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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 6366/495
(1)
Σύσταση ομάδας εργασίας – επιτροπής προετοιμασίας
του Οδηγού του Προγράμματος βάσει του οποίου
θα προκηρυχθεί η δράση 3.2.2 του Ε.Π.ΑΝ. «Ενίσχυ−
ση / επιβράβευση επιχειρήσεων για την υιοθέτηση
του Εθνικού Βραβείου Ποιότητας».

Σύσταση ομάδας εργασίας – επιτροπής προετοιμα−
σίας του Οδηγού του Προγράμματος βάσει του
οποίου θα προκηρυχθεί η δράση 3.2.2 του Ε.Π.ΑΝ.
«Ενίσχυση / επιβράβευση επιχειρήσεων για την
υιοθέτηση του Εθνικού Βραβείου Ποιότητας» ......
Σύσταση ομάδας εργασίας για την προετοιμασία
των προδιαγραφών προκήρυξης της δράσης 1.2.7
του ΕΠ.ΑΝ. «Ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση
του πολίτη» και της δράσης 1.2.5 του ΕΠΑΝ «Eπο−
πτεία / Έλεγχος της Αγοράς».............................................
Καθορισμός αμοιβής του συντονιστή, των μελών και
των γραμματέων, της Ομάδας Εργασίας – Επι−
τροπής Αξιολόγησης και Παραλαβής για τα Βρα−
βεία ποιότητας, όπως αυτή συστήθηκε με την υπ’
αριθμ. 26107/2372/29.12.2004 απόφαση του Υπουρ−
γού Ανάπτυξης .................................................................................
Καθορισμός αμοιβής του συντονιστή, των μελών και
των γραμματέων, της Ομάδας Εργασίας – Επι−
τροπής Αξιολόγησης και Παραλαβής για τα Βρα−
βεία ποιότητας, όπως αυτή συστήθηκε με την υπ’
αριθμ. 26107/2372/29.12.2004 απόφαση του Υπουρ−
γού Ανάπτυξης .................................................................................
Αναπροσαρμογή Πλοηγικών Δικαιωμάτων......................
Καθορισμός του τρόπου ελέγχου των λογαριασμών
φαρμακείων επαρχίας, που υποβάλλονται απευ−
θείας στον Οίκο Ναύτου κατά το έτος 2006 ........
Καθορισμός του τρόπου ελέγχου των λογαριασμών
φαρμακείων επαρχίας ετών 2004 − 2005, που υπο−
βλήθηκαν στον Οίκο Ναύτου μέσω των Παραρ−
τημάτων Οίκου Ναύτου (Π.Ο.Ν.) (εκτός του Π.Ο.Ν./
Α)..................................................................................................................
Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων με αριθ. 41
«Αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων των
αριθ. 10 και 20 Γενικών Κανονισμών Λιμένα» .........
Ρύθμιση εκτέλεσης θαλασσίων εκδρομών με αφε−
τηρία τον όρμο Αγίου Σπυρίδωνα Παλαιοκαστρί−
τσας Κέρκυρας ................................................................................

1

2

3

4
5

6

7

8

9

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄).
2. Του π.δ. 229/1986 όπως τροποποιήθηκε και συμπλη−
ρώθηκε από το π.δ. 396/1988 και το π.δ. 169/1995 (ΦΕΚ
99/Α/95) «Σύσταση και Οργάνωση της Γ.Γ.Β.»
3. Του π.δ. 27/1.2.1996 (ΦΕΚ 19/Α/1996) «Συγχώνευση των
Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας Ενέργεια και Τε−
χνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης»
4. Του άρθρου 7 παρ. 4 του ν. 2244/1994 (ΦΕΚ 168/Α/1994)
«Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες
διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 παρ. 2
του ν. 2308/1995 (ΦΕΚ 114/Α/95) καθώς και του π.δ. 327/1995
(ΦΕΚ 176/Α) «Όροι και διαδικασίες για την ανάθεση της
εκτέλεσης και της χρηματοδότησης έργων».
5. Το π.δ. 121/2004 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουρ−
γών» (ΦΕΚ 84/Α/10.3.2004).
6. Την υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Φ19/4040 (ΦΕΚ 249/Β/27.2.2006)
απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς
Ανάπτυξης Αν. Νεράντζη και Ιωαν. Παπαθανασίου», με
την ανάθεση αρμοδιοτήτων της Δ/νσης Πολιτικής Ποι−
ότητας στον Υφυπουργό Ανάπτυξης Αν. Νεράντζη.
7. Το ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α΄)
8. Την οριστική παραλαβή της μελέτης για το Εθνικό
Βραβείο Ποιότητας – Επιχειρηματικής Αριστείας που
συνετάχθη με το πρακτικό Νο. 7 της από 18.11.2005.
9. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση θα προκλη−
θεί δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό, η οποία θα
καλυφθεί από την Εθνική Τεχνική Βοήθεια και το ύψος της
οποίας θα καθοριστεί με μεταγενέστερη Απόφαση.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

10. Την υλοποίηση της δράσης 3.2.2 του ΕΠΑΝ «Ενίσχυση/
επιβράβευση επιχειρήσεων για την υιοθέτηση του Εθνι−
κού Βραβείου Ποιότητας», αποφασίζουμε :
Τη συγκρότηση ομάδας εργασίας – επιτροπής προετοι−
μασίας του Οδηγού του Προγράμματος βάσει του οποίου
θα προκηρυχθεί η δράση 3.2.2 του Ε.Π.ΑΝ., «Ενίσχυση /
επιβράβευση επιχειρήσεων για την υιοθέτηση του Εθνι−
κού Βραβείου Ποιότητας», αποτελούμενη από τους :
1. Πιπεροπούλου Χαριτώ, Προϊσταμένη της Δ/νσης
Πολιτικής Ποιότητας, της Γενικής Γραμματείας Βιομη−
χανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, ως Πρόεδρο της
Ομάδας Εργασίας.
2. Καλύβα Μαρία, Προϊσταμένη του ΑΓΔΚΠ της Γενικής
Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης,
ως μέλος.
3. Μαυροειδή Βασίλειο, ειδικό επιστημονικό προσωπικό
της Δ/νσης Πολιτικής Ποιότητας της Γενικής Γραμματεί−
ας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, ως μέλος.
4. Κελαιδή Κατερίνα, ειδικό επιστημονικό προσωπικό
της Δ/νσης Πολιτικής Ποιότητας της Γενικής Γραμματεί−
ας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, ως μέλος.
5. Μακρή Ηλία, ειδικό επιστημονικό προσωπικό της
Δ/νσης Πολιτικής Ποιότητας της Γενικής Γραμματείας
Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, ως μέλος.
Γραμματέας της ομάδας εργασίας – επιτροπής αξιο−
λόγησης και παραλαβής ορίζεται η Ελένη Φέρτη, υπάλ−
ληλος της ΓΓΒ.
Έργο της ομάδας εργασίας είναι:
• Η προετοιμασία του Οδηγού Προγράμματος «Ενί−
σχυση / επιβράβευση επιχειρήσεων για την υιοθέτηση
του Εθνικού Βραβείου Ποιότητας» με σκοπό την εκκί−
νηση της 3.2.2. δράσης του Ε.Π.ΑΝ για την ενίσχυση και
επιβράβευση των επιχειρήσεων σύμφωνα με το Εθνικό
μοντέλο επιχειρηματικής αρίστευσης.
• Η προετοιμασία του Οδηγού Αξιολόγησης του προ−
γράμματος 3.2.2..
• Η μέριμνα για την υποβολή ΤΔΕ για την έναρξη της
δράσης 3.2.2 του ΕΠΑΝ.
και σε συνεργασία με την ΕΥΔ−ΕΠΑΝ.
Στα μέλη και στην γραμματεία της Ομάδας Εργασί−
ας θα καταβληθεί αποζημίωση από την Εθνική Τεχνική
Βοήθεια, το ύψος της οποίας θα καθοριστεί, βάσει του
ισχύοντος Νόμου (3325/2005−ΦΕΚ68 Α΄).
Το έργο της ομάδας θα πραγματοποιείται εκτός ωρα−
ρίου εργασίας και θα ολοκληρωθεί μέχρι 20.4.2006.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Μαρτίου 2006
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ

F
Αριθμ. 6546/506
(2)
Σύσταση ομάδας εργασίας για την προετοιμασία των
προδιαγραφών προκήρυξης της δράσης 1.2.7 του
ΕΠ.ΑΝ. «Ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση του
πολίτη» και της δράσης 1.2.5 του ΕΠΑΝ «Eποπτεία /
Έλεγχος της Αγοράς».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄).

2. Του π.δ. 229/1986 όπως τροποποιήθηκε και συμπλη−
ρώθηκε από το π.δ. 396/1988 και το π.δ. 169/1995 (ΦΕΚ
99/Α/1995) «Σύσταση και Οργάνωση της Γ.Γ.Β.»
3. Του π.δ. 27/1.2.1996 (ΦΕΚ 19/Α/96) «Συγχώνευση των
Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας Ενέργεια και Τε−
χνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης».
4. Του άρθρου 7 παρ. 4 του ν. 2244/1994 (ΦΕΚ 168/
Α/1994) «Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανα−
νεώσιμες πηγές ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα
και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με το άρ−
θρο 17 παρ. 2 του ν. 2308/1995 (ΦΕΚ 114/Α/1995) καθώς
και του π.δ. 327/1995 (ΦΕΚ 176/Α) «Όροι και διαδικασίες
για την ανάθεση της εκτέλεσης και της χρηματοδότη−
σης έργων».
5. Το π.δ. 121/2004 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουρ−
γών» (ΦΕΚ 84/Α/10.3.2004).
6. Την υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Φ19/4040 (ΦΕΚ 249/Β/27.2.2006)
απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς
Ανάπτυξης Αν. Νεράντζη και Ιωαν Παπαθανασίου», με
την ανάθεση αρμοδιοτήτων της Δ/νσης Πολιτικής ποι−
ότητας στον Υφυπουργό Ανάπτυξης Αν. Νεράντζη.
7. Το ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α΄).
8. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση θα προ−
κληθεί δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό, η οποία
θα καλυφθεί από την Εθνική Τεχνική Βοήθεια και το
ύψος της οποίας θα καθοριστεί με μεταγενέστερη Από−
φαση.
9. Το Τεχνικό Δελτίο Έργου της δράσης 1.2.7 «Ευαι−
σθητοποίηση και πληροφόρηση του πολίτη» που έχει
κατατεθεί στην ΕΥΔ−ΕΠΑΝ.
10. Το Τεχνικό Δελτίο Έργου της δράσης 1.2.5 «Επο−
πτεία/ Έλεγχος Αγοράς» που έχει κατατεθεί στην ΕΥΔ−
ΕΠΑΝ, αποφασίζουμε :
Τη συγκρότηση ομάδας εργασίας για την προετοιμα−
σία προδιαγραφών προκήρυξης του Οδηγού του Προ−
γράμματος βάσει του οποίου θα προκηρυχθεί η δράση
1.2.7 του Ε.Π.ΑΝ., «Ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση
του πολίτη» και την προετοιμασία προδιαγραφών για
την προκήρυξη των διαγωνισμών για την υλοποίηση των
ενεργειών που προβλέπονται στο ΤΔΕ της δράσης 1.2.5.
του Ε.Π.ΑΝ., «Εποπτεία/ Έλεγχος Αγοράς» αποτελούμενη
από τους:
1. Πιπεροπούλου Χαριτώ, Προϊσταμένη της Δ/νσης
Πολιτικής Ποιότητας, της Γενικής Γραμματείας Βιομη−
χανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, ως Πρόεδρο της
Ομάδας Εργασίας,
2. Πιπερίδου Αφροδίτη, Προϊσταμένη της Δ/νσης Πολι−
τικής Ποιότητας, της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας
του Υπουργείου Ανάπτυξης, ως μέλος,
3. Μαυροειδή Βασίλειο, ειδικό επιστημονικό προσωπι−
κό της Δ/νσης Πολιτικής Ποιότητας της Γενικής Γραμ−
ματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, ως
μέλος,
4. Κελαιδή Κατερίνα, ειδικό επιστημονικό προσωπι−
κό της Δ/νσης Πολιτικής Ποιότητας της Γενικής Γραμ−
ματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, ως
μέλος,
5. Μακρή Ηλία, ειδικό επιστημονικό προσωπικό της
Δ/νσης Πολιτικής Ποιότητας της Γενικής Γραμματείας
Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, ως μέλος,
Γραμματέας της ομάδας εργασίας – επιτροπής αξιο−
λόγησης και παραλαβής ορίζεται η Ελένη Φέρτη, υπάλ−
ληλος της ΓΓΒ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Έργο της ομάδας εργασίας είναι:
• Η προετοιμασία ανάπτυξης προδιαγραφών για την
προκήρυξη της δράσης 1.2.7. του ΕΠ.ΑΝ. «Ευαισθητο−
ποίηση και πληροφόρηση του πολίτη» με σκοπό την
έκδοση ενημερωτικών εντύπων, φυλλαδίων, διοργάνωση
ημερίδων και εκδηλώσεων και ανάπτυξη ιστοσελίδας
(portal) για την Ποιότητα, και
• Η προετοιμασία προδιαγραφών για την προκήρυξη
των διαγωνισμών για την υλοποίηση των ενεργειών που
προβλέπονται στο ΤΔΕ της δράσης 1.2.5. του Ε.Π.ΑΝ.,
«Εποπτεία/ Έλεγχος Αγοράς» με σκοπό την ανάπτυξη
ενός μηχανισμού ελέγχου της εφαρμογής των οδηγιών
νέας προσέγγισης στην χώρα μας
σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς και
την ΕΥΔ−ΕΠΑΝ.
Στον Πρόεδρο, τα μέλη και στην γραμματεία της Ομά−
δας Εργασίας θα καταβληθεί αποζημίωση από την Εθνι−
κή Τεχνική Βοήθεια, το ύψος της οποίας θα καθοριστεί,
βάσει του ισχύοντος νόμου (3325/2005−ΦΕΚ68 Α΄).
Το έργο της ομάδας θα γίνεται εκτός ωραρίου εργασί−
ας και θα ολοκληρωθεί μέχρι 20.4.2006 το αργότερο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Μαρτίου 2006
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ

F
Αριθμ. οικ. 7807/609
(3)
Καθορισμός αμοιβής του συντονιστή, των μελών και των
γραμματέων, της Ομάδας Εργασίας – Επιτροπής Αξιολό−
γησης και Παραλαβής για τα Βραβεία ποιότητας, όπως
αυτή συστήθηκε με την υπ’ αριθμ. 26107/2372/29.12.2004
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄).
2. Το π.δ. 229/1986 «Σύσταση και Οργάνωση της Γε−
νικής Γραμματείας Βιομηχανίας» όπως τροποποιήθηκε
με το π.δ. 396/1989 «Οργανισμός της Γ.Γ.Β.» και το π.δ.
189/1995 (ΦΕΚ99/Α/1995): Συμπλήρωση και τροποποίηση
διατάξεων του π.δ. 396/1989.
3. Το π.δ. 27/1.2.1996 (ΦΕΚ 19Α) «Συγχώνευση Υπουρ−
γείων Τουρισμού, ΒΕΤ και Εμπορίου στο Υπουργείο
Ανάπτυξης» και το π.δ. 122/2004 (ΦΕΚ85/Α/2004) «Ανα−
σύσταση του Υπουργείου Τουρισμού».
4. Το άρθρο 28 παρ. α’ του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α),
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του ν. 2438/1996
(ΦΕΚ 211/Α).
5. Του άρθρου 7 παρ. 4 του ν. 2244/1994 (ΦΕΚ 168/Α)
«Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσι−
μες πηγές ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και
άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο
17 παρ. 2 του ν. 2308/1995 (ΦΕΚ 114/Α) και τροποποιήθηκε
με το άρθρο 26 του ν. 2545/1997 (ΦΕΚ 254/Α).
6. Το π.δ. 121/2004 (ΦΕΚ 84/Α/10.3.2004) «Διορισμός
Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Την Δ15/Α/Φ19/4040 (ΦΕΚ 249/Β/27.2.2006) Κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανά−
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πτυξης “Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς
Ανάπτυξης”.
8. Την υπ’ αριθμ. Οικ. 614/5.4.2004 Κοινή Απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης σχετικά
με «Διορισμό του Γενικού Γραμματέα στη Γενική Γραμ−
ματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης» (ΦΕΚ
106/Γ/13.4.2004).
9. Την υπ’ αριθμ. 7154/29.4.2004 (ΦΕΚ 655/Β/5.5.2004)
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Μεταβίβαση στο
Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, στους Γενικούς Διευθυ−
ντές και Λοιπούς Προϊσταμένους Υπηρεσιακών Μονάδων
της Γ.Γ.Β. του Υπουργείου Ανάπτυξης του δικαιώματος
να υπογράφουν με εντολή Υπουργού».
10. Τις διατάξεις του νόμου 707/1977 (ΦΕΚ 273) όπως
τροποποιήθηκε από τους ν.1472/1984 (ΦΕΚ 112), ν.1479/1984
(ΦΕΚ 145), ν. 2000/1991 (ΦΕΚ 206), ν. 2702/1999 (ΦΕΚ 70)
και το π.δ. 159/97 (ΦΕΚ 135).
11. Την C(2001)−550 της 14.3.2001 απόφαση της ΕΕ
με την οποία εγκρίθηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Ανταγωνιστικότητα (Ε.Π.ΑΝ.).
12. Τις διατάξεις του ν.2860/2000 «Διαχείριση, Παρακο−
λούθηση και έλεγχος του κοινοτικού Πλαισίου στήριξης
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251/Α).
13. Το άρθρο 17 του ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθ−
μίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ
και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων
και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυ−
ροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες σαφείς
διατάξεις» (ΦΕΚ 297/Α/23.12.2003).
14. Την υπ’ αριθμ. 6825/Β1/3.2.1/2746/30.7.2004 Πρόσκλη−
ση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠΑΝ για
υποβολή πρότασης, σχετική με την «Μελέτη του Εθνικού
Βραβείου Ποιότητας».
15. Την υπ’ αριθμ. 26107/2372/29.12.2004 Απόφαση Σύ−
στασης Ομάδας Εργασίας – Επιτροπής Αξιολόγησης και
Παραλαβής για τα Βραβεία Ποιότητας.
16. Το άρθρο 17 του ν. 3193/2003 (ΦΕΚ 266/Α/20.11.2003),
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 του ν. 3205 (ΦΕΚ.
297/Α/23.12.2003), αποφασίζουμε :
Καθορίζουμε την αμοιβή του συντονιστή, των μελών
και των γραμματέων, της Ομάδας Εργασίας – Επιτροπής
Αξιολόγησης και Παραλαβής για τα Βραβεία ποιότητας,
όπως αυτή συστήθηκε με την υπ’ αριθμ. 26107/2372/
29.12.2004 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ως εξής:
1. Ορίζεται αποζημίωση σαρανταένα (41) EURO ανά
συνεδρίαση για τον Πρόεδρο, τα μέλη και τις γραμμα−
τείς της Επιτροπής.
2. Η δαπάνη που προκαλείται από τη υπάρχουσα από−
φαση θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της Εθνικής
Τεχνικής Βοήθειας, ο οποίος έχει ενταχθεί στη ΣΑΕ 27/3
με κωδικό 2002 ΣΕ 02730020 με τίτλο «Β΄ υποπρόγραμμα
ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης χρηματοδοτού−
μενων από αμιγείς εθνικούς πόρους».
3. Η παροχή των υπηρεσιών (συνεδριάσεων) της Επι−
τροπής Εποπτείας έχει γίνει εκτός ωραρίου εργασίας.
4. Η ανωτέρω αποζημίωση υπόκειται στους περιορι−
σμούς του άρθρου 19 του ν. 2470 (ΦΕΚ 40/Α/97).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Απριλίου 2006
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ
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Αριθμ. 7808/610
(4)
Καθορισμός αμοιβής του συντονιστή, των μελών και
των γραμματέων, της Ομάδας Εργασίας – Επιτρο−
πής Αξιολόγησης και Παραλαβής για τα Βραβεία
ποιότητας, όπως αυτή συστήθηκε με την υπ’ αριθμ.
26107/2372/29.12.2004 απόφαση του Υπουργού Ανά−
πτυξης.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄).
2. Το π.δ. 229/1986 «Σύσταση και Οργάνωση της Γε−
νικής Γραμματείας Βιομηχανίας» όπως τροποποιήθηκε
με το π.δ. 396/1989 «Οργανισμός της Γ.Γ.Β.» και το π.δ.
189/1995 (ΦΕΚ99/Α/1995): Συμπλήρωση και τροποποίηση
διατάξεων του π.δ. 396/1989.
3. Το π.δ. 27/1.2.1996 (ΦΕΚ 19Α) «Συγχώνευση Υπουργεί−
ων Τουρισμού, ΒΕΤ και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανά−
πτυξης» και το π.δ. 122/2004 (ΦΕΚ85/Α/04) «Ανασύσταση
του Υπουργείου Τουρισμού».
4. Το άρθρο 28 παρ. α’ του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α),
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του ν. 2438/1996
(ΦΕΚ 211/Α).
5. Του άρθρου 7 παρ. 4 του ν. 2244/1994 (ΦΕΚ 168/Α)
«Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσι−
μες πηγές ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και
άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο
17 παρ. 2 του ν. 2308/1995 (ΦΕΚ 114/Α) και τροποποιήθηκε
με το άρθρο 26 του ν. 2545/1997 (ΦΕΚ 254/Α).
6. Το π.δ. 121/2004 (ΦΕΚ 84/Α/10.3.2004) «Διορισμός
Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Την Δ15/Α/Φ19/4040 (ΦΕΚ 249/Β/27.2.2006) Κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανά−
πτυξης “Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς
Ανάπτυξης”.
8. Την υπ’ αριθμ. Οικ. 614/5.4.2004 Κοινή Απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης σχετικά
με «Διορισμό του Γενικού Γραμματέα στη Γενική Γραμ−
ματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης» (ΦΕΚ
106/Γ/13.4.2004).
9. Την υπ’ αριθμ. 7154/29.4.2004 (ΦΕΚ 655/Β/5.5.2004)
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Μεταβίβαση στο
Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, στους Γενικούς Διευθυ−
ντές και Λοιπούς Προϊσταμένους Υπηρεσιακών Μονάδων
της Γ.Γ.Β. του Υπουργείου Ανάπτυξης του δικαιώματος
να υπογράφουν με εντολή Υπουργού».
10. Τις διατάξεις του νόμου 707/1977 (ΦΕΚ 273) όπως
τροποποιήθηκε από τους ν. 1472/1984 (ΦΕΚ 112), ν. 1479/
1984 (ΦΕΚ 145), ν. 2000/1991 (ΦΕΚ 206), ν. 2702/1999 (ΦΕΚ
70) και το π.δ. 159/1997 (ΦΕΚ 135).
11. Την C(2001)−550 της 14.3.2001 απόφαση της ΕΕ
με την οποία εγκρίθηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Ανταγωνιστικότητα (Ε.Π.ΑΝ.).
12. Τις διατάξεις του ν. 2860/2000 «Διαχείριση, Παρακο−
λούθηση και έλεγχος του κοινοτικού Πλαισίου στήριξης
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251/Α).
13. Το άρθρο 17 του ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθ−
μίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ
και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων
και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυ−

ροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες σαφείς
διατάξεις» (ΦΕΚ 297/Α/23.12.2003).
14. Την υπ’ αριθμ. 6825/Β1/3.2.1/2746/30.7.2004 Πρόσκλη−
ση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠΑΝ για
υποβολή πρότασης, σχετική με την «Μελέτη του Εθνικού
Βραβείου Ποιότητας».
15. Την υπ’ αριθμ. 26107/2372/29.12.2004 Απόφαση Σύ−
στασης Ομάδας Εργασίας – Επιτροπής Αξιολόγησης και
Παραλαβής για τα Βραβεία Ποιότητας.
16. Το ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α΄).
17. Την υπ’ αριθμ. 2/65791/0022 (ΦΕΚ Β / 1232 / 9.10.2000)
Υπουργική Απόφαση περί Καθορισμού αποζημιώσεων
των Προέδρων, των μελών, των γραμματέων, των ανα−
πληρωτών βοηθών γραμματέων και των εισηγητών της
κεντρικής και των ειδικών γνωμοδοτικών επιτροπών του
ΥΠΕΘΟ, των περιφερειακών γνωμοδοτικών επιτροπών,
των γνωμοδοτικών επιτροπών του ΕΟΜΜΕΧ και της ΑΤΕ,
της Ειδικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής εμπειρογνωμόνων
της Γ.Γ.Ε.Τ. του Υπουργείου Ανάπτυξης, των Γνωμοδοτι−
κών Επιτροπών της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας
του Υπουργείου Ανάπτυξης καθώς και των μελών των
οργάνων ελέγχου επενδύσεων, αποφασίζουμε :
Καθορίζουμε την αμοιβή του συντονιστή, των μελών και
των γραμματέων, της Ομάδας Εργασίας – Επιτροπής Αξι−
ολόγησης και Παραλαβής για τα Βραβεία ποιότητας, όπως
αυτή συστήθηκε με την υπ’αριθμ.πρωτ.: 26107/2372/29.12.2004
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ως εξής:
α) Ορίζεται αποζημίωση εκατόν δέκα επτά ευρώ και
τριάντα εννέα λεπτά (117,39) ανά συνεδρίαση για τον
συντονιστή και τα μέλη.
β) Ορίζεται αποζημίωση εβδομήντα τριών ευρώ και τριά−
ντα επτά λεπτών (73,37) ανά συνεδρίαση για τους γραμμα−
τείς και τους αναπληρωτές βοηθούς γραμματείς.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Απριλίου 2006
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ

F
Αριθμ. Μ.8413/2.11.2006
Αναπροσαρμογή Πλοηγικών Δικαιωμάτων.

(5)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2α και άρθρο 20
του ν. 3142/1955 «Περί Πλοηγικής Υπηρεσίας» (43 Α΄).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 184, 186 και 187 του ν.δ.
187/1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (261
Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.1473/1984 «Μεταρ−
ρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες
διατάξεις» (127 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο
42 του ν. 2214/1994 «Αντικειμενικό σύστημα φορολογίας
εισοδήματος και άλλες διατάξεις» (75Α΄).
4. Το π.δ. 287/1991 «Πλοηγικά Δικαιώματα» (102 Α΄).
5. Tην υπ’ αριθμ. Μ.8413.2/08/04/22.10.2004 Κοινή
Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οι−
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κονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας «Αναπροσαρμογή
Πλοηγικών Δικαιωμάτων» (1734 Β΄).
6. Το π.δ. 175/2002 «Οργανισμός Διάρθρωσης και Λει−
τουργίας Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής
Πολιτικής» (158 Α΄).
7. Την υπ’ αριθμ. Μ.8414.4/01/05/4.8.2005 Απόφαση του
Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Συγκρότηση Συμβου−
λίου Πλοηγικής Υπηρεσίας» (1133 Β΄).
8. Τo υπ’ αριθμ. 11308/32/14.3.2006 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Οικονομίας και Οικονομικών / Γενική Διεύθυνση
Οικονομικής Πολιτικής / Διεύθυνση Μακροοικονομικής
Ανάλυσης και Προβλέψεων / Τμήμα Τιμών και Εισο−
δημάτων με το οποίο συμφωνεί για την αύξηση των
Πλοηγικών Δικαιωμάτων σε ποσοστό 15%.
9. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 Κοινή Από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας
και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυ−
πουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (1432 Β΄).
10. Την υπ’ αριθμ. 1908/2006 (θέμα 1ον ) γνωμοδότηση
του «Συμβουλίου Πλοηγικής Υπηρεσίας» με την οποία
εισηγείται την αύξηση των Πλοηγικών Δικαιωμάτων σε
ποσοστό 15%.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της Απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε :
1. Αποδεχόμαστε την υπ’ αριθμ. 1908/2006 (θέμα 1ον),
γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πλοηγικής Υπηρεσίας και
αναπροσαρμόζουμε τα Πλοηγικά Δικαιώματα που καθορί−
ζονται σήμερα με το π.δ. 287/1991 και την υπ’ αριθμ. Μ.8413.2
/08/04/22.10.2004 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας.
α. Τα τέλη θα υπολογίζονται σε μονάδες ολικής χωρη−
τικότητας (Ο.Χ.) όπως έχουν καταμετρηθεί και αναγρα−
φεί στα οικεία πιστοποιητικά καταμέτρησης σύμφωνα
με τους κανόνες της Διεθνούς Σύμβασης 1969/TONNAGE
CONVENTION.
β. Τα τέλη της παραγ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 287/91
διαμορφώνονται ως εξής :
ΑΠΟ
ΜΕΧΡΙ
−−
500 Ο.Χ
ευρώ
37,80
501
1.000
»
50,27
1.001
2.000
»
88,08
2.001
3.500
»
145,22
3.501
5.000
»
202,35
5.001
7.000
»
252,62
7.001
10.000
»
309,34
10.001
15.000
»
366,06
15.001
20.000
»
428,78
Πλοία άνω των 20.000 (Ο.Χ.) καταβάλλουν για το επι−
πλέον τμήμα της χωρητικότητάς τους το ποσόν των
63,16 ευρώ ανά 10.000 (Ο.Χ). Τμήμα της κλίμακας των
10.000 (Ο.Χ.) λογίζεται για τον υπολογισμό των δικαιω−
μάτων ως πλήρη βαθμίδα.
γ. Στην παρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ. 287/1991 στα
πλοία που καταβάλλουν πλοηγικά δικαιώματα μειωμένα
κατά 50%, προστίθενται τα πλοία που καταπλέουν για
παράδοση πετρελαιοειδών αποβλήτων (SLOPS).
δ. Τα τέλη της παραγ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 287/1991
διαμορφώνονται ως εξής :
Πλοία που προσδένονται σε εγκαταστάσεις ξηράς
καταβάλλουν τέλη πρόσδεσης ως κάτωθι :

Χωρητικότητα
πλοίου σε
μονάδες ο.χ

Τέλη Δεσίματος

Τέλη Λυσίματος

Μέχρι
1.000 Ο.Χ.
12,88
6,01
1.001 μέχρι 5.000 »
25,35
9,45
5.001 μέχρι 10.000 »
37,80
12,88
Τα άνω των 10.000 Ο.Χ. τέλη δεσίματος − λυσίματος
προσαυξάνονται κατά 12,88 ευρώ και 6,01 ευρώ αντί−
στοιχα ανά 10.000 (Ο.Χ.), κλάσμα της κλίμακας αυτής
λογίζεται ως πλήρης βαθμίδα.
Εφ όσον τα πλοία εξασφαλίζονται σε ναύδετα τα
ανωτέρω τέλη διπλασιάζονται.
ε. Τα τέλη της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 287/1991
διαμορφώνονται ως εξής :
Η πλοήγηση κατά διαδρομή είναι δυνατή με έγκριση
του οικείου Λιμενάρχη. Για αυτή καταβάλλεται επιπλέον
των κανονικών πλοηγικών δικαιωμάτων 3,4 λεπτά του
ευρώ κατά μονάδα Ο.Χ.
στ. Τα τέλη της παρ.2 του άρθρου 6 του π.δ. 287/1991
διαμορφώνονται ως εξής :
Εάν η πλοήγηση κατά διαδρομή υπερβαίνει τα δέκα
(10) μίλια, καταβάλλονται για κάθε επιπλέον μίλι 2,3
λεπτά του ευρώ κατά μονάδα Ο.Χ. επιπλέον εκείνων
που καθορίζει η παρ 1 του άρθρου 6.
ζ. Τα τέλη της παραγ. 3 του άρθρου 6 του π.δ. 287/1991
διαμορφώνονται ως εξής :
Τα δικαιώματα πλοήγησης κατά διαδρομή δεν μπορεί
σε καμιά περίπτωση να είναι λιγότερο των 107,40 ευρώ
και περισσότερα των 366,06 ευρώ.
η. Τα τέλη της παραγ. 1 του άρθρου 7 του π.δ. 287/1991
διαμορφώνονται ως εξής :
Για απασχόληση του Πλοηγού πέραν της μιας ώρας
από την επιβίβασή του στο πλοίο που πλοηγήθηκε οφεί−
λονται δικαιώματα υπερωρίας που ορίζονται σε 37,80
ευρώ για κάθε ώρα ή κλάσμα αυτής.
θ. Τα τέλη της παραγ. 1 του άρθρου 10 του π.δ. 287/
1991 διαμορφώνονται ως εξής :
Τα Πλοηγικά Δικαιώματα σε καμιά περίπτωση δεν
είναι μικρότερα των 37,80 ευρώ.
Και τα τέλη της παραγ. 5 του ιδίου άρθρου διαμορ−
φώνονται ως εξής :
Τα Ελληνικά πολεμικά και βοηθητικά πλοία του Πολε−
μικού Ναυτικού ή τα αλλοδαπά πολεμικά και βοηθητικά
πλοία που απαλλάσσονται για λόγους αμοιβαιότητας
αν πλοηγηθούν με αίτησή τους καταβάλλουν Πλοηγικά
Δικαιώματα που ανέρχονται σε 4,6 λεπτά του ευρώ
κατά τόνο εκτοπίσματος χωρίς να υποχρεούνται στην
καταβολή των τελών του άρθρου 5.
ι. Τα πλοία που εφοδιάζουν άλλα πλοία με καύσιμα και
εκτελούν πλόες εντός του ιδίου κόλπου θα καταβάλλουν
Πλοηγικά Δικαιώματα για μια κίνηση (ανά κυκλικό ταξίδι)
ανεξαρτήτως του αριθμού μεθορμίσεων.
2. Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει μετά τριά−
ντα (30) ημέρες από την επομένη της δημοσίευσής της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Από την ημερομηνία εφαρμογής της παρούσης
παύει να ισχύει η αριθμ. κοινή υπουργική απόφαση Μ
8413.2/08/04/22.10.2004 (1734 Β).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 6 Απριλίου 2006
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

ΜΑΝ. Κ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθμ. 5421.7/07/06
(6)
Καθορισμός του τρόπου ελέγχου των λογαριασμών
φαρμακείων επαρχίας, που υποβάλλονται απευθεί−
ας στον Οίκο Ναύτου κατά το έτος 2006.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις :
α) Της παρ. 5 του άρθρου 31 του ν. 2166/1993 «Περί
ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση
και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» (Α΄137).
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄).
γ) Του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. 5221.1/4/20.10.2004 Από−
φασης του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Μεταβίβαση
του δικαιώματος υπογραφής σε Διοικητικά και Οικονομι−
κά θέματα με «εντολή υπουργού» σε κατώτερα κλιμάκια
του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (Β΄1642).
2. Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 4781/09/22.2.2006 (θέμα
3°) συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οίκου
Ναύτου.
3. Το γεγονός ότι εκκρεμούν στον Ο.Ν. λογαριασμοί
των φαρμακείων επαρχίας οι οποίοι δεν έχουν ελεγχθεί,
με αποτέλεσμα την αδυναμία συντάξεως των ισολογι−
σμών Ο.Ν.
4. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του Ο.Ν.,
αποφασίζουμε :
1. Την αποδοχή της πρότασης του Δ.Σ./Ο.Ν., όπως
αυτή διατυπώνεται στο απόσπασμα πρακτικών της αριθ.
4781/09/22.2.2006 (θέμα 3°) συνεδρίασης του, για τον
τρόπο ελέγχου των λογαριασμών φαρμακείων επαρ−
χίας, που υποβάλλονται απευθείας στον Οίκο Ναύτου
κατά το έτος 2006 και καθορίζουμε τα εξής:
α) Να ελεγχθούν όλοι οι λογαριασμοί ως προς την
ορθότητα των αθροίσεων των ποσών που έχουν κατα−
χωρηθεί στις καταστάσεις καταχώρησης συνταγών και
όλα τα αντίστοιχα τιμολόγια φαρμακείων.
β) Στους ίδιους λογαριασμούς να διενεργηθεί έλεγχος
στις συνταγές που περιέχονται σε αυτούς ως προς την
κοστολόγηση των φαρμάκων και τα λοιπά στοιχεία τους
δειγματοληπτικά, σε ποσοστό 10% για τους λογαριασμούς
που ο αριθμός των συνταγών υπερβαίνει τις τριάντα (30) και
σε ποσοστό 33% για τους υπόλοιπους λογαριασμούς.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 13 Απριλίου 2006
Με εντολή Υπουργού
Η Γενική Διευθύντρια Διοικητικής Υποστήριξης
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΚΑΤΑΝΤΩΝΑΚΗ
F
Αριθμ. 5421.7/08/06
(7)
Καθορισμός του τρόπου ελέγχου των λογαριασμών
φαρμακείων επαρχίας ετών 2004 − 2005, που υπο−
βλήθηκαν στον Οίκο Ναύτου μέσω των Παραρτημά−
των Οίκου Ναύτου (Π.Ο.Ν.) (εκτός του Π.Ο.Ν./Α).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 5 του άρθρου 31 του ν. 2166/1993 «Περί

ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση
και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» (Α΄137).
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄).
γ) Του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. 5221.1/4/20.10.2004 Από−
φασης του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Μεταβίβαση
του δικαιώματος υπογραφής σε Διοικητικά και Οικονομι−
κά θέματα με «εντολή υπουργού» σε κατώτερα κλιμάκια
του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (Β΄1642).
2. Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 4781/09/22.2.2006 (θέμα
2°) συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οίκου
Ναύτου.
3. Το γεγονός ότι εκκρεμούν στον Ο.Ν. λογαριασμοί
των φαρμακείων επαρχίας οι οποίοι δεν έχουν ελεγ−
χθεί, με αποτέλεσμα την αδυναμία αποκατάστασης των
ποσών των Πάγιων Προκαταβολών για την αναχρημα−
τοδότηση των Π.Ο.Ν. (εκτός του Π.Ο.Ν./Α).
4. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του Ο.Ν.,
αποφασίζουμε :
1. Την αποδοχή της πρότασης του Δ.Σ./Ο.Ν., όπως
αυτή διατυπώνεται στο απόσπασμα πρακτικών της αριθ.
4781/09/22.2.2006 (θέμα 2°) συνεδρίασης του, για τον
τρόπο ελέγχου των λογαριασμών φαρμακείων επαρ−
χίας ετών 2004 −2005, που έχουν υποβληθεί στον Οίκο
Ναύτου μέσω απολογισμών φαρμακευτικών δαπανών
Π.Ο.Ν. (εκτός Π.Ο.Ν./Α) και καθορίζουμε τα εξής:
α) Να ελεγχθούν οι απολογισμοί τεσσάρων (04) μηνών
από κάθε έτος σε ποσοστό 25% ως προς την ορθότητα
των αθροίσεων όλων των ποσών που έχουν καταχωρη−
θεί στις καταστάσεις καταχώρησης συνταγών και τα
αντίστοιχα τιμολόγια φαρμακείων.
β) Στους ίδιους λογαριασμούς να διενεργηθεί έλεγχος
στις συνταγές που περιέχονται σε αυτούς ως προς
την κοστολόγηση των φαρμάκων και τα λοιπά στοιχεία
τους δειγματοληπτικά, σε ποσοστό 10% για τους λογα−
ριασμούς που ο αριθμός των συνταγών υπερβαίνει τις
τριάντα (30) και σε ποσοστό 33% για τους υπόλοιπους
λογαριασμούς.
γ) Οι λογαριασμοί των υπολοίπων μηνών, να καταχω−
ρηθούν όπως αναφέρονται στα απολογιστικά πινάκια.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 13 Απριλίου 2006
Με εντολή Υπουργού
Η Γενική Διευθύντρια Διοικητικής Υποστήριξης
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΚΑΤΑΝΤΩΝΑΚΗ
F
Αριθμ. 2122/01/06
(8)
Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων με αριθ. 41
«Αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων των
αριθ. 10 και 20 Γενικών Κανονισμών Λιμένα».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις των άρθρων 141 και 156 του ν.δ. 187/1973
(Α 261), με το οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Δημοσίου
Ναυτικού Δικαίου (ΚΔΝΔ), όπως το δεύτερο αντικα−
ταστάθηκε με το άρθρο 10 του ν. 1940/1991 «Μονάδα
Ειδικών Αποστολών Λιμενικού Σώματος (ΜΕΑ/ΛΣ) και
άλλες διατάξεις περί αυτού» (Α 40).
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 37 α του ν.δ. 187/1973
«Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α 261), που
προστέθηκε με το άρθρο 9 του ν. 2329/1995 «Ρύθμιση
θεμάτων προσωπικού Λιμενικού Σώματος και άλλες δι−
ατάξεις» (Α 172).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 2935/2001 «Προ−
σωπικό του Λιμενικού Σώματος και άλλες διατάξεις»
(Α 162).
4. Το Γενικό Κανονισμό Λιμένα με αριθ. 41 που εκδό−
θηκε από τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος με τις
διατάξεις του οποίου ρυθμίζονται θέματα που αφορούν
την εύρυθμη λειτουργία των λιμένων της χώρας.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί−
ας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98).
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε :
Άρθρο μόνο
(α) Εγκρίνουμε τον πιο κάτω Γενικό Κανονισμό Λιμέ−
νων με αριθ. 41
ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΩΝ με αριθ. 41
«Αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων των αριθ.
10 και 20 Γενικών Κανονισμών Λιμένα».
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις των άρθρων 141 και 156 του ν.δ. 187/1973
(Α 261), με το οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Δημοσίου
Ναυτικού Δικαίου (ΚΔΝΔ), όπως το δεύτερο αντικα−
ταστάθηκε με το άρθρο 10 του ν. 1940/1991 «Μονάδα
Ειδικών Αποστολών Λιμενικού Σώματος (ΜΕΑ/ΛΣ) και
άλλες διατάξεις περί αυτού» (Α 40).
2. Τις διατάξεις του ν.δ. 444/1970 «Περί αρμοδιοτήτων
Λιμενικού Σώματος και σχέσεων προς τας αρμοδιότητας
των Σωμάτων Ασφαλείας» (Α 39).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 2935/2001 «Προ−
σωπικό του Λιμενικού Σώματος και άλλες διατάξεις»
(Α 162).
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος
Κανονισμού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, εκδίδουμε τον ακόλουθο Γενικό
Κανονισμό Λιμένων :
Άρθρο 1
Όρια Ισχύος
Ο παρών Γενικός Κανονισμός ισχύει στους λιμένες,
στους όρμους και στη θαλάσσια έκταση της περιοχής
δικαιοδοσίας κάθε Λιμενικής Αρχής της Χώρας.
Άρθρο 2
Τροποποίηση διατάξεων του αριθ. 10 Γενικού
Κανονισμού Λιμένα (Β 1136/97).
1. Η περίπτωση 8 του άρθρου 2, αντικαθίσταται ως
ακολούθως :
«8. ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΔΥΤΗΣ : Ο κάτοχος πιστοποι−
ητικού ή πτυχίου που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις κεί−
μενες διατάξεις, ο οποίος είναι εφοδιασμένος με άδεια
της Λιμενικής Αρχής, για να εργάζεται ως βοηθός δυτών
σε καταδυτικό συνεργείο».
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2. Τα εδάφια (γ) και (δ) της παραγράφου 3 του άρθρου
3, αντικαθίστανται ως ακολούθως :
«γ) Είναι κάτοχοι πιστοποιητικού αυτοδύτη, το οποίο
έχει εκδοθεί σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Οργανισμού, που έχει αναγνωρισθεί σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 3409/2005 (Α 273), μετά από εκπαίδευσή
τους από εξουσιοδοτημένο από αυτόν Παροχέα Κατα−
δυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής ή είναι κάτοχοι πτυχίου
της Σχολής Δυτών Καλύμνου.
Δύναται επίσης να είναι κάτοχοι πτυχίου αυτοδύτη,
που έχει εκδοθεί με τις διατάξεις του αριθμ. 5 Γενικού
Κανονισμού Λιμένα (Β 858/94), όπως τροποποιήθηκε
μεταγενέστερα ή πρόκειται να εκδοθεί κατά τις δια−
τάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 17 του ν.
3409/2005.
δ) Έχουν προϋπηρεσία ως μαθητευόμενοι δύτες, σε
εργασίες της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρό−
ντος Κανονισμού στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, του−
λάχιστον ένα (01) χρόνο οι κάτοχοι πτυχίου Σχολής
Δυτών Καλύμνου και δύο (02) χρόνια οι κάτοχοι πτυχίου
Οργανισμού ή Σχολής σύμφωνα με την προηγούμενη
παράγραφο».
Άρθρο 3
Συμπλήρωση/ τροποποίηση διατάξεων του αριθ. 10
Γενικού Κανονισμού Λιμένα.
1. Μετά το εδάφιο (η) της παραγράφου 4 του άρθρου
3, προστίθεται νέο εδάφιο ως ακολούθως :
«θ) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας μαθητευό−
μενου δύτη».
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως
ακολούθως :
«2. Για τη χορήγηση της πιο πάνω άδειας, υποβάλλεται
αίτηση του ενδιαφερόμενου, στην οποία επισυνάπτονται
τα δικαιολογητικά της παραγράφου 4 του άρθρου 3,
πλην των εδαφίων (ζ) και (θ) αυτής».
Άρθρο 4
Τροποποίηση διατάξεων του αριθ. 20 Γενικού
Κανονισμού Λιμένα (Β 444/99).
1. Οι υποπαράγραφοι 12 και 13 του άρθρου 2, συγχω−
νεύονται σε μία υποπαράγραφο και αντικαθίστανται
ως ακολούθως :
«12. Τα ΚΑΝΟ και ΚΑΥΑΚ είναι σκάφη πλάτους γά−
στρας μικρότερου των 1,1 μέτρων, αιχμηρής απόληξης
στα δύο άκρα, κινούμενα με ειδικό ασκάρμωτο κουπί
και μη διαθέτοντα, για την κίνησή τους, μόνιμη θέση για
έχμαση μηχανής, ούτε περισσότερα από ένα κουπί ανά
επιβάτη, ούτε πανιά».
2. Οι λοιπές υποπαράγραφοι του άρθρου 2, τροπο−
ποιούνται όσον αφορά την απαρίθμησή τους κατά μια
μονάδα λιγότερη.
Πειραιάς, 4 Απριλίου 2006
Αντιναύαρχος Η.Α. ΣΙΩΝΙΔΗΣ Λ.Σ.
Αρχηγός
(β) Η εφαρμογή του Κανονισμού αυτού αρχίζει από τη
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 11 Απριλίου 2006
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθμ. 3347.1/02/06
(9)
Ρύθμιση εκτέλεσης θαλασσίων εκδρομών με αφετη−
ρία τον όρμο Αγίου Σπυρίδωνα Παλαιοκαστρίτσας
Κέρκυρας.
Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τα εδάφια (α) και (β) της παραγράφου 6 και τις
παραγράφους 7−8 της υπ’ αριθμ. 3342/17/2000/3.4.2000
(ΦΕΚ 476/Β΄/6.4.2000) Κοινής Υπουργικής Απόφασης
Υπουργών Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, περί
«καθορισμού όρων και προϋποθέσεων δραστηριοποίη−
σης πλοίων και μικρών σκαφών για θαλάσσιες εκδρομές
ή θαλάσσια λουτρά».
2. Την υπ’ αριθμ. 3347/10/2005/18.5.2005 (ΦΕΚ 735/Β΄/05)
Απόφαση Κεντρικού Λιμενάρχη Κέρκυρας με θέμα «Θα−
λάσσιες Εκδρομές στον Όρμο Αγίου Σπυρίδωνα Παλαι−
οκαστρίτσας».
3. Το ν. 2743/1999 (ΦΕΚ 211/Α΄/99), όπως τροποποιήθηκε
με το ν. 3182/2003 (ΦΕΚ 220/Α΄/03) και ισχύει.
4. Το άρθρο 295 Γ.Κ.Λ. Κέρκυρας (ΦΕΚ 397/Β΄/1978).
5. Την ανάγκη ρύθμισης θεμάτων που σχετίζονται με
την προσέγγιση, αγκυροβολιά των σκαφών αυτών, τη
θέση αναμονής τους και την επιβίβαση − αποβίβαση
επιβατών.
6. Τις πραγματικές συνθήκες που επικρατούν σήμε−
ρα και σχετίζονται με την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας
και την προστασία των λουσμένων στον Όρμο Αγίου
Σπυρίδωνα Παλαιοκαστρίτσας, με στόχο την αποτροπή
ατυχημάτων από τα εφοδιασμένα με άδεια για θαλάσ−
σιες εκδρομές ή θαλάσσια λουτρά με αφετηρία τον
ανωτέρω όρμο, μικρά σκάφη.
7. Την 12/22.3.2006 Ημερήσια Διαταγή Κεντρικού Λιμε−
νάρχη Κέρκυρας.
8. Το από 24.3.2006 Πρακτικό Επιτροπής.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε :
1. Τα μικρά σκάφη (επαγγελματικά μεταφοράς επιβα−
τών μήκους μέχρι και επτά−07−μέτρων) που είναι εφο−
διασμένα με άδεια για θαλάσσιες εκδρομές ή θαλάσσια
λουτρά με αφετηρία τον Όρμο Αγίου Σπυρίδωνα Πα−
λαιοκαστρίτσας να προσεγγίζουν − προσγειαλώνονται
στην ακτή για επιβίβαση − αποβίβαση εκδρομέων και
περιηγητών μόνο στο δυτικό άκρο της παραλίας του
Όρμου. Η επιβίβαση − αποβίβαση εκδρομέων και περι−
ηγητών από την ανατολική πλευρά του Όρμου Αγίου
Σπυρίδωνα απαγορεύεται.
2. Η κίνηση των σκαφών αυτών προς και από την ξηρά
να πραγματοποιείται μέσω δύο (02) οριοθετημένων με
πλωτούς κόκκινους σημαντήρες θαλασσίων διαδρόμων
(διαύλων). Οι εν λόγω σημαντήρες θα τοποθετηθούν
ανά τρία (03) μέτρα με μέριμνα των ενδιαφερομένων

λεμβούχων. Σύμφωνα με το από 24.3.2006 Πρακτικό Επι−
τροπής, οι δίαυλοι θα λειτουργήσουν στο δυτικό άκρο
της παραλίας του ανωτέρω όρμου και θα εκκινούν από
την ξηρά και προς τη θάλασσα σε μήκος όχι μικρότερο
των πενήντα (50) μέτρων. Το πλάτος εκάστου διαύλου
καθώς και η μεταξύ τους απόσταση δεν θα υπερβαίνουν
τα οκτώ (08) μέτρα.
3. Για την αποφυγή προστριβών − διενέξεων μεταξύ
των λεμβούχων οι κάτοχοι των παλαιών αδειών εκτέλε−
σης θαλασσίων εκδρομών θα προσεγγίζουν − εκκινούν
από το δεξιό (δυτικό) θαλάσσιο διάδρομο (δίαυλο), ενώ
οι κάτοχοι των νέων αδειών από τον αριστερό (ανα−
τολικό).
4. Η ταχύτητα με την οποία τα ανωτέρω σκάφη θα
κινούνται εντός των εν λόγω διαύλων δεν δύναται να
υπερβαίνει τους πέντε (05) κόμβους, προκειμένου απο−
φεύγεται η όχληση των λουομένων, η πρόκληση ατυ−
χημάτων και για λόγους ασφάλειας ναυσιπλοΐας εντός
του όρμου Αγ.Σπυρίδωνα Παλ/τσας Κέρκυρας.
5. Όσα σκάφη εργάζονται καθημερινά σύμφωνα με το
εκδιδόμενο από το Α΄ Λ/Τ Παλαιοκαστρίτσας πρόγραμ−
μα, να παραμένουν επ’ αγκύρα πλησίον του όρμου εν
αναμονή εισόδου τους στο θαλάσσιο διάδρομο για την
προσέγγιση στην ακτή προς παραλαβή εκδρομέων − πε−
ριηγητών, προκειμένου μη δημιουργείται συνωστισμός
σκαφών εντός του θαλάσσιου διαύλου, από την κυκλο−
φορία και αναμονή εντός αυτού μεγαλυτέρου αριθμού
μικρών σκαφών από αυτόν που δύνανται να αναμένουν
και να κυκλοφορούν με ασφάλεια.
6. Όσα σκάφη σύμφωνα με το ημερήσιο πρόγραμμα
δεν εργάζονται εντός του όρμου Αγ. Σπυρίδωνα Πα−
λαιοκαστρίτσας Κέρκυρας, να ελλιμενίζονται − αγκυ−
ροβολούν σε παρακείμενους όρμους και λιμένες της
Παλαιοκαστρίτσας με μέριμνα των κυβερνητών τους οι
οποίοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ασφάλεια
των σκαφών τους.
7. Με μέριμνα των εφοδιασμένων με άδεια εκτέλεσης
θαλασσίων εκδρομών μικρών σκαφών να τοποθετηθούν
καλαίσθητες πινακίδες − τιμοκατάλογοι στην ελληνι−
κή και την αγγλική γλώσσα πλησίον της αφετηρίας
τους και να διατίθενται στους επιβάτες − περιηγητές
τα προβλεπόμενα εισιτήρια ή αποδεικτικά καταβολής
ναύλου.
8. Στους παραβάτες των διατάξεων της παρούσας
Απόφασης θα επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπο−
νται από τον ν. 2743/1999 (ΦΕΚ 211/Α΄/1999) ή τον Γενικό
Κανονισμό Λιμένα Κέρκυρας (ΦΕΚ 397/Β΄/1978).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κέρκυρα, 27 Μαρτίου 2006
Ο Κεντρικός Λιμενάρχης
ΕΥΑΓΓ. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ
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