
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 
του Γραφείου Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήμα-
τος.

2 Καθορισμός των διαδικασιών και των λεπτομε-
ρειών αναφορικά με τον έλεγχο και την έγκριση 
των συστημάτων καταγραφής πληροφοριών και 
καταμέτρησης επιβαινόντων σε επιβατηγά πλοία, 
για τη μεταβατική περίοδο.

3 Έγκριση καθορισμού λατομικών περιοχών αδρα-
νών υλικών στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου 
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θρά-
κης.

4 Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων 
ημερών κίνησης εκτός έδρας αιρετών και υπαλ-
λήλων της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - 
Αποχέτευσης Δήμου Αλεξ/πολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α) για 
το έτος 2020.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 15652 ΕΞ 2020 (1)
   Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 

του Γραφείου Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλή-

ματος.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-

ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98/A΄/8 22.4.2005).

2. Τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 17Α του 
ν. 2523/1997 «Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη 
φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 179/
Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 43 παρ.1 του 
ν. 4274/2014, (ΦΕΚ Α΄/147/14.7.2014).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176/Α΄/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμε-
νων δανείων. Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγου-

σες διατάξεις της εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιο-
νομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

4. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (ΦΕΚ Α’ 181).

5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών » (ΦΕΚ 121/τ.Α΄/9-7-2019).

6. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (ΦΕΚ 123/τ.Α΄/17.07.2019).

7. Την 145311ΕΞ2019/19.12.2019 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Κατανομή των πιστώσεων του 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Υπουργεί-
ου Οικονομικών σε επιμέρους ελαχιστοβάθμιους αναλυ-
τικούς λογαριασμούς εξόδων.»

8. Τη με αριθμ. 2/31029ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο της 
Δ/νσης Εισοδηματικής Πολιτικής.

9. Το με αριθ. 9Ε/09.01.2020 έγγραφο της Εισαγγελέ-
ως Οικονομικού Εγκλήματος στο οποίο αναφέρονται οι 
λόγοι για την ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής εργα-
σίας, κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους 2020, λόγω του 
ιδιαίτερα αυξημένου φόρτου εργασίας επί υποθέσεων 
οικονομικών εγκλημάτων.

10. Το με αριθ. 6341ΕΞ2020/20.01.2020 έγγραφο της 
Αυτοτελούς Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργά-
νωσης.

11. Την 10291ΕΞ2020/29.01.2020 απόφαση δέσμευ-
σης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης του 
Υπουργείου Οικονομικών που αφορά απογευματινή υπε-
ρωριακή εργασία υπαλλήλων του Γραφείου Εισαγγελέα 
Οικονομικού Εγκλήματος (ΑΔΑ: 693ΣΗ-ΒΦ7).

12. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί-
ται συνολική δαπάνη οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ευρώ 
(8.600€), η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες 
πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 1023-501-0000000 και λο-
γαριασμού 2120201001 του Υπουργείου Οικονομικών, 
οικονομικού έτους 2020, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπερω-
ριακής εργασίας για έντεκα (11) υπαλλήλους στο Γραφείο 
Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, για το χρονικό δι-
άστημα από τη δημοσίευση της παρούσας σε ΦΕΚ και 
έως 30-06-2020 και για μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες 
συνολικά ο καθένας.

2. Οι ανωτέρω υπάλληλοι δικαιούνται υπερωριακής 
αποζημίωσης, μόνο στην περίπτωση που δεν είναι δικαι-
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ούχοι άλλης υπερωριακής αποζημίωσης από οποιονδή-
ποτε φορέα για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Στην ανωτέρω υπερωριακή εργασία, η οποία θα πραγ-
ματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες, μπορούν να με-
τέχουν και αποσπασμένοι υπάλληλοι εντός του ανωτέρω 
ορίου αριθμού ωρών, που εγκρίνονται με την παρούσα 
απόφαση.

3. Η κατανομή των ωρών, η συγκρότηση του συνεργεί-
ου και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών που 
θα πραγματοποιηθούν θα γίνει με ευθύνη της Εισαγγε-
λέως Οικονομικού Εγκλήματος.

Οι αποφάσεις αυτές θα κοινοποιούνται στην Αυτοτελή 
Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης.

Με την ολοκλήρωση της υπερωριακής εργασίας, η 
εκτέλεση των προαναφερόμενων εργασιών και η πα-
ράδοση του έργου θα βεβαιώνεται εγγράφως στην Αυ-
τοτελή Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, 
με ευθύνη της Εισαγγελέως Οικονομικού Εγκλήματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Aθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2020 

Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Ι

      Αριθμ. 2432.6-8/9292/2020 (2)
Καθορισμός των διαδικασιών και των λεπτομε-
ρειών αναφορικά με τον έλεγχο και την έγκριση 
των συστημάτων καταγραφής πληροφοριών και 
καταμέτρησης επιβαινόντων σε επιβατηγά πλοία, 
για τη μεταβατική περίοδο.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 1 και 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή 

του Κοινοτικού Δικαίου» (Α’ 34),
β) της περ. i του στοιχείου β) της παρ. 1 του άρθρου 11 

του π.δ. 23/1999 «Καταγραφή των ατόμων που ταξιδεύ-
ουν με επιβατηγά πλοία που εκτελούν πλόες προς ή από 
ελληνικούς λιμένες, σύμφωνα με την οδηγία 98/41/Ε.Κ. 
του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1998 και άλλες διατά-
ξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (Α’ 17),

γ) του π.δ. 102/2019 «Τροποποίηση των διατάξεων του 
π.δ. 23/1999…» (Α’ 182),

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

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

στ) 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),

ζ) της 2123/02/2003 απόφασης του Υπουργού Εμπορι-
κής Ναυτιλίας «Καθορισμός τελών διάθεσης αδειών που 
προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (Β’ 102).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 

απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με το υπ’ αρίθμ. 
2811.8/1939/2020/13-01-2020 έγγραφο Γ.Δ.Ο.Υ., απο-
φασίζουμε:

Άρθρο 1
Τεχνικές και Λεπτομερειακές Απαιτήσεις

1. Το ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής πληροφοριών 
για τους επιβαίνοντες και των συστημάτων καταμέτρη-
σης, που καθιερώθηκε με τις διατάξεις του π.δ. 23/1999 
(Α΄ 17), όπως ισχύει, για τη μεταβατική περίοδο μέχρι 
την 19 Δεκεμβρίου 2023 ή την έκδοση απόφασης από 
τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που 
προβλέπεται στο άρθρο 4 του π.δ. 102/2019 (Α’ 182), 
ικανοποιεί τις ακόλουθες, τουλάχιστον, απαιτήσεις:

Α. Για επιβατηγό πλοίο που δεν εκτελεί τακτική γραμ-
μή (ή τακτικές γραμμές) και έχει μεταφορική ικανότητα 
μεγαλύτερη από εκατό (100) επιβάτες:

(1) Διασφαλίζει μέσω κατάλληλης διάταξης (σύστημα 
αδιάλειπτης παροχής τάσης, γεννήτρια, δεύτερο πανο-
μοιότυπο σύστημα κ.λπ.) τη συνεχή λειτουργία του.

(2) Εξασφαλίζει με τη σύνθεση του εξοπλισμού του, 
αποδεκτούς χρόνους απόκρισης σε κάθε φάση λειτουρ-
γίας του.

(3) Διασφαλίζει την προστασία των δεδομένων από 
καταστροφή ή και απώλεια καθώς και από μη εξουσιο-
δοτημένες προσβάσεις ή και αλλοιώσεις.

(4) Προβλέπει εναλλακτική μέθοδο διαχείρισης, που θα 
ενεργοποιείται προσωρινά, όταν ανυπέρβλητοι εξωτερι-
κοί παράγοντες το επιβάλλουν και διασφαλίζει τη συνέχι-
ση της διαδικασίας με την αποκατάσταση λειτουργίας του.

(5) Περιέχει τα εξής, τουλάχιστον, στοιχεία:
(α) Πλήρη στοιχεία του πλοίου (όνομα, σημαία, αριθ-

μός νηολογίου και αριθμό Ι.Μ.Ο.).
(β) Πλήρη στοιχεία του δρομολογίου (σημείο αναχώ-

ρησης, ενδιάμεσοι λιμένες προσέγγισης και λιμένες κα-
τάπλου με χρόνους – ημερομηνίες – ώρες προσέγγισης 
σε κάθε ένα χωριστά).

(γ) Πλήρη στοιχεία της εταιρείας (Επωνυμία, διευθύν-
σεις, τηλέφωνα, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομεί-
ου, τηλεομοιότυπο κ.λπ.).

(δ) Πλήρη στοιχεία (Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τη-
λέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ.) 
του αρμόδιου και του αντικαταστάτη του σε περίπτωση 
απουσίας του, που έχει ορισθεί από την εταιρεία για την 
καταγραφή των στοιχείων των επιβαινόντων, τη διατήρη-
ση, την ανακοίνωση και τη διαβίβαση των πληροφοριών.

(6) Καταγράφει τις ακόλουθες πληροφορίες για όλα τα 
άτομα που επιβαίνουν στο πλοίο σε κάθε συγκεκριμένο 
σκέλος του πλου:

(α) Το επώνυμό τους, 
(β) Το όνομά τους,
(γ) Το φύλο τους (ολογράφως ή με το χαρακτήρα 

Α στην ελληνική ή Μ στην αγγλική για τους άνδρες και 
Θ στην ελληνική ή F στην αγγλική για τις γυναίκες),

(δ) Την ιθαγένειά τους,
(ε) Την ημερομηνία γέννησής τους (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ),
(στ) Πληροφορίες σχετικά με ειδική φροντίδα ή βο-

ήθεια που θα μπορούσε να χρειαστεί ο επιβάτης σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης, εφόσον παρέχεται οικει-
οθελώς από αυτόν.
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(ζ) Τηλέφωνο επικοινωνίας για περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης, εφόσον παρέχεται οικειοθελώς από τον επι-
βάτη.

(7) Εξασφαλίζει ότι οι ανωτέρω πληροφορίες συγκε-
ντρώνονται, διατηρούνται και ανακοινώνονται σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις περί προσωπικών δεδομένων, 
καθώς επίσης και κατά τρόπο ώστε να είναι ανά πάσα 
στιγμή διαθέσιμες στην Αρμόδια Αρχή, περιγράφοντας 
τον τρόπο διαθεσιμότητας των πληροφοριών.

(8) Προβλέπει και εξασφαλίζει τη διαδικασία, τους 
υπεύθυνους και το χρόνο λήψης των πληροφοριών 
και διασφαλίζει τις διαδικασίες ελέγχου εξακρίβωσης 
των πληροφοριών κατά την επιβίβαση των ατόμων στο 
πλοίο.

(9) Εξασφαλίζει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτή-
ρα, που συλλέγονται για τα άτομα που επιβιβάζονται στο 
πλοίο, δεν διατηρούνται περισσότερο από όσο κρίνεται 
αναγκαίο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

(10) Προβλέπει και εξασφαλίζει τη διαδικασία ανα-
κοίνωσης στον πλοίαρχο ή τον κυβερνήτη του πλοίου 
των πληροφοριών που αφορούν σε άτομα που έχουν 
δηλώσει ότι χρειάζονται ειδική φροντίδα ή βοήθεια σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

(11) Εξασφαλίζει ότι οι πληροφορίες καταχωρούνται 
και διαβιβάζονται στην Αρχή κατά τρόπο ώστε να είναι 
ευανάγνωστες και κατανοητές.

(12) Εξασφαλίζει ότι η διαδικασία συλλογής και επιβε-
βαίωσης των πληροφοριών κατά την επιβίβαση των ατό-
μων στο πλοίο δεν δημιουργεί περιττές καθυστερήσεις 
στα άτομα που επιβιβάζονται στο πλοίο ή αποβιβάζονται 
από αυτό.

(13) Εξασφαλίζει την εντός δεκαπέντε (15) λεπτών της 
ώρας, το αργότερο, από τον απόπλου του πλοίου κατα-
χώριση/διαβίβαση των πληροφοριών.

Β. Για επιβατηγό πλοίο που εκτελεί τακτική γραμμή (ή 
τακτικές γραμμές) και έχει μεταφορική ικανότητα μεγα-
λύτερη από εκατό (100) επιβάτες, ικανοποιεί τις απαιτή-
σεις της προηγούμενης υποπαραγράφου Α, πλην αυτής 
του εδαφίου (8), και επιπρόσθετα:

(1) Προβλέπει και εξασφαλίζει τη διαδικασία, τον χρό-
νο και τους υπεύθυνους λήψης των πληροφοριών του 
εδαφίου (6) της προηγούμενης υποπαραγράφου.

(2) Διαθέτει δύο τουλάχιστον ηλεκτρονικά υποσυστή-
ματα εκ των οποίων το ένα είναι το επί ξηράς σύστημα 
καταγραφής της εταιρείας, που χρησιμοποιείται για την 
καταχώριση και τη διατήρηση των πληροφοριών και 
το άλλο επί του πλοίου ως σύστημα για την επιβεβαί-
ωση των πληροφοριών κατά την επιβίβαση των ατό-
μων στο πλοίο (CHECK ΙΝ). Τα υποσυστήματα αυτά, με 
κατάλληλες διατάξεις θα συνδέονται μεταξύ τους ώστε 
να είναι δυνατή η ενημέρωση του συστήματος ξηράς 
με τις απαιτούμενες πληροφορίες. Εναλλακτικά παρέχε-
ται η δυνατότητα ύπαρξης συστημάτων επιβεβαίωσης 
πληροφοριών (CHEK ΙΝ) σε κάθε λιμένα προσέγγισης ή 
μεικτό σύστημα επί του πλοίου και των λιμένων ή άλλο 
ισοδύναμο. Η ύπαρξη πολλών διαφορετικών διαδικα-
σιών συλλογής δεδομένων επιβαινόντων στο ίδιο ή σε 
παρόμοιο δρομολόγιο δεν είναι επιτρεπτή.

2. Το σύστημα καταγραφής πληροφοριών για τους επι-
βαίνοντες που καθιερώθηκε με το π.δ. 23/1999 (Α’ 17), 
όπως ισχύει, για πλοία μεταφορικής ικανότητας μέχρι 

εκατό (100) επιβατών ικανοποιεί τις απαιτήσεις των 
εδαφίων (3), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), και (13) 
της υποπαραγράφου Α της παραγράφου 1 ανωτέρω, 
και σε περίπτωση πλοίου που εκτελεί τακτική γραμμή, 
επιπρόσθετα:

(1) Προβλέπει και εξασφαλίζει τη διαδικασία, το χρό-
νο και τους υπεύθυνους λήψης των πληροφοριών του 
εδαφίου (6) της υποπαραγράφοu Α της παραγράφου 1 
ανωτέρω.

(2) Προβλέπει και εξασφαλίζει τη διαδικασία και τα 
συστήματα επιβεβαίωσης των πληροφοριών κατά την 
επιβίβαση των ατόμων στο πλοίο (CHECK ΙΝ).

(3) Προβλέπει και εξασφαλίζει τη διαδικασία ενημέρω-
σής του για τα άτομα που αποβιβάζονται από το πλοίο 
(CHECK OUT) στις περιπτώσεις που αυτό (το πλοίο) προ-
σεγγίζει σε ενδιάμεσους λιμένες.

3. Στις περιπτώσεις πλοίων των οποίων το σύστημα 
καταγραφής προβλέπει τη χειρόγραφη καταχώριση των 
πληροφοριών για τα άτομα που επιβαίνουν σ’ αυτά, οι 
πληροφορίες καταχωρούνται/καταγράφονται κατά τρό-
πο ώστε να είναι ευανάγνωστες και κατανοητές.

Άρθρο 2
Έλεγχος – Έγκριση Συστημάτων

1. Αρμόδια Αρχή για την παροχή απαλλαγών και πα-
ρεκκλίσεων κατά τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του 
άρθρου 10 του π.δ. 23/1999 (Α’ 17), όπως ισχύει, είναι 
από κοινού οι Διευθύνσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης και Επικοινωνιών (ΔΗΔΕΠ), Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας 
(ΔΑΝ), Επιχειρήσεων (ΔΕΠΙΧ), Θαλάσσιων Συγκοινωνιών 
(ΔΘΣ) και η αρμόδια Διεύθυνση του Κλάδου Επιθεώρη-
σης Πλοίων (ΚΕΠ) του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – 
Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ) του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ). Για την 
έγκριση και το δειγματοληπτικό έλεγχο ορθής λειτουργί-
ας των συστημάτων καταγραφής επιβαινόντων Αρμόδια 
Αρχή είναι η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
και Επικοινωνιών (ΔΗΔΕΠ) του ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ του ΥΝΑΝΠ.

2. Η καταγραφή των στοιχείων του άρθρου 5 του 
π.δ. 23/1999 (Α’ 17) όπως ισχύει, για το προσωπικό των 
κλιμακίων των Αρμόδιων Αρχών που επιβαίνουν στο 
πλοίο για έλεγχο και επιθεωρήσεις, δύναται να διενερ-
γείται και με βάση ειδικό έγγραφο που εκδίδεται για το 
σκοπό αυτό από τη Λιμενική Αρχή λιμένα επιβίβασης.

3. Τα συστήματα καταγραφής που καθιερώνονται σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της παρούσας εγκρίνονται από 
τη ΔΗΔΕΠ μετά από εισηγήσεις/προτάσεις εισηγητών/
επιθεωρητών που ορίζονται για τον σκοπό αυτό από 
τον Διευθυντή ΗΔΕΠ. Για την έγκριση του συστήματος 
υποβάλλεται έγκαιρα αίτηση, με πλήρη περιγραφή της 
λειτουργίας του, από κάθε υπόχρεη εταιρεία. Για όλα τα 
εγκεκριμένα συστήματα καταγραφής, η ΔΗΔΕΠ εκδίδει 
σχετική βεβαίωση πενταετούς ισχύος, η οποία θεωρείται 
κάθε έτος, κατόπιν επιθεώρησης του συστήματος που θα 
λαμβάνει χώρα εντός του τελευταίου διμήνου αντίστοιχα 
από την ημερομηνία αρχικής έκδοσης της βεβαίωσης. Το 
εν λόγω διάστημα δύναται να παραταθεί λόγω υπηρεσια-
κών αναγκών από τον Διευθυντή ΗΔΕΠ, κατόπιν σχετικής 
εισήγησης. Τα έξοδα μετακίνησης των επιθεωρητών, εφ’ 
όσον απαιτηθεί, βαρύνουν τις υπόχρεες εταιρείες. Για 
την τροποποίηση των στοιχείων που αναγράφονται στη 
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βεβαίωση απαιτείται επανέκδοσή της, κατόπιν έγκαιρης 
αίτησης της υπόχρεης εταιρείας.

4. Αρμόδιες Αρχές για την έγκριση και το δειγματο-
ληπτικό έλεγχο ορθής λειτουργίας των συστημάτων 
καταμέτρησης επιβαινόντων είναι τα κατά τόπους αρ-
μόδια Κ.Λ/Χ – Λ/Χ της χώρας, για τα υπόχρεα πλοία που 
δραστηριοποιούνται στην περιοχή αρμοδιότητάς τους, 
καθώς και στην περιοχή αρμοδιότητας των υπαγόμενων 
σε αυτά Λ/Σ και Λ/Τ.

5. Για όλα τα εγκεκριμένα συστήματα καταμέτρησης, 
οι αρμόδιες κατά τόπους Λιμενικές Αρχές εκδίδουν σχε-
τική βεβαίωση πενταετούς ισχύος, η οποία θεωρείται 
κάθε έτος, κατόπιν επιθεώρησης του συστήματος που 
θα λαμβάνει χώρα ένα μήνα πριν έως ένα μήνα μετά 
από την ημερομηνία αρχικής έκδοσης της βεβαίωσης 
αντίστοιχα. Το εν λόγω διάστημα δύναται να παρατα-
θεί λόγω υπηρεσιακών αναγκών από τον αρμόδιο Λι-
μενάρχη, κατόπιν σχετικής εισήγησης. Στην περίπτωση 
που υπόχρεο πλοίο δραστηριοποιείται σε περισσότερες 
από μία περιοχές αρμοδιότητας Κ.Λ/Χ – Λ/Χ κατά το ίδιο 
δρομολόγιο/πλου, η έκδοση βεβαίωση καταμέτρησης 
θα πραγματοποιείται από μία εκ των Αρμοδίων Αρχών, 
κατ΄ επιλογή του υπόχρεου. Για την τροποποίηση των 
στοιχείων που αναγράφονται στη βεβαίωση απαιτείται 
επανέκδοσή της, κατόπιν έγκαιρης αίτησης του ενδια-
φερομένου.

Άρθρο 3
Κατηγορίες και Υποδείγματα Βεβαιώσεων

1. Οι βεβαιώσεις διακρίνονται σε Βεβαίωση Κατα-
γραφής, η οποία εκδίδεται από τη ΔΗΔΕΠ και Βεβαίω-
ση Καταμέτρησης, η οποία εκδίδεται από το αρμόδιο 

Κ.Λ/Χ - Λ/Χ δραστηριοποίησης του πλοίου. Σε περίπτωση 
που το πλοίο δραστηριοποιείται σε γραμμή που είναι 
υπόχρεη σε Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α. ή ο πλοιοκτήτης/εφοπλιστής 
επιθυμεί να έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί σύστημα 
Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α., εκδίδεται από τη ΔΗΔΕΠ Βεβαίωση Κα-
ταγραφής – Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α. ή Βεβαίωση Καταμέτρησης – 
Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α.. Για την έκδοση της Βεβαίωσης Καταμέ-
τρησης – Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α. απαιτείται έκδοση Βεβαίωσης 
Καταμέτρησης από το αρμόδιο Κ.Λ/Χ – Λ/Χ, η οποία θα 
πρέπει να παραμένει σε ισχύ. Σε περίπτωση που το πλοίο 
δεν είναι υπόχρεο σε καταγραφή ή καταμέτρηση επιβαι-
νόντων και ο πλοιοκτήτης/εφοπλιστής επιθυμεί να έχει 
εγκαταστήσει και λειτουργεί σύστημα Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α. εκ-
δίδεται Βεβαίωση Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α., καταβάλλοντας τα τέλη 
που ισχύουν στους αντίστοιχους πλόες που εκτελεί. Τα 
τέλη που καθορίζονται με την 2123/02/2003 απόφαση 
του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Καθορισμός τελών 
διάθεσης αδειών που προβλέπονται από τις κείμενες 
διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εμπορικής 
Ναυτιλίας» (Β’ 102) δύναται να πληρώνονται και με e- 
Παράβολο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

2. Υποδείγματα των αιτήσεων και των βεβαιώσεων 
καθορίζονται με εγκύκλιο της αρμόδιας Διεύθυνσης Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης και Επικοινωνιών του ΥΝΑΝΠ.

Άρθρο 4
Κατάσταση Επιβαινόντων

Κάθε σύστημα καταγραφής επιβατών τηρεί για την 
καταχώριση των πληροφοριών και τη διαβίβασή τους 
στην Αρχή το υπόδειγμα του ακόλουθου Παραρτήματος, 
που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΟΙΟΥ Τηλεομοιότυπο (Fax):
Όνομα: Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-maiI):
Σημαία:
Νηολόγιο: 3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
Αριθμός Ι.Μ.Ο.: (όσα διαθέτουν) Λιμένας εκκίνησης:

Ενδιάμεσοι λιμένες προσέγγισης
2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Λιμένας τελικού προορισμού:
Επωνυμία:
Διεύθυνση: 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΤΟΜΩΝ

 Τηλέφωνο:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ
(SURNAME)

ONOMA 
(NAME)

ΦΥΛΟ
(SEX)

ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
(NATIONALITY)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΓΕΝΝΗΣΗΣ 

(BIRTH DATE)

ΕΠΙΒΑΤΗΣ Ή 
Π Λ Η Ρ Ω Μ Α 
(PASSENGER 
OR CREW)

ΠΑΡΟΧΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑ Ή 

ΒΟΗΘΕΙΑ
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

(REQUIRED 
CARE YES/NO)

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

(CONTACT 
TELEPHONE

No)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
(REMARKS)
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Σε περίπτωση που το σύστημα καταγραφής δεν είναι 
ηλεκτρονικό, τίθεται η υπογραφή του προσώπου που 
έχει ορισθεί ως υπεύθυνος καταγραφής και διαβίβα-
σης των πληροφοριών στην Αρχή.

Βεβαιώνεται η ακρίβεια των ως άνω στοιχείων και πλη-
ροφοριών από τον ............................
…………………….................., που έχει οριστεί από την 
Εταιρεία για τη διαβίβασή τους στην Αρχή.

Άρθρο 5
Εξαιρέσεις

Τα δεδομένα των στοιχείων επιβαινόντων που αντλούνται από εισιτήρια επιβατών τα οποία έχουν εκδοθεί μέσω 
των συστημάτων Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α. μέχρι τη θέση σε ισχύ της παρούσας δύναται να εναρμονίζονται με τα ισχύοντα προ 
της θέσεως σε ισχύ του Π.Δ. 102/2019.

Άρθρο 6
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, η 9014.1/111/1999 απόφαση Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας (Β΄ 998), 
όπως ισχύει, καταργείται.

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 10 Φεβρουαρίου 2020

Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ 

Ι

     Αριθμ. 21887/19 (3) 
Έγκριση καθορισμού λατομικών περιοχών αδρα-

νών υλικών στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου 

της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θρά-

κης.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρ-

χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Το π.δ. 142/2010 (Φ.Ε.Κ. 235/Α΄/27-12-2010) «Ορ-
γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-
Θράκης».

3. Την 8926/31-01-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΙΞΟΡ1Υ-0Β6) απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας- Θράκης «Ορισμός Αναπληρωτή Προϊστα-
μένου του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης και Φυσικών 
Πόρων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, της Δ/νσης 
Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα-
κεδονίας - Θράκης.

4. Την 15342/26-02-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΕΕΟΡ1Υ-ΝΓΗ) από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης «Ανάθεση άσκησης 
καθηκόντων αναπλήρωσης Προϊσταμένου της Γενικής 
Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτι-
κής».

5. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α΄/2015) καθώς και την 14138/15-5-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ250/Υ.Ο.Δ.Δ./

26-5-2017-ΑΔΑ: ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ) για το διορισμό του 
Συντονιστή.

6. Την αριθ. οικ.35748/7-6-2017 ανάθεση άσκησης αρ-
μοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης και παροχή εξουσιο-
δότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντο-
λή Συντονιστή» στους προϊσταμένους των οργανικών 
μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκηση Μακεδονίας – 
Θράκης.

7. Τις διατάξεις του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α΄/2018) «Ρυθ-
μίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθ-
μίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής 
και άλλες διατάξεις» και ιδιαίτερα την παρ.2 και την παρ.4 
του άρθρου 46.

8. Την 92/2019 (ΑΔΑ:ΩΑΩΝ7ΛΒ-Κ4Β) απόφαση της Τα-
κτικής Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανα-
τολικής Μακεδονίας και Θράκης, αναφορικά «με την ανε-
πάρκεια αδρανών υλικών, λόγω απουσίας καθορισμένων 
λατομικών περιοχών στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου 
και την υποβολή εισήγησης από τον Περιφερειάρχη 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προς τον Συντο-
νιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 
Θράκης για τον καθορισμό λατομικών περιοχών στο βό-
ρειο και κεντρικό τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας 
Έβρου».

9. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 3121/10-10-2019 (Δ/νση Ανάπτυ-
ξης Π.Ε. Έβρου) εισήγηση του Περιφερειάρχη Ανατολικής 
Μακεδονίας - Θράκης προς τον Συντονιστή της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, «για την 
έκδοση εγκριτικής απόφασης σχετικά με τον καθορισμό 
λατομικών περιοχών αδρανών υλικών στην Περιφερεια-
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κή Ενότητα Έβρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
46 του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5Α΄/2018)», αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τον καθορισμό λατομικών περιοχών αδρα-
νών υλικών στο βόρειο και κεντρικό τμήμα της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Έβρου, της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας - Θράκης σύμφωνα με την παρ.2 και παρ.4 
του άρθρου 46 του ν. 4512/2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Καβάλα,6 Φεβρουαρίου 2020

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
Ι

      Αριθμ. 719  (4)
Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων 

ημερών κίνησης εκτός έδρας αιρετών και υπαλ-

λήλων της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - 

Αποχέτευσης Δήμου Αλεξ/πολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α) για 

το έτος 2020.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»(ΦΕΚ 87 Α΄/ 
07-06-2010)», όπως ισχύουν.

2. Το άρθρο 24 του π.δ. 142/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης» 
(ΦΕΚ 235 Α’/27-12-2010).

3. Τις διατάξεις του αρ. 3 της υποπαραγράφου Δ9 της 
παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α΄/

14-08-2015) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Κύρωση του 
Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευ-
ρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για 
την υλοποίηση της Συμφωνίας  Χρηματοδότησης», όπως 
αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 36 παρ. 
2 του ν. 4484/2017 (ΦΕΚ 110/τ.Α’/2017).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28 Α του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α΄/2015) καθώς και την 14138/15-5-2017 (ΦΕΚ 
250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/26-5-2017 ΑΔΑ: ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ) από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών για το διορισμό του 
Συντονιστή της Α.Δ.Μ.Θ.

5. Τις διατάξεις του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α΄/ 
28.6.2006) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως, και λοιπές διατάξεις».

6. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 90 του 
π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α’) «Κωδικοποίηση της νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που 
αφορούν τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν οι 
κανονιστικές διοικητικές πράξεις».

7. Το αριθμ. 99/15-01-2020 έγγραφο της Δημοτικής 
Επιχείρησης Ύδρευσης –Αποχέτευσης Δήμου Αλεξ/πο-
λης (Δ.Ε.Υ.Α.Α), με το οποίο υποβλήθηκε αίτημα για τον 
καθορισμό του ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών 
κίνησης εκτός έδρας των αιρετών και των υπαλλήλων 
του, για το έτος 2020.

8. Την αριθ. 90/13-1-2020 βεβαίωση της Δ/κής και 
Οικονομικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α Αλεξ/πολης,  περί 
ύπαρξης πιστώσεων για τις δαπάνες μετακίνησης των 
κατωτέρω, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων κατ’ 
έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας αιρετών και υπαλ-
λήλων της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης –Αποχέ-
τευσης Δήμου Αλεξ/πολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α), για το έτος 2020 
ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α/Α ΘΕΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ. ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ 
ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΤ’ 

ΕΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

1 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 60 1

2 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 60 1

3 ΜΕΛΗ Δ.Σ. 30 9

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ 
ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΤ’ 

ΕΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

1 ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΣ 60 1

2 ΤΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 20 1

3 ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 20 1
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ 
ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΤ’ 

ΕΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

1 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ 60 1

2 ΔΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 30 1

3 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ 40 1

4 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΑΣ 20 1

5 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Η/Υ 20 1

6 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 20 1

7 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ 20 2

8 ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ 20 1

9 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ 20 1

10 ΔΕ ΣΗΜΕΙΩΤΗΣ 20 1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ 
ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΤ’ 

ΕΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

1 ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ 40 2

2 ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 40 1

3 ΤΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 10 1

6 ΔΕ ΕΡΓΑΤΗΣ 10 4

7 ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ 10 4

8 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟΣ 10 1

9 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΧΩΜΑΤ. ΚΑΙ ΑΝΥΨ. 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 10 2

10 ΥΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΧΩΜΑΤ. ΚΑΙ ΑΝΥΨ. 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 10 1

12 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ 20 2

11 ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 20 1

12 ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ 60 2

13 ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ 20 1

14 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ -ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 20 2

15 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ 20 3

16 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ 10 1
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18 ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΥ 10 1

19 ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ 40 1

20 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 40 1

21 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ 10 3

22 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 10 4

23 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Η/Υ 10 1

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ - ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ 
ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΤ’ 

ΕΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

1 ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΣ 60 1

2 ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 40 1

3 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 40 1

4 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ 10 1

5 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 10 1

6 ΥΕ ΒΟΗΘΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗ 10 1

Στον  προϋπολογισμό οικ έτους 2020 της Δ.Ε.Υ.Α Αλεξανδρούπολης υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στους 
παρακάτω κωδικούς:

• Κ.Α. 64.01.0000 με 7.000,00 €
• Κ.Α. 63.98.0800 με 2.040,00 €
• Κ.Α 64.01.000 με 1.500,00€
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Κομοτηνή, 7 Φεβρουαρίου 2020 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02005181902200008*
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