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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ρύθμιση ληξιπροθέσμων οφειλών, λόγω των 
έντονων καιρικών φαινομένων που έπληξαν το 
Δήμο Σκοπέλου στις 22.09.2015.

2 Ανοιχτή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για την πλήρωση της θέσης του Διοικητή της Δη-
μόσιας Αρχής Λιμένων (Δ.Α.Λ.).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. πολ. 1121 (1)
  Ρύθμιση ληξιπροθέσμων οφειλών, λόγω των 

έντονων καιρικών φαινομένων που έπληξαν το 

Δήμο Σκοπέλου στις 22.09.2015.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του πέμπτου 

άρθρου του Ν. 2275/1994 (ΦΕΚ 238/Α’), όπως ισχύει, 
με τις οποίες με αποφάσεις του Υπουργού Οικονο-
μικών που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως, δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις σει-
σμών, πλημμύρων ή άλλων θεομηνιών από τις οποίες 
προκαλούνται σημαντικές ζημιές σε μεγάλο αριθμό 
φορολογουμένων να αναστέλλεται η είσπραξη των 
ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο για χρονικό 
διάστημα μέχρι 6 μηνών και να ρυθμίζεται η καταβολή 
των χρεών αυτών.

2. Την απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομι-
κών ΠΟΛ 1248/06.11.2015 (ΦΕΚ 2471/Β’) «Παράταση 
προθεσμιών υποβολής φορολογικών δηλώσεων και κα-
ταβολής φόρων, εισφορών, τελών, καθώς και παράταση 
και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω 
των έντονων καιρικών φαινομένων που έπληξαν τους 
Δήμους Σκοπέλου, Ύδρας, Χαϊδαρίου, Αχαρνών, Ανδρα-
βίδας - Κυλλήνης, Δυτ. Αχαΐας, Φυλής και Αγ. Αναργύρων 
-Καματερού».

3. Τις διατάξεις του Ν.δ. 356/74 (ΦΕΚ 90/Α’ - Κ.Ε.Δ.Ε.), 
όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α’ - Κ.Φ.Δ.), 
όπως ισχύουν.

5. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Α2 της παραγρά-
φου Α του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 ΦΕΚ Α’/107 
όπως ισχύουν.

6. Την υπ’ αριθ. Υ14/3.10.2015 (ΦΕΚ 2144/Β’) απόφαση 
του Πρωθυπουργού « Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη».

7. Την με αρ. πρωτ. 6484/2015 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: 
Β5ΖΝ465ΦΘΕ-ΓΕΛ) με την οποία κηρύχθηκε σε κατάστα-
ση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας ο Δήμος 
Σκοπέλου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας.

8. Την με αρ. πρωτ. 4005/2016 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: 7ΖΓΓ465ΦΘΕ-
8ΦΞ) με την οποία παρατάθηκε η κήρυξη σε κατάστα-
ση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας ο Δήμος 
Σκοπέλου.

9. Το γεγονός ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα στο 
Δήμο Σκοπέλου προκάλεσαν ανυπολόγιστες ζημιές με 
αποτέλεσμα να απορρυθμιστεί η κοινωνική και οικονο-
μική ζωή των κατοίκων της περιοχής αυτής.

10. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Τα χρέη της παραγράφου 3 της απόφασης Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1248/6.11.2015 
(ΦΕΚ 2471/Β’) των φυσικών και νομικών προσώπων και 
των νομικών οντοτήτων, που έχουν την κύρια κατοικία 
ή την κύρια εγκατάσταση (έδρα) στο Δήμο Σκοπέλου 
ρυθμίζονται κατόπιν αιτήσεως αυτών με τις προσαυξή-
σεις/τόκους/πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής που τις 
επιβαρύνουν μέχρι τις 22.09.2015, κατά τις ισχύουσες 
διατάξεις του ΚΕΔΕ και του ΚΦΔ, σε δώδεκα (12) μηνιαί-
ες δόσεις. Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη 
παρούσα ρύθμιση πρέπει να κατατεθεί στη Δ.Ο. Υ. μέχρι 
τις 30.09.2016. Η υπαχθείσα στη ρύθμιση βασική οφειλή 
δεν επιβαρύνεται με επιπλέον προσαυξήσεις/τόκους/
πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής κατά τη διάρκεια 
της ρύθμισης.

Η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται μέχρι και την 
30.09.2016 και οι επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη 
ημέρα των επόμενων μηνών.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Κατά τα λοιπά της ρύθμισης αυτής ισχύουν τα ανα-
φερόμενα στις διατάξεις της ρύθμισης της υποπαρα-
γράφου Α2 της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του 
Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α’) όπως ισχύουν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Αυγούστου 2016

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

Ι

Αριθμ. 1000.0/70378/2016 (2)
    Ανοιχτή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

για την πλήρωση της θέσης του Διοικητή της Δη-

μόσιας Αρχής Λιμένων (Δ.Α.Λ.).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4389/2016 "Επεί-
γουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρ-
ρυθμίσεων και άλλες διατάξεις" (Α’/94), ιδίως τις δια-
τάξεις των άρθρων 127 -132 του νόμου αυτού, όπως 
ισχύει, απευθύνει ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Διοικητή 
της Δημόσιας Αρχής Λιμένων (Δ.Α.Λ).

Οι αρμοδιότητες του Διοικητή της Δημόσιας Αρχής 
Λιμένων (Δ.Α.Λ.) περιγράφονται στα άρθρα 127 -132 
Ν. 4389/2016 "Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή 
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτι-
κών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις" (Α’/94)

Προσόντα επιλογής

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα κατωτέρω τυπι-
κά και ουσιαστικά προσόντα:

1. Να είναι υπήκοοι κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

2. Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή αντίστοιχο ισότιμο αναγνωρι-
σμένο τίτλο του εξωτερικού.

3. Ιδιαίτερη ικανότητα στην άσκηση διευθυντικών 
καθηκόντων σε υπηρεσίες ή οργανισμούς του Δημοσί-
ου ή επιχειρήσεις του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Συνεκτιμώνται μεταπτυχιακές σπουδές στους τομείς 
της δημόσιας διοίκησης, της ναυτιλίας, των μεταφορών, 
της οικονομίας και του δικαίου, καθώς και η ανάλογη 
εμπειρία.

Κριτήρια αξιολόγησης

Για την επιλογή του Διοικητή της Δημόσιας Αρχής 
Λιμένων (Δ.Α.Λ.) θα ληφθούν ιδιαίτερα υπόψη τα εξής:

1. Η εμπειρία στον τομέα των κανονιστικών ρυθμίσε-
ων, με έμφαση σε κανονιστικές ρυθμίσεις σχετικά με τη 
λειτουργία λιμένων.

2. Η εμπειρία στη διοίκηση και οργάνωση δημόσιων 
οργανισμών ή/και επιχειρήσεων.

3. Οι ικανότητες ιδίως σε θέματα διοίκησης και διεύ-
θυνσης, στοχοθεσίας, οργάνωσης και αναδιοργάνωσης, 
καλλιέργειας και μετάδοσης οράματος για τη λειτουργία 
του ελληνικού λιμενικού συστήματος με σκοπό την επί-
τευξη των προγραμματικών του στόχων.

4. Η τεκμαιρόμενη από την πείρα τους ικανότητα εργα-
σίας και λήψης σημαντικών αποφάσεων ευθύνης.

5. Η άριστη γνώση τουλάχιστον μιας (1) ξένης γλώσ-
σας.

6. Η ικανότητα χειρισμού Η/Υ.
Αποκλείεται του διορισμού πρόσωπο αν:
1. έχει εκδοθεί σε βάρος του αμετάκλητη δικαστική 

απόφαση για αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα διορι-
σμού σε θέση δημοσίου υπαλλήλου ή έκπτωση δημοσί-
ου υπαλλήλου, σύμφωνα με τα άρθρα 5, 8, 9 και 149 του 
Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών 
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., όπως ισχύει,

2. έχει αποκλεισθεί ή παυθεί από αρμόδια αρχή από 
την άσκηση ενός επαγγέλματος ή του έχει απαγορευθεί 
η ανάληψη θέσης διευθυντού ή στελέχους οιουδήποτε 
δημόσιου νομικού προσώπου, λόγω σοβαρού πειθαρ-
χικού παραπτώματος,

Θητεία

Η θητεία του Διοικητή της Δημόσιας Αρχής Λιμένων 
(Δ.Α.Λ.) είναι διετής.

Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται από τους υπο-
ψηφίους είναι:

α. Αίτηση
β. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα (σε έντυπη και σε 

ηλεκτρονική μορφή, CD μη επαναγραφόμενο)
γ. Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599/1986) στην οποία δη-

λώνεται υπεύθυνα ότι:
α. δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του αιτούντος αμετάκλη-

τη δικαστική απόφαση για αδίκημα που συνεπάγεται 
κώλυμα διορισμού σε θέση δημοσίου υπαλλήλου ή έκ-
πτωση δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τα άρθρα 5, 8, 
9 και 149 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., όπως 
ισχύει,

β. ο αιτών δεν έχει αποκλεισθεί ή παυθεί από αρμό-
δια αρχή από την άσκηση ενός επαγγέλματος ή του έχει 
απαγορευθεί η ανάληψη θέσης διευθυντού ή στελέχους 
οιουδήποτε δημόσιου νομικού προσώπου, λόγω σοβα-
ρού πειθαρχικού παραπτώματος.

Η αίτηση θα περιλαμβάνει αναλυτικά τα στοιχεία του 
αιτούντος, περιλαμβανομένων στοιχείων τηλεφωνικής 
ή και ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

Η αίτηση με τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλε-
ται από τους υποψηφίους στη Διεύθυνση Διοικητικών 
Υπηρεσιών / Τμήμα Σχέσεων Κράτους - Πολίτη / Επιχει-
ρήσεων Ταχυδρομική Διεύθυνση: Γρ. Λαμπράκη 150, 
Ισόγειο, ΤΚ 18518, Τηλ: 2131371480-1296-1421-1481, 
Email: info@yen.gr, ddy.b@yna.gov.gr., ώρες 08.00 -13.30.

Η υποβολή της αίτησης με τα ανωτέρω δικαιολογητικά 
γίνεται είτε αυτοπροσώπως στην ανωτέρω Διεύθυνση, 
είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, σε κλειστό 
φάκελο, όπου απ’ έξω θα αναγράφονται τα κάτωθι:
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Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών / Τμήμα Σχέσεων 

Κράτους - Πολίτη / Επιχειρήσεων
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Γρ. Λαμπράκη 150, Ισόγειο, 

ΤΚ 18518
...............................................(ονοματεπώνυμο υποψηφίου)
Αίτηση για την Ανοιχτή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδια-

φέροντος για την πλήρωση της θέσης του Διοικητή της 
Δημόσιας Αρχής Λιμένων (Δ.Α.Λ.)

Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή δι-
ευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν 
τηλεφωνικά : 2131371480-1296-1421-1481.

Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των ανωτέρω 
αιτήσεων ορίζεται η 15/09/2016 και ώρα 13:30’. Στην 
περίπτωση αποστολής της εν λόγω αίτησης, με συστη-
μένη επιστολή ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η 
ημερομηνία της ταχυδρομικής σφραγίδας.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από τριμελή 
Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία αποτελείται από:

α) το Γενικό Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής 
και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, ως Πρόεδρο,

β) τον Κεντρικό Λιμενάρχη Πειραιά,
γ) το Διευθυντή της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσι-

ών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και συ-

νεκτιμώντας το σύνολο των στοιχείων των υποψηφίων 
η Επιτροπή προχωρά στην κατάρτιση του τελικού κατα-
λόγου αξιολόγησης, τον οποίο και υποβάλει για κύρωση 
στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Ο 
τελικός αυτός κατάλογος θα περιλαμβάνει, κατ’ αύξουσα 
σειρά, τριπλάσιο αριθμό επιλεγέντων από τον αριθμό 
των υφιστάμενων προς πλήρωση θέσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, σε δύο ημερήσιες εφημερίδες πανελλήνι-
ας κυκλοφορίας και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

  Πειραιάς, 10 Αυγούστου 2016

Ο Υπουργός

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ  
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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 Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

     

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με 

αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψη-
φιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν απο-
στολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται 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.

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 βρεί-

τε στην ιστοσελίδα. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες 

σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθ-

μό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που 
πληρούν τις προϋποθέσεις 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. 

E     

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

*02025631908160004*
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