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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 18794/Β2 (1)
  Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας μονίμων 

υπαλλήλων του Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρί−
σεως Αγροκτήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της εν 
λόγω απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
έως 30/06/2014.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 

226/τ. Α΄/27−10−2011), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις 
του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11−4−2012 τ. Α΄).

2. Την αριθμ. 2/72757/0022/31−12−2003 εγκύκλιο του Γε−
νικού Λογιστηρίου του Κράτους «Περί παροχής οδηγιών 
για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3205/2003».

3. Τα με αρ. πρωτ. Φ.5/330/28−11−2013 και Φ.5/331/28.11.2013 
έγγραφα του Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως 
Αγροκτήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από 
τα οποία προκύπτει ότι η υπερωριακή απασχόληση κα−
θώς και η εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες του προσωπικού του Ζωοτεχνικού Τμήματος του 
Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Αγροκτήματος 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης επιβάλλεται επειδή:

α) Η διατήρηση του ζωικού πληθυσμού στο Αγρόκτημα 
προβλέπεται από το άρθρο 5 του εσωτερικού κανονι−
σμού (ΦΕΚ 224/5−8−1943, τ. Β΄),

β) το προσωπικό αυτό έχει εξαιρεθεί της πενθήμερης 
εβδομαδιαίας εργασίας με την Φ.136.21/13/1343 (ΦΕΚ 
198/6−4−1981, τ. Β΄) Διυπουργική απόφαση και εργάζεται 
όπως όλοι οι υπάλληλοι 40 ώρες εβδομαδιαίως αλλά 
κατανεμημένες σε έξι (6) ημέρες και
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Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Αγροκτήματος 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

7. Το από 20.04.2007 έγγραφο της Επιτροπής Εργα−
σίας της Νομαρχίας Αθηνών, με το οποίο βεβαιώνεται 
ότι δεν απαιτείται παροχή ειδικής άδειας για την υπε−
ρωριακή απασχόληση κατά τις Κυριακές και εξαιρέσι−
μες ημέρες του ιατρικού και του υγειονομικού εν γένει 
προσωπικού των Νοσοκομείων, δεδομένου ότι σύμφωνα 
με το άρθρο 7 παρ. 1 περ. ι΄ του ΒΔ 748/1966 οι διατά−
ξεις περί υποχρεωτικής ανάπαυσης κατά τις Κυριακές 
και ημέρες αργίας δεν εφαρμόζονται επί μισθωτών 
απασχολούμενων σε ιατρεία, κλινικές νοσοκομείων και 
υγειονομικά ιδρύματα εν γένει καθώς και επί ιατρών και 
υγειονομικών εν γένει υπαλλήλων.

8. Τα με Αρ. πρωτ. Φ.5/330/28−11−2013 και Φ.5/331/28.11.2013 
έγγραφα του Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως 
Αγροκτήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από 
τα οποία προκύπτει ότι η υπερωριακή απασχόληση κα−
θώς και η εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες του προσωπικού του Ζωοτεχνικού Τμήματος του 
Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Αγροκτήματος 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης επιβάλλεται επειδή:

α) Η διατήρηση του ζωικού πληθυσμού στο Αγρόκτημα 
προβλέπεται από το άρθρο 5 του εσωτερικού κανονι−
σμού (ΦΕΚ 224/5−8−1943, τ. Β΄),

β) το προσωπικό αυτό έχει εξαιρεθεί της πενθήμε−
ρης εβδομαδιαίας εργασίας με τη Φ.136.21/13/1343 (ΦΕΚ 
198/6−4−1981, τ. Β΄) Διυπουργική απόφαση και εργάζεται 
όπως όλοι οι υπάλληλοι 40 ώρες εβδομαδιαίως αλλά 
κατανεμημένες σε έξι (6) ημέρες και

γ) η υπερωριακή απασχόληση του ανωτέρω προσωπι−
κού κρίνεται απολύτως αναγκαία για τη διατήρηση ενός 
μεγάλου αριθμού πρότυπων καλλιεργειών και εκτροφών 
ζώων, η περιποίηση των οποίων απαιτεί την παρουσία τους 
σε αρκετές περιπτώσεις και μετά τη λήξη του κανονικού 
ωραρίου. Ειδικά για την περιποίηση του ζωικού πληθυσμού 
του Ζωοτεχνικού Τμήματος του Αγροκτήματος (τάισμα και 
αρμεγή), απαιτείται η παρουσία ανθρώπινου δυναμικού επί 
365 ημέρες καθόλη τη διάρκεια του χρόνου. Τα ζώα εκτρέ−
φονται στις εγκαταστάσεις του Αγροκτήματος για την 
εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών 
της Γεωπονικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστη−
μίου Θεσσαλονίκης. Σημειώνεται ότι, το προσωπικό του 
Αγροκτήματος συνεχώς μειώνεται λόγω συνταξιοδοτήσεως 
υπαλλήλων, χωρίς να έχει καταστεί δυνατόν να πληρωθούν 
οι κενές θέσεις, ενώ οι αυξανόμενες δραστηριότητες του 
Αγροκτήματος, τόσο στον εκπαιδευτικό και ερευνητικό 
τομέα, όσο και στην εντατικοποίηση των υποδειγματικών 
καλλιεργειών και εκτροφών, δημιουργούν πρόσθετες επι−
βαρύνσεις και καθήκοντα στο υπηρετούν προσωπικό.

9. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 
152/τ. Α΄/25−6−2013) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 
141) − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και 
μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−
κότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παι−
δείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε 
Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως».

10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/τ. Α΄/ 
25.6.2013) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

ΙΙ. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης αυ−

τής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού 
έτους 2014, ποσού α) ποσού χιλίων εννιακοσίων (1.900,00) 
ευρώ, για κάλυψη δαπανών υπερωριακής εργασίας πέρα 
από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης και μέχρι 
την 22η ώρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής (ΚΑΕ 0261) 
και β) ποσού χιλίων εκατό (1.100,00) ευρώ για κάλυψη 
δαπανών εργασίας με αμοιβή κατά τις Κυριακές και εξαι−
ρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυκτερινές ώρες (ΚΑΕ 0263), 
για τα οποία έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στους ως 
άνω ΚΑΕ για το οικονομικό έτος 2014, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε για το χρονικό διάστημα από τη δημο−
σίευση της εν λόγω απόφασης στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως έως 30/06/2014:

Α) Την υπερωριακή απασχόληση σε πέντε (5) υπαλλή−
λους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό−
νου του Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Αγροκτή−
ματος Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, πέρα από τις ώρες 
της υποχρεωτικής απασχόλησης και μέχρι την 22η ώρα 
εκτός Σαββάτου και Κυριακής (ΚΑΕ 0261), και για συνολικό 
αριθμό εκατόν είκοσι (120) ωρών για τον καθένα, και όχι 
πέραν των 20 ωρών μηνιαίως για τον κάθε υπάλληλο. 
Ειδικότερα, εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία σε:

• Δύο (2) υπαλλήλους ειδικότητας ΔΕ Γεωργοτεχνιτών
• Έναν (1) υπάλληλο ειδικότητας ΥΕ Γεωργοεργατών
• Έναν (1) υπάλληλο ειδικότητας ΔΕ Σταυλιτών και
• Έναν (1) υπάλληλο ειδικότητας ΥΕ Σταυλιτών
Β) Την υπερωριακή απασχόληση σε δύο (2) υπαλλή−

λους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου (έναν (1) ειδικότητας ΔΕ Σταυλιτών και έναν (1) 
ειδικότητας ΥΕ Σταυλιτών) του Ταμείου Διοικήσεως και 
Διαχειρίσεως Αγροκτήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλο−
νίκης, που εργάζονται προς συμπλήρωση της υποχρε−
ωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες (ΚΑΕ 
0263), για 180 ώρες συνολικά ο καθένας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Μαρούσι, 10 Φεβρουαρίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
F

Αριθμ. 4113.312/01/2014 (3)
    Τροποποίηση της αριθμ. 3231.8/1/89 Απόφασης Υπουρ−

γού Εμπορικής Ναυτιλίας «Όροι και προϋποθέσεις 
χορήγησης άδειας σε πλοία και πλωτά ναυπηγήμα−
τα, που χρησιμοποιούνται σαν πλωτές ευκολίες υπο−
δοχής πετρελαιοειδών καταλοίπων» (Β΄ 673).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

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

319Α΄/1977) «προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος 
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 την παράγραφο 4 του 
άρθρου δευτέρου του Ν. 3497/2006 (ΦΕΚ 219 Α΄/2006) 
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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. 163/2001 (ΦΕΚ 146Α΄/2001), με 
την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Ν. 2881/2001 (ΦΕΚ 
16Α΄/2001), με το άρθρο έκτο του Ν. 3394/2005 (ΦΕΚ 
243Α΄/2005) και με την παράγραφο 4 του άρθρου δευ−
τέρου του Ν. 3497/2006 (ΦΕΚ 219Α΄/2006),

β) των άρθρων έκτο, έβδομο και ένατο 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 σύμβα−
ση αυτή (MARPOL 73/78)», όπως τροποποιήθηκε με τα 
Π.Δ. 417/1986 (ΦΕΚ 195Α΄/1986) και Π.Δ. 46/1993 (ΦΕΚ 17 
Α΄/1993) «αποδοχή τροποποιήσεων διατάξεων του πα−
ραρτήματος 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 Ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102), 

δ) του άρθρου 5 του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονο−
μασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσι−
ών» (Α΄ 141), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του 
Π.Δ. 94/2012 (Α΄ 149) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 
του Π.Δ. 98/2012 (Α΄ 160),

ε) του Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 153),

στ) την αριθμ. 3231.8/1/89 Απόφαση Υπουργού Εμπο−
ρικής Ναυτιλίας «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης 
άδειας σε πλοία και πλωτά ναυπηγήματα, που χρησι−
μοποιούνται σαν πλωτές ευκολίες υποδοχής πετρελαι−
οειδών καταλοίπων (Β΄ 673)».

2. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο Πρώτο

Τροποποιείται η παράγραφος 2.5 του άρθρου 2 της 
αριθμ. 3231.8/1/89 (Β΄ 573) Απόφασης του Υπουργού 
Εμπορικής Ναυτιλίας ως ακολούθως :

«Οι πλωτές ευκολίες, ανελκύονται και επιθεωρούνται 
στην ξηρά ή σε πλωτή δεξαμενή κατά χρονικά διαστήματα 
που δεν υπερβαίνουν τα τρία (3) έτη. Το χρονικό διάστημα 
αυτό μπορεί να παραταθεί για τρία (03) έτη ακόμη με τη 
προϋπόθεση ότι διενεργούνται με ικανοποιητικά αποτελέ−
σματα ετήσιες επιθεωρήσεις των υφάλων στη θάλασσα 
με δύτη και λήψη εσωτερικών παχυμετρήσεων. Για πλωτές 
ευκολίες που βρίσκονται ήδη σε λειτουργία και εφ’ όσον 
υποβληθούν στοιχεία που τεκμηριώνουν τη μη ύπαρξη ή 
διαθεσιμότητα κατάλληλης εγκατάστασης για την ανέλ−
κυση αυτών στην ελληνική επικράτεια, ο ΚΕΕΠ δύναται να 
χορηγεί έγκριση παράτασης του χρονικού διαστήματος 
επιθεώρησης με ανέλκυση στη ξηρά ή σε πλωτή δεξα−
μενή, υπό την προϋπόθεση διενέργειας με ικανοποιητικά 
αποτελέσματα ετήσιων επιθεωρήσεων με βιντεοσκόπηση 
των υφάλων στη θάλασσα με δύτη, καθώς και λήψη εσω−
τερικών παχυμετρήσεων. Σε καμία περίπτωση το χρονικό 
αυτό διάστημα από την προηγούμενη ανέλκυση στην ξηρά, 
δεν μπορεί να υπερβεί τα εννέα (09) χρόνια.

Άρθρο Δεύτερο

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 16 Ιανουαρίου 2014 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
F

Αριθμ.     4559/3814 (4)
Ορισμός Ληξιάρχου στο Δήμο Αιγάλεω.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 344/

1976 (ΦΕΚ 143/Α΄/1976) περί ληξιαρχικών πράξεων, όπως 
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθ. 
9 του Ν. 2307/1995.

2. Τις διατάξεις των άρθ. 1, 2, 6 και 280 του Ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και 
της Αποκ/νης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 3573/22.01.2014 απόφαση του Δήμου 
Αιγάλεω, περί ανάθεσης καθηκόντων ληξιάρχου στο Δήμο.

4. Την αριθ. 3943/1690 (ΦΕΚ Β΄ 597/2011) απόφαση 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι−
κής περί «Μεταβίβασης αρμοδιότητας υπογραφής “ΜΕ 
ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ”», αποφασίζουμε:

Α) Απαλλάσσουμε τον ΓΚΟΓΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ του Δημητρί−
ου από τα καθήκοντα Ληξιάρχου, λόγω συνταξιοδότησης.

Β) Ορίζουμε ληξίαρχο για τα ληξιαρχικά γεγονότα 
που συμβαίνουν στο Δήμο Αιγάλεω τον υπάλληλο του 
Δήμου, ΖΟΥΡΝΑΤΖΗ ΙΩΑΝΝΗ του Ελευθερίου, κλάδου 
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Δ΄.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2014

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθυντρια Διοίκησης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒΑ
F

Αριθμ.     3350/2855 (5)
Ορισμός Ληξιάρχου στη Δημοτική Κοινότητα Αυλώνα 

Δήμου Ωρωπού. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 344/

1976 (ΦΕΚ 143/Α΄/1976) περί ληξιαρχικών πράξεων, όπως 
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθ. 
9 του Ν. 2307/1995.

2. Τις διατάξεις των άρθ. 1, 2, 6 και 280 του Ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και 
της Αποκ/νης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Το αρ. πρωτ. 455/2014 έγγραφο του Δήμου Ωρωπού, 
περί ανάθεσης καθηκόντων ληξιάρχου.

4. Την αριθ. 3943/1690 (ΦΕΚ Β΄ 597/2011) απόφαση 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι−
κής περί «Μεταβίβασης αρμοδιότητας υπογραφής “ΜΕ 
ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ”», αποφασίζουμε:

Α) Απαλλάσσουμε τον ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ−
ΝΟ του Λάμπρου, από τα καθήκοντα Ληξιάρχου, λόγω 
συνταξιοδότησης.




