
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Παράταση ισχύος της 3511.1/22/2004/8-12-2004 
(Β΄  1894) απόφασης του Υπουργού Εμπορικής 
Ναυτιλίας περί καθορισμού σύνθεσης πληρώ-
ματος των Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων της γραμμής ΡΙΟΥ-
ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ.

2 Τύπος πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975, που 
αφορά την εκμετάλλευση πλοίων από 1-1-2020 
και μετά.

3 Καθιέρωση απασχόλησης προς συμπλήρωση 
εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας στο προ-
σωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου 
Κω, για το ημερολογιακό έτος 2020.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

      Αριθμ. 2241.2/24168/2020 (1)
Παράταση ισχύος της 3511.1/22/2004/8-12-2004 

(Β΄ 1894) απόφασης του Υπουργού Εμπορικής 

Ναυτιλίας περί καθορισμού σύνθεσης πληρώ-

ματος των Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων της γραμμής ΡΙΟΥ-

ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 2 του άρθρου 87 του Κώδικα Δημοσίου 

Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το ν.δ. 187/1973 
(Α΄ 261), όπως ισχύει.

2. Τα άρθρα 1, 4 και 5 του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρό-
τηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 102).

3. Το άρθρο 2 του π.δ. 70/2015 (Α΄ 114).
4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-

βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

5. Την αριθμ. 3511.1/22/2004/8-12-2004 (Β΄  1894) 
απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Κα-
θορισμός σύνθεσης πληρώματος των Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων 
της γραμμής Ρίου-Αντιρρίου», της οποίας η ισχύς πα-
ρατάθηκε με τις αριθμ. 3511.1/30/2005/22-12-2005 
(Β΄ 1948), 3511.1/9/2006/26-05-2006 (Β΄ 809), 3511.1/
3/2007/27-03-2007 (Β΄ 596, με διόρθωση σφάλματος 
στο Β΄  822), 3511.1/07/2008/07-07-2008 (Β΄  1398), 
3511.1/14/2009/17-07-2009 (Β΄ 1556), 3511.1/06/2010/
01-07-2010 (Β΄  1109), 3511.1/07/2011/21-6-2011 
(Β΄ 1561), 3511.1/06/2012/19-07-2012 (Β΄ 2249), 3511.1/
17/2013/09-07-2013 (Β΄ 1792), 3511.1/12/2014/26-06-2014
(Β΄  1944), 3511.5/82/2015/25-06-2015 (Β΄  1298), 
2241.1/59108/2016/01-07-2016 (Β΄ 2145), 2241.1/20759/
2017/20-03-2017 (Β΄ 1057), 2241.1/28353/2018/19-04-2018
(Β΄ 1503) και 2241.2/29721/2019/22-04-2019 (Β΄ 1738).

6. Τις ειδικές συνθήκες και τις σύγχρονες ανάγκες λει-
τουργίας των πλοίων της γραμμής Ρίου-Αντιρρίου.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα-
σης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Παρατείνουμε μέχρι 30-04-2021 την ισχύ της αριθμ. 
3511.1/22/2004/8-12-2004 (Β΄ 1894) απόφασης ΥΕΝ/
ΔΝΕΡ-1ο περί καθορισμού της σύνθεσης του πληρώ-
ματος των Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων της γραμμής Ρίου-Αντιρρίου, 
με την προσθήκη ενός (1) ναύτη σε όλα τα πλοία, ανεξαρ-
τήτως χωρητικότητας, καθώς και την προσθήκη ενός (1) 
ναυτόπαιδα από 1η Ιουνίου μέχρι 31η Αυγούστου.

2. Κατ’ εξαίρεση και εφόσον στην περιοχή αρμοδιό-
τητας της Λιμενικής Αρχής που δραστηριοποιούνται τα 
πλοία δεν προσφέρονται ναύτες, ο προβλεπόμενος από 
την παρούσα απόφαση ναύτης μπορεί να αντικαταστα-
θεί από ναυτόπαιδα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 23 Απριλίου 2020

Ο Υπουργός 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ  

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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     Αριθμ. Α.1093 (2)
Τύπος πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου 

πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975, που 

αφορά την εκμετάλλευση πλοίων από 1-1-2020 

και μετά. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 και 17 του ν. 27/1975 

(Α΄ 77), όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 41 του 

ν. 3182/2003 (Α΄ 220), όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Κώδικα Φορολογι-

κής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, ΦΕΚ 170/τ.Α΄/26-7-2013), 
«Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», όπως 
ισχύει.

4. Το Κεφάλαιο Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 
(Α΄ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμ-
φωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών με-
ταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».

5. Την αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-3-2017 
(Β΄ 968) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.

6. Την 1/20-01-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξη Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ-
γείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της 
παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύ-
ουν, την αριθμ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφα-
ση του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων «Ανανέωση θητείας του Διοικητή 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» καθώς και 
την αριθμ.5294/17-1-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

7. Την ανάγκη έκδοσης τύπου πράξης διοικητικού 
προσδιορισμού φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας 
του ν. 27/1975 (Α΄ 77).

8. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο-
λογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

Ο τύπος της πράξης διοικητικού προσδιορισμού φό-
ρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975, με 
ελληνική σημαία και με σημαία Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και Ε.Ο.Χ. πλην της ελληνικής που αφορούν την εκμετάλ-
λευση πλοίων από 1-1-2020 και μετά, θα έχει τη μορφή 
των συνημμένων υποδειγμάτων τα οποία αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 22 Απριλίου 2020

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ  

I

     Αριθμ. απόφ. 538 (3)
Καθιέρωση απασχόλησης προς συμπλήρωση 

εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας στο προ-

σωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου 

Κω, για το ημερολογιακό έτος 2020. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΩ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 «Αρμοδιότητες του 

Δημάρχου» του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα ’’Καλλικράτης’’» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010).

2. Τις διατάξεις των άρθρων  36, 48 και 176 του 
ν.  3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δη-
μοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ  143/τ.Α΄/
28-06-2007).

3. Τις διατάξεις του άρθρου  41 του ν.  3979/2011 
(ΦΕΚ 138/τ.Α΄/16-06-2011), όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 7 παρ. 1 «Πεδίο εφαρμο-
γής» και 20 «Αποζημίωση για εργασία καθ΄ υπέρβαση 
του υποχρεωτικού ωραρίου - Αποζημίωση για εργασία 
προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου» του 
ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α΄/16-12-2015).

5. Την αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-
0ΝΜ) εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών.

6. Τις διατάξεις του αρ. 7 της υπ’ αρ. 698/2012 απόφα-
σης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου «Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρε-
σίας του Δήμου Κω» (ΦΕΚ 1092/τ.Β΄/10-04-2012), στην 
οποία  προβλέπεται η 24ωρη λειτουργία της υπηρεσίας 
Δημοτικής Αστυνομίας.

7. Την αριθμ. 3103/17-02-2020 εισήγηση του Προϊστα-
μένου της Δημοτικής Αστυνομίας, σύμφωνα με την οποία 
τα καθήκοντα της Δημοτικής Αστυνομίας επιβάλουν την 
εφαρμογή νυκτερινής απασχόλησης εργάσιμων ημερών, 
καθώς και νυχτερινής και ημερήσιας Κυριακών και εξαι-
ρέσιμων για το έτος 2020, συνολικά οκτώ (8) υπαλλήλων 
της υπηρεσίας Δημοτικής Αστυνομίας, ως εξής: 1 Προϊ-
στάμενος, 2 επόπτες, 5 Δημοτικοί Αστυνόμοι.

8. Την αριθμ. 6829/04-04-2020 βεβαίωση της Διεύθυν-
σης Οικονομικών Υπηρεσιών, όπου βεβαιώνεται ότι στον 
προϋπολογισμό Δήμου Κω, οικονομικού έτους 2020, 
έχουν προβλεφθεί πιστώσεις στον Κ.Α. εξόδων 50.6011 
για την κάλυψη της δαπάνης, αποφασίζει:

Εγκρίνει την νυκτερινή απασχόληση κατά τις εργάσι-
μες ημέρες, καθώς και τη νυχτερινή και ημερήσια ερ-
γασία τις Κυριακές και εξαιρέσιμες, προς συμπλήρωση 
της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας για συνολικά οκτώ (8) 
υπαλλήλους της υπηρεσίας Δημοτικής Αστυνομίας ως 
εξής: για το Α΄ εξάμηνο 1.728 ώρες και για το Β΄ εξάμηνο 
1.728 ώρες (συνολικά 3.456 ώρες), οι οποίες αφορούν 
σε 1 Προϊστάμενο, 2 επόπτες και 5 Δημοτικούς Αστυ-
νόμους για το έτος 2020, κατά το χρονικό διάστημα έως 
31-12-2020, με την προβλεπόμενη από τον νόμο αποζη-
μίωση, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου, όπως 
αναφέρονται στην εισήγηση της Διεύθυνσης Δημοτικής 
Αστυνομίας.

Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη 
που έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου 
Κω, οικονομικού έτους 2020 και θα βαρύνει τον κωδι-
κό 50.6011.

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπι-
κού, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες της 
υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Κως, 23 Απριλίου 2020

Ο Δήμαρχος

ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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