
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Παράταση ισχύος αποδεικτικών ναυτικής ικανό-
τητας, πιστοποιητικών επάρκειας και πιστοποιη-
τικών επικύρωσης (endorsements).

2 Τροποποίηση της υπ’  αρ. 1393/54292/18-5-2017 
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός λεπτομερει-
ών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στην 
καλλιέργεια των Καρπών με Κέλυφος σε εκτέλεση 
του άρθρου 52, του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» 
(Β’ 1887).

3 Τροποποίηση της υπ’  αρ. 1702/43627/21-4-2015 
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός λεπτομε-
ρειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης 
στα πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή σε 
εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (Ε.Κ.) 
1307/2013 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου» (Β’ 855).

4 Υπερωριακή απασχόληση και υπερωριακή εργα-
σία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του 
προσωπικού του Λιμενικού Ταμείου Χανίων για το 
έτος 2021.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2233.1-34/20340/2021 (1)
   Παράταση ισχύος αποδεικτικών ναυτικής ικανό-

τητας, πιστοποιητικών επάρκειας και πιστοποιη-

τικών επικύρωσης (endorsements). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 2 του άρθρου 125 του ν. 4764/2020 «Ρυθ-

μίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις 
συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την 
ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση 
της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς 
τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κα-
τεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 256),

β) του π.δ. 141/2014 «Προϋποθέσεις απόκτησης απο-
δεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιώματα υπηρεσί-
ας στα πλοία και άλλες διατάξεις - Αντικατάσταση προ-
εδρικού διατάγματος 243/1998» (Α’ 232), όπως ισχύει,

γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα» (Α’ 98),

δ) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26),

ε) του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων …. 
και Τουρισμού.» (Α’ 114),

στ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού σύμφωνα με το υπ’ αρ.  
2811.8/20058/2021/19-03-2021 εισηγητικό σημείωμα 
ΓΔΟΥ, αποφασίζουμε:

1) Στο σύνολο των αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας 
και των πιστοποιητικών επάρκειας που έχουν εκδοθεί 
από την αρμόδια ελληνική αρχή, σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της Διεθνούς Σύμβασης «για πρότυπα εκπαίδευ-
σης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών 
των ναυτικών, 1978» (STCW 1978), η οποία κυρώθηκε 
με τον ν. 1314/1983 (Α’ 2), όπως αυτή τροποποιήθηκε, 
και πρόκειται να λήξουν κατά το χρονικό διάστημα από 
01.04.2021 έως 30.9.2021, χορηγείται παράταση ισχύ-
ος έξι (6) μηνών, ανεξαρτήτως εάν έχει χορηγηθεί ήδη 
παράταση. Αντίστοιχη παράταση χορηγείται και στα 
πιστοποιητικά επικύρωσης (endorsements), υπό την 
προϋπόθεση ότι τα αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας 
αλλοδαπής αρχής, τα οποία επικυρώνουν, πρόκειται να 
λήξουν κατά το χρονικό διάστημα του πρώτου εδαφίου.

2) Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από 
01ης.04.2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 22 Μαρτίου 2021

Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

29 Μαρτίου 2021 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1196

14449



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ14450 Τεύχος B’ 1196/29.03.2021

    Αριθμ. 301/80138 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1393/54292/18-5-2017 

υπουργικής απόφασης «Καθορισμός λεπτομε-

ρειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης 

στην καλλιέργεια των Καρπών με Κέλυφος σε 

εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (Ε.Ε.) 

1307/2013 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου» (Β’ 1887). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 2 του άρθρου 62 παρ. α’ του ν. 4235/2014 

«Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρ-
μογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους το-
μείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και 
προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» 
(Α΄ 32), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 
46 του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί συνεταιρισμοί, μορφές 
συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 78),

β) το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», όπως κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 38).

2. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

3. Την υπ’ αρ. 68/8-1-2021 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη Οικονόμου» (Β’ 36).

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 1307/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013, περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες 
ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης 
στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής πολιτικής και για την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 637/2008 και 
του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 73/2009 του Συμβουλίου.

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/2220 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Δεκεμβρίου 
2020 σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών 
διατάξεων για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από το Ευρω-
παϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) τα έτη 2021 
και 2022 και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 
υπ’ αρ. 1305/2013, (ΕΕ) υπ’ αρ. 1306/2013 και (ΕΕ) υπ’ αρ. 
1307/2013 όσον αφορά τους πόρους και την εφαρμογή 
τους τα έτη 2021 και 2022 και του κανονισμού (EE) υπ’ 
αρ.1308/2013 όσον αφορά τους πόρους και την κατανο-
μή αυτής της στήριξης τα έτη 2021 και 2022.

6. Την κοινοποίηση των τροποποιήσεων των εθνικών 
επιλογών της ΚΑΠ στην Ε. Επιτροπή την 19η Φεβρουα-
ρίου 2021, μέσω ISAMM, σύμφωνα με τον Κανονισμό 
(ΕΕ) 2020/2220.

7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση τροποποιείται η υπ’ αρ. 
1393/54292/18-5-2017 υπουργική απόφαση του Υπουρ-
γού και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων (Β’ 1887).

Άρθρο 2
Τροποποίηση της υπ’  αρ. 1393/54292/18-5-2017 

υπουργικής απόφασης (Β’ 1887).
1. Η παρ. 1 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 

2017 ανέρχεται στα 4.000.000 ευρώ, για το έτος 2018 στα 
3.956.934 ευρώ, για το έτος 2019 στα 3.914.336 ευρώ, για 
το έτος 2020 στα 3.914.336 ευρώ και για το έτος 2021 
στα 3.854.643 ευρώ».

2. Το άρθρο 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«Όροι επιλεξιμότητας
Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης στην καλλι-

έργεια των καρπών με κέλυφος είναι οι γεωργοί φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα που καλλιεργούν σε επιλέξιμες εκτά-
σεις τα φυτικά είδη αμυγδαλιά, φουντουκιά, καρυδιά, 
καστανιά και φιστικιά (κελυφωτό φιστίκι), για παραγωγή 
καρπών με κέλυφος.

Ο γεωργός, ο οποίος δεν τηρεί τους όρους επιλεξιμό-
τητας της παρούσας δεν δύναται να λάβει την εν λόγω 
ενίσχυση».

Άρθρο 3 
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από το έτος ενίσχυσης 
2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Μαρτίου 2021

Ο Υπουργός  Ο Υφυπουργός
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΙΒΑΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

Ι

   Αριθμ. 299/80111 (3)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1702/43627/21-4-2015 

υπουργικής απόφασης «Καθορισμός λεπτομε-

ρειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης 

στα πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή σε 

εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (Ε.Κ.) 

1307/2013 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου» (Β’ 855). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 2 του άρθρου 62 παρ. α’ του ν. 4235/2014 

«Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρ-
μογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους το-
μείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και 
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προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» 
(Α΄ 32), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 
46 του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί συνεταιρισμοί, μορφές 
συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 78),

β) το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», όπως κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 38).

2. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

3. Την υπ’ αρ. 68/8-1-2021 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη Οικονόμου» (Β’ 36).

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 1307/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013, περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες 
ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης 
στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής πολιτικής και για την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 637/2008 και 
του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 73/2009 του Συμβουλίου.

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/2220 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Δεκεμβρίου 
2020 σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών 
διατάξεων για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από το Ευρω-
παϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) τα έτη 2021 
και 2022 και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 
υπ’ αρ. 1305/2013, (ΕΕ) υπ’ αρ. 1306/2013 και (ΕΕ) υπ’ αρ.  
1307/2013 όσον αφορά τους πόρους και την εφαρμογή 
τους τα έτη 2021 και 2022 και του κανονισμού (EE) υπ’ αρ. 
1308/2013 όσον αφορά τους πόρους και την κατανομή 
αυτής της στήριξης τα έτη 2021 και 2022.

6. Την κοινοποίηση των τροποποιήσεων των εθνικών 
επιλογών της ΚΑΠ στην Ε. Επιτροπή την 19η Φεβρουα-
ρίου 2021, μέσω ISAMM, σύμφωνα με τον Κανονισμό 
(ΕΕ) 2020/2220.

7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση τροποποιείται η υπ’ αρ. 
1702/43627/21-4-2015 υπουργική απόφαση του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 855).

Άρθρο 2
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1702/43627/21-4-2015 
υπουργικής απόφασης (Β’ 855)

1. Η παρ. 1 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 

2015 ανέρχεται στα 7.000.000€, για το έτος 2016 στα 
6.917.591€, για το έτος 2017 στα 6.835.089€, για το έτος 
2018 στα 6.759.725€, για το έτος 2019 στα 6.684.367€, 
για το έτος 2020 στα 6.684.367€ και για το έτος 2021 
στα 6.582.432€».

2. Το άρθρο 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«Όροι επιλεξιμότητας
Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης στα πρωτε-

ϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή είναι οι γεωργοί, που 
καλλιεργούν κτηνοτροφικά πρωτεϊνούχα καρποδοτικά 
ψυχανθή, όπως αυτά ορίζονται στο παράρτημα της πα-
ρούσας, σε επιλέξιμες εκτάσεις».

Άρθρο 3 
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από το έτος ενίσχυσης 
2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Μαρτίου 2021

Ο Υπουργός  Ο Υφυπουργός

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΙΒΑΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Ι

    Αριθμ. 915 (4)
Υπερωριακή απασχόληση και υπερωριακή ερ-

γασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες 

του προσωπικού του Λιμενικού Ταμείου Χανίων 

για το έτος 2021.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρι-

σης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’143).

β) Το άρ. 20 του ν. 4354/2015«Διαχείριση των μη εξυ-
πηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων» (Α’ 176).

γ) Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’145).

δ) Το β.δ. 14/1939 «Περί Κωδικοποιήσεως των περί 
Λιμενικών Ταμείων Κείμενων Διατάξεων» (Α΄ 24).

2. Το γεγονός ότι για την πραγματοποίηση της υπερω-
ριακής εργασίας προκαλείται ετήσια δαπάνη συνολικού 
ποσού 17.000€ εγγεγραμμένη στον ΚΑΕ 0261 και για την 
πραγματοποίηση υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυρια-
κές και εξαιρέσιμες ημέρες προκαλείται ετήσια δαπάνη 
συνολικού ποσού 15.000,00€ στον ΚΑΕ 0263 του Προϋ-
πολογισμού ΛΤ Χανίων 2021 (ΑΔΑ: 6ΕΑ84653ΠΩ-Κ0Β) - 
2η Ορθή επανάληψη, ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ’ αρ.  
2814.4/7961/01-02-2021 απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής «Έγκριση Προϋπολογισμού 
του Λ.Τ. Χανίων οικ. έτους 2021».

3. Την υπ’ αρ. 2903.19/15/35166/2019/19 απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής «Καθορισμός λειτουργίας της Υπηρεσίας του 
Λιμενικού Ταμείου Νομού Χανίων’» (Β΄ 2616).
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4. Την υπ’ αρ. 36/2021 πράξη της Λιμενικής Επιτροπής 
του Λ.Τ. Χανίων, αποφασίζει:

1. Την έγκριση είκοσι ωρών (20) απογευματινής υπε-
ρωριακής απασχόλησης πέραν του ωραρίου και έως την 
22:00 ανά μήνα και δεκαέξι ωρών (16) για την πραγμα-
τοποίηση υπερωριακής εργασίας κατά τις Kυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες του μήνα, για δεκατέσσερις 
(14) υπάλληλους που υπηρετούν στο Λιμενικό Ταμείο
Ν. Χανίων (μόνιμο και ΙΔΑΧ προσωπικό), με την προβλε-
πόμενη από τον νόμο αμοιβή, προς αντιμετώπιση επο-
χικών, έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών 
από την δημοσίευση της παρούσης έως και 31-12-2021 
και ειδικότερα για:

- Προώθηση και διαχείριση της κρουαζιέρας στο Λ. 
Σούδας και επαφές με Οργανισμούς εντός και εκτός Ελ-
λάδος.

- Ελέγχους καλής εκτέλεσης των συμβάσεων παροχής 
υπηρεσιών από ιδιώτες σε λιμάνια αρμοδιότητάς μας 
καθώς και των προς παραχώρηση χώρων για την εκμε-
τάλλευση των χερσαίων λιμενικών ζωνών.

- Αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών στα διάφορα 
λιμάνια αρμοδιότητας του ΛΤ Χανίων.

- Έλεγχος λειτουργίας του συστήματος ζύγισης με πα-
ράλληλη χρήση καρτών και κερματοδέκτη στο Λ. Σού-
δας, το οποίο εξυπηρετεί τα Ε/Ο πλοία και επαγγελμα-
τικά για την φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων σιδήρου, 
ελαιόλαδου, δημητριακών κ.λπ., έλεγχος κίνησης και 
λειτουργίας Εμπορικού και Επιβατηγού Λιμένα Σούδας.

- Έγκαιρη αποστολή οικονομικών και στατιστικών 
στοιχείων, υποχρεωτική χρήση του προγράμματος Δι-
αύγεια, του μητρώου Συμβάσεων, έγκαιρη ανάρτηση 
ανάληψης δαπανών, αποστολή αρχείων μισθοδοσίας-
κρατήσεων μέσω ΕΑΠ.

- Καταγραφή ενδείξεων μετρητών νερού και ρεύμα-
τος, έλεγχοι Κ.Ο.Κ., τον έλεγχο εφαρμογής της υπ’ αρ. 

8122.1/29/2014/16-7-14 κοινής υπουργικής απόφασης 
(Β’2032) για την είσπραξη λιμενικών τελών σε όλα τα 
λιμάνια και λιμενίσκους που βρίσκονται διάσπαρτα στο 
Νομό καθώς και της εφαρμογής του ν. 2399/1996 για 
τους επιβιβαζόμενους στα Ο/Γ πλοία επιβάτες και οχή-
ματα βάσει του στα λιμάνια Καβονησίου, Παλαιόχωρας, 
Σφακίων και Σούγιας κ.λπ.

- Εκτέλεση συνεχιζόμενων και νέων λιμενικών έργων - 
μελετών.

2. Οι δεκατέσσερις (14) υπάλληλοι που υπηρετούν στο 
Λιμενικό Ταμείο Ν. Χανίων θα εργάζονται υπερωριακά 
έως εκατόν είκοσι (120) ώρες συνολικά/υπάλληλο/εξά-
μηνο για το έτος 2021 έως και ενενήντα έξι (96) ώρες 
συνολικά/υπάλληλο/εξάμηνο για την πραγματοποίηση 
υπερωριακής εργασίας κατά τις Kυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες του μήνα, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα αυξομεί-
ωσης μεταξύ των δύο (2) εξαμήνων μέσα στο έτος και 
μέσα στα όρια των πιστώσεων του προϋπολογισμού του 
Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανιών.

3. Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και βεβαίωση 
της υπερωριακής απασχόλησης για τους υπαλλήλους 
του Διοικητικού και Τεχνικού Τμήματος του Λ.Τ. Χανίων, 
είναι οι προϊστάμενοι των προαναφερόμενων τμημάτων.

4. Η προκαλούμενη δαπάνη που θα προκύψει από τις 
ανωτέρω αιτίες, για το έτος 2021, θα καλυφθεί από τις 
εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΚΑ 0261 «Αποζημίωση 
για υπερωριακή εργασία» και ΚΑ 0263 «Αποζημίωση για 
εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες» του εγκεκριμένου 
Προϋπολογισμού του Λ.Τ. Χανίων οικ. έτους 2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Χανιά, 10 Μαρτίου 2021

Ο Πρόεδρος

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΙΡΙΡΑΚΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02011962903210004*


		2021-03-30T00:37:53+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




