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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Μετεγκατάσταση και επέκταση του Καταστήματος Αφορολογήτων και Αδασμολογήτων Ειδών
στον Κρατικό Αερολιμένα Χανίων.

2

Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Εσωτερικών έτους 2016 και 2017.

3

Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Υγείας
έτους 2016.

4

Καθορισμός Ετήσιας Επιχορήγησης του Ναυτικού
Μουσείου Ελλάδος για το έτος 2016.

5

Καθορισμός Ετήσιας Συνδρομής στην Ελληνική
Ένωση Ναυτικού Δικαίου για το έτος 2016.

6

Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή υποκαταστήματος της εταιρείας M-MARITIME CORP. που
εδρεύει στα νησιά Μάρσαλ.

7

Απαγόρευση θήρας σε περίοδο χιονοπτώσεων.

8

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας κατά τις απογευματινές ώρες με αμοιβή για το προσωπικό της
Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Μ.Ε.
Θεσσαλονίκης έτους 2016.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 1172203 ΕΞ 2016
(1)
Μετεγκατάσταση και επέκταση του Καταστήματος Αφορολογήτων και Αδασμολογήτων Ειδών
στον Κρατικό Αερολιμένα Χανίων.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 827/1978 «Περί
ρυθμίσεως δασμολογικών θεμάτων και άλλων τινών διατάξεων» (Φ.Ε.Κ. 194/Α/1978).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Π.δ. 86/1979 «Περί
συστάσεως ιδιορρύθμου Ανωνύμου Εταιρείας δια την
εκμετάλλευσιν καταστημάτων πωλήσεως αφορολογήτων και αδασμολογήτων ειδών και εγκαταστάσεως και
λειτουργίας τούτων εις τα σημεία εξόδου επιβατών εξωτερικού» (Φ.Ε.Κ. 17/Α/1979).

Αρ. Φύλλου 4012

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 120 του
Ν. 2533/1997 «Χρηματιστηριακή Αγορά Παραγώγων και
Άλλες Διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 228/Α/1997).
4. Τη διάταξη του άρθρου 2, II, παρ. 5, περίπτωση (κα)
της υπ’ αριθ. Δ6Α 1000473 ΕΞ 2011/3-1-2011 απόφασης
Υφυπουργού Οικονομικών «Εξουσιοδότηση υπογραφής
με “Με εντολή Υφυπουργού” στο Γενικό Γραμματέα Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και στους Προϊσταμένους
Διευθύνσεων, Αυτοτελών Τμημάτων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των
Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Υπουργείου
Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 46/Β/2011 και Φ.Ε.Κ. 134/Β/2011).
5. Τη διάταξη του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. Δ6Α 1033219
ΕΞ 2012/24-2-2012 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών «Μεταβίβαση εξουσιοδότησης υπογραφής “Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού” στο Γενικό
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και
Τελωνειακών θεμάτων του Υπουργείου Οικονομικών»
(Φ.Ε.Κ. 465/Β/2012).
6. Το υπ’ αριθ. 69/6-11-2015 αίτημα της εταιρίας «Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.» με το οποίο ζητά
την επέκταση και μετεγκατάσταση του Καταστήματος
Αφορολογήτων και Αδασμολογήτων Ειδών στον Κρατικό
Αερολιμένα Χανίων.
7. Το υπ’ αριθ. 6431/7-11-2016 έγγραφο του Τελωνείου
Χανίων το οποίο περιλαμβάνει τη γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 17, παρ. 2 του Π.δ. 86/1979 μετά του
σχετικού τοπογραφικού διαγράμματος, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε τη μετεγκατάσταση και επέκταση του Καταστήματος Αφορολογήτων και Αδασμολογήτων Ειδών,
εντός του τελωνειακά ελεγχόμενου χώρου, στον Κρατικό
Αερολιμένα Χανίων, στις θέσεις και εκτάσεις που προσδιορίζονται στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει το
από 27-10-2016 Πρακτικό Γνωμοδότησης της Επιτροπής
του άρθρου 17, παραγράφου 2 του Π.δ. 86/1979.
2. Ο υπό παραχώρηση χώρος θα καταλαμβάνει συνολική επιφάνεια 647,16 τ.μ. και θα βρίσκεται υπό τελωνειακή παρακολούθηση.
3. Το δικαίωμα εκμετάλλευσης του καταστήματος ανήκει αποκλειστικά στην εταιρία «Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.».
4. Η εγκατάσταση και λειτουργία του καταστήματος
διέπεται από τις διατάξεις του Π.δ. 86/1979, όπως τρο-
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Το ποσό που εισάγεται κάθε χρόνο σε συνάλλαγμα, το
οποίο μετατρέπεται σε εθνικό νόμισμα, ή και σε ευρώ
πιστοποιείται με την προσκόμιση στα Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυνση Ποντοπόρου
Ναυτιλίας), Οικονομίας και Ανάπτυξης (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και Οικονομικών (Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας) των ακολούθων εγγράφων:
(α) Βεβαίωσης Τράπεζας ή Τραπεζών, που λειτουργούν
στην Ελλάδα, από τις οποίες θα προκύπτει το συνάλλαγμα που εισήχθη και μετετράπη σε εθνικό νόμισμα καθώς
και τα ποσά σε Ευρώ, που εισήχθηκαν κατά το παρελθόν
έτος για την κάλυψη όλων των πληρωμών της εταιρείας
στην Ελλάδα. Το σύνολο των ποσών αυτών δεν δύναται
να είναι κατώτερο του ισόποσου των 50.000 δολ. ΗΠΑ.
(β) Υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 με την οποία
ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας θα βεβαιώνει,
i) το συνολικό συνάλλαγμα που εισήχθη και μετατράπηκε σε εθνικό νόμισμα καθώς επίσης το ποσό σε ευρώ
που εισήχθη από την εταιρεία κατά το παρελθόν έτος,
ii) τα ποσά εισαχθέντος συναλλάγματος ή ευρώ που
χρησιμοποίησε η εταιρεία για κάλυψη των πάσης φύσεως δαπανών λειτουργίας του γραφείου της στην Ελλάδα,
το οποίο δεν δύναται να είναι κατώτερο του ισόποσου
των 50.000 δολ. ΗΠΑ.
iii) τα ποσά εισαχθέντος συναλλάγματος ή ευρώ που
χρησιμοποίησε η εταιρεία για την κάλυψη άλλων πληρωμών για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων.
Στην ίδια Υπεύθυνη Δήλωση όλα τα ποσά σε ευρώ που
αναφέρονται παραπάνω, πρέπει να εκφράζονται και σε
δολάρια ΗΠΑ και να εμφανίζονται και στα τηρούμενα
από την εταιρεία λογιστικά βιβλία, μαζί με τα αντίστοιχα
παραστατικά.
γ. Να γνωστοποιεί κάθε μεταβολή της Ιθαγένειας της
εταιρείας, του τύπου υπό τον οποίο λειτουργεί αυτή, της
έδρας, της επωνυμίας της, του αντικειμένου της, καθώς
και του διευθυντού και εκπροσώπου αυτής στην Ελλάδα στα Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
(Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας), Οικονομίας και
Ανάπτυξης (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και Οικονομικών (Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας)
μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την μεταβολή που έγινε.
δ. Εφόσον απασχολεί αλλοδαπό προσωπικό, να γνωστοποιεί στα κατά τόπο Γραφεία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης με κοινοποίηση και στα Υπουργεία Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας), Οικονομίας και Ανάπτυξης (Διεύθυνση Κεφαλαίων
Εξωτερικού) και στα κατά τόπο τμήματα Αλλοδαπών του
Υπουργείου Εσωτερικών κάθε μεταβολή σχετικά με την
πρόσληψη, απόλυση, διεύθυνση κατοικίας του προσωπικού αυτού εντός 10ημέρου από της συντελέσεώς της.
ε. Να τακτοποιεί μέσα σε δύο μήνες όλες τις προς το
Δημόσιο υποχρεώσεις της σε περίπτωση διαλύσεως της
ή καταργήσεως του Γραφείου ή Υποκαταστήματος που
θα εγκατασταθεί στην Ελλάδα.
στ. Απαγορεύεται οποιαδήποτε ανάμειξη ή προσφορά υπηρεσιών από μέρους του ξένου προσωπικού, που
απασχολείται στο Γραφείο ή Υποκατάστημα της παραπάνω εταιρείας, σε άλλες δραστηριότητες μέσα στην
Ελληνική Επικράτεια.

Τεύχος Β’ 4012/15.12.2016

Άρθρο 3
1. Η άδεια που χορηγείται με την απόφαση αυτή, παύει να ισχύει και θεωρείται ότι δεν έχει χορηγηθεί ποτέ
εφόσον:
α. Η παραπάνω εταιρεία δεν εγκαταστήσει Γραφείο
ή Υποκατάστημα που προβλέπει το άρθρο 1 μέσα σε
τρεις (3) μήνες από την ημέρα που ισχύει η απόφαση
αυτή ή δεν καταθέσει εμπρόθεσμα την εγγυητική επιστολή που αναφέρεται στην παραγρ. (1) του άρθρου 2
της απόφασης αυτής.
β. Η παραπάνω εταιρεία δεν γνωστοποιήσει στα
Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας), Οικονομίας και Ανάπτυξης
(Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και Οικονομικών
(Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας) μέσα στην
παραπάνω τρίμηνη προθεσμία την εγκατάσταση στην
Ελλάδα του Γραφείου ή Υποκαταστήματος της που ιδρύεται με την απόφαση αυτή.
2. Η απόφαση αυτή μπορεί να ανακληθεί σε περίπτωση διαπιστώσεως παράβασης των όρων της από την
εταιρεία που προαναφέρθηκε.
Άρθρο 4
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και για 5 έτη, μετά την
παρέλευση των οποίων εφαρμογή έχουν οι διατάξεις
του εδαφ. 2, της παρ. 1, του άρθρου 25 του Ν. 27/1975
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1, του άρθρου 31 του
Ν. 4150/2013.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 29 Νοεμβρίου 2016
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
Ι

Αριθ. 12583 ΔΑΔ: 44
(7)
Απαγόρευση θήρας σε περίοδο χιονοπτώσεων.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παράγραφος 3 εδάφιο
στ΄ του Ν.δ. 86/1969 «Περί Δασικού Κωδικός».
2. Τις διατάξεις του αρθ. 5 της υπ’ αριθ. 414985/
29-11-1985 (ΦΕΚ 757/Β/18-12-1985) κοινής υπουργικής
απόφασης όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του
αρθ. 2 της υπ’ αριθ. 87578/703/6-3-2007 (ΦΕΚ 581/Β/
23-4-2007) κοινής υπουργικής απόφασης.
3. Την υπ’ αριθ. 137813/434/23-1-1981 δ/γη του Υπ.
Γεωργίας «περί απαγόρευσης κυνηγιού σε περίπτωση
χιονόπτωσης μεγάλης διάρκειας και εκτάσεων.
4. Την υπ’ αριθ. 99836/6-11-2014 (ΦΕΚ 3105/Β/
18-11-2014) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης «Ανάθεση
άσκησης αρμοδιοτήτων».
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Τεύχος Β’ 4012/15.12.2016

5. Την ανάγκη προστασίας του θηραματικού πλούτου
της περιοχής του Δασαρχείου Βέροιας, σε περίπτωση
χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε, στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Βέροιας, την άσκηση του κυνηγίου όλων των θηραμάτων (τριχωτών και πτερωτών) σε περίπτωση χιονόπτωσης μεγάλης διάρκειας και έντασης, όταν συνέπεια αυτής
το έδαφος είναι καλυμμένο με χιόνι ώστε να υπάρχει η
δυνατότητα παρακολούθησης και εντοπισμού των θηραμάτων καθώς και σε περίπτωση επικράτησης παρατεταμένης διάρκειας δυσμενών για τα πτηνά καιρικών
συνθηκών (χιόνια - παγετός).
Οι παραβάτες της διάταξης αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.δ. 86/1969,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευση της και μέχρι
τη λήξη της κυνηγετικής περιόδου 2016-2017.
Για την εφαρμογή της αρμόδια είναι τα όργανα της
Δασικής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας, των Δήμων της
περιοχής μας, των κυνηγετικών οργανώσεων και κάθε
φιλόνομος πολίτης.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βέροια, 29 Νοεμβρίου 2016
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρωτής Προϊστάμενος
του Δασαρχείου Βέροιας
ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΑΝΙΔΟΥ
Ι

Αριθ. 86410/492079
(8)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας κατά τις απογευματινές ώρες με αμοιβή για το προσωπικό της
Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Μ.Ε.
Θεσσαλονίκης έτους 2016.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010/
τ.Α΄) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και
ειδικότερα την παρ. 6α του άρθρου 242.
2. Το Π.δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
3. Την υπ’ αριθ. 461114(9980)/18-11-2014 (ΦΕΚ 3129/
τ.Β΄/21-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής
Μακεδονίας «Μεταβίβαση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότηση υπογραφής εγγράφων,
αποφάσεων και άλλων πράξεων ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ, στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό
Γραμματέα και στους Προϊσταμένους Γενικών Δ/νσεων,
Δ/νσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Κε-
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ντρικής Μακεδονίας», (παρ. 3, 4, 6 του άρθρου 2, παρ. 6
άρθρου 3 και παρ. 13 άρθρου 4) όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει σήμερα.
4. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 7 (περίπτωση
δ και ζ) του Ν. 3469/06 (ΦΕΚ 131 Α΄/28-6-2006) «Εθνικό
Τυπογραφείο, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και άλλες
διατάξεις», καθώς και τις ρυθμίσεις της παρ. 10 του άρθρου 9 του ίδιου Νόμου, όπως αντικαταστάθηκε από
την παρ. 8α του άρθρου 67 του Νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ
Α΄/270/2014).
5. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 2 του Ν. 3861/
2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-7-2013) Ενίσχυση της διαφάνειας
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες
διατάξεις, όπως ισχύει σήμερα.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ
176 Α΄) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων,
μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύει σήμερα.
7. Το Π.δ. 208/2002 «Εκπαιδευτές υποψηφίων οδηγών,
σχολές οδηγών, κέντρα θεωρητικής εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως
τροποποιήθηκε από το Π.δ. 337/2003 και όπως ισχύει.
8. Την υπ’ αριθ. 60864/6794/03 (ΦΕΚ 1569/Β/2003)
Εξειδίκευση διαδικασιών και καθορισμού λεπτομερειών
αναφορικά με τη λειτουργία και τον έλεγχο των Σχολών
Οδηγών και ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.
9. Την υπ’ αριθ. 30063/4796/17-10-2013 (ΦΕΚ Β΄/2463/
17-10-2013) κοινή υπουργική απόφαση περί «επανακαθορισμού της διαδικασίας και των αναγκαίων λεπτομερειών για την έγκριση Σχολών/Κέντρων επαγγελματικής
κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων και επιβατών ΠΕΙ, την έγκριση διενέργειας προγραμμάτων περιοδικής κατάρτισης, τις υποχρεώσεις και τον
έλεγχο αυτών και λοιπές λεπτομέρειες, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Π.δ. 74/2008 (Α΄ 112) όπως ισχύει».
10. Την υπ’ αριθ. Γ39682/28-4-15 (ΑΔΑ: 7ΕΔ9465ΦΘΕΩΜΦ) εγκύκλιο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί υποχρεωτικής
(από 1/7/2015) αποστολής εγγράφων για δημοσίευση
στο ΦΕΚ με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής.
11. Το υπ’ αριθ. 2/1015/ΔΕΠ/5-1-2016 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους περί παροχής οδηγιών για
εφαρμογή διατάξεων του κεφαλαίου Β του Ν. 4354/2015
(ΦΕΚ 176/Α΄) περί μισθολογικών ρυθμίσεων των υπαλλήλων του Δημοσίου, των ΟΤΑ και άλλες διατάξεις.
12. Το με αριθμό 355603/62604/30-8-2016 αίτημά μας
για υπερωριακή απασχόληση είκοσι τέσσερις (24) υπαλλήλων της Δνσης Μεταφορών Δυτικής Θεσσαλονίκης
της Μ.Ε. Θεσ/νίκης με σκοπό τον έλεγχο των Σχολών
Οδηγών, κέντρων θεωρητικής εκπαίδευσης υποψηφίων
οδηγών και Σχολών ΠΕΙ της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, αλλά
και την κάλυψη άλλων υπηρεσιακών αναγκών που δεν
μπορούν να καλυφθούν στο κανονικό ωράριο, όπως:
α) την αρχειοθέτηση φακέλων και των διαγραφέντων
οριστικά οχημάτων,

