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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
29 Νοεμβρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση (3η) της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.
61931/14-10-2020 υπουργικής απόφασης «Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) έτους
2020, για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από
τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους και για
την παροχή ιατροτεχνολογικών προϊόντων και
συμπληρωμάτων ειδικής διατροφής από συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ κατασκευαστές, εισαγωγείς, διανομείς/προμηθευτές» (Β’ 4586).

2

Κύρωση του υπ’ αρ. 89/2021 κανονισμού για την
«Τροποποίηση του υπ’ αρ. 85/2021 κανονισμού
’’Κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας του Λιμεναρχείου Αγίου Όρους, καθώς και των όρων εργασίας και διαμονής του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
που υπηρετεί στο Λιμεναρχείο Αγίου Όρους’’».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ. 73072
(1)
Τροποποίηση (3η) της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.
61931/14-10-2020 υπουργικής απόφασης «Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) έτους
2020, για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από
τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους και για
την παροχή ιατροτεχνολογικών προϊόντων και
συμπληρωμάτων ειδικής διατροφής από συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ κατασκευαστές, εισαγωγείς, διανομείς/προμηθευτές» (Β’ 4586).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 100 του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του
ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις»

Αρ. Φύλλου 5495

(Α’ 167), όπως τροποποιήθηκε κυρίως με το άρθρο 34 του
ν. 4447/2016 «Χωρικός σχεδιασμός - Bιώσιμη ανάπτυξη
και άλλες διατάξεις» (Α’ 241).
2. Το άρθρο 25 του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την
ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων
και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και
λοιπές διατάξεις» (Α’ 105).
3. Το άρθρο 144 του ν. 483112021 «Οργανισμός του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και κατάσταση των λειτουργιών και των υπάλληλων του και άλλες
διατάξεις »(A’ 170).
4. Την παρ. ιβ του άρθρου 20 του ν. 4270/2014 «Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).
5. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, A’ 98), το
οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
6. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).
7. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
8. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
9. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).
10. Το άρθρο 2 του π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματέων» (Α’ 156).
11. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 (Β’ 4805) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο
Σκυλακάκη».
12. Την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/31-10-2018 κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση και αντικατάσταση της με αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/19-06-2018 (Β’ 2315)
κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο «Ενιαίος
Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)» (Β’ 4898).
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13. Την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.61931/14-10-2020 (Β’ 4586) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με τις
υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.8715/03-03-2021 (Β’ 894) και ΕΑΛΕ/Γ.Π.41036/02-08-2021 (Β’ 3527) κοινές αποφάσεις των
Υπουργών Οικονομικών και Υγείας.
14. Tην υπ’ αρ. 770 απόφαση της 798ης/05-11-2021 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
15. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ.65870/21-10-2021 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Υγείας «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Υπουργείου Υγείας για την κάλυψη δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στο πλαίσιο
των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 5006).
16. Την υπό στοιχεία Β2β/Γ.Π.70311/10-11-2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, σύμφωνα με την οποία
με την παρούσα απόφαση προκύπτει πρόσθετη δημοσιονομική επιβάρυνση σε βάρος του προϋπολογισμού του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., έτους 2020, που αφορά στην αύξηση των ορίων δαπανών για τις κατηγορίες Ε «Υπηρεσίες Διαγνωστικών
εξετάσεων και πράξεων» κατά 15 εκ. € και Μ2 «Π.Π. - Αναπνευστικά- Συσκευές- Οξυγόνο» κατά 1,5 εκ. €. Η εν λόγω
δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, μέσω του
Υπουργείου Υγείας από τις πιστώσεις του υπό κατανομή Α.Λ.Ε. 2910601058 Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται
με την υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊο» του Φ.Ε.Φ. 1023-711-0000000 (Γενικές Κρατικές Δαπάνες), αποφασίζουμε:
Τροποποιούνται τα επιτρεπόμενα όρια δαπανών, όπως αυτά ορίσθηκαν με την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/
Γ.Π.61931/14-10-2020 (Β’ 4586) υπουργική απόφαση και τροποποιήθηκαν με τις υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.8715/
03-03-2021 (Β’ 894) και ΕΑΛΕ/Γ.Π.41036/02-08-2021 (Β’ 3527) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και
Υγείας, μόνο για τις κατηγορίες (Ε’) και (Μ’), τα οποία πλέον έχουν ως ακολούθως:
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΟΡΙΟ ΔΑΠΑΝΗΣ A’
ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020
209.500.000,00 €

ΟΡΙΟ ΔΑΠΑΝΗΣ Β’ ΟΡΙΟ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020
ΕΤΟΥΣ 2020
224.500.000,00 € 434.000.000,00 €

Ε1Α

Υ.Δ.Ε.Π. - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

112.500.000,00 €

123.500.000,00 €

236.000.000,00 €

Ε1Β

1.500.000,00 €

1.550.000,00 €

3.050.000,00 €

Ε2Α

Υ.Δ.Ε.Π. - ΠΟΛΥΓΟΝΙΔΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ
CA ΜΑΣΤΟΥ
Υ.Δ.Ε.Π. -ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

1.500.000,00 €

1.500.000,00 €

3.000.000,00 €

Ε2Β

Υ.Δ.Ε.Π.- ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

5.500.000,00 €

5.500.000,00 €

11.000.000,00 €

Ε3

3.500.000,00 €

3.500.000,00 €

7.000.000,00 €

Ε4Α

Υ.Δ.Ε.Π. - ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ
Υ.Δ.Ε.Π.-CTs

13.000.000,00 €

14.000.000,00 €

27.000.000,00 €

Ε4Β

Υ.Δ.Ε.Π.-MRI

28.500.000,00 €

30.700.000,00 €

59.200.000,00 €

Ε5Α

21.500.000,00 €

22.200.000,00 €

43.700.000,00 €

5.500.000,00 €

5.550.000,00 €

11.050.000,00 €

Ε6

Υ.Δ.Ε.Π. -ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Υ.Δ.Ε.Π. -ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΛΟΙΠΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
Υ.Δ.Ε.Π. -ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

3.750.000,00 €

3.750.000,00 €

7.500.000,00 €

Ε7

Υ.Δ.Ε.Π.-PET/CTs

1.750.000,00 €

1.750.000,00 €

3.500.000,00 €

Ε8

Υ.Δ.Ε.Π. - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΟ

4.000.000,00 €

4.000.000,00 €

8.000.000,00 €

Ε9

Υ.Δ.Ε.Π. -ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ

7.000.000,00 €

7.000.000,00 €

14.000.000,00 €

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

53.100.000,00 €

54.600.000,00 €

107.700.000,00 €

17.500.000,00 €

19.000.000,00 €

36.500.000,00 €

Ε5Β

M2

Π.Π. -ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ- ΣΥΣΚΕΥΕΣΟΞΥΓΟΝΟ

2. Καταργείται η παρ. 4 της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.61931/14-10-2020 (Β’ 4586) υπουργικής απόφασης.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.61931/14-10-2020 (Β’ 4586) υπουργική απόφαση, όπως έχει τρο-
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ποποιηθεί με τις υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.8715/03-03-2021
(Β’ 894) και ΕΑΛΕ/Γ.Π.41036/02-08-2021 (Β’ 3527) κοινές
αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2021
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Υγείας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ
Ι

Αριθμ. 2415.1/84852/2021
(2)
Κύρωση του υπ’ αρ. 89/2021 κανονισμού για
την «Τροποποίηση του υπ’ αρ. 85/2021 κανονισμού ’’Κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας
του Λιμεναρχείου Αγίου Όρους, καθώς και των
όρων εργασίας και διαμονής του προσωπικού
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετεί στο Λιμεναρχείο Αγίου Όρους’’».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 8 του άρθρου 71 του ν. 4504/2017 «Δια
βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και
της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού
προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά
έργα και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).
β) Της παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης.» (Α’ 133).
γ) Τον καταστατικό Χάρτη του Αγίου Όρους, ο οποίος
κυρώθηκε με το από 10 Σεπτεμβρίου 1926 νομοθετικό
διάταγμα (Α’ 309).
δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του
π.δ. 63/2005, Α’98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την
παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 2811.8/79083/2021 εισηγητικό σημείωμα του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, δεν προκύπτει πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση σε βάρος των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται ο υπ’ αρ. 89/2021 Κανονισμός «Τροποποίηση του υπ’ αρ. 85/2021 Κανονισμού ’’Κανονισμός
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οργάνωσης και λειτουργίας του Λιμεναρχείου Αγίου
Όρους, καθώς και των όρων εργασίας και διαμονής του
προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετεί στο Λιμεναρχείο
Αγίου Όρους’’» ο οποίος εκδόθηκε από τον Αρχηγό Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. και κυρώθηκε με την υπ’ αρ. 2415.1/40295/2021
απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β’ 2685).»
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
«Τροποποίηση του υπ’ αρ. 85/2021 Κανονισμού
’’Κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας του
Λιμεναρχείου Αγίου Όρους, καθώς και των όρων
εργασίας και διαμονής του προσωπικού Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετεί στο Λιμεναρχείο Αγίου
Όρους’’», ο οποίος εκδόθηκε από τον Αρχηγό
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και κυρώθηκε με την υπ’ αρ.
2415.1/40295/2021 απόφαση του Υπουργού
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β’ 2685).»
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 8 του άρθρου 71 του ν. 4504/2017 «Δια
βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και
της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού
προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά
έργα και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).
β) Της παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).
γ) Τον καταστατικό Χάρτη του Αγίου Όρους, ο οποίος
κυρώθηκε με το από 10 Σεπτεμβρίου 1926 νομοθετικό
διάταγμα (Α’ 309).
δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του
π.δ. 63/2005, Α’98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την
παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 2811.8/79083/2021 εισηγητικό σημείωμα του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, δεν προκύπτει πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση σε βάρος των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Η παρ. 1 του άρθρου 2 του υπ’ αρ. 85/2021 Κανονισμού
«Κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας του Λιμεναρχείου Αγίου Όρους, καθώς και των όρων εργασίας και
διαμονής του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετεί
στο Λιμεναρχείο Αγίου Όρους.» ο οποίος κυρώθηκε με
την υπ’ αρ. 2415.1/40295/2021 απόφαση του Υπουργού
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β’ 2685), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
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«1. Καθιερώνεται επταήμερη εβδομάδα εργασίας
για το προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετεί στο Λιμεναρχείο Αγίου Όρους. Για τον σκοπό του παρόντος
Κανονισμού νοείται ως προσωπικό Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. που
υπηρετεί στο Λιμεναρχείο Αγίου Όρους και το προσωπικό Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. το οποίο υπηρετεί στα πλοία-σκάφη και στα Λιμενικά Φυλάκια του Λιμεναρχείου Αγίου
Όρους. Ο Λιμενάρχης του Λιμεναρχείου Αγίου Όρους
εκδίδει διαταγή με την οποία κατανέμει το προσωπικό
Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. το οποίο υπηρετεί στο Λιμεναρχείο Αγίου Όρους σε δύο ισάριθμες ομάδες εργασίας οι οποίες
εναλλάσσονται ανά εβδομάδα. Με την ίδια διαταγή ο
Λιμενάρχης του Λιμεναρχείου Αγίου Όρους οργανώνει
επί 24ώρου βάσεως τον χρόνο ημερήσιας εργασίας των
ομάδων εργασίας του Λιμεναρχείου Αγίου Όρους. Το
προσωπικό Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. μετά τη λήξη της ημερήσιας
εργασίας παραμένει στην έδρα του Λιμεναρχείου Αγίου
Όρους μέχρι και τη λήξη της εβδομαδιαίας εργασίας της
ομάδας στην οποία εντάσσεται. Ο χρόνος παραμονής
στην έδρα του Λιμεναρχείου Αγίου Όρους δεν συνιστά
χρόνο εργασίας, με εξαίρεση τον χρόνο κατά τον οποίον
παρέχεται πραγματικά εργασία.».
Άρθρο 2
Το άρθρο 8 του υπ’ αρ. 85/2021 Κανονισμού «Κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας του Λιμεναρχείου
Αγίου Όρους, καθώς και των όρων εργασίας και διαμονής του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετεί στο Λιμεναρχείο Αγίου Όρους» αντικαθίσταται ως ακολούθως:

Τεύχος B’ 5495/29.11.2021

«Άρθρο 8
Υποχρεώσεις διαμονής
1. Ο Λιμενάρχης, ο Υπολιμενάρχης και το προσωπικό
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του Λιμεναρχείου Αγίου Όρους επιτρέπεται
να διαμένει σε απόσταση έως και διακόσια πενήντα χιλιόμετρα από την έδρα του Λιμεναρχείου Αγίου Όρους
κατά παρέκκλιση των όσων προβλέπονται στο άρθρο
49 του π.δ. 81/2012, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει η
δυνατότητα μετάβασης στο Λιμεναρχείο Αγίου Όρους
εντός χρονικού διαστήματος τριών ωρών.
2. Το Γραφείο Προσωπικού, Επιστασίας και Εθιμοτυπίας του Λιμεναρχείου Αγίου Όρους τηρεί και φυλάσσει
ενημερωμένο πίνακα στον οποίο καταχωρίζονται οι διευθύνσεις κατοικίας και οι αριθμοί τηλεφώνου επικοινωνίας του Λιμενάρχη, του Υπολιμενάρχη και του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του Λιμεναρχείου Αγίου Όρους.»
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΛΙΑΡΗΣ
Άρθρο δεύτερο
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 18 Νοεμβρίου 2021
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
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