
ΠΕΡΙΕ ΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Μείωση των υπέρ των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε., 
Λιμενικών Ταμείων, Δημοτικών Λιμενικών Ταμεί-
ων και Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων ανταπο-
δοτικών δικαιωμάτων.

2 Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβα-
ση στον YUSUF (επίθ.) RIZWAN (ον.) του ALLAH 
BAKHSH.

3 Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ με-
ρικής απασχόλησης του Δημοτικού Οργανισμού 
Πολιτισμού-Αθλητισμού Ρόδου.

4 Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ με-
ρικής απασχόλησης του Δημοτικού Οργανισμού 
Πολιτισμού-Αθλητισμού Ρόδου.

5 Διαπίστωση ανάγκης για υπερωριακή απασχό-
ληση, καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με 
αμοιβή για υπαλλήλους της Διεύθυνσης Διοικη-
τικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας 
Τρικάλων Περιφέρειας Θεσσαλίας, για το Β’ εξά-
μηνο του έτους 2020.

6 Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας της Δημοτικής 
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Δέλ-
τα καθώς και λειτουργία τις Κυριακές και εξαιρέσι-
μες ημέρες.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

7 Διόρθωση σφαλμάτων στην υπ’ αρ. 90577/Ν4/
10-7-2020 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων:

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 3113.11/46794/20 (1)
Μείωση των υπέρ των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε., 

Λιμενικών Ταμείων, Δημοτικών Λιμενικών Ταμεί-

ων και Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων ανταπο-

δοτικών δικαιωμάτων. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου εξηκοστού έκτου της από 13-04-2020 

Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και 
άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’84), το οποίο κυρώ-
θηκε με το άρθρο 1 του ν.4690/2020 (Α’104),

β) της παρ. 11 του άρθρου 28 του ν.2738/1999 «Συλλο-
γικές Διαπραγματεύσεις στην Δημόσια Διοίκηση, μονι-
μοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες 
διατάξεις» (Α’180),

γ) του ν.2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις 
θαλάσσιες ενδομεταφορές - Σύσταση Γενικής Γραμματεί-
ας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή Λιμενι-
κών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» 
(Α’145), όπως ισχύει,

δ) του άρθρου 51 του ν.4150/2013 «Ανασυγκρότηση 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατά-
ξεις» (Α’102),

ε) της παρ.8 του άρθρου 140 του ν.4504/2017 «Διά 
βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής... θέματα πολιτικού προσωπικού, 
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συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες 
διατάξεις» (Α’184),

στ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133),

ζ) της παρ.7 του άρθρου 20 του β.δ. της 14/19/1/1939 
«Περί κωδικοποιήσεως των περί λιμενικών Ταμείων κει-
μένων διατάξεων» (Α’24), όπως ισχύει,

η) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α’98),

θ) του π.δ. 70/2015 «... Ανασύσταση του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής...» (Α’ 114),

ι) της παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη 
υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’145), όπως ισχύει,

ια) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτε-
ρικών» (Α’180), όπως ισχύει,

ιβ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Α’181), όπως ισχύει,

ιγ) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλί-
ας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’26), όπως ισχύει,

ιδ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’119),

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

ιστ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητι-
κών Τομέων Υπουργείων» (Α’123),

ιζ) της απόφασης υπ’ αρ. 340/18-7-2019 «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο 
Σκυλακάκη» (Β’ 3051),

ιη) της υπ’ αρ. 3422.27/31/02/22-11-2002 κοινής υπουρ-
γικής απόφασης «Μειώσεις - απαλλαγές καταβολής λι-
μενικών δικαιωμάτων Ε/Γ, Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων σύμβασης 
ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας και έκτακτης δρομολό-
γησης» (Β’1523),

ιθ) της υπ’ αρ. 8122.1/03/04/03-02-2004 κοινής υπουρ-
γικής απόφασης «Αναπροσδιορισμός δικαιωμάτων Λι-
μενικών Ταμείων και Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων» 
(Β’310), όπως ισχύει,

κ) των υπ’ αρ.3113.11/63645/2017/06-09-2017 
(Β’3268), υπ’ αρ. 1692/14/26-05-2014 (Β’1402), υπ’ αρ. 
3113.11/40363/2018/31-05-2018 (Β’2147), υπ’ αρ. 16932/
ΕΓΔΕΚΟ1777/18-04-2007 (Β’654), υπ’ αρ. 8122.1/50/2014/ 
06-10-2014 (Β’2747), υπ’ αρ. 8122.1/51/2014/06-10-2014 
(Β’2749), υπ’ αρ. 36696/ ΕΓΔΕΚΟ1506/25-08-2011 (Β’1882), 
υπ’ αρ. 3113.11/52541/2018/10-07-2018 (Β’3402), υπ’ 
αρ. 8122.1/49/2014/06-10-2014 (Β’2746-Διορθ.σφαλμ. 
Β’2467/2015), υπ’ αρ. 48058/ΕΓΔΕΚΟ1680/21-10-2008 
(Β’2204) και υπ’ αρ. 3113.11/31093/2016/11-04-2016 
(Β’1093) κοινών υπουργικών αποφάσεων.

2. Την ανάγκη αντιμετώπισης των οικονομικών συνε-
πειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

3. Την υπ’ αρ. 2814.2/24927/2020/28-04-2020 εισήγη-
ση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

4. Την υπ’ αρ. ΓΔΟΤΑΑΠ/2020/19/27-5-2020 Εισήγηση 
του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Εσωτερικών.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού Π/Υ ή του 
Π/Υ φορέων Γενικής Κυβέρνησης, αποφασίζουμε:

1. Στην περίπτωση των Λιμενικών Ταμείων (ΛΤ), 
Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων (ΔΛΤ) και Δημοτι-
κών Λιμενικών Γραφείων (ΔΛΓ), η μείωση σε πο-
σοστό 20%, για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και 
Μάιο 2020, των πάσης φύσεως ανταποδοτικών 
δικαιωμάτων προσόρμισης, παραβολής/πλεύρι-
σης, πρυμνοδέτησης και ελλιμενισμού, αφορά όλα 
τα πλοία/πλωτά ναυπηγήματα και επαγγελματικά 
αλιευτικά σκάφη, πλην κρουαζιερόπλοιων, όπως 
αυτά έχουν καθοριστεί με την υπ’ αρ. 8122.1/03/04/ 
03-02-2004 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας 
και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας (Β’310).

2. Στην περίπτωση των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. (ΟΛ 
ΑΕ), η πλειοψηφία του Μετοχικού Κεφαλαίου των οποίων 
ανήκει άμεσα ή έμμεσα στο Ελληνικό Δημόσιο, η μείωση 
της παραγράφου 1 εφαρμόζεται επί των ανταποδοτικών 
δικαιωμάτων των αντιστοίχων κατηγοριών πλοίων/πλω-
τών ναυπηγημάτων και επαγγελματικών αλιευτικών σκα-
φών, πλην κρουαζιερόπλοιων, όπως αυτά έχουν εγκριθεί 
με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις της παρ. 1(κ) του 
προοιμίου της παρούσας.

3. Καταβληθέν ποσό που υπερβαίνει το ύψος των 
ανταποδοτικών δικαιωμάτων πλοίων/πλωτών ναυπηγη-
μάτων (πλην κρουαζιερόπλοιων) για τους μήνες Μάρτιο, 
Απρίλιο και Μάιο 2020, όπως ορίζονται στις παρ. 1 και 2 
της παρούσας, συμψηφίζεται ή επιστρέφεται, κατά την 
ακόλουθη διαδικασία:

α) Στην περίπτωση πλοίων/πλωτών ναυπηγημάτων, 
πλην κρουαζιερόπλοιων, η διαφορά που προκύπτει από 
τη μείωση των ανταποδοτικών λιμενικών δικαιωμάτων 
των παρ. 1 και 2 της παρούσας, για τους μήνες Μάρτιο 
και Απρίλιο 2020, συμψηφίζεται υποχρεωτικά από τους 
ΟΛ ΑΕ ή τις Λιμενικές Αρχές για τα ΛΤ, ΔΛΤ και ΔΛΓ, κατά 
τη βεβαίωση και είσπραξη των ανταποδοτικών τελών 
ενός εκ των επόμενων μηνών έως το Νοέμβριο 2020.

β) Στην περίπτωση που πλοία/πλωτά ναυπηγήματα, 
πλην κρουαζιερόπλοιων, που έχουν καταβάλει λιμενικά 
δικαιώματα για το μήνα Μάρτιο ή το μήνα Απρίλιο και 
δεν έκαναν ή δεν θα κάνουν χρήση των λιμενικών εγκα-
ταστάσεων (προσόρμιση, παραβολή, πρυμνοδέτηση, 
ελλιμενισμός) σε λιμένες αρμοδιότητας των φορέων 
διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων της παρούσας, 
κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2020 ή Μάιο 2020, 
αντίστοιχα, ώστε να είναι δυνατός ο συμψηφισμός της 
προηγούμενης παραγράφου, η διαφορά επιστρέφεται 
κατόπιν αίτησης του υπόχρεου (πλοιοκτήτη ή εφοπλι-
στή ή ναυτικού πράκτορα) η οποία κατατίθεται προς 
έλεγχο, είτε στον Οργανισμό Λιμένα Α.Ε., είτε στη Λι-
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μενική Αρχή για τα ΛΤ, ΔΛΤ και ΔΛΓ, το αργότερο έως 
τις 30-11-2020 και θα περιλαμβάνει το όνομα και τα 
στοιχεία του πλοίου/πλωτού ναυπηγήματος, το απο-
δεικτικό πληρωμής, το ΑΦΜ της πλοιοκτήτριας εται-
ρείας και τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού του 
δικαιούχου της επιστροφής.

4. Σε περίπτωση που υπόχρεοι ιδιοκτήτες επαγγελμα-
τικών αλιευτικών σκαφών έχουν προκαταβάλει μηνιαία, 
εξαμηνιαία ή ετήσια δικαιώματα προσόρμισης, πρυμνο-
δέτησης και παραβολής/πλεύρισης, η μείωση των παρ. 1 
και 2 της παρούσας, εφαρμόζεται επιπλέον των εκάστοτε 
προβλεπόμενων εκπτώσεων, όπως αυτές ορίζονται στις 
ανωτέρω υπό στοιχείο 1(ιθ’) και (κ’) του προοιμίου της 
παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης και αναλογικά 
για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020.

5. Στην περίπτωση επαγγελματικών αλιευτικών σκα-
φών που ελλιμενίζονται μόνιμα σε λιμένα αρμοδιότητας 
των φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων της 
παρούσας, οι ΟΛ ΑΕ ή οι Λιμενικές Αρχές για τα ΛΤ, ΔΛΤ 
και ΔΛΓ, πραγματοποιούν συμψηφισμό της διαφοράς με 
τη βεβαίωση και είσπραξη των ανταποδοτικών τελών 
του μηνός Ιουνίου 2020 ή με την τυχόν νέα εξαμηνιαία 
ή ετήσια προκαταβολή εκ μέρους των υπόχρεων.

6. Η μείωση των παρ.1 και 2 της παρούσας, εφαρμό-
ζεται επιπλέον της μείωσης των υπέρ των Οργανισμών 
Λιμένων Α.Ε. και Λιμενικών Ταμείων, προβλεπόμενων 
λιμενικών δικαιωμάτων προσόρμισης-παραβολής ή 
πρυμνοδέτησης της παρ. 1 της υπ’ αρ. 3422.27/31/02/ 
22-11-2002 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας 
και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας (Β’ 1523), για 
τα πάσης φύσεως Ε/Γ, Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων που εκτελούν δρο-
μολόγια μεταξύ ελληνικών λιμένων του άρθρου ογδόου 
παρ.5 του ν.2932/2001 (Α’145) και χορηγείται κατά τη 
διαδικασία που η εν λόγω κοινή υπουργική απόφαση 
προβλέπει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 20 Ιουλίου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομικών Εσωτερικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ   

 Ι 

(2)
 Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβα-

ση στον YUSUF (επίθ.) RIZWAN (ον.) του ALLAH 

BAKHSH.   

 Δυνάμει της υπ’ αρ. 121/2019/20-07-2020 (MRN: 
20GRYK13020000168-7) καταλογιστικής πράξης της Προ-

ϊσταμένης του Τελωνείου Αλεξανδρούπολης που δημο-
σιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ. 5 ν. 2960/2001 
«Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» επιβλήθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 142 παρ. 1 και του 
άρθρου 137 Α παράγραφος 1 περίπτωση α σε βάρος 
του YUSUF (επιθ.) RIZWAN (ον.) του ALLAH BAKHSH και 
της NAZIRA γεν. 01/01/1990, στο Πακιστάν, με Α.Φ.Μ. 
172272243 Δ.Ο.Υ. Αγίου Νικολάου και κάτοχο του υπ’ αρ. 
674664 Δελτίο αιτούντος Διεθνή Προστασία (αρ.υποθ. 
123487 αρ.φακ.05/000360331) κάτοικο Στόμιο τκ 72200 
Ιεράπετρα και ήδη αγνώστου διαμονής, πρόστιμο ποσού 
πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€) πλέον τ.χ. και ΟΓΑ. για 
κατοχή και κυκλοφορία κοινοτικού οχήματος μάρκας 
BMW 320D, με αριθμό κυκλοφορίας CA5953TC Βουλγα-
ρικών Αρχών, με αριθμό πλαισίου WBAAL71030FM30134 
και κυβισμό 1951 κυβικά εκατοστά. Ο καταλογιζόμε-
νος μπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά της παρούσας 
στο αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο σύμφωνα με τις 
οικίες διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας 
(ν. 2717/1999). Σύμφωνα με το άρθρο 137Γ παράγραφος 1 
του Τελωνειακού Κώδικα, η απόδοση των δεσμευθέντων 
οχημάτων γίνεται μετά από την καταβολή των οφειλό-
μενων προστίμων και τυχόν άλλων προβλεπόμενων 
επιβαρύνσεων. Αν το όχημα δεν παραληφθεί μέσα σε 
τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία η 
καταλογιστική πράξη επιβολής των προστίμων κατέστη 
οριστική, περιέρχεται αυτοδικαίως στην κυριότητα του 
Δημοσίου και διαγράφεται το σύνολο του επιβληθέντος 
προστίμου. Το όχημα περιέρχεται αμέσως στην κυριότη-
τα του Δημοσίου, χωρίς να επιβάλλονται τα πρόστιμα, 
αν ο ενδιαφερόμενος παραιτηθεί των ενδίκων μέσων και 
δηλώσει ότι εγκαταλείπει το όχημα υπέρ του Ελληνικού 
Δημοσίου. 

 Η Προϊστάμενη του Τελωνείου 

ΧΡΥΣΗ ΜΠΕΝΑΖΗ   

 Ι 

(3)
 Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ με-

ρικής απασχόλησης του Δημοτικού Οργανισμού 

Πολιτισμού-Αθλητισμού Ρόδου. 

 Με την υπ’ αρ. 35/20.05.2020 απόφαση του Διοικη-
τικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτι-
σμού- Αθλητισμού Ρόδου (Δ.Ο.Π.Α.Ρ.), που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1 του 
ν. 4368/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 87 
του ν. 4483/2017, κατόπιν της υπ’ αρ. 1040/13.03.2020 
αίτησης της Γεωργίας Χρυσαυγή του Παναγιώτη, της υπ’ 
αρ. 2015/17.07.2020 βεβαίωσης του Δ.Ο.Π.Α.Ρ., περί μη 
ύπαρξης ενεργών συμβάσεων έκτακτου προσωπικού 
ειδικότητας ΤΕ Μουσικών στον Οργανισμό και της υπ’ 
αρ. 30522/20.07.2020 απόφασης έγκρισης νομιμότητας 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, αυξάνεται το 
ωράριο εργασίας της υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδι-
ωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ως εξής:


