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ων της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν. 4174/
2013 (Α΄ 170), για την ηλεκτρονική κοινοποίηση
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τάστασης ολοκληρωμένου συστήματος ασφάλει−
ας στο λιμένα Ρεθύμνου»........................................................ 3
Απαγόρευση διεξαγωγής kitesurf (αετοσανίδας) κατά
τους θερινούς μήνες σε μήκος της ακτογραμμής
της περιοχής Γιάλοβας, Δήμου Πύλου−Νέστορος. ... 4

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΠΟΛ. 1125
(1)
Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής των διατάξεων
της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν. 4174/2013
(Α΄ 170), για την ηλεκτρονική κοινοποίηση πράξεων
της Φορολογικής Διοίκησης.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Tις διατάξεις:
1) Της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν. 4174/2013
(Α΄ 170) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις»,
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 39
του Ν. 4223/2013 (Α΄ 287) «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας
Ακινήτων και άλλες διατάξεις».
2) Του Ν. 3979/2011 (Α΄ 138) «Για την ηλεκτρονική δια−
κυβέρνηση και λοιπές διατάξεις».
3) Του π.δ. 284/1988 (Α΄ 128) « Οργανισμός του Υπουρ−
γείου Οικονομικών», όπως ισχύει και του π.δ. 551/1988
(Α΄259) «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομι−
κών Υπηρεσιών)», όπως ισχύει.
4) Tου π.δ. 185/2009 (Α΄ 213) «Ανασύσταση του Υπουρ−
γείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικο−
νομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης
και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολι−
τικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας,

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του
Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης σε Γενική Γραμματεία
Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσω−
τερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης
και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής» και του π.δ. 189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισμός και
ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
5) Tης υποπαραγράφου Ε.2. του άρθρου πρώτου του
Ν. 4093/2012 (Α΄ 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισί−
ου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 – Επείγοντα
Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθε−
σμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυ−
ρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98)
«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα».
7) Την υπ’ αριθμ. 1/16−1−2013 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του
Υπουργικού Συμβουλίου « Επιλογή και διορισμός Γενικού
Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων».
8) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος
του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται
για την ηλεκτρονική κοινοποίηση, κατά το άρθρο 5 παρ.
6 του Ν. 4174/2013 (Α΄ 170) «Φορολογικές διαδικασίες
και άλλες διατάξεις», πράξεων προσδιορισμού φόρων,
τελών, εισφορών και προστίμων καθώς και του προσω−
ρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου του άρθρου
28 του Ν. 4174/2013, που εκδίδει η Φορολογική Διοίκηση
σύμφωνα με τις διατάξεις του ως άνω νόμου, όπως ισχύ−
ουν, των αποφάσεων που εκδίδει η Διεύθυνση Επίλυσης
Διαφορών (πρώην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης),
και των ατομικών ειδοποιήσεων του άρθρου 47 του
Ν. 4174/2013 και των άρθρων 4 και 7 του Ν.Δ. 356/1974,
ΚΕΔΕ (Α΄ 90).
Άρθρο 2
Υποχρεώσεις Φορολογουμένων
Οι φορολογούμενοι οφείλουν, εφόσον δεν διαθέ−
τουν, να αποκτήσουν κωδικό πρόσβασης στο σύστη−
μα TAXISnet και να δηλώσουν στο «Λογαριασμό» τους
στο δικτυακό τόπο www.gsis.gr στοιχεία ηλεκτρονικής
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επικοινωνίας (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
στην επιλογή «Διαχείριση Λογαριασμού», και εφόσον
είναι ήδη εγγεγραμμένοι και έχουν προβεί σε μεταβο−
λή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να την
επικαιροποιήσουν, εντός 30 ημερών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας. Οι φορολογούμενοι δεν μπορούν
να επικαλούνται έναντι της Φορολογικής Διοίκησης
οποιαδήποτε μεταβολή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου μέχρι το χρόνο ενημέρωσής της.
Άρθρο 3
Διαδικασία Κοινοποίησης
Η προς κοινοποίηση πράξη, με τα κατά Νόμο με αυτήν
συγκοινοποιούμενα, ή η απόφαση, ή η ατομική ειδο−
ποίηση ή ο προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός
του άρθρου 28 του Ν. 4174/2013 αναρτάται στο «Λογα−
ριασμό» του φορολογούμενου στο σύστημα TAXISnet,
στην επιλογή «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση –
e−Κοινοποιήσεις». Ο φορολογούμενος ειδοποιείται ηλε−
κτρονικά με μήνυμα που αποστέλλεται στη δηλωθείσα
από αυτόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η
πράξη και τα συγκοινοποιούμενα με αυτή, η απόφαση
και η ειδοποίηση θεωρούνται νομίμως κοινοποιηθείσες
μετά την παρέλευση δέκα ημερών από την ανάρτηση
και την κατά τα ανωτέρω ηλεκτρονική ειδοποίηση, της
προθεσμίας αυτής αρχομένης από οποιαδήποτε ενέρ−
γεια (ανάρτηση ή ηλεκτρονική ειδοποίηση) λάβει χώρα
τελευταία, εφόσον δεν προκύπτει προγενέστερος χρό−
νος παραλαβής του κοινοποιούμενου εγγράφου.
Άρθρο 4
Πιστοποιητικό Παραλαβής –
Στοιχεία Ηλεκτρονικής Κοινοποίησης
Με την παραλαβή στο «Λογαριασμό» ΤAXISnet της κοι−
νοποιούμενης πράξης από το φορολογούμενο, δημιουρ−
γείται στο σύστημα TAXISnet ηλεκτρονικό εκτυπώσιμο
πιστοποιητικό παραλαβής, που φέρει μοναδικό αριθμό
και περιλαμβάνει υποχρεωτικά τον Αριθμό Φορολογικού
Μητρώου του φορολογούμενου, το είδος, τον αριθμό,
την ημερομηνία και το όργανο έκδοσης της πράξης
και των συγκοινοποιούμενων, της απόφασης ή της ει−
δοποίησης, την ημερομηνία και την ώρα παραλαβής
στο «Λογαριασμό» TAXISnet καθώς και τα ηλεκτρονικά
ίχνη ανάρτησης.
Το ηλεκτρονικό πιστοποιητικό παραλαβής καταχω−
ρίζεται στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής
Διοίκησης και είναι διαθέσιμο σε κάθε περίπτωση που
τυχόν απαιτηθεί.
Άρθρο 5
Στοιχεία ηλεκτρονικής ειδοποίησης
Στην ηλεκτρονική ειδοποίηση που αποστέλλεται στη
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του φορολογου−
μένου με την ανάρτηση της πράξης, της απόφασης ή
της ειδοποίησης αναφέρεται ο Αριθμός Φορολογικού
Μητρώου του φορολογουμένου, το όνομα ή η επωνυμία
αυτού και το είδος της πράξης, απόφασης ή ειδοποίη−
σης κατά περίπτωση που αναρτάται.
Άρθρο 6
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μοσχάτο, 16 Απριλίου 2014
Ο Γενικός Γραμματέας
Δημοσίων Εσόδων
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Αριθμ. Υ4α/102548/13
Τροποποίηση του Οργανισμού του Γενικού
Νοσοκομείου Δράμας.

(2)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 6, 7 και 11 του Ν. 2889/
2001 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστή−
ματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 37/Α΄), όπως
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,
β) του άρθρου 27 του Ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουρ−
γείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 254/Β΄/2013),
β) γ) των άρθρων 6 και 7 του Ν. 3329/2005 «Εθνικό
Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοι−
πές διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί
και ισχύει,
δ) του άρθρου 4 και 134 του Ν. 4052/2012 «Νόμος αρ−
μοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης
και Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης για εφαρμογή του
νόμου «Έγκριση των σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδο−
τικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.) της Ελ−
ληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος,
του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της
Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες
διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη
διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 41/Α΄/2012),
ε) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄),
στ) του άρθρου 34 του Ν. 2519/1997 «Ανάπτυξη και
εκσυγχρονισμός του ΕΣΥ, οργάνωση των υγειονομικών
υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 165/Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
ζ) Της παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν. 1397/1983 «Εθνικό
Σύστημα Υγείας» (ΦΕΚ 143/Α΄),
η) του άρθρου 4 του Ν. 3754/2009 «Ρύθμιση όρων
απασχόλησης των νοσοκομειακών ιατρών του ΕΣΥ σύμ−
φωνα με το Π.Δ. 76/2005 και άλλες διατάξεις», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 43/Α΄),
θ) Του άρθρου 8 του Ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση του
ΕΣΥ και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 129/Α΄),
ι) του κεφαλαίου Β΄ του Ν. 4025/2011 «Ανασυγκρότηση
Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστα−
σης, αναδιάρθρωση ΕΣΥ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 228/
Α΄), όπως ισχύει,
ια) του Ν. 1568/1985 (ΦΕΚ 177/Α΄) «Υγιεινή − Ασφάλεια
Εργαζομένων όπως επεκτάθηκαν με τις διατάξεις της
κοινής υπουργικής απόφασης αριθμ. 88555/3293/1988
(ΦΕΚ 721/Β΄) «Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του
Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των OTA» που κυρώθηκε
με το άρθρο 39 του Ν. 1836 /1989 και του Π.Δ. 17/1996
«Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας
των εργαζόμενων κατά την εργασία σε συμμόρφωση
με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ» (ΦΕΚ11/Α΄),
ιβ) του άρθρου 5 του Π.Δ. 294/1988 (ΦΕΚ 138/Α΄) «Ελά−
χιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τε−
χνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις
και εργασίες του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 1568/1985 (ΦΕΚ
177/Α΄) «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων»,
ιγ) του Π.Δ/τος 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης
Νοσοκομείων» (ΦΕΚ 32/Α΄).
2. Την Υ48/09−07−2012 υπουργική απόφαση «Καθορι−
σμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικο−
νομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105/Β΄/2012).
3. Οι υπ’ αριθμ. πρωτ. 1984/11−02−2013 και 8839/
20−06−2013 αποφάσεις του Διοικητή της 4ης Υ.ΠΕ.
4. Την υπ’ αριθμ. 27η/11−7−2013 (θέμα 2°) απόφαση του
ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ.
5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη,
αποφασίζουμε:
Η υπ’ αριθμ. πρωτ. Υ4α/οικ. 39496/10−04−2012 κοινή
υπουργική απόφαση «Οργανισμός του Γενικού Νοσο−
κομείου Δράμας» (ΦΕΚ 1155/Β΄/2012), όπως τροποποι−
ήθηκε με την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ.2327/09−01−2013 (ΦΕΚ
55/Β΄/2013), τροποποιείται και συμπληρώνεται ως ακο−
λούθως:
Άρθρο 1
Στην περίπτωση Β της παρ. 1 του άρθρου 5 «ΔΙΑΚΡΙΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» προστίθεται το Αυτοτελές Τμήμα Κλινικής
Διατροφής και ως εκ τούτου το εν λόγω σημείο καθώς
και η παρ. 2 αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«Β. ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ
α. Οργάνωσης και Πληροφορικής
β. Κλινικής Διατροφής
2. Κάθε Υπηρεσία, Αυτοτελές Τμήμα και Ειδικό Γρα−
φείο έχει τη δική του ιεραρχική διάρθρωση και συ−
γκρότηση. Τα Αυτοτελή Τμήματα και το Ειδικό Γραφείο
υπάγονται απευθείας στον Διοικητή του Νοσοκομείου»
Κατά τα λοιπά το τροποποιημένο και συμπληρωμένο
άρθρο παραμένει ως έχει.
Άρθρο 2
Το άρθρο 6 «ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» τρο−
ποποιείται ως ακολούθως:
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η Ιατρική Υπηρεσία του Γ.Ν. Δράμας αποτελεί Δι−
εύθυνση και διαρθρώνεται σε Τομείς, στους οποίους
λειτουργούν Τμήματα κατά ειδικότητα, Μονάδες, Ειδι−
κές/Λοιπές Μονάδες, καθώς και Διατομεακά και λοιπά
Τμήματα ως εξής:»
2. Στα «ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ» το Τμήμα Επειγό−
ντων Περιστατικών μετονομάζεται σε Αυτοτελές Τμήμα
Επειγόντων Περιστατικών
3. Στην περίπτωση Γ. «ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ» της παρ.
1 του άρθρου 6 καταργείται το Τμήμα Διαιτολογίας−
Διατροφής.
4. Στο τέλος της παρ. 3 προστίθεται το εδάφιο «Επί−
σης λειτουργεί Συμβουλευτικό Γραφείο Διατροφής σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 134 του Ν. 4052/2012.»
Κατά τα λοιπά το τροποποιημένο και συμπληρωμένο
άρθρο παραμένει ως έχει.
Άρθρο 3
Η παρ. 1 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής: «Η
Νοσηλευτική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση και διαρ−
θρώνεται σε τρεις (3) Τομείς, οι οποίοι λειτουργούν σε
επίπεδο Υποδιευθύνσεων. Κάθε Νοσηλευτικός Τομέας
διαρθρώνεται σε Νοσηλευτικά Τμήματα ως ακολούθως:
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1ος Νοσηλευτικός Τομέας διαρθρώνεται σε τέσσερα
(4) Τμήματα που καλύπτουν τον Παθολογικό Τομέα της
Ιατρικής Υπηρεσίας
2ος Νοσηλευτικός Τομέας διαρθρώνεται σε πέντε (5)
Τμήματα που καλύπτουν τον Χειρουργικό Τομέα της
Ιατρικής Υπηρεσίας και τα Χειρουργεία
3ος Νοσηλευτικός Τομέας διαρθρώνεται σε τέσσερα
(4) Τμήματα που καλύπτουν τον Τομέα Ψυχικής Υγείας,
τον Εργαστηριακό Τομέα, τα Διατομεακα Τμήματα κα−
θώς και τα Εξωτερικά Ιατρεία της Ιατρικής Υπηρεσίας.
Κατά τα λοιπά το τροποποιημένο και συμπληρωμένο
άρθρο παραμένει ως έχει.
Άρθρο 4
Στην περίπτωση α) Υποδιεύθυνση Διοικητικού της
παρ. 2 του άρθρου 8 προστίθεται έκτο Τμήμα ως εξής:
«6. Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων και Επειγόντων
Περιστατικών»
Κατά τα λοιπά το τροποποιημένο και συμπληρωμένο
άρθρο παραμένει ως έχει.
Άρθρο 5
Η παρ. 4 του άρθρου 9 «ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» καταργείται και η παρ. 2 αντικαθίσταται
ως ακολούθως:
«2. Αρμοδιότητες του Φαρμακευτικού Τμήματος:
Το Φαρμακευτικό Τμήμα, λειτουργεί σύμφωνα με τη
κείμενη φαρμακευτική νομοθεσία − όπως αυτή ισχύει
κάθε φορά − και έχει τις εξής αρμοδιότητες:
1. Την εφαρμογή και προαγωγή της Φαρμακευτικής
Επιστήμης, της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, επιμόρφω−
σης και έρευνας στον τομέα αυτό.
2. Τη συμβολή στην καθιέρωση ορθής, ασφαλούς, ωφέ−
λιμης αλλά και οικονομικά συμφέρουσας φαρμακευτι−
κής πολιτικής για τους ασθενείς, και τα νοσηλευτικά
ιδρύματα.
3. Τον προγραμματισμό προμηθειών φαρμάκων, την
αποθήκευση, την φύλαξη, την συντήρηση, την ταξινόμη−
ση, την διανομή, την διακίνηση και τη διαχείριση φαρ−
μακευτικού και λοιπού υλικού αρμοδιότητας του ΕΟΦ.
4. Την εφαρμογή κατάλληλων συστημάτων διάθεσης
και παρακολούθησης των φαρμάκων για την ασφαλή
χορήγηση και χρήση τους από τους ασθενείς.
5. Τον επιστημονικό έλεγχο της προς εκτέλεση συντα−
γογραφίας για αποφυγή φαρμακευτικών σφαλμάτων.
6. την εκτέλεση οποιασδήποτε συνταγής θα ζητήσει
ιατρικό τμήμα καθώς και τον έλεγχο των προς εκτέλεση
συνταγών.
7. Την παρασκευή ιδιοσκευασμάτων.
8. Την ενεργό συμμετοχή στη διεξαγωγή κλινικών με−
λετών».
Κατά τα λοιπά το τροποποιημένο και συμπληρωμένο
άρθρο παραμένει ως έχει.
Άρθρο 6
Στο άρθρο 11 «ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ−ΟΙΚΟΝΟ−
ΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» προστίθεται παρ. 8 ως εξής:
«8. Τμήμα Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων και Επει−
γόντων Περιστατικών
α. Είναι υπεύθυνο για τη γραμματειακή υποστήριξη
των τακτικών εξωτερικών ιατρείων, των απογευματινών
εξωτερικών ιατρείων και των Επειγόντων Περιστατικών.
β. Φροντίζει μετά την υποδοχή και καθοδήγηση των
ασθενών από το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό του
Ειδικού Γραφείου Υποστήριξης Πολίτη, για την εξυπηρέ−
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τηση των πολιτών. Τηρεί τα αρχεία των βιβλίων κίνησης
των εξωτερικών ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών
των οποίων την ευθύνη τήρησης έχει το προσωπικό των
συγκεκριμένων τμημάτων που εξετάζει τους ασθενείς.
γ. Ρυθμίζει την σειρά προσέλευσης των πολιτών και
προγραμματίζει την επανεξέταση τους με προσυνεν−
νόηση.
δ. Χορηγεί σε συνεργασία με την ιατρική υπηρεσία
πιστοποιητικά στους ενδιαφερόμενους μετά από υπο−
βολή σχετικής αίτησής τους.
ε. Φροντίζει για την είσπραξη των ανάλογων εσόδων.
στ. Βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και επικυρώνει
αντίγραφα.»
Κατά τα λοιπά το τροποποιημένο και συμπληρωμένο
άρθρο παραμένει ως έχει.
Άρθρο 7
Το άρθρο 12 «ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑ−
ΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» μετονομάζεται
σε άρθρο 12 «ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΤΜΗΜΑ−
ΤΩΝ» και περιλαμβάνονται οι αρμοδιότητες του Αυτο−
τελούς Τμήματος Οργάνωσης και Πληροφορικής, όπως
αυτές περιγράφονται στο υφιστάμενο άρθρο 12, που
αριθμούνται ως παράγραφος 1, και προστίθενται και
οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Κλινικής
Διατροφής οι οποίες αριθμούνται ως παράγραφος 2
και έχουν ως ακολούθως:
«2. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙ−
ΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Φροντίζει για τη διατροφική υποστήριξη των ασθενών,
είτε αυτοί νοσηλεύονται είτε αυτοί επισκέπτονται τα
τακτικά εξωτερικά ιατρεία, με ελεύθερη ή ειδική διαι−
τητική αγωγή, την πληροφόρηση και εκπαίδευση τους,
καθώς και την καταπολέμηση του υποσιτισμού και της
δυσθρεψίας, δηλαδή των προβλημάτων που απορρέουν
από την παχυσαρκία ή από την ανεπαρκή ποσοτικά ή
και ποιοτικά διατροφική υποστήριξή τους.
Το τμήμα αυτό μπορεί να αναλαμβάνει σε συνεργασία
με την 4η Υγειονομική Περιφέρεια ή με το Υπουργείο
Υγείας, την ενημέρωση και εκπαίδευση του πληθυσμού
στα πλαίσια της πρωτοβάθμιας περίθαλψης υγείας, με
στόχο την προστασία και προαγωγή της υγείας.
Επίσης, ασκεί όποια άλλη αρμοδιότητα προβλέπεται
στο άρθρο 134 του Ν. 4052/2012»
Κατά τα λοιπά το τροποποιημένο και συμπληρωμένο
άρθρο παραμένει ως έχει.
Άρθρο 8
Στο άρθρο 14 «ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» επέρχονται οι
κάτωθι αλλαγές:
1. Στην περίπτωση Α της παρ. 2. καταργούνται και
συστήνονται ανά ειδικότητα θέσεις ειδικευμένων ιατρών
ΕΣΥ και οι συγκεκριμένες ειδικότητες διαμορφώνονται
ως εξής:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ

ΤΕΛΙΚΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΡΙΘΜΟΥ
ΘΕΣΕΩΝ

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

1

2

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ

1

0

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ

1

7

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ

1

3

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ

1

3

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ

1

5

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

1

1

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

2

2

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΣΤΑΣΗ

ΤΕΛΙΚΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΡΙΘΜΟΥ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

1

11

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

1

5

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

1

4

ΩΡΛ

1

3

MAIΕΥΤΙΚΗΣ −
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

1

6

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ

1

3

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

1

7

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ

2

6

Για την κάλυψη θέσεων στη ΜΕΘ εκτός της κατο−
χής του τίτλου μιας (1) εκ των ανωτέρω ειδικοτήτων
(ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙ−
ΑΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ή ΝΕΦΡΟ−
ΛΟΓΙΑΣ), απαιτείται και η συνδρομή των προϋποθέσεων
του άρθρου 84 του Ν. 2071/92, όπως έχει τροποποιη−
θεί και ισχύει.
2. Στην περίπτωση Α. «ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ» της παρ.
2 του άρθρου 14, II και III, επέρχονται οι κάτωθι αλλαγές:
• Καταργείται μία (1) κενή θέση του κλάδου ΠΕ Χη−
μείας−Βιοχημείας−Βιολογίας.
• Συστήνεται μία (1) θέση του κλάδου TE Διατροφής
και Διαιτολογίας με αντίστοιχη σύσταση του κλάδου
• Συστήνεται μία (1) θέση του κλάδου TE Τεχνολογίας
Τροφίμων με αντίστοιχη σύσταση του κλάδου
Ως εκ τούτου, οι συγκεκριμένοι κλάδοι διαμορφώνο−
νται ως ακολούθως:
II. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
Κλάδος ΠΕ Χημείας−Βιοχημείας−Βιολογίας Μία (1) θέση
III. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TE
Κλάδος TE Διατροφής και Διαιτολογίας Μία (1) θέση
Κλάδος TE Τεχνολογίας Τροφίμων Μία (1) θέση
3. Στην παρ. 4, Ι και IV, επέρχονται οι κάτωθι αλλαγές:
• Συστήνεται μία (1) θέση του κλάδου ΠΕ Διοικητικού−
Οικονομικού
• Συστήνεται μία (1) θέση του κλάδου ΠΕ Μηχανικών
• Καταργούνται τέσσερις (4) κενές θέσεις του κλάδου
ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας
Ως εκ τούτου, οι συγκεκριμένοι κλάδοι διαμορφώνο−
νται ως ακολούθως:
Ι. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
Κλάδος ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού
Εννέα (9) θέσεις
Κλάδος ΠΕ Μηχανικών
Τρείς (3) θέσεις
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Ο Κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Μη−
χανολόγων−Ηλεκτρολόγων, Μηχανολόγων−Μηχανικών,
Ηλεκτρονικών−Μηχανικών, Πολιτικών−Μηχανικών, Αρ−
χιτεκτόνων. Μια εκ των άνω θέσεων δύναται να κατα−
λαμβάνεται από Τεχνικό Ασφαλείας, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις.
Η κατανομή των θέσεων στις παραπάνω ειδικότητες
γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.
IV. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ
Κλάδος ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας

ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Δ/ΝΤΗΣ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΕ ΙΔΑΧ

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

ΜΑΓΕΙΡΩΝ

ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ
& ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ
& ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΔΕ

ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ

ΤΕ0

ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ

ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ

ΔΕ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕ ΙΔΑΧ

ΔΕ
ΔΙΟΙΚ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ−
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

ΤΕ ΙΔΑΧ

TE ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΥΕ ΙΔΑΧ

ΥΕ ΒΟΗΘ. ΠΡΟΣΩΠ.

ΦΥΛΑΚΩΝ −
ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ

ΔΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΙΑΤΡΟΣ ΤΟΥ
ΕΣΥ

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΚΛΑΔΟΣ

Δέκα εννέα (19) θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Κα−
θαριστών −τριών, Πλυντών −τριών, Πρεσαδόρων − Σι−
δερωτών, Επιμέλειας Κήπων. Η κατανομή των θέσεων
στις ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση
προκήρυξης αυτών.
4. Η παρ. 6. «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΙΔΑΧ» του άρθρου 14 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΙΑΤΡΟΣ ΤΟΥ ΕΣΥ
ΣΕ
ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗ
ΘΕΣΗ
ΜΟΝΙΜΟΣ ΣΕ
ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗ
ΘΕΣΗ
ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗ
ΘΕΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ
ΜΟΝΙΜΟΙ ΣΕ
ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΜΟΝΙΜΟΙ ΣΕ
ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ
ΘΕΣΕΙΣ

ΜΟΝΙΜΟΙ ΣΕ
ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ
ΘΕΣΕΙΣ

ΜΟΝΙΜΟΙ ΣΕ ΠΡΟ−
ΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ ΣΕ
ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΉ
ΘΕΣΗ
ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΉ
ΘΕΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ
ΘΕΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣ−
ΤΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ

1

1

1

3

4

10

3

1

5

1

2
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Κατά τα λοιπά το τροποποιημένο και συμπληρωμένο
άρθρο παραμένει ως έχει.
Άρθρο 9
Το άρθρο 16 «ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» αντικαθί−
σταται ως εξής:
«1. Στην Ιατρική Υπηρεσία προΐσταται γιατρός Συντο−
νιστής Διευθυντής.
α. Στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας προΐσταται υπάλ−
ληλος του κλάδου ΠΕ ή TE Κοινωνικής Εργασίας.
β. Στο Τμήμα Παραϊατρικού Προσωπικού προΐσταται
υπάλληλος των κλάδων TE Ιατρικών Εργαστηρίων ή
TE Ραδιολογίας−Ακτινολογίας ή TE Φυσικοθεραπείας.
2. Στη Νοσηλευτική Υπηρεσία προΐστανται:
α. Στη Διεύθυνση και στους Τομείς υπάλληλοι των
κλάδων ΠΕ ή TE Νοσηλευτικής.
β. Στα Τμήματα υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Νοσηλευτι−
κής ή TE Νοσηλευτικής ή TE Μαιευτικής, όταν πρόκειται
για το Μαιευτικό−Γυναικολογικό Τμήμα.
3. Στη Διοικητική−Οικονομική Υπηρεσία προΐσταται:
α. Στη Διεύθυνση Διοικητικού−Οικονομικού υπάλληλος
των κλάδων ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού ή ΠΕ Πληρο−
φορικής ή TE Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
ή TE Λογιστικής.
β. Στην Υποδιεύθυνση Διοικητικού υπάλληλοι των κλά−
δων ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού ή ΠΕ Πληροφορικής
ή TE Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή TE
Λογιστικής και στην Υποδιεύθυνση Τεχνικού υπάλληλοι
του κλάδου ΠΕ ή TE Μηχανικών.
γ. Στα Τμήματα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού,
Γραμματείας και Κίνησης Ασθενών υπάλληλοι του κλά−
δου ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού ή TE Διοίκησης Μονά−
δων Υγείας και Πρόνοιας ή TE Λογιστικής.
δ. Στα Τμήματα Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων
και Επειγόντων Περιστατικών και Επιστασίας−Ιματισμού
υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού ή
TE Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή TE Λο−
γιστικής και αν δεν υπάρχουν, υπάλληλοι του κλάδου
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.
ε. Στο Τμήμα Οικονομικού υπάλληλος των κλάδων
ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού ή TE Διοίκησης Μονάδων
Υγείας και Πρόνοιας ή TE Λογιστικής.
στ. Στα Τμήματα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και Τεχνι−
κού υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ ή TE Μηχανικών και αν
δεν υπάρχουν, υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Τεχνικού.
4. Στο Αυτοτελές Τμήμα Οργάνωσης και Πληροφορι−
κής υπάλληλος του κλάδου ΠΕ ή TE Πληροφορικής και
αν δεν υπάρχει υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Προσωπικού
Η/Υ
5. Στο Αυτοτελές Τμήμα Κλινικής Διατροφής προΐστα−
ται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διαιτολογίας και αν δεν
υπάρχει TE Διαιτολογίας−Διατροφής ή TE Τεχνολογίας
Τροφίμων.
6. Στο Ειδικό Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη υπάλληλος
των κλάδων ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού ή ΠΕ Νοσηλευ−
τικής ή TE Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή
TE Νοσηλευτικής και αν δεν υπάρχει, υπάλληλος του
κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.
Για την επιλογή των ανωτέρω Προϊσταμένων ισχύουν
οι διατάξεις του Ν. 3528/2007, όπως αυτός ισχύει κάθε
φορά».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Απριλίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ − ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

F
Αριθμ. 8221.Τ60/03/14
(3)
Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την «Εκτέλεση
εργασιών υλοποίησης της προμήθειας και εγκατά−
στασης ολοκληρωμένου συστήματος ασφάλειας στο
λιμένα Ρεθύμνου».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
α. Το Ν. 2932/2001 (ΦΕΚ Α΄ 145), άρθρο δέκατο όγδοο
«Αρμοδιότητες Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμε−
νικής Πολιτικής».
β. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 2971/2001 (ΦΕΚ
Α΄ 285) όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρο 210 του
Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α΄ 86).
γ. Το Π.Δ. 175/2002 (ΦΕΚ Α΄ 158) (άρθρο 5, παρ. 2) «Αρ−
μοδιότητες Διεύθυνσης Λιμενικών Υποδομών».
δ. Το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141) (άρθρο 5), «Ίδρυση και
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση
υπηρεσιών».
ε. Το Π.Δ. 94/2012 (ΦΕΚ Α΄ 149) (άρθρο 1), «Τροποποί−
ηση π.δ. 85/2012 "Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων,
μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών"».
στ. Η υπ’ αριθμ. 5221.1/14/2012/16−11−2012 (ΦΕΚ 3050 Β΄)
απόφαση για τη μεταβίβαση του δικαιώματος υπογρα−
φής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Λι−
μένων και Λιμενικής Πολιτικής, στους Προϊσταμένους
Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας
Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυ−
τιλίας και Αιγαίου
ζ. Το αρ. πρ. 743/07−03−2014 έγγραφο του Δημοτικού
Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου με συνημμένη την υπ’ αριθμ.
97/2014 απόφαση του Δ.Σ.
η. Το αρ. πρ. 8221.Λ61/04/14/12−03−2014 έγγραφό μας.
θ. Το αρ. πρ. 823/13−03−2014 έγγραφο του Δημοτικού
Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου.
ι. Το αρ. φακ. 8221/2014/Α.Σ.819/14−03−2014 έγγραφο
Λιμεναρχείου Ρεθύμνου, αποφασίζει:
1. Ορίζουμε για το έργο «Εκτέλεση εργασιών υλοποίη−
σης της προμήθειας και εγκατάστασης ολοκληρωμένου
συστήματος ασφάλειας στο λιμένα Ρεθύμνου, ως Προϊ−
σταμένη Αρχή το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού
Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου και ως Διευθύνουσα Υπη−
ρεσία το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου.
2. Να ληφθούν όλες οι απαιτούμενες από τη νομοθεσία
άδειες και εγκρίσεις που αφορούν στην εκτέλεση του
εν λόγω έργου.
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3. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 24 Απριλίου 2014
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής
και Ναυτιλιακών Επενδύσεων
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. Φ.514.2/2014/Σχ.475/2014
(4)
Απαγόρευση διεξαγωγής kitesurf (αετοσανίδας) κατά
τους θερινούς μήνες σε μήκος της ακτογραμμής της
περιοχής Γιάλοβας, Δήμου Πύλου−Νέστορος.
Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΠΥΛΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παραγρ. 5 του άρθρου 22 της υπ’ αριθμ. 3131.1/03/
99/06−4−1999 απόφασης Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλί−
ας «Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθμ.
20 "Ταχύπλοα (ταχυκίνητα) σκάφη και λοιπά θαλάσσια
μέσα αναψυχής"» (Β΄ 444/1999), όπως ισχύει,
β) των άρθρων 136, 141 και 157 του Κώδικα Δημοσίου
Ναυτικού Δικαίου που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του
Ν.Δ. 187/1973 (Α΄ 261), όπως ισχύει.
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 άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2127/07/11/11−07−2011 έγκριση
ΥΠτΠ/Α.Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙΓΑΚΑΛ−Β.
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3. Την ανάγκη προστασίας των λουσμένων και πρό−
ληψης ατυχημάτων στη θάλασσα.
4. Το από 27−08−2013 έγγραφο ιδιοκτητών τουριστικών
καταλυμάτων της περιοχής Γιάλοβας, Δήμου Πύλου−
Νέστορος.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
1. Απαγορεύουμε την ανύψωση και διενέργεια του
καινοφανούς θαλάσσιου μέσου αναψυχής «Kitesurf»
(αετοσανίδα) για εκμίσθωση − ατομική αναψυχή, για το
χρονικό διάστημα από 15 Ιουνίου έως 15 Σεπτεμβρίου
κάθε έτους, κατά μήκος της ακτογραμμής της περιοχής
Γιάλοβας, Δήμου Πύλου−Νέστορος μεταξύ των κάτωθι
συντεταγμένων, όπως αποτυπώνονται στον επισυνα−
πτόμενο απόσπασμα του ναυτικού χάρτη υπ’ αριθμ. ΧΕΕ
221/3:
(Α) Από φ= 36°57΄04 Β, λ= 021° 42΄ 09 Α (λιμενοβραχί−
ονας Γιάλοβας)
(Β) Έως φ= 36° 56΄60 Β, λ= 021°42΄ 67 Α, (ναυάγιο Φ/Γ
"RAMONA")
καθώς και σε ακτίνα πεντακοσίων (500) μέτρων στη
θαλάσσια περιοχή που εκτείνεται έμπροσθεν της ως
άνω ακτογραμμής.
2. Ανεξάρτητα από τυχόν ποινικές κυρώσεις, οι παρα−
βάτες της παρούσας απόφασης υπόκεινται στις διοικη−
τικές κυρώσεις του άρθρου 301 της αριθμ. 728/20−12−1977
απόφασης Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Περί εγκρί−
σεως Γενικού Κανονισμού Λιμένα Πύλου» (Β΄391/1978).
4. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πύλος, 1 Απριλίου 2014
Ο Λιμενάρχης
Α. ΣΜΥΡΝΗΣ
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