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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Aριθμ. 20555 (1)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, πέραν 

του κανονικού ωραρίου, για τρεις (3) υπαλλήλους 
που εργάζονται στο γραφείο του Γενικού Διευθυ−
ντή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, ο οποίος ασκεί καθήκο−
ντα Γενικού Γραμματέα, για το β΄ εξάμηνο του 2015.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 4 και 20 του N. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/

Α΄/27.10.2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μι−
σθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες 
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015», όπως τροπο−
ποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 45 του N. 4071/2012 
(ΦΕΚ 85/Α΄/11.4.2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, 
την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Εν−
σωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 176 του Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ 107/Α΄/5.5.2014) 
«Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυ−
μάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων 
και επιχειρήσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/
ΕΕ), κατάργηση του N. 3601/2007 και άλλες διατάξεις».

β) των άρθρων 6 και 283 παρ. 4 του N. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87/Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλ−
λικράτης».

γ) του Π.δ/τος 139/2010 (ΦΕΚ 232/Α΄/27.12.2010) «Οργα−
νισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
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γ) του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν. 1756/1988 «Κώδικας 
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών 
Λειτουργών» (ΦΕΚ Α΄ 35), όπως συμπληρώθηκε με το 
άρθρο 2 του Ν. 3472/2006 (ΦΕΚ Α΄ 135) και

δ) του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β΄ του Ν. 3469/2006 «Εθνι−
κό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 131).

2) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 8960/15.6.2015 έγγραφο της 
Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, το υπ’ αριθμ. 
πρωτ. ΓΠ 8393/3.7.2015 έγγραφο του Διοικητικού Εφε−
τείου Θεσσαλονίκης, το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1735/12.6.2015 
έγγραφο του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και το υπ’ 
αριθμ. πρωτ. 2814/10.6.2015 έγγραφο της Εισαγγελίας 
Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

3) Την ανάγκη σύστασης και συγκρότησης της εν θέ−
ματι ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής.

4) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:

Ι) Τη σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευ−
αστικής επιτροπής με αντικείμενο την κατάρτιση σχε−
δίου νόμου για τα φορολογικά εγκλήματα και ιδίως για 
τη λαθρεμπορία και τα χρέη στο Δημόσιο, τη σύνταξη 
της σχετικής αιτιολογικής έκθεσης και της έκθεσης 
αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων.

Η ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή αποτελείται 
από τους:

1. Μαρία Καϊάφα−Γκμπάντι του Δημητρίου, Καθηγή−
τρια Ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου της Νομικής Σχολής 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ως 
Πρόεδρο,

2. Ιωάννη Συμεωνίδη του Λαζάρου, Εφέτη Δ.Δ. Θεσ−
σαλονίκης, Καθηγητή Διοικητικού Δικαίου της Νομικής 
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο−
νίκης,

3. Νικόλαο Καλλίδη του Σταύρου, Αντεισαγγελέα Εφε−
τών Θεσσαλονίκης, μέλος της Ένωσης Εισαγγελέων 
Ελλάδος,

4. Βασιλική Ζώτου του Αστεριού, Πρωτοδίκη Θεσσα−
λονίκης,

5. Βασίλειο Αδάμπα του Ιάσονα, Αντεισαγγελέα Πρω−
τοδικών Θεσσαλονίκης, μέλος της Ένωσης Εισαγγελέων 
Ελλάδος,

6. Αδάμ Παπαδαμάκη του Χρήστου, Καθηγητή Ου−
σιαστικού Ποινικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δικηγόρο 
Θεσσαλονίκης,

7. Θεόδωρο Παπακυριάκου του Κυριάκου, Επίκουρο 
Καθηγητή Ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου της Νομικής 
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί−
κης, Δικηγόρο Θεσσαλονίκης,

8. Δημήτριο Συμεωνίδη του Γεωργίου, Επίκουρο Κα−
θηγητή Ποινικής Δικονομίας της Νομικής Σχολής του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Δικηγόρο Θεσ−
σαλονίκης,

9. Άννα Αποστολίδου του Βασιλείου, Επίκουρη Κα−
θηγήτρια Ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου της Νομικής 
Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Δι−
κηγόρο Ροδόπης,

10. Όλγα Τσόλκα του Βασιλείου, Επίκουρη Καθηγήτρια 
Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας του Τμήμα−
τος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών 
του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών 
Επιστημών, Δικηγόρος Αθηνών και

11. Σπυρίδωνα Κωνσταντόπουλο του Δημητρίου, Δικη−
γόρο Θεσσαλονίκης, ως μέλη.

Χρέη γραμματέα της ανωτέρω ειδικής νομοπαρασκευ−
αστικής επιτροπής θα εκτελεί ο Χρήστος Λαμπάκης 
του Δημητρίου, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης, Υποψήφιος 
Διδάκτωρ Ποινικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή θα συνεδριά−
ζει στη Θεσσαλονίκη και οφείλει να περατώσει το έργο 
της έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015.

II) Στην Πρόεδρο, τα μέλη και τον εκτελούντα χρέη 
γραμματέα της ανωτέρω ειδικής νομοπαρασκευαστικής 
επιτροπής ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Ιουλίου 2015 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. 244925/4756 (7)
Υλικά και μέσα που πρέπει να διαθέτουν οι θαλάσσι−

ες λουτρικές εγκαταστάσεις εντός των διοικητικών 
ορίων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για 
την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης της θά−
λασσας μικρής έκτασης.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτε−

κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει σήμερα.

2. Το Π.δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226 Α΄/27.12.2010) «Οργανι−
σμός Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως ισχύει 
σήμερα.

3. Το αρ. (5), παρ. (4) και αρ. 13 παρ (1) του Ν. 743/1977 
(ΦΕΚ 319 Α΄) όπως κωδικοποιήθηκε με το Π.δ. 55/1998 
(ΦΕΚ 58 Α΄) «Προστασία του θαλάσσιου Περιβάλλοντος» 
και ισχύει σήμερα.

4. Το αρ. (1), παρ. (10γ) του Π.δ. 347/1986 (ΦΕΚ 154 
Α΄/6.10.1986), όπως ισχύει σήμερα.

5. Την κοινή υπουργική απόφαση 1218.91/1997 (ΦΕΚ 951 
Β΄) «Όροι και προϋποθέσεις για την αποδοχή απορρο−
φητικών υλικών στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο τα οποία 
χρησιμοποιούνται για τον περιορισμό ή την εξουδετέ−
ρωση της ρύπανσης της θάλασσας από πετρελαιοειδή».

6. Την υπουργική απόφαση 3221.2/1/1999 (ΦΕΚ 76 Β΄) 
«Όροι και προϋποθέσεις αποδοχής πλωτών φραγμάτων 
στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο για την αντιμετώπιση 
περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας από πετρελαι−
οειδή».

7. Το Π.δ. 11/2002 (ΦΕΚ 6 Α΄) «Εθνικό Σχέδιο Έκτακτης 
Ανάγκης για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης 
από πετρέλαιο και άλλες επιβλαβείς ουσίες».

8. Την κοινή υπουργική απόφαση 513.12/13/118β/11.1.2013 
(ΦΕΚ 35 Β΄) «Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυ−
πηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαία 
Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) έντεκα (11) διοικητικών δι−
αδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτο−
φυλακής σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3844/2010 
(Α΄ 63) κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ ...».
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9. Την υπ’ αριθμ. ΕΣ 42706/1988 (ΦΕΚ 35 Β΄/20.1.1988) 
Διανομαρχιακή απόφαση «Υλικά και μέσα που πρέπει 
να διαθέτουν οι θαλάσσιες λουτρικές εγκαταστάσεις 
για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης της θά−
λασσας, περιορισμένης έκτασης».

10. Την υπ’ αριθμ. 639/22.12.2005 απόφαση Γ.Γ. Π.Κ.Μ. 
«Έγκριση Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στε−
ρεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Κεντρικής Μα−
κεδονίας».

11. Το υπ’ αριθμ. 532.2−02/2015/13.5.2015 έγγραφο του 
Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης (Τομέας ΛΑ./
Γραφείο Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος), 

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τα αναγκαία υλικά και μέσα που πρέπει 
να διαθέτουν οι θαλάσσιες λουτρικές εγκαταστάσεις 
εντός των ορίων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο−
νίας, για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης της 
θάλασσας μικρής έκτασης, ως ακολούθως:

1. Ικανό έκταμα πλωτού φράγματος εγκεκριμένου τύ−
που σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 3221.2/1/1999 
(ΦΕΚ 76 Β΄).

2. Λέμβο για τη συλλογή τυχόν αντικειμένων που επι−
πλέουν. Μπορεί να χρησιμοποιείται και για την παροχή 
βοήθειας σε λουόμενους που κινδυνεύουν, εφόσον είναι 
κατάλληλη για το σκοπό αυτό (μηχανοκίνητη, εξοπλι−
σμένη με σωστικά μέσα κλπ).

3. Διάφορα εργαλεία για τον καθαρισμό της ακτής 
και της θάλασσας (απόχες, συρμάτινο δίχτυ, φτυάρια, 

τσουγκράνες, κάδοι απορριμμάτων, κλπ) σε επαρκή 
ποσότητα. Ειδικά για τους κάδους απορριμμάτων, οι 
λουτρικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να διαθέτουν ελά−
χιστη συνολική χωρητικότητα κάδων 1.100 It ανά 100 m 
μήκος ακτής και να εφαρμόζεται πρόγραμμα διαλογής 
στην πηγή σύμφωνα με το εκάστοτε εγκεκριμένο Περι−
φερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣ.Δ.Α.).

4. Επαρκής ποσότητα απορροφητικών υλικών σε πε−
ρίπτωση εκδήλωσης περιστατικού ρύπανσης της θά−
λασσας από πετρελαιοειδή. Τα απορροφητικά υλικά 
να είναι σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση  
1218.91/1997 (ΦΕΚ 951 Β΄).

Για την έναρξη λειτουργία θαλάσσιας λουτρικής εγκα−
τάστασης στα πλαίσια εφαρμογής της κοινής υπουργι−
κής απόφασης 513.12/13/118β/11.1.2013 θα εφαρμόζονται 
οι διατάξεις της παρούσας απόφασης.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει 2 μήνες μετά 
τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Από την ίδια ημερομηνία παύει να ισχύει η υπ’ αριθμ. 
ΕΣ 42706 (ΦΕΚ 35 Β΄/20.1.1988) Διανομαρχιακή απόφα−
ση για τα όρια που αφορά την Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 20 Ιουλίου 2015

Ο Περιφερειάρχης
 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ  




