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Καθορισμός της σύνθεσης πληρώματος επιβατηγών
πλοίων που εκτελούν πλόες αναψυχής και περιή−
γησης άνω των τριάντα (30) ν.μ από το λιμένα αφε−
τηρίας έως τον τελικό λιμένα προορισμού συνολι−
κής διάρκειας μικρότερης του εικοσιτετραώρου. ..
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Διοίκησης Περιφέρειας Θεσσαλίας ............................... 2
Τροποποίηση της 3438/41623/ΠΟ5/5/00285/Ε/16−6−09/
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Τροποποίηση, ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κό−
στους, έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της
επένδυσης της επιχείρησης «ΜΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
− ΜΑΝΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΟΕ» σύμφωνα με το αρ. 8
παρ. 1 του Ν.3299/2004 και το αρ..18 παρ. 6 του
ν. 4013/2011, το αρ. 16 παρ. 2 του Ν.3908/2011 και
το π.δ. 33/2011. .................................................................................. 4

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 3511.1/13/2013
(1)
Καθορισμός της σύνθεσης πληρώματος επιβατηγών
πλοίων που εκτελούν πλόες αναψυχής και περιήγη−
σης άνω των τριάντα (30) ν.μ από το λιμένα αφετη−
ρίας έως τον τελικό λιμένα προορισμού συνολικής
διάρκειας μικρότερης του εικοσιτετραώρου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παραγράφου 2δ΄ του άρθρου 87 του Κώδι−
κα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το

ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261), όπως προστέθηκε με την παρά−
γραφο 5α΄ του άρθρου 11 του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρό−
τηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 102).
β. Των άρθρων 24 και 25 του π.δ. 242/ 1999 «Οργανι−
σμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (Α΄ 201), όπως
αναριθμήθηκαν με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του
π.δ. 320/2001 (Α΄ 217).
γ. Του άρθρου 5 του π.δ. 85/ 2012 «Ίδρυση και μετο−
νομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπη−
ρεσιών» (Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1
του π.δ. 94/ 2012 «Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση
υπηρεσιών (Α΄ 141)» (Α΄ 149) και των άρθρων 1 και 5 του
ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας
και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102).
δ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
ε. Του π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141).
στ. Της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Κανονισμού
ειδικευμένων και εκπαιδευμένων ατόμων για το χειρισμό
των σωστικών μέσων των επιβατηγών πλοίων, που τέ−
θηκε σε εφαρμογή με το άρθρο πρώτο του π.δ. 38/2011
(Α΄ 96).
2. Την ανάγκη ασφαλούς, ομαλής και αποτελεσματικής
δραστηριοποίησης των πλοίων από άποψη στελέχωσης.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
1. Τον καθορισμό της σύνθεσης πληρώματος των
επιβατηγών πλοίων που εκτελούν πλόες αναψυχής και
περιήγησης άνω των τριάντα (30) ν.μ από το λιμένα
αφετηρίας έως τον τελικό λιμένα προορισμού, συνολι−
κής διάρκειας έως την επιστροφή στον αφετήριο λιμένα
κάτω του εικοσιτετραώρου, χωρίς να περιλαμβάνουν
διανυκτέρευση, ως ακολούθως:
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Επί πλοίων έως 25 κ.ο.χ. μπορεί να ναυτολογείται στη θέση του Κυβερνήτη Β΄ ένας (01) Κυβερνήτης Γ΄.
Επί πλοίων από 150,01 – 250 κ.ο.χ. δύναται στη θέση του ναυκλήρου να ναυτολογείται ένας (01) ναύτης.
Επί πλοίων άνω των 1500 ο.χ. ναυτολογείται επιπλέον ένας (01) Σπουδαστής ΑΕΝ Πλοιάρχων.
Για το προσωπικό ραδιοεπικοινωνιών έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κανονισμού τηλεπικοινωνιών των Ελ−
ληνικών Εμπορικών Πλοίων, όπως εκάστοτε ισχύει.
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Ναυτολογούμενος προς άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου μηχανοστασίου πλοίου κατέχει αποδεικτικό ναυτικής
ικανότητας που του παρέχει το δικαίωμα αυτό σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία.
Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
α. Προσωπικό Οικονομικών Υπηρεσιών:
Για αριθμό επιβατών από 401 και άνω, ένας (1) Δόκιμος Οικονομικός Αξιωματικός ή ένας (1) Οικονομικός Αξιω−
ματικός Α΄ ή Β΄.
β. Προσωπικό ενδιαιτημάτων:
αα) για αριθμό επιβατών από 200 έως 500, ένας (1) Επίκουρος.
ββ) για αριθμό επιβατών από 501 έως 1200, ένας (1) Θαλαμηπόλος.
γγ) για αριθμό επιβατών από 1200 και άνω, ένας (1) Θαλαμηπόλος και ένας (1) Επίκουρος.
Το κατά ανωτέρω προσωπικό ενδιαιτημάτων μπορεί να διατίθεται και για τη λειτουργία κυλικείου επί πλοίου.
Εφόσον διατίθεται τροφή επί πλοίου εκτός κυλικείου στο πλήρωμα ή/και στους επιβάτες προστίθεται ένας (1)
Θαλαμηπόλος ή ένας (01) Επίκουρος.
γ. Προσωπικό Μαγειρείου:
Εφόσον διατίθεται τροφή εκτός κυλικείου στο πλήρωμα ή/και στους επιβάτες, ένας (1) Μάγειρας Β΄.
Για τη διάθεση ή μη τροφής εκτός κυλικείου, ο πλοιοκτήτης ή ο πλοίαρχος υποβάλλει σχετική δήλωση στη
Λιμενική Αρχή του αφετήριου λιμένα και αντίγραφο αυτής επισυνάπτεται στο ναυτολόγιο.
2. Η σύνθεση του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένου του κλάδου γενικών υπηρεσιών μπορεί να συμπληρώνε−
ται κατά την κρίση του πλοιοκτήτη, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τον αριθμό επιβαινόντων, τον εξοπλισμό επί του
πλοίου, των μεθόδων εργασιών που εφαρμόζονται και των μέσων που παρέχονται.
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3. Η τήρηση της οργανικής σύνθεσης πληρώματος
των πλοίων δεν θίγει την τήρηση των όρων και των
προϋποθέσεων των πιστοποιητικών ασφαλείας αυτών,
καθώς και των λοιπών όρων περί προσωπικού πλοίων,
οργάνωσης του χρόνου εργασίας ναυτικών, διατροφής
και τροφοδοσίας, επαγγελματικής ασφάλειας και υγι−
εινής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
4. Οι κατά πλοίο αποφάσεις καθορισμού της σύνθε−
σης πληρώματος πλοίων υπαγόμενων στην παρούσα
καταργούνται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 28 Μαΐου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ

F
Αριθμ. οικ.1503
(2)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το Β΄ εξάμηνο
του έτους 2013 υπαλλήλων της Διεύθυνσης Διοίκη−
σης Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ
226/Α΄/27−10−2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την υπ’ αριθμ. 2/78400/0022/14−11−2011 εγκύκλιο του
Γ.Λ.Κ.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.7 του Ν.2738/99
«Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση
κλπ».
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α΄/27.12.2010)
Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας, όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες της Διεύθυνσης
Διοίκησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την αντιμε−
τώπιση των οποίων θα απασχοληθεί το προσωπικό της
ανωτέρω Διεύθυνσης πέραν του κανονικού ωραρίου
εργασίας του, οι οποίες προέκυψαν από την ανάγκη
επεξεργασίας και επικαιροποΊησης των προσωπικών
μητρώων των υπαλλήλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας
στο μητρώο της βάσης δεδομένων της Περιφέρειας
Θεσσαλίας (OTS) και στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων
Ελληνικού Δημοσίου και την ανάγκη τακτοποίησης του
αρχείου των προσωπικών μητρώων των συνταξιοδοτη−
θέντων υπαλλήλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
7. Το γεγονός ότι για την υπερωριακή απασχόληση
των εν λόγω υπαλλήλων έχουν προβλεφθεί σχετικές
πιστώσεις στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2013
της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
8. Την υπ’ αριθμ. 732/5−2−2013 απόφαση του Περιφε−
ρειάρχη Θεσσαλίας ανάληψης δέσμευσης της απαι−
τούμενης πίστωσης για την πληρωμή της δαπάνης για
την αποζημίωση της υπερωριακής απασχόλησης των
υπαλλήλων.
9. Το γεγονός ότι κατά το Β΄ εξάμηνο του έτους 2013
από το προσωπικό που υπηρετεί στη Δ/νση Διοίκησης
πέντε (5) υπάλληλοι απαιτείται να εργάζονται υπερω−
ριακά για κάλυψη επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών
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κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών
από ώρα 15.00 έως και ώρα 20.00 μέχρι είκοσι (20) ώρες
ο καθένας και μέχρι τη συμπλήρωση εκατόν (120) ωρών
για έξι (6) μήνες, αποφασίζουμε:
Α) Διαπιστώνουμε την ανάγκη για υπερωριακή απα−
σχόληση πέντε (5) υπαλλήλων της Διεύθυνσης Διοίκη−
σης της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το Β΄ εξάμηνο του
έτους 2013, λόγω κάλυψης των αυξημένων υπηρεσιακών
αναγκών.
Β) Καθιερώνουμε με αμοιβή υπερωριακή εργασία κατά
τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών για το
Β΄ εξάμηνο του έτους 2013: α) μέχρι 600 ώρες συνολικά
για πέντε (5) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Διοίκησης
και συγκεκριμένα
Υπερωρίες: Πέντε (5) υπάλληλοι με είκοσι (20) ώρες το
μήνα για έξι (6) μήνες = 5 x 20 x 6 = 600 ώρες.
Η κατανομή των ωρών στους απασχολούμενους
υπαλλήλους θα γίνει με απόφασή μας, ανάλογα με τις
εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες και το ύψος των
εγγεγραμμένων σχετικών πιστώσεων στον προϋπολο−
γισμό του έτους 2013.
Η δαπάνη, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 7.000,00
ευρώ, θα καλυφθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2013, του ΚΑΕ 02.01.073.0511.000.
Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο
πραγματικής παροχής υπερωριακής απασχόλησης ορί−
ζεται η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοίκησης της
Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λάρισα, 29 Μαΐου 2013
Ο Περιφερειάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
F
(3)
Τροποποίηση της 3438/41623/ΠΟ5/5/00285/Ε/16−6−09/
Ν. 3299/04 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περι−
φέρειας Θεσσαλίας περί υπαγωγής επένδυσης της
εταιρείας ΠΟΥΛΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ − ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΓΡΟ−
ΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Α.Ε., στις δι−
ατάξεις του Ν. 3299/04.
Με την υπ’ αριθμ. 1173/ΠΟ5/5/00285/Ε/30−5−13/Ν.3299/04
Απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τροποποιήθη−
κε η 3438/41623/ΠΟ5/5/00285/Ε/16−6−09/Ν. 3299/04, από−
φαση υπαγωγής του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Θεσσαλίας και εγκρίθηκε η τροποποίηση του ποσοστού
επιχορήγησης από 45% σε 35%, της εταιρείας ΠΟΥ−
ΛΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ −ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
& ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Α.Ε., που αναφέρεται σε εκσυγχρο−
νισμό συσκευαστηρίου − ψυγείου αγροτικών προϊόντων
που βρίσκεται στη θέση 1° χιλ Τυρνάβου− Αμπελώνα, του
Νομού Λάρισας, συνολικού κόστους εννιακοσίων χιλιά−
δων (900.000) ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης 35 %
επί του κόστους, δηλαδή συνολικό ποσό επιχορήγησης
τριακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (315.000) €.
Ομόφωνη γνωμοδότηση της Περιφερειακής Επιτρο−
πής σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 15γ'
του άρθρου 7 του Ν.3299/04, όπως αυτή τροποποιήθηκε
μεταγενέστερα και ισχύει στις 28−5−2013.
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Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Διευθυντής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΟΣ
F
(4)
Τροποποίηση, ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους,
έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της
επιχείρησης «ΜΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ − ΜΑΝΙΑΣ ΛΕΩΝΙ−
ΔΑΣ ΟΕ» σύμφωνα με το αρ. 8 παρ. 1 του Ν.3299/2004
και το αρ..18 παρ. 6 του ν. 4013/2011, το αρ. 16 παρ. 2
του Ν.3908/2011 και το π.δ. 33/2011.
Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΠ/46535/17108//Π10/4/312/Ε/
Ν.3299−04/30/05/2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρή−
της εγκρίθηκε η τροποποίηση, ολοκλήρωση, οριστικο−
ποίηση κόστους, έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της
επένδυσης με τα παρακάτω στοιχεία:
Επωνυμία

ΜΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ − ΜΑΝΙΑΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΟΕ

Είδος Επένδυσης

ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ &
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ −
ΣΙΔΗΡΟΥ

Τόπος Εγκατάστασης

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΙΑΡΗ
ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ,
ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Συνολικό
Επιχορηγούμενο
Κόστος Επένδυσης

540.000,00€

Κόστος
οριστικοποίησης

530.081,00€

Επιχορήγηση

185.528,00€ (35%)

Υφιστάμενες ΕΜΕ
που καθορίστηκαν
στην εγκριτική
απόφαση

1,00 ΕΜΕ

Υφιστάμενες ΕΜΕ που
διατηρήθηκαν
λόγω της επένδυσης

1,88 ΕΜΕ

Ημερομηνία
ολοκλήρωσης

23.03.2011

Έναρξη παραγωγικής
λειτουργίας

23.03.2011

Να καταβληθεί το
υπόλοιπο της
επιχορήγησης

91.028,00€

Για την έκδοση της απόφασης αυτής δεν απαιτείται
έγκριση Γνωμοδοτικής Επιτροπής σύμφωνα με το αρ.
16 παρ. 2 του Ν. 3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α΄/1−2−2011) «Ενίσχυση
Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη,
την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή συνοχή»
και το π.δ. 33/2011 (ΦΕΚ 83/Α/14−4−2011 «Διαδικασία αξι−
ολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που
υπάγονται στο ν. 3908/2011».
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Περιφερειάρχης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ
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