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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
23 Απριλίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός της διαδικασίας επιβολής και είσπραξης των προστίμων, της διαδικασίας υποβολής ένστασης και αναγκαίων λεπτομερειών
για την εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 39 του
ν. 3585/2007 (Α’ 148).

2

Kαθορισμός ωρών νυκτερινής απασχόλησης, Κυριακών και λοιπών εξαιρέσιμων ημερών εργασίας
πέραν του πενθήμερου του προσωπικού του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας Α.Ε. έτους 2021.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 7017/7/87-ζ’
(1)
Καθορισμός της διαδικασίας επιβολής και είσπραξης των προστίμων, της διαδικασίας υποβολής ένστασης και αναγκαίων λεπτομερειών
για την εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 39 του
ν. 3585/2007 (Α’ 148).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 5 του άρθρου 39 του ν. 3585/2007 «Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες
διατάξεις» (Α’ 148), όπως προστέθηκε με το άρθρο 38 του
ν. 4760/2020 (Α’ 247),
β. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του
π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την
παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
γ. του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α’ 90),
δ. του ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Ελέγχου (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),
ε. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α’ 159),
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στ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
ζ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),
η. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),
θ. της υπ’ αρ. 80/2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας
του Πολίτη, Ελευθέριο Οικονόμου» (Β’ 3058),
ι. της υπό στοιχεία Α.1047/21.3.2020 κοινής απόφασης
των Υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας «Όροι και
διαδικασία είσπραξης - επιστροφής για την εφαρμογή
του ηλεκτρονικού παραβόλου» (Β’ 979),
ια. της υπ’ αρ. 5359/12.8.2020 κοινής απόφασης του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Φωτεινή Αραμπατζή» (Β’ 3374),
ιβ. της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του
Πρωθυπουργού«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στων Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805),
ιγ. της υπό στοιχεία Υ1/08.01.2021 απόφασης του Πρωθυπουργού«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Εσωτερικών Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 48).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται οικονομική επιβάρυνση σε βάρος του
Προϋπολογισμού Εξόδων του Υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη, όπως προκύπτει και από την υπό στοιχεία
8000/1/2021/20-α’ από 13-2-2021 εισήγηση του άρθρου
24 του ν. 4270/2014, του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός - Πεδίο εφαρμογής
1. Σκοπός της παρούσας είναι ο καθορισμός της διαδικασίας επιβολής και είσπραξης των προστίμων, καθώς
και της διαδικασίας υποβολής ένστασης για παραβάσεις που προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 39 του
ν. 3585/2007 (Α’ 148).
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2. Η παρούσα δεν εφαρμόζεται, εφόσον ιδιοκτήτης
του ζώου είναι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού.
Άρθρο 2
Αρμόδιες Αρχές
Αρμόδιες αρχές για τη διαπίστωση των παραβάσεων της παρ. 5 του άρθρου 39 του ν. 3585/2007 και την
επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων
είναι οι κατά τόπο αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής
Αστυνομίας ή οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) των κατά τόπους Περιφερειών.
Άρθρο 3
Πιστοποίηση παραβάσεων - Επιβολή προστίμων
1. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται με οποιοδήποτε
τρόπο η διάπραξη αδικήματος των παρ. 1 ή 4 του άρθρου 39 του ν. 3585/2007, επιβάλλεται με αιτιολογημένη
πράξη της αρμόδιας αρχής στον ιδιοκτήτη των ζώων
πρόστιμο ως εξής:
α. Στην περίπτωση κατά την οποία ο ιδιοκτήτης των
ζώων διαπράττει το προαναφερόμενο αδίκημα για
πρώτη φορά, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πενήντα
(50) ευρώ.
β. Στην περίπτωση κατά την οποία ο ιδιοκτήτης των
ζώων διαπράττει το προαναφερόμενο αδίκημα για δεύτερη φορά, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο διακοσίων
(200) ευρώ.
γ. Στην περίπτωση κατά την οποία ο ιδιοκτήτης των
ζώων διαπράττει το προαναφερόμενο αδίκημα για τρίτη
φορά, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000)
ευρώ.
δ. Για κάθε επόμενη περίπτωση πλέον της τρίτης φοράς το διοικητικό πρόστιμο διπλασιάζεται.
2. Στην περίπτωση που το ζώο φέρει σήμανση, ζητείται η συνδρομή της αρμόδιας κτηνιατρικής υπηρεσίας,
προκειμένου το ζώο να ιχνηλατηθεί όσον αφορά στον
ιδιοκτήτη του, σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτει στα μητρώα της (φυσικά και ηλεκτρονικά) η αρμόδια
κτηνιατρική υπηρεσία.
3. Η υπηρεσία που διαπιστώνει την παράβαση οφείλει
να υποβάλει αίτημα στις έτερες κατά τόπον αρμόδιες
υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και των Δ.Α.Ο.Κ.,
για να διαπιστωθεί αν ο ιδιοκτήτης των ζώων έχει διαπράξει στο παρελθόν το ίδιο αδίκημα. Οι αποδέκτες
του αιτήματος για παροχή των ανωτέρω πληροφοριών οφείλουν να απαντούν εντός πέντε (5) εργασίμων
ημερών, διαφορετικά τεκμαίρεται ότι δεν προκύπτουν
στοιχεία για τη διάπραξη του εν λόγω αδικήματος σε
προγενέστερο χρόνο.
4. Η Πράξη Επιβολής Προστίμου συντάσσεται εις τριπλούν, σύμφωνα με το Παράρτημα της παρούσας και
περιέχει υποχρεωτικά τα στοιχεία του παραβάτη, τον
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Α.Φ.Μ. και τον Αριθμό Αστυνομικής Ταυτότητας/Διαβατηρίου, περιγραφή της διαπιστωθείσας παράβασης και
το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1. Ένα (1) αντίτυπο αποστέλλεται στον
παραβάτη με συστημένη επιστολή, ένα (1) αποστέλλεται
στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του ελεγχόμενου μετά την πάροδο
της προθεσμίας για την καταβολή του προστίμου και ένα
(1) παραμένει ως στέλεχος στην αρμόδια Αρχή.
Άρθρο 4
Δικαίωμα υποβολής ένστασης
1. Εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από
την επομένη της παραλαβής της συστημένης επιστολής
της Πράξης Επιβολής Προστίμου, ο ελεγχόμενος δύναται
να υποβάλει ένσταση στον προϊστάμενο της υπηρεσίας
όπου υπηρετεί το όργανο που επέβαλε το πρόστιμο.
Η ημερομηνία παραλαβής της συστημένης επιστολής
διαπιστώνεται από την ηλεκτρονική εφαρμογή παρακολούθησης της ταχυδρομικής υπηρεσίας.
2. Η απόφαση επί της ένστασης εκδίδεται, εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της.
Οι ημέρες από την εμπρόθεσμη υποβολή της ένστασης
μέχρι και την παραλαβή, με συστημένη επιστολή, της
απόφασης επί αυτής, δεν υπολογίζονται στην προθεσμία
εντός της οποίας υποχρεούται ο παραβάτης να εξοφλήσει το πρόστιμο.
Άρθρο 5
Είσπραξη και βεβαίωση προστίμων
1. Τα επιβαλλόμενα κατά τις διατάξεις της παρούσας πρόστιμα εξοφλούνται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής με συστημένη επιστολή της Πράξης Επιβολής Προστίμου,
μέσω ηλεκτρονικού παράβολου (e-παράβολο) της
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων,
που εκδίδεται είτε απευθείας από την ιστοσελίδα
https://www.gsis.gr/e-paravolo (Φορέας Ελληνικό Δημόσιο ή αρμόδιος φορέας επιβολής προστίμου), είτε
από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), είτε από
τις Τράπεζες, είτε από τις κατά τόπους Δ.Ο.Υ. Τα πρόστιμα εντάσσονται ως δημόσια έσοδα (ν.δ. 356/1974,
Α’ 90) στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων (Α.Λ.Ε.)
1560989001 «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές».
2. Μετά την παρέλευση δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αποστολής της συστημένης επιστολής της Πράξης Επιβολής Προστίμου, υπό
την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 4 κι εφόσον δεν
έχει εξοφληθεί εμπροθέσμως το επιβληθέν πρόστιμο,
αποστέλλεται από τις αρμόδιες Αρχές ο νόμιμος τίτλος
στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του ελεγχόμενου, προκειμένου να
βεβαιωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του
ν.δ. 356/1974.
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ȫȜȬȜȬȮȢȧȜ

ǹ/ǹ:……………………………… (2)
ǼȁȁǾȃǿȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

……………………………….. (1)
ȆȇǹȄǾ ǼȆǿǺȅȁǾȈ ȆȇȅȈȉǿȂȅȊ
ȈĲȠȚȤİȓĮ ǼȜİȖȤȩȝİȞȠȣ: (3)
ǵȞȠȝĮ:

ǼʌȫȞȣȝȠ:

ǵȞȠȝĮ ȆĮĲȡȩȢ:

ǵȞȠȝĮ ȂȘĲȡȩȢ:

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ īȑȞȞȘıȘȢ:

ȉȩʌȠȢ īȑȞȞȘıȘȢ:

ǹ.ǻ.ȉ. Ȓ ǻȚĮȕĮĲȒȡȚȠ:

Ǽțį. ǹȡȤȒ:

ǹĭȂ:

ǻȅȊ:

ǻ/ȞıȘ ȀĮĲȠȚțȓĮȢ:

ȆȩȜȘ:

T.K.:
ȈĲȠȚȤİȓĮ ǼʌȚȤİȓȡȘıȘȢ: (4)
ǼʌȦȞȣȝȓĮ:
ǹĭȂ:

ǻȅȊ:

ǻ.ȞıȘ:

ȆȩȜȘ:

T.K.:

1.

ȅ/Ǿ ………………………………………………………………………………………………………… (5)

ǲȤȠȞĲĮȢ ȣʌȩȥȘ:
ĲȘȞ ʌĮȡ. 5 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 39 ĲȠȣ Ȟ. ĲȠȣ Ȟ. 3585/2007 (ǹǯ 148), ȩʌȦȢ ʌȡȠıĲȑșȘțİ ȝİ ĲȠ ȐȡșȡȠ 38 ĲȠȣ Ȟ. 4760/2020 (ǹǯ 247) ,
ĲȚȢ, țĮĲǯ İȟȠȣıȚȠįȩĲȘıȘ ĮȣĲȫȞ, İțįȠșİȓıİȢ ĮʌȠĳȐıİȚȢ țĮȚ ȜȠȚʌȑȢ ȚıȤȪȠȣıİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ,
țĮĲȩʌȚȞ İȜȑȖȤȠȣ ʌȠȣ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚȒșȘțİ ĲȘȞ …..../…..../…….., ȘȝȑȡĮ ………………… țĮȚ ȫȡĮ …… ıĲ…… ………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(6)
ǼʌȚȕȐȜȜȠȣȝİ
ıĲȠȞ ĮȞȦĲȑȡȦ ȣʌȩȤȡİȠ, ʌȡȩıĲȚȝȠ ȪȥȠȣȢ ………………………………………………………………………….., įȚȩĲȚ …………………………
........................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................(7)
țĮĲȐ ʌĮȡȐȕĮıȘ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ ĲȠȣ Ȟ. 3585/2007 (ǹǯ 148), ȩʌȦȢ ʌȡȠıĲȑșȘțİ ȝİ ĲȠ ȐȡșȡȠ 38 ĲȠȣ Ȟ. 4760/2020 (ǹǯ 247).

ȅ/Ǿ ǺǼǺǹǿȍȈǹȈ

(8)
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ȅǻǾīǿǼȈ ȈȊȂȆȁǾȇȍȈǾȈ:
1.
-

ǹȞĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ:
ȉȓĲȜȠȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ
ȈĲȠȚȤİȓĮ ǼʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ
ǻȚİȪșȣȞıȘ ǾȜİțĲȡȠȞȚțȠȪ ȉĮȤȣįȡȠȝİȓȠȣ.

2.

ǹȡȚșȝİȓĲĮȚ ȝİ Į/Į ĮȞȐ ĲȡȓĮ (3) ĮȞĲȓĲȣʌĮ.

3.

ȈȣȝʌȜȘȡȫȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȩȡȖĮȞȠ İȜȑȖȤȠȣ.

4.

ȈȣȝʌȜȘȡȫȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȩȡȖĮȞȠ İȜȑȖȤȠȣ.

5.

ȈȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ Ƞ ȕĮșȝȩȢ, ĲȠ ȠȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ țĮȚ Ș ȊʌȘȡİıȓĮ ĲȠȣ ȅȡȖȐȞȠȣ ǼȜȑȖȤȠȣ.

6.

ȈȣȝʌȜȘȡȫȞȠȞĲĮȚ, ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ, Ș ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ, Ș ȘȝȑȡĮ, Ș ȫȡĮ țĮȚ Ƞ ĲȩʌȠȢ ȕİȕĮȓȦıȘȢ ĲȘȢ ʌĮȡȐȕĮıȘȢ.

7.

ȆİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ Ș įȚĮʌȚıĲȦșİȓıĮ ʌĮȡȐȕĮıȘ.

8.

ȊʌȠȖȡĮĳȒ (ȠȜȠȖȡȐĳȦȢ ĲȠȣ ȅȡȖȐȞȠȣ ǼȜȑȖȤȠȣ ʌȠȣ ȕİȕĮȚȫȞİȚ ĲȘȞ ʌĮȡȐȕĮıȘ.

ȆȁǾȇȅĭȅȇǿǼȈ īǿǹ ȉȅȃ ǼȁǼīȋȅȂǼȃȅ
1. ȉȠ ĮȞĲȓĲȚȝȠ ĲȠȣ ʌȡȠıĲȓȝȠȣ țĮĲĮȕȐȜȜİĲĮȚ İȞĲȩȢ ʌȑȞĲİ (5) İȡȖĮıȓȝȦȞ ȘȝİȡȫȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȜȒȥȘȢ ĲȘȢ ȆȡȐȟȘȢ ǼʌȚȕȠȜȒȢ
ȆȡȠıĲȓȝȠȣ, ȝȑıȦ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȠȪ ʌĮȡȐȕȠȜȠȣ (e-ʌĮȡȐȕȠȜȠ) ĲȘȢ īİȞȚțȒȢ īȡĮȝȝĮĲİȓĮȢ ȆȜȘȡȠĳȠȡȚĮțȫȞ ȈȣıĲȘȝȐĲȦȞ, ʌȠȣ İțįȓįİĲĮȚ, İȓĲİ
ĮʌİȣșİȓĮȢ Įʌȩ ĲȘȞ ȚıĲȠıİȜȓįĮ https://www.gsis.gr/e-paravolo (ĭȠȡȑĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȩ ǻȘȝȩıȚȠ Ȓ ǹȡȝȩįȚȠȢ ĳȠȡȑĮȢ İʌȚȕȠȜȒȢ ʌȡȠıĲȓȝȠȣ),
İȓĲİ Įʌȩ ĲĮ ȀȑȞĲȡĮ ǼȟȣʌȘȡȑĲȘıȘȢ ȆȠȜȚĲȫȞ (Ȁ.Ǽ.Ȇ.) Ȓ ĲȚȢ ȉȡȐʌİȗİȢ Ȓ ĲȚȢ țĮĲȐ ĲȩʌȠȣȢ ǻ.ȅ.Ȋ.
2. ȅ ʌĮȡĮȕȐĲȘȢ ȑȤİȚ įȚțĮȓȦȝĮ İȞĲȩȢ ʌȡȠșİıȝȓĮȢ ʌȑȞĲİ (5) İȡȖȐıȚȝȦȞ ȘȝİȡȫȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȜȒȥȘȢ ĲȘȢ ȆȡȐȟȘȢ ǼʌȚȕȠȜȒȢ
ȆȡȠıĲȓȝȠȣ, ȞĮ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ĲȚȢ ȑȖȖȡĮĳİȢ ĮȞĲȚȡȡȒıİȚȢ ĲȠȣ ıĲȠȞ ȆȡȠȧıĲȐȝİȞȠ ĲȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.
3. ȂİĲȐ ĲȘȞ ʌȐȡȠįȠ ĲȘȢ ʌȡȠșİıȝȓĮȢ ȖȚĮ ȣʌȠȕȠȜȒ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ, ĲȠ ʌȡȩıĲȚȝȠ ȠȡȚıĲȚțȠʌȠȚİȓĲĮȚ.
4. ȂİĲȐ ĲȘȞ ʌȐȡȠįȠ ĲȘȢ ʌȡȠșİıȝȓĮȢ ȖȚĮ İȟȩĳȜȘıȘ, Ș ȆȡȐȟȘ ǼʌȚȕȠȜȒȢ ȆȡȠıĲȓȝȠȣ ĮʌȠıĲȑȜȜİĲĮȚ ıĲȘȞ ĮȡȝȩįȚĮ
İȜİȖȤȩȝİȞȠȣ ʌĮȡĮȕȐĲȘ, ȩʌȠȣ ȕİȕĮȚȫȞİĲĮȚ.

ǻ.ȅ.Ȋ. ĲȠȣ

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Απριλίου 2021
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Προστασίας του Πολίτη

Υφυπουργός Προστασίας
του Πολίτη

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Αναπληρωτής
Υπουργός Εσωτερικών

Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τρόφιμων

Υφυπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Αριθμ. 2814.3/26516
(2)
Kαθορισμός ωρών νυκτερινής απασχόλησης, Κυριακών και λοιπών εξαιρέσιμων ημερών εργασίας πέραν του πενθήμερου του προσωπικού του
Οργανισμού Λιμένος Καβάλας Α.Ε. έτους 2021.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 ««Διαχείριση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»(Α’ 176), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34
του ν. 4587/2018 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 218) και το γεγονός ότι σύμφωνα με τα άρθρα
34-37 του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας (ΚΕΟΛ)
(ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 2317, 2017) το προσωπικό του Οργανισμού
Λιμένος Καβάλας Α.Ε. εργάζεται νυχτερινές ώρες, Κυριακές και αργίες.
2. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ.
22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).
3. Το π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26).
4. Το π.δ. 70/2015 «..........Ανασύσταση του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 114).
5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
6. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
7. Την υπ’ αρ. 2814.3/87493/31-12-2020 υπουργική
απόφαση με θέμα «Έγκριση προϋπολογισμού οικ.έτους
2021 του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας ΑΕ (ΟΛΚ ΑΕ)»
(ΑΔΑ: 69ΛΜ4653ΠΩ-617).
8. Η υπ’ αρ. 2814.3/26077/12-04-2021 Εισήγηση Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
9. Η υπό στοιχεία ΕΔ5/05-01-2021 απόφαση Ανάληψης
Υποχρέωσης (ΑΔΑ:9ΠΑ9469ΗΞ5-1ΣΠ).
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10. Η υπό στοιχεία ΕΔ6/05-01-2021 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6Κ2Μ469ΗΞ5-ΝΣΗ).
11. Την υπ’ αρ. 23/31-03-2021 απόφαση του Δ.Σ. του
Οργανισμού Λιμένος Καβάλας Α.Ε. (ορθή επανάληψη)
(ΑΔΑ: 6ΖΘΖ469ΗΞ5-ΤΛΜ).
12. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Οργανισμού Λιμένος
Καβάλας Α.Ε., ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη, συνεχής
και ασφαλής λειτουργία του Λιμένα.
13. Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη ύψους έως
21.629,52€ σε βάρος του ΚΑΕ 60.00 «Αμοιβές έμμισθου
και ημερομίσθιου προσωπικού» και 60.03 «Εργοδοτικές
εισφορές και επιβαρύνσεις έμμισθου και ημερομίσθιου
προσωπικού» του προϋπολογισμού του Οργανισμού
Λιμένος Καβάλας Α.Ε. έτους 2021, αποφασίζουμε:
1. Tον καθορισμό των ωρών νυκτερινής απασχόλησης, Κυριακών, πέραν του πενθήμερου και λοιπών
εξαιρέσιμων ημερών εργασίας για το προσωπικό του
Οργανισμού Λιμένος Καβάλας Α.Ε. για το έτος 2021 ως
ακολούθως:
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΩΡΩΝ

ΕΤΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ
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2.712

21.629,52€

2. Η προκαλούμενη δαπάνη μέχρι του ποσού των
21.629,52€ θα βαρύνει τις πιστώσεις των ΚΑΕ 60.00
«Αμοιβές έμμισθου και ημερομίσθιου προσωπικού» και
60.03 «Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις έμμισθου
και ημερομίσθιου προσωπικού» του προϋπολογισμού
του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας Α.Ε. έτους 2021 και
βρίσκεται εντός των ορίων των εγγεγραμμένων ετήσιων πιστώσεων ύψους 439.500,00€.
3. Αρμόδιος για τη διαπίστωση της πραγματικής παροχής της ανωτέρω απασχόλησης είναι ο Οργανισμός
Λιμένος Καβάλας Α.Ε.
4. Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της μέχρι 31/12/2021.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 13 Απριλίου 2021
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02016792304210008*

