
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός χρονικής διάρκειας λειτουργίας 
Αστυνομικών Σταθμών Περιορισμένης Χρονικής 
Διάρκειας (Π.Χ.Α.).

2 Τροποποίηση της αριθ. 15/16.12.16 απόφασης 
«Καθορισμός μηνιαίου ορίου μεταφοράς κεφα-
λαίων προς το εξωτερικό ανά ίδρυμα πληρωμών 
σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5.α του 
άρθρου πρώτου του ν.4350/2015(Α΄161), όπως 
ισχύει» (Β΄4203/27.12.2016).

3 Παράταση ισχύος της υπ' αριθμ. 3323.1/01/05/ 
26-05-2005 απόφασης «Ανώτατες Επιτρεπόμενες 
Τιμές Καθαρών Ναύλων Οικονομικής ή Ενιαίας 
Θέσης Επιβατών, Οχημάτων και Εμπορευμάτων, 
πλην Ταχυδρομικών Αποστολών, Πλοίων Ακτο-
πλοΐας κατά Σύνδεση και κατά Κατηγορία Πλοίου 
(Β΄718)», όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ. 
2252.2.1/36162/16/25-04-2016 απόφαση Υπουρ-
γού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 1209)

4 Εξαίρεση από την αναστολή άσκησης του επαγ-
γέλματος του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μη-
χανικού, που υπηρετεί σε θέση Ειδικού Επιστη-
μονικού Προσωπικού στο Πολιτικό Γραφείο της 
Υπουργού Τουρισμού.

5 Δημοσίευση της υπ' αριθμ. 60/2017 απόφασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νίκαιας 
Aγ. Ι. Ρέντη περί διαπίστωσης της επάρκειας του 
προσωπικού και της υλικοτεχνικής υποδομής για 
την άσκηση από τον Δήμο Νίκαιας Aγ. Ι. Ρέντη της 
αρμοδιότητας για κάθε θέμα που αφορά την κα-
ταχώρηση, εγκατάσταση, λειτουργία και συντή-
ρηση ανελκυστήρων που βρίσκονται εγκατεστη-
μένοι σε κτίρια των διοικητικών ορίων του Δήμου 
Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη.

  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 7001/2/1478 -μδ’ (1)
 Καθορισμός χρονικής διάρκειας λειτουργίας 

Αστυνομικών Σταθμών Περιορισμένης Χρονι-

κής Διάρκειας (Π.Χ.Α.).

  Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 105 παρ.3 του π.δ. 7/2017 

«Αναδιάταξη -αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία 
περιφερειακών υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 14).

2. Την από 5401/17/482642 από 8/3/2017 πρόταση 
της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης 
Θεσσαλίας.

3. Την από 7091/17/466205 από 6/3/2017 πρόταση 
της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης 
Ιονίων Νήσων.

4. Την από 2000/17/368816 από 21/2/2017 πρόταση 
της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.

5. Την από 6728/17/330634 από 16/2/2017 πρόταση 
της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσπρωτίας.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δια-
ταγής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Χρόνος Λειτουργίας Αστυνομικών Σταθμών
Περιορισμένης Χρονικής Διάρκειας (Π.Χ.Δ.).

1. Ο περιορισμένης χρονικής διάρκειας Αστυνομικός 
Σταθμός Σουνίου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Νοτιοα-
νατολικής Αττικής θα λειτουργεί από την 1η Απριλίου 
έως την 30ή Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

2. Ο περιορισμένης χρονικής διάρκειας Σταθμός Τουρι-
στικής Αστυνομίας Σκιάθου της Διεύθυνσης Αστυνομίας 
Μαγνησίας θα λειτουργεί από την 1η Ιουνίου έως την 30ή 
Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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3. Ο περιορισμένης χρονικής διάρκειας Αστυνομικός 
Σταθμός Ερίσου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κεφαλ-
ληνίας θα λειτουργεί από την 1η Ιουνίου έως την 30ή 
Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

4. Ο περιορισμένης χρονικής διάρκειας Αστυνομικός 
Σταθμός Συβότων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσπρω-
τίας θα λειτουργεί από την 1η Ιουνίου έως την 30ή Σε-
πτεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας διαταγής αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η διαταγή αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 12 Απριλίου 2017

Ο Αρχηγός

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ

Ι

    Αριθμ. 16 (2)
Τροποποίηση της αριθ. 15/16.12.16 απόφασης 

«Καθορισμός μηνιαίου ορίου μεταφοράς κεφα-

λαίων προς το εξωτερικό ανά ίδρυμα πληρωμών 

σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5.α του 

άρθρου πρώτου του ν.4350/2015(Α΄161), όπως 

ισχύει» (Β΄4203/27.12.2016).

  Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 4 του άρθρου πρώτου του άρ-

θρου 1 του ν. 4350/2015 (Α΄ 161), όπως τροποποιήθηκε 
με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του ν. 4350/2015 
(Α΄161), αντικαταστάθηκε δυνάμει του άρθρου 3 του
ν. 4350/2015 (Α΄161) και ισχύει.

2. Την παράγραφο 12 του άρθρου πρώτου του άρθρου 
4 του ν. 4350/2015 (Α΄161).

3. Την παράγραφο 5.α του άρθρου πρώτου της από 
18.07.2015 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), 
όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 1 της υπ' 
αριθ. πρωτ. Γ.Δ.Ο.Π.0001133ΕΞ2015/Χ.Π.2524/17.08.2015 
απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 1721), αντι-
καταστάθηκε με την περίπτωση (β) της παραγράφου 1 
της υπ' αριθ. πρωτ. Γ.Δ.Ο.Π.0001258ΕΞ2015/Χ.Π. 2672/ 
25.09.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 
2100) και τροποποιήθηκε με την περίπτωση (2) της υπ' 
αριθ. πρωτ. Γ.Δ.Ο.Π.0000379ΕΞ2016/Χ.Π.585/11.03.2016 
απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 684).

4. Την υπ' αριθ. πρωτ. 2/47604/0004/15.7.2015 απόφα-
ση του Υπουργού Οικονομικών: «Ορισμός μελών Επιτρο-
πής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών και ρύθμιση σχε-
τικών με τη λειτουργία της θεμάτων» (ΑΔΑ: ΩΙΩΚΗ-ΣΧΠ), 
όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. 2/50723/0004/3.8.2015 
(ΑΔΑ: Ψ6ΕΝΗ-8Ρ7), 2/51692/0004/11.8.2015 (ΑΔΑ: 
ΨΛΨΨΗ-ΠΙΒ), 2/53276/0004/24.8.2015 (ΑΔΑ: 78ΞΙΗ-

Τ9Φ), 2/72914/0004/18.11.2015 (ΑΔΑ: ΩΔΕ7Η-ΤΗΟ), 
2/25260/0004/9.5.2016 (ΑΔΑ: ΩΠ8ΠΗ-ΑΞΠ) και 
2/53585/0004/29.6.2016 (ΑΔΑ: 7ΘΨΟΗ-ΦΝΤ) και ισχύει.

5. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης (ια) της παραγρά-
φου 11 του άρθρου πρώτου της από 18.07.2015 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), όπως τροποποιή-
θηκε με την περίπτωση (θ) της παραγράφου 1 της υπ' 
αριθ. πρωτ. Γ.Δ.Ο.Π0001258ΕΞ2015/Χ.Π. 2672/25.09.2015 
απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

6. Την αριθμ. 15/16.12.16 απόφαση της Επιτροπής 
Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών «Καθορισμός μηνι-
αίου ορίου μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό 
ανά ίδρυμα πληρωμών σύμφωνα με τη διάταξη της πα-
ραγράφου 5.α του άρθρου πρώτου του ν. 4350/2015 
(Α΄161), όπως ισχύει» ( Β΄4203).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005: «Κω-
δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).

8. Το από 23.1.2017 αίτημα του Ιδρύματος Πληρωμών 
EASY PAY AD για αύξηση μηνιαίου ορίου μεταφοράς κε-
φαλαίων προς το εξωτερικό και την αναγκαιότητα καθο-
ρισμού του μηνιαίου ορίου μεταφοράς κεφαλαίων προς 
το εξωτερικό ανά ίδρυμα πληρωμών της παραγράφου 
5.α του άρθρου πρώτου του ν. 4350/2015 (Α΄161), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ' αριθ. 15/16.12.2016 απόφα-
σης της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών 
«Καθορισμός μηνιαίου ορίου μεταφοράς κεφαλαίων 
προς το εξωτερικό ανά ίδρυμα πληρωμών σύμφωνα με 
τη διάταξη της παραγράφου 5.α του άρθρου πρώτου του 
ν. 4350/2015 (Α΄161), όπως ισχύει» (Β΄4203) ως ακολούθως:

1. Η παρ. Α της απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
"Α) Τον ορισμό του μεγίστου ορίου του καθαρού ποσού 
των μεταφερόμενων προς το εξωτερικό εμβασμάτων 
(εξερχόμενα εμβάσματα προς το εξωτερικό μείον εισερ-
χόμενα εμβάσματα από το εξωτερικό) για τα ιδρύματα 
πληρωμών της παραγράφου 5.α του άρθρου πρώτου 
της από 18.07.2015 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 84) στο ποσό των σα-
ράντα τριών εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα πέντε 
χιλιάδων ευρώ (€ 43.395.000)."

2. Ο πίνακας II της παραγ. Β της απόφασης αντικαθί-
σταται ως εξής:

"II. Ιδρύματα πληρωμών αδειοδοτημένα από αρμό-
δια αρχή άλλου κράτους της Ε.Ε. που παρέχουν μέσω 
αντιπροσώπων τους ή μέσω ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε. υπηρεσίες εμ-
βασμάτων στην Ελλάδα:

Επωνυμία ιδρύματος πληρωμών 
και χώρα έδρας

Καθαρό μηνιαίο ποσό 
εξερχόμενων εμβασμάτων 

(σε ευρώ) από 1/5/2017
MONEYGRAM INTERNATIONAL 
LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο

12.000.000

WESTERN UNION PAYMENT 
SERVICES IRELAND LIMITED, 
Ιρλανδία (μέσω της ΕΛ.ΤΑ Α.Ε.)

2.032.000
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Επωνυμία ιδρύματος πληρωμών 
και χώρα έδρας

Καθαρό μηνιαίο ποσό 
εξερχόμενων εμβασμάτων 

(σε ευρώ) από 1/5/2017
XPRESS MONEY SERVICES 
LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο

1.500.000

LCC TRANS-SENDING LIMITED, 
Ηνωμένο Βασίλειο

1.000.000

SIGUE GLOBAL SERVICES 
LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο

244.000

NEC MONEY TRANSFER 
ENTIDAD DE PAGO S.A., Ισπανία

0

GCC (UK) LIMITED,Ηνωμένο 
Βασίλειο

800.000

AFTAB CURRENCY EXCHANGE 
LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο

400.000

BRAC SAAJAN EXCHANGE 
LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο

69.000

EASY PAY AD, Βουλγαρία 200.000
IFS CURRENCY LIMITED, 
Ηνωμένο Βασίλειο

50.000

ΣΥΝΟΛΟ 18.295.000

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθ. 15/16.12.2016 από-
φαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών 
«Καθορισμός μηνιαίου ορίου μεταφοράς κεφαλαίων 
προς το εξωτερικό ανά ίδρυμα πληρωμών σύμφωνα με 
τη διάταξη της παραγράφου 5.α του άρθρου πρώτου 
του ν. 4350/2015 (Α΄161), όπως ισχύει».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα 5 Απριλίου 2017 

Η Πρόεδρος

ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

    Αριθμ. 2252.2.1/26892/17 (3)
    Παράταση ισχύος της υπ' αριθμ. 3323.1/01/05/ 

26-05-2005 απόφασης «Ανώτατες Επιτρεπόμε-

νες Τιμές Καθαρών Ναύλων Οικονομικής ή Ενι-

αίας Θέσης Επιβατών, Οχημάτων και Εμπορευ-

μάτων, πλην Ταχυδρομικών Αποστολών, Πλοίων 

Ακτοπλοΐας κατά Σύνδεση και κατά Κατηγορία 

Πλοίου (Β΄718)», όπως έχει τροποποιηθεί με την 

υπ' αριθμ. 2252.2.1/36162/16/25-04-2016 από-

φαση Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο-

λιτικής (Β΄ 1209)

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παραγράφου 6 του άρθρου δεύτερου του 

ν.2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θα-
λάσσιες ενδομεταφορές - Σύσταση Γενικής Γραμματείας 
Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή Λιμενι-

κών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» 
(Α΄145), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) του ν.δ. 187/1973 «Περί Κωδικός Δημοσίου Ναυτι-
κού Δικαίου», όπως ισχύει

γ) του π.δ. 344/2003 «Εφαρμογή της αρχής της ελεύθε-
ρης παροχής των υπηρεσιών στις θαλάσσιες μεταφορές 
σε συμμόρφωση προς τον Κανονισμό (ΕΟΚ) 3577/92 του 
Συμβουλίου» (Α΄314).

δ) του άρθρου 90 του π.δ.63/2005 «Κώδικας Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 
(Α΄98).

ε) του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων...» 
(Α΄114) και του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).

2. Την υπ' αριθμ. 3323.1/01/05/26-05-2005 κοινή από-
φαση Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής «Ανώτατες Επιτρεπόμενες Τιμές 
Καθαρών Ναύλων Οικονομικής ή Ενιαίας Θέσης Επιβα-
τών, Οχημάτων και Εμπορευμάτων, πλην Ταχυδρομικών 
Αποστολών, Πλοίων Ακτοπλοΐας κατά Σύνδεση και κατά 
Κατηγορία Πλοίου» (Β΄718).

3. Την υπ' αριθμ. 3323.1/01/08/19-03-2008 απόφαση 
Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτι-
κής Πολιτικής «Τροποποίηση-αναπροσαρμογή της υπ' 
αριθμ. 3323.1/01/05/26-05-2005 απόφασης "Ανώτατες 
Επιτρεπόμενες Τιμές Καθαρών Ναύλων Οικονομικής ή 
Ενιαίας θέσης Επιβατών, Οχημάτων και Εμπορευμάτων, 
πλην Ταχυδρομικών Αποστολών, Πλοίων Ακτοπλοΐας 
κατά Σύνδεση και κατά Κατηγορία Πλοίου (Β΄ 718)", όπως 
ισχύει» (Β΄509).

4. Την υπ' αριθμ.3323.1/02/08/21-03-2008 απόφαση 
Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής «Τροποποίηση-συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 
3323.1/01/05/26-05-2005 Απόφασης "Ανώτατες Επιτρε-
πόμενες Τιμές Καθαρών Ναύλων Οικονομικής ή Ενιαίας 
θέσης Επιβατών, Οχημάτων και Εμπορευμάτων, πλην 
Ταχυδρομικών Αποστολών, Πλοίων Ακτοπλοΐας κατά 
Σύνδεση και κατά Κατηγορία Πλοίου (Β΄ 718)", όπως 
ισχύει» (Β΄530).

5. Την υπ' αριθμ. 3323.1/02/09/15-05-2009 απόφα-
ση Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νη-
σιωτικής Πολιτικής «Παράταση ισχύος της υπ' αριθμ. 
3323.1/01/08/19.3.2008 απόφασης "Τροποποίηση - ανα-
προσαρμογή της υπ' αριθμ. 3323.1/01/05/26.5.2005 από-
φασης Ανώτατες Επιτρεπόμενες Τιμές Καθαρών Ναύλων 
Οικονομικής ή Ενιαίας θέσης Επιβατών, Οχημάτων και 
Εμπορευμάτων, πλην Ταχυδρομικών Αποστολών, Πλοίων 
Ακτοπλοΐας κατά Σύνδεση και κατά Κατηγορία Πλοίου 
(Β΄ 718), όπως ισχύει" (Β΄509)» (Β΄1000).

6. Την υπ' αριθμ. 3323.1/02/10/30-04-2010 κοινή από-
φαση Υπουργών Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων «Πα-
ράταση ισχύος της υπ' αριθμ. 3323.1/01/08/19.3.2008, 
απόφασης "Τροποποίηση - αναπροσαρμογή της υπ' 
αριθμ. 3323.1/01/05/26.5.2005 απόφασης Ανώτατες 
Επιτρεπόμενες Τιμές Καθαρών Ναύλων Οικονομικής ή 
Ενιαίας θέσης Επιβατών, Οχημάτων και Εμπορευμάτων, 
πλην Ταχυδρομικών Αποστολών, Πλοίων Ακτοπλοΐας 
κατά Σύνδεση και κατά Κατηγορία Πλοίου (Β΄ 718), όπως 
ισχύει" (Β΄509)» (Β΄ 676).
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7. Την υπ' αριθμ. 3323.1/06/12/04-10-2012 απόφαση 
Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου «Τροποποίηση-Ανα-
προσαρμογή της υπ' αριθμ. 3323.1/01/05/26-05-2005 
απόφασης "Ανώτατες Επιτρεπόμενες Τιμές Καθαρών 
Ναύλων Οικονομικής ή Ενιαίας θέσης Επιβατών, Οχη-
μάτων και Εμπορευμάτων, πλην Ταχυδρομικών Αποστο-
λών, Πλοίων Ακτοπλοΐας κατά Σύνδεση και κατά Κατη-
γορία Πλοίου (Β΄ 718)", όπως έχει τροποποιηθεί με την 
υπ' αριθμ. 3323.1/01/08/19.3.2008 απόφαση (Β΄509)» 
(Β΄2808).

8. Την υπ' αριθμ. 3323.1/03/13/11-07-2013 απόφαση 
Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου «Τροποποίηση-ανα-
προσαρμογή της υπ' αριθμ. 3323.1/01/05/26-05-2005 
απόφασης "Ανώτατες Επιτρεπόμενες Τιμές Καθαρών 
Ναύλων Οικονομικής ή Ενιαίας θέσης Επιβατών, Οχη-
μάτων και Εμπορευμάτων, πλην Ταχυδρομικών Αποστο-
λών, Πλοίων Ακτοπλοΐας κατά Σύνδεση και κατά Κατη-
γορία Πλοίου (Β΄ 718)", όπως έχει τροποποιηθεί με την 
υπ' αριθμ. 3323.1/01/12/04-10-2012 απόφαση (Β΄2808)» 
(Β΄ 1772).

9. Την υπ' αριθμ. 3323.1/03/14/02-07-2014 απόφαση 
Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου «Παράταση ισχύος της 
υπ' αριθμ. 3323.1/03/13/11-07-2013 απόφασης Υπουρ-
γού Ναυτιλίας και Αιγαίου «Τροποποίηση-αναπροσαρ-
μογή της υπ' αριθμ. 3323.1/01/05/26-05-2005 απόφα-
σης "Ανώτατες Επιτρεπόμενες Τιμές Καθαρών Ναύλων 
Οικονομικής ή Ενιαίας θέσης Επιβατών, Οχημάτων και 
Εμπορευμάτων, πλην Ταχυδρομικών Αποστολών, Πλοί-
ων Ακτοπλοΐας κατά Σύνδεση και κατά Κατηγορία Πλοί-
ου (Β΄ 718)", όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ. 
3323.1/01/12/04-10-2012 απόφαση (Β΄2808)» (Β΄1772)» 
(Β΄1944).

10. Την υπ' αριθμ. 3323.1/02/15/03-04-2015 απόφαση 
Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου «Τροποποίηση - ανα-
προσαρμογή της υπ' αριθμ. 3323.1/01/05/26-05-2005 
απόφασης "Ανώτατες Επιτρεπόμενες Τιμές Καθαρών 
Ναύλων Οικονομικής ή Ενιαίας θέσης Επιβατών, Οχημά-
των και Εμπορευμάτων, πλην Ταχυδρομικών Αποστολών, 
Πλοίων Ακτοπλοΐας κατά Σύνδεση και κατά Κατηγορία 
Πλοίου (Β΄718)", όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ' 
αριθμ. 3323.1/03/14/02-07-2014 απόφαση Υπουργού 
Ναυτιλίας και Αιγαίου (Β΄ 1944)» (Β΄ 730).

ΙΙ. Την υπ' αριθμ. 2252.2.1/36162/16/25-04-2016 
απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολι-
τικής «Τροποποίηση -αναπροσαρμογή της υπ' αριθμ. 
3323.1/01/05/26-05-2005 απόφασης "Ανώτατες Επιτρε-
πόμενες Τιμές Καθαρών Ναύλων Οικονομικής ή Ενιαίας 
θέσης Επιβατών, Οχημάτων και Εμπορευμάτων, πλην 
Ταχυδρομικών Αποστολών, Πλοίων Ακτοπλοΐας κατά 
Σύνδεση και κατά Κατηγορία Πλοίου (Β΄718)", όπως έχει 
τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ.3323.1/02/15/3-4-2015 
απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου (Β΄ 730)»
(Β΄ 1209).

12. Το υπ' αριθμ. Γ7-50/25-01-2017 έγγραφο της Ελλη-
νικής Στατιστικής Αρχής/ Γενική Διεύθυνση Στατιστικών 
Ερευνών/ Διεύθυνση Οικονομικών και Βραχυχρόνιων 
Δεικτών/ Τμήμα Λιανικών Τιμών και Τιμαρίθμων, σύμ-
φωνα με την οποία ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή, κατά 
τη δωδεκάμηνη περίοδο Ιανουαρίου 2016 - Δεκεμβρίου 
2016, παρουσίασε μηδενική μεταβολή 0,0% (μηδέν τοις 
εκατό).

13. Την ανάγκη προστασίας της τακτικής και επαρκούς 
παροχής υπηρεσίας μεταφορών από, προς και μεταξύ 
των νησιών της Επικράτειας.

14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

1. Την μη αναπροσαρμογή των ανώτατων επιτρεπόμε-
νων τιμών καθαρών ναύλων οικονομικής ή ενιαίας θέσης 
επιβατών, ιδιωτικής χρήσης επιβατικών (Ι.Χ.Ε.) οχημάτων 
μήκους μέχρι 4,25 μέτρων και ανά μέτρο μήκους φορτη-
γών (Φ/Γ) οχημάτων, κατά κατηγορία πλοίου, ηλικία και 
κατά σύνδεση, λόγω μηδενικής μεταβολής του Δείκτη 
Τιμών Καταναλωτή κατά τη δωδεκάμηνη περίοδο Ιανου-
αρίου 2016 - Δεκεμβρίου 2016, και συναφώς την παρά-
ταση ισχύος της υπό στοιχείο (11) απόφασης της πα-
ρούσας για το χρονικό διάστημα μέχρι την 30/04/2018.

2. Κατά τα λοιπά, εφαρμογή έχουν τα αναφερόμενα 
στην υπ' αριθμ. 3323.1/01/05/26-05-2005 απόφαση 
(Β΄718). Οι ναύλοι νέων συνδέσεων αναπροσαρμόζο-
νται αντίστοιχα.

3. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

   Πειραιάς, 10 Απριλίου 2017 

Ο Υπουργός 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Ι

     Αριθμ. 5478 (4)
Εξαίρεση από την αναστολή άσκησης του επαγ-

γέλματος του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μη-

χανικού, που υπηρετεί σε θέση Ειδικού Επιστη-

μονικού Προσωπικού στο Πολιτικό Γραφείο της 

Υπουργού Τουρισμού.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των παρ. 9β, 10, 11, και 12 του άρθρου 55, 56 και της 

παρ. 8 του άρθρου 57, του π.δ. 63/2005 «Κώδικα Νομο-
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (ΦΕΚ 98/Α΄), και όπως ισχύει.

β) του ν.3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργεί-
ου Τουριστικής Ανάπτυξης και Θεμάτων Τουρισμού»
(ΦΕΚ 187/Α΄).

γ) του ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 112/Α΄).

δ) του π.δ.112/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Τουρισμού», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και 
ισχύει, (ΦΕΚ 179/Α΄).
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ε) του άρθρου 2 «Ανασύσταση Υπουργείου Τουρι-
σμού» του π.δ.123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής, Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργεί-
ου Τουρισμού ... Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ 208/Α΄), 

στ) του π.δ.125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/Α΄).

ζ) την υπ’ αριθμ.  ΔΙΔΥ/Φ1.2/οικ.1509 απόφαση: «Μετα-
βίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού» 
στον Γενικό Γραμματέα και ... του Υπουργείου Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης» (ΦΕΚ Β’/171/26-01-2017).

2. Τις αποφάσεις:
α) Την υπ’ αριθμ. 21760/14-11-2016 κοινή απόφαση 

των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού «Σύσταση 
Πολιτικού Γραφείου της Υπουργού Τουρισμού καθώς και 
θέσεων μετακλητών ... και ειδικών συνεργατών», (ΦΕΚ 
3675/Β’).

β) Την υπ’ αριθμ. 2/1015/ΔΕΠ/05-01-2016 εγκύκλιο 
του Αν. Υπουργού Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για 
την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του 
ν. 4354/2015 .... και άλλες μισθολογικές διατάξεις», (ΑΔΑ: 
ΨΑΕΦΗ-ΠO7).

γ) Την υπ’ αριθμ. 2/99623/ΔΠΓΚ/29-12-2016 εγκύκλιο 
περί εκτέλεσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2017, για το διορισμό των μελών της κυβέρνησης ...αλλά 
και για την πλήρωση των θεσμοθετημένων θέσεων προ-
σωπικού των πολιτικών γραφείων τους (ΑΔΑ: Ω27ΘΗ-
ΣΞΛ).

δ) Την υπ’ αριθμ.  53/2003 γνωμοδότηση του Ν.Σ.τ.Κ.
ε) Την υπ’ αριθμ. 3102/20-02-2017 απόφαση της Υπουρ-

γού Τουρισμού, όπως η οποία αφορά στο διορισμό του 
Χρήστου Νικολάου σε θέση Ειδικού Επιστημονικού Προ-
σωπικού στο Πολιτικό Γραφείο της Υπουργού Τουρισμού, 
(ΦΕΚ 95/Υ.Ο.Δ.Δ./02-03-2017), αποφασίζουμε:

Εξαιρούμε από την αναστολή της άσκησης του 
επαγγέλματος του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχα-
νικού, τον Χρήστου Νικόλαο του Θεοδώρου, με Α.Δ.Τ.
Π 5152532 από 13-02-2017, ο οποίος διορίστηκε με 
υπ' αριθμ. 3102/20-02-2017 απόφαση της Υπουργού 
Τουρισμού, σε θέση Ειδικού Επιστημονικού Προ-
σωπικού στο Πολιτικό Γραφείο της Υπουργού Του-
ρισμού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, 
(ΦΕΚ 95/Υ.Ο.Δ.Δ./02-03-2017) και του επιτρέπουμε να 
ασκεί παράλληλα με τα καθήκοντα στο Πολιτικό Γρα-
φείο της Υπουργού Τουρισμού, το επάγγελμα του Μη-
χανικού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2017 

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
Διοικητικής Ανασυγκρότησης

 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ

Η Υπουργός Τουρισμού

ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ

Αριθμ. 20252/7230 (5)
    Δημοσίευση της υπ' αριθμ. 60/2017 απόφασης 

του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νίκαιας 

Aγ. Ι. Ρέντη περί διαπίστωσης της επάρκειας του 

προσωπικού και της υλικοτεχνικής υποδομής για 

την άσκηση από τον Δήμο Νίκαιας Aγ. Ι. Ρέντη της 

αρμοδιότητας για κάθε θέμα που αφορά την κα-

ταχώρηση, εγκατάσταση, λειτουργία και συντή-

ρηση ανελκυστήρων που βρίσκονται εγκατεστη-

μένοι σε κτίρια των διοικητικών ορίων του Δήμου 

Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 225 και 238 του ν.3582/2010

 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
σχετικά με τον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας των 
αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων και 
των περιφερειών, και τον έλεγχο νομιμότητας των πρά-
ξεων ΟΤΑ μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς 
Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, αντίστοιχα.

2) Τις διατάξεις της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 95 
και τις διατάξεις της περ. 19 της παρ. 2 του αρ. 94 του 
ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α).

3) Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α/2010) 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής).

4) Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.  4257/2014 
(ΦΕΚ  93/Α/14) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών» σύμφωνα με τις οποίες : «...
με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του διοικητι-
κά υποστηριζόμενου Δήμου δύναται να διαπιστώνεται 
η επάρκεια προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδομής 
για την άσκηση συγκεκριμένης αρμοδιότητας ή αρμο-
διοτήτων των προηγούμενων εδαφίων των υπηρεσιών 
του Δήμου και να καθορίζεται ο χρόνος έναρξής τους. 
Η απόφαση αυτή δύναται να έχει αναδρομική ισχύ από
1-1-2013. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δη-
μοσιεύεται με μέριμνα του Γενικού Γραμματέα της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης στην Εφημερίδα της Κυβερνή-
σεως».

5) Τις διατάξεις του αρ. 77 του ν. 4445/2016 (236/Α) 
σύμφωνα με τις οποίες: «Χρόνος έναρξης άσκησης από 
τους δήμους των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάστηκαν 
σε αυτούς, στο πλαίσιο των οριζομένων στην περίπτωση 
Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 95 του ν. 3852/2010 (Α/87), 
για τις οποίες παρέχεται κατά τη δημοσίευση του παρό-
ντος διοικητική υποστήριξη, ορίζεται η 1η. 1.2018. Μέχρι 
τότε, συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις των 
παραγράφων 2,3 και 4 του άρθρου 95 του ν. 3852/2010, 
κατά παρέκκλιση της προβλεπόμενης σε αυτά σχετικής 
προθεσμίας».

6) Την αριθμ. 60/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη περί διαπίστω-
σης της επάρκειας του προσωπικού και της υλικοτεχνι-
κής υποδομής για την άσκηση από τον Δήμο Νίκαιας Αγ. 
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Ι. Ρέντη της αρμοδιότητας για κάθε θέμα που αφορά την 
καταχώρηση, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση 
ανελκυστήρων που βρίσκονται εγκατεστημένοι σε κτίρια 
εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Νίκαιας- Αγ. Ι. 
Ρέντη.

7) Την πράξη 4 του Υπουργικού Συμβουλίου της 06-02-
2015 και τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4257/2014.

8) Τις διατάξεις του αρ. 28 παρ. 1 του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α/15) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Κατα-
πολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρ-
νηση. Αποκατάσταση των αδικιών και άλλες διατάξεις».

9) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του 
προϋπολογισμού του Δήμου Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη, απο-
φασίζουμε:

Την δημοσίευση της αριθμ 60/2017 απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη 
περί διαπίστωσης της επάρκειας του προσωπικού και 
της υλικοτεχνικής υποδομής για την άσκηση από τον 
Δήμο Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη της αρμοδιότητας για κάθε 
θέμα που αφορά την καταχώρηση, εγκατάσταση, λει-
τουργία και συντήρηση ανελκυστήρων που βρίσκονται 
εγκατεστημένοι σε κτίρια εντός των διοικητικών ορίων 
του Δήμου Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη .

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Απριλίου 2017 

Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ  
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο 

το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
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