοποιητικά αποτελέσματα των επιθεωρήσεων για την ανανέωση του ΠΓΕ αυτού,
γ. Λήψη εξωτερικών και εσωτερικών παχύ μετρήσεων με ικανοποιητικά αποτελέσματα σύμφωνα με τη μεθοδολο-

γία, τις διαδικασίες και τις συστάσεις ενός εξουσιοδοτημένου από την Ελληνική Αρχή Αναγνωρισμένου Οργανισμού.
δ. Κοινοποίηση μελέτης εκτίμησης κινδύνου (Risk Assessment Report) προς αποδοχή από τον ΚΕΠ εκπονημένη από 

τη διαχειρίστρια εταιρεία και σχέδιο έκτακτης ανάγκης αντιμετώπισης λειτουργικής ή ατυχηματικής ρύπανσης, τα οποία 
να έχουν γίνει εγγράφως αποδεκτά από τον φορέα εκμετάλλευσης του λιμένα δραστηριοποίησης και από τα οποία να 
προκύπτει, εκτός των άλλων, ότι για το χρονικό διάστημα παράτασης έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να 
ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι της ρύπανσης του θαλασσίου περιβάλλοντος και της ασφάλειας του πληρώματός του.

ε. Τεκμηρίωση ημερομηνίας και τόπου προγραμματισμένου επόμενου δεξαμενισμού πριν τη λήξη της συμπλήρω-
σης της καταληκτικής ημερομηνίας της υποχρέωσης για δεξαμενισμό. Το χρονικό διάστημα από τον προηγούμενο 
δεξαμενισμό δεν θα υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη υπολογιζόμενα από την 31 Δεκεμβρίου του έτους του προηγού-
μενου δεξαμενισμού».

Άρθρο 2
Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 10 Νοεμβρίου 2016

Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ   

Ι

   Αριθ. 2122.7-3/95093/2016 (3)
Απόφαση διάθεσης ενός κατασχεμένου οχήματος στο Αρχηγείο ΛΣ - ΕΛΑΚΤ για κάλυψη αναγκών του.  

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθ. 6 του Ν. 3938/2011 (Α΄ 61) «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Πε-

ριστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε από 
την παρ. 1 του άρθ. 13 του Ν. 4138/2013 (Α΄ 72) «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις».

β) Του Π.δ. 103/2014 (Α΄ 170) «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου».
γ) Του άρθ. 2 του Π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «...Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου...».
δ) Του Π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Την από 07-11-2016 πρόταση του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.
3. Την από 07-05-2015 Έκθεση κατάσχεσης οχήματος, στο πλαίσιο της διενεργούμενης προανάκρισης για πα-

ράβαση των διατάξεων του Ν. 4251/2014 (Α΄ 80) «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές 
διατάξεις», όπως ισχύει.

4. Το γεγονός ότι έχει παρέλθει χρονικό διάστημα άνω των τριών μηνών από την ημερομηνία κατάσχεσής του 
και στο διάστημα αυτό δεν έχει εκδοθεί ή δεν έχει καταστεί αμετάκλητο βούλευμα ή απόφαση του αρμόδιου 
δικαστηρίου για την άρση της κατάσχεσης και την απόδοσή του στους ιδιοκτήτες του, σύμφωνα τις (α) σχετικές.

5. Το υπ' αριθ. πρωτ. 3551/30-08-2016 έγγραφο Εισαγγελίας Εφετών Πατρών.
6. Την ανάγκη κάλυψης επιχειρησιακών αναγκών του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής με 

σκοπό την αποτελεσματική άσκηση της αποστολής του, αποφασίζει:
1. Τη διάθεση στο Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή του χερσαίου μέσου που περιγράφεται στο παράρτημα, 

το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
2. Την ένταξη του χερσαίου μέσου στη δύναμη των επιχειρησιακών μέσων του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής 

Ακτοφυλακής και τη στελέχωση και λειτουργία του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΟΣ ΧΕΡΣΑΙΟΥ ΜΕΣΟΥ

Κατασκευαστής - μοντέλο VW Transporter TDI (microbus) Καύσιμο Πετρέλαιο κίνησης

Κυβισμός 2.461 cc Τόπος φύλαξης ΚΛ Πάτρας

Αριθμός πλαισίου WV1ZZZ7HZ4H039172 Κατάσταση μέσου Ικανοποιητική

Αριθμός κινητήρα Αδιευκρίνιστο Λοιπός εξοπλισμός
Ο φερόμενος επί του οχή-
ματος εξοπλισμός, κατά το 
χρόνο της κατάσχεσής του




