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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Αναπροσαρμογή του ύψους των επιβαλλόμενων
προστίμων για παραβάσεις του ν. 4036/2012
(ΦΕΚ Α’8).

2

Αντικατάσταση του εκκαθαριστή αποδοχών, του
ταμειακού υπολόγου και του διαχειριστή πάγιας
προκαταβολής.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1840/31408
(1)
Αναπροσαρμογή του ύψους των επιβαλλόμενων προστίμων για παραβάσεις του ν. 4036/2012
(ΦΕΚ Α’8).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 9, 13, 45 και 50 παρ. 1 περ. ν) του ν.
4036/2012 «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά,
ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις» (Α’ 8).
β) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 1338/1983
«Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α’ 34).
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).
2. Το π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 160).
3. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).
4. Τη με αριθ. 2428/119952/2018 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλειο Κόκκαλη» (Β’ 3936).
5. Το π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 37).
6. Τη με αριθ. Υ59/2018 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αστέριο Πιτσιόρλα» (Β’ 3818).
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7. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).
8. Τη με αριθ. 12656/169100/2018 απόφαση του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 5868)
με θέμα «Τροποποίηση της 11753/132494/2014 (Β’ 2956)
υπουργικής απόφασης».
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Αναπροσαρμογή προστίμων του άρθρου 9
του ν. 4036/2012 (Α’8)
1. Το πρόστιμο της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του
ν. 4036/2012 αναπροσαρμόζεται σε πεντακόσια (500)
έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ.
2. Το πρόστιμο της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του
ν. 4036/2012 αναπροσαρμόζεται σε πεντακόσια (500)
έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ.
3. Το πρόστιμο της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του
ν.4036/2012 αναπροσαρμόζεται σε εκατόν πενήντα
(150) ευρώ έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.
Άρθρο 2
Αναπροσαρμογή προστίμων του άρθρου 13
του ν. 4036/2012 (Α’8)
1. Το πρόστιμο του πρώτου εδαφίου της παραγράφου
1 του άρθρου 13 του ν. 4036/2012 αναπροσαρμόζεται
σε πεντακόσια (500) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.
Το πρόστιμο του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου
1 του άρθρου 13 του ν. 4036/2012 αναπροσαρμόζεται
σε πεντακόσια (500) έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ.
2. Το πρόστιμο της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του
ν. 4036/2012 αναπροσαρμόζεται σε χίλια (1.000) έως
δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.
3. Το πρόστιμο της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του
ν. 4036/2012 αναπροσαρμόζεται σε χίλια (1.000) έως
δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.
Άρθρο 3
Αναπροσαρμογή προστίμων του άρθρου 45
του ν. 4036/2012 (Α’8)
1. Το πρόστιμο της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του
ν. 4036/2012 αναπροσαρμόζεται σε χίλια (1.000) έως
δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.
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2. Το πρόστιμο της παραγράφου 3 του άρθρου 45 του
ν. 4036/2012 αναπροσαρμόζεται σε εκατόν πενήντα
(150) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.
3. Το πρόστιμο της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του
ν. 4036/2012 αναπροσαρμόζεται σε χίλια (1.000) έως
δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.
4. Το πρόστιμο του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 45 του ν. 4036/2012 αναπροσαρμόζεται σε πεντακόσια (500) έως δέκα χιλιάδες
(10.000) ευρώ. Το πρόστιμο του δεύτερου εδαφίου
της παραγράφου 5 του άρθρου 45 του ν. 4036/2012
αναπροσαρμόζεται σε πεντακόσια (500) έως είκοσι
χιλιάδες (20.000) ευρώ.
5. Το πρόστιμο της παραγράφου 6 του άρθρου 45 του
ν. 4036/2012 αναπροσαρμόζεται σε τριακόσια (300) έως
πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.
6. Το πρόστιμο της παραγράφου 7 του άρθρου 45 του
ν. 4036/2012 αναπροσαρμόζεται σε τριακόσια (300) έως
πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.
7. Το πρόστιμο της παραγράφου 8 του άρθρου 45 του
ν. 4036/2012 αναπροσαρμόζεται σε τριακόσια (300) έως
τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.
8. Το πρόστιμο της παραγράφου 9 του άρθρου 45 του
ν. 4036/2012 αναπροσαρμόζεται σε χίλια (1.000) έως
δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.
9. Το πρόστιμο της περίπτωσης (α) της παραγράφου
9α του άρθρου 45 του ν. 4036/2012 αναπροσαρμόζεται
σε τριακόσια (300) έως τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.
10. Το πρόστιμο της περίπτωσης (β) της παραγράφου 9α του άρθρου 45 του ν. 4036/2012 αναπροσαρμόζεται σε τριακόσια (300) έως πέντε χιλιάδες (5.000)
ευρώ.
11. Το πρόστιμο της περίπτωσης (δ) της παραγράφου
9α του άρθρου 45 του ν. 4036/2012 αναπροσαρμόζεται
σε τριακόσια (300) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.
Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος
1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Για παραβάσεις που έχουν διαπιστωθεί πριν την
έναρξη ισχύος της της παρούσας απόφασης επιβάλλονται πρόστιμα σύμφωνα με το ύψος που καθορίζεται
στις διατάξεις του ν. 4036/2012 (Α’ 8).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2019
Οι Υπουργοί
Οικονομίας και Ανάπτυξης

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ

και Τροφίμων

Υφυπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης
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Αριθμ. απόφ. 88/2019
(2)
Αντικατάσταση του εκκαθαριστή αποδοχών, του
ταμειακού υπολόγου και του διαχειριστή πάγιας
προκαταβολής.
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ
(συνεδρίαση 45η, θέμα 9ο)
Την 13η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη, ώρα
13:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής
«Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 45η
Συνεδρίαση τους στα γραφεία της Ρ.Α.Λ. επί της οδού Γρ.
Λαμπράκη 150, στον Πειραιά, ύστερα από πρόσκληση
του Προέδρου της Παναγιώτη - Ιάσονα Αγγελόπουλου,
προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση
επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως.
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ:
1. Αγγελόπουλος Παναγιώτης - Ιάσων
Πρόεδρος
2. Τορουνίδης Αθανάσιος
Αντιπρόεδρος
3. Μπίτας Δημήτριος
Εισηγητής
4. Χλωμούδης Κωνσταντίνος
Μέλος
5. Γρίνος Σπυρίδων
Μέλος
6. Γεωργίου Βασίλειος
Μέλος
7. Βελουδογιάννη Ελένη
Μέλος
8. Κορκίδης Βασίλειος
Μέλος
ΑΠΟΝ ΜΕΛΟΣ:
Κουφός Παναγιώτης
Εισηγητής
Χρέη γραμματέως εκτελεί η Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ.
Τσιουπλή Σοφία.
Στην αρχή της συζητήσεως ο Πρόεδρος αναφέρει ότι
φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής η αντικατάσταση του εκκαθαριστή
αποδοχών, του ταμειακού υπολόγου και του διαχειριστή
πάγιας προκαταβολής από τρία στελέχη της Ρυθμιστικής
Αρχής Λιμένων.
Έπειτα δίδει τον λόγο στον αρμόδιο Αντιπρόεδρο,
με την ιδιότητα του Προϊσταμένου της Οικονομικής
Υπηρεσίας, Αθανάσιο Τορουνίδη, ο οποίος ανέπτυξε
συνοπτικά την από 08.02.2019 εισήγησή του. Ακολούθως, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα τεθέντα σε αυτή, τα Μέλη
της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, προέβησαν σε διαλογική συζήτηση.
Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, αφού έλαβε υπόψη τα
στοιχεία του κρινόμενου θέματος και την εισήγηση, σκέφθηκε ως εξής:
Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Για τη σύνταξη της παρούσης απόφασης ελήφθησαν
υπόψη το κατωτέρω νομοθετικό πλαίσιο:
1) Το ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 94 Α’/27-05-16, άρθρα 108 έως 126), ως ισχύουν.
2) Το ν. 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική
Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη
φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές
συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές
διατάξεις.» (ΦΕΚ Α’ 240/22-12-2016, άρθρα 75-91), περί
εκκαθάρισης δαπανών,
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3) Το ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.»
(ΦΕΚ Α’ 176/16-12-2015), ως ισχύει.
4) Το ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α’ 143/
28-6-2014, άρθρα 63 παρ. 4β, 173, και 108-113), ως ισχύουν.
5) Το π.δ.19/2016 «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων
(Ρ.Α.Λ.).» (Α’28) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6) Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες», (ΦΕΚ Α’ 145) όπως ισχύει.
7) Το ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112), Διασφάλιση δημοσιότητας με την ανάρτηση προβλεπόμενων πράξεων και
λοιπών στοιχείων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
8) Το ν.δ. 496/1974 (ΦΕΚ Α’204) Περί Λογιστικού των
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, όπως ισχύουν.
9) Την υπ’ αριθμ. 1000.00/44060/2017 απόφαση του
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για
τον «Ορισμό μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων»
(Υ.Ο.Δ.Δ. 299/19.6.2017).
10) Την υπ’ αρ. 1000.0/62063/2018 απόφαση του
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΦΕΚ
Υ.Ο.Δ.Δ. 477/23.08.2018).
11) Την υπ’αριθ. 2/55663/ΔΠΓΚ/16.7.2018 Εγκύκλιο
της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα: «Κατάρτιση προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης οικονομικού
έτους 2019» (ΑΔΑ: Ψ9ΥΞΗ-ΔΡΥ).
12) Την υπ’αριθ. 2/66672/ΔΠΓΚ/12.9.2018 Εγκύκλιο της
Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα: «Κατάρτιση
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019».
13) Την υπ’ αρ. 75/2018 απόφαση της Αρχής με αντικείμενο την Έγκριση του Προϋπολογισμού της Αρχής
για το οικονομικό έτος 2019, ανηρτηθείσα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ
(ΑΔΑ: 6ΜΔΠ46Μ445-6Τ8),
14) Την υπ’ αρ. 597/2018 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με
θέμα την έγκριση του Τακτικού Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων Οικονομικού Έτους 2019 (ΦΕΚ 345 Β΄/11.02.2019.).
15) Την υπ αρ. 2/1901/ΔΠΓΚ/08-01-2019 εγκύκλιο
Υπ.Οικ./ΓΛΚ με θέμα «Εκτέλεση προϋπολογισμού OLK.
έτους 2019» (ΑΔΑ: 9Β32Η-0Φ6).
16) Του άρθρου 1 παρ. 2 της υπ’ αριθμ. 194902/
22-11-1969 (ΦΕΚ Β’ 777) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Περί διαδικασίας πληρωμής σταθερών διαρκούς ή περιοδικού χαρακτήρα δαπανών», όπως τούτη
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 102131/4187/8-9-1977
(ΦΕΚ Β΄ 964) απόφαση του ίδιου Υπουργού.
17) Την υπ αριθμ. πρωτ. 2/45897/0026/14-6-2017 εγκύκλιο «Παροχή οδηγιών επί διατάξεων του ν. 4270/2014)
της Γενικής Γραμματείας Δ/κής Πολιτικής του Γ.Λ.Κ. - Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Δημ. Λογιστικού - Δ/νσης Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημ.
Διατάξεων» (ΑΔΑ: 65ΟΦΗ-36Κ).
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18) Την υπ αριθμ. πρωτ. 2/56489/0026/21-7-2017
εγκύκλιο «Παροχή οδηγιών για την αναζήτηση ασφαλιστικής ενημερότητας κατά την πληρωμή δημοσίων
δαπανών» του Υπουργείου Οικονομικών, Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής, Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, Γενικής Διεύθυνσης θησαυροφυλακίου
και Δημοσίου Λογιστικού, Διεύθυνσης Συντονισμού και
ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων,
19) Την ανάγκη εξασφάλισης της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της ορθής απεικόνισης και εκτέλεσης των προϋπολογισμών των φορέων της Γενικής
Κυβέρνησης.
20) Το γεγονός ότι η ΡΑΛ έχει ενταχθεί στο μητρώο των
φορέων της γενικής κυβέρνησης της ΕΛΣΤΑΤ.
21) Το γεγονός ότι η ΡΑΛ έχει δικούς της πόρους και
δεν επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό με αποτέλεσμα να μην έχει επίπτωση στα δημοσιονομικά στοιχεία
του κράτους.
22) Την από 08/02/2019 εισήγηση του Προϊσταμένου
της Οικονομικής Υπηρεσίας της Αρχής,
23) Το γεγονός ότι από την εφαρμογή του παρόντος
δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της ΡΑΛ και περαιτέρω, για την απλοποίηση
των διαδικασιών, την έγκαιρη και την ταχεία διεξαγωγή
των ενεργειών που αφορούν οικονομικές αρμοδιότητες
όπως αυτές προκύπτουν από την μεταφορά τους στο
Φορέα, όπως των αρμοδιοτήτων ελέγχου, εκκαθάρισης,
έκδοσης εντολής πληρωμών και εξόφλησης των δαπανών του προϋπολογισμού αυτού.
Β. ΥΠΑΓΩΓΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν.
4270/2014, όπως ισχύει, συστηματικά ερμηνευμένου
σε συνδυασμό με το άρθρο 115 παρ. 2 και ιδίως περίπτωση δ της ιδίας παραγράφου, και το άρθρο 125 παρ.
2 του ν.4389/2016, ο Πρόεδρος της Αρχής αποτελεί τον
Διατάκτη και αρμόδιο όργανο για την εκτέλεση του
Προϋπολογισμού της Αρχής. Επιπροσθέτως, η Ρ.Α.Λ.
παρείχε στον Πρόεδρο με απόφαση της ρητή εξουσιοδότηση προκειμένου να υπεξουσιοδοτήσει σε άλλα μέλη
ή υπαλλήλους την ανάθεση καθηκόντων εκκαθαριστή
αποδοχών, ταμειακού υπολόγου και διαχειριστή πάγιας
προκαταβολής.
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν το γεγονός του ασυμβιβάστου
μεταξύ των καθηκόντων του διατάκτη και του εκκαθαριστή αποδοχών, εκχωρεί και ορίζει εκκαθαριστή των
αποδοχών και λοιπών σταθερών διαρκούς ή περιοδικού
χαρακτήρα δαπανών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων
την Φαρμακούλα Γεωργία (ΠΕ-Οικονομολόγος) σε αντικατάσταση του Κουφού Παναγιώτη, προκειμένου να
προβαίνει στις εκ του νόμου ενέργειες για την ανάληψη,
παρακολούθηση και καταβολή των τακτικών αποδοχών
και την ανά μήνα έκδοση των μισθολογικών καταστάσεων προς την Ενιαία Αρχή Πληρωμών.
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν το γεγονός του ασυμβιβάστου
μεταξύ των καθηκόντων του Δημόσιου Υπολόγου, Διατάκτη, Εκκαθαριστή (ν. 4270/2014, άρθρο 151), ως
ταμειακός υπόλογος ορίζεται ο Ζλέμαρης Νικόλαος
(ΤΕ-Λογιστής) σε αντικατάσταση της Λεονάρδου Παναγιώτας, προκειμένου να προβαίνει στις αντίστοιχες
ενέργειες, οι οποίες προβλέπονται από το νόμο.
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Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα άρθρα 108-113 ν. 4270/2014
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ )- δημόσιο
λογιστικό και άλλες διατάξεις » και τον ν.3861/2010
(Α’112) - Διασφάλιση δημοσιότητας με την ανάρτηση
προβλεπόμενων πράξεων και λοιπών στοιχείων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ», ορίζεται Διαχειριστής Πάγιας Προκαταβολής, η Σουλιτσιώτη Ανθή (ΠΕΟικονομολόγος) σε αντικατάσταση του Τορουνίδη
Αθανασίου, προκειμένου να προβαίνει στις αντίστοιχες
ενέργειες, οι οποίες προβλέπονται από το νόμο.
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ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων ομόφωνα σε φανερή ψηφοφορία, αποφασίζει:
Την αντικατάσταση των τριών Στελεχών της αρχής,
ως παρατίθεται ανωτέρω, και την περαιτέρω χορήγηση
εξουσιοδότησης του Προέδρου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, για την δημοσίευση της απόφασης στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΙΑΣΩΝ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
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Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr

*02007780603190004*

