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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 11

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

7 Ιανουαρίου 2009

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 1128734/1377/Τ/&Ε.Φ. ΠΟΛ: 1177
(1)
Παράταση προθεσμίας για εμπρόθεσμη προμήθεια ει−
δικών σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους 2009.

Παράταση προθεσμίας για εμπρόθεσμη προμή−
θεια ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους
2009 ...........................................................................................................

1

Έγκριση απογευματινής υπερωριακής εργασίας για
τους υπαλλήλους που υπηρετούν στη Γενική
Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανά−
πτυξης ..................................................................................................... 2
Έγκριση απογευματινής υπερωριακής εργασίας για
το προσωπικό που υπηρετεί στο Γραφείο του Γε−
νικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Βιο−
μηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο
δεν καλύπτει οργανικές θέσεις ......................................... 3
Έγκριση παράτασης και τροποποίησης της μίσθωσης
δικαιωμάτων μεταλλειοκτησίας του μεταλλείου
με αριθμό 63 Νομού Κοζάνης Ο.Ε. από την εκμι−
σθώτρια − μεταλλειοκτήτρια «Μεταλλευτική Κο−
ζάνης Ο.Ε.» προς την εταιρεία «Μ.Ε.Τ.Ε. Μεταλλευ−
τική, Εμπορική, Τεχνική, Ανώνυμη Εταιρεία» Α.Ε. 4
Καθορισμός των διαδικασιών, των απαιτούμενων δι−
καιολογητικών και κάθε άλλου σχετικού θέματος,
για την εξαίρεση από την κατεδάφιση αυθαίρε−
των χερσαίων κτιριακών εγκαταστάσεων μονά−
δων υδατοκαλλιεργειών εσωτερικών υδάτων ...... 5
Πρόσληψη Συμβούλων Επενδύσεων από τους Φορείς
Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.). ......................................... 6
Τροποποίηση των Οικείων Κανονισμών Επίγειας εξυ−
πηρέτησης των Κρατικών Αερολιμένων Θεσσα−
λονίκης, Κέρκυρας, Ηρακλείου και Ρόδου. ............... 7
Έγκριση Οικείου Κανονισμού Επίγειας εξυπηρέτησης
του Κρατικού Αερολιμένα Κω. .......................................... 8
Ανάθεση με μίσθωση έργου για τη διεκπεραίωση των
λογιστικών εργασιών του Κεφαλαίου Αποζημίω−
σης Φορτοεκφορτωτών (Κ.Α.Φ.) Λιμένος και Ξη−
ράς Ζακύνθου. .................................................................................. 9

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 28 του
ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 285 Α΄).
2) Τις διατάξεις της παραγρ. 5 του άρθρου 20 του
ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Α΄).
3) Τις διατάξεις των παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 31
του ν. 3697/2008 (ΦΕΚ 194 Α΄).
4) Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων στην
προμήθεια των ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας
αυτοκινήτων και μοτοσικλετών έτους 2009.
5) Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ.252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948 Β΄)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών περί καθορισμού αρμοδιο−
τήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.
6) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τακυβερνητικά όργανα
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 Α΄) και τη διαπίστωση ότι από την εφαρμογή
της παρούσας προκαλείται μικρή μετάθεση του χρόνου
είσπραξης τελών κυκλοφορίας έτους 2009 που κατα−
βάλλονται με ειδικό σήμα.
7) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Η προθεσμία για την εμπρόθεσμη προμήθεια των
ειδικών σημάτων τελώνκυκλοφορίας αυτοκινήτων και μο−
τοσικλετών έτους 2009, που κανονικά έληγε στις 31 Δε−
κεμβρίου 2008, παρατείνεται μέχρι 9 Ιανουαρίου 2009.
Κατά το χρονικό διάστημα της παράτασης τα ειδικά
σήματα θα χορηγούνται μόνο από τις Δημόσιες Οικο−
νομικές Υπηρεσίες.
Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.
Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2008
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθμ. ΔΠ/Φ6.20/Οικ.87
(2)
Έγκριση απογευματινής υπερωριακής εργασίας για τους
υπαλλήλους που υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία
Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003),
όπως τροποποιήθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 18
του ν. 3254/2004 (ΦΕΚ 137/Α/2004), του άρθρου 9 του
ν. 3408/2005 (ΦΕΚ 272/Α/2005) και του άρθρου 62 του
ν. 3518/2006 (ΦΕΚ 272/Α/2006).
β) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005)
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά Όργανα».
γ) Των π.δ. 229/1986 (ΦΕΚ 96/Α/1986), 396/1989 (ΦΕΚ
172/Α/1989), 189/1995 (ΦΕΚ 99/Α/1995), 182/2005 (ΦΕΚ 230/
Α/2005), του ν. 2367/1995 (ΦΕΚ 261/Α/1995) «Οργανισμός
της Γ.Γ.Β.».
δ) Του π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ 19/Α/1996) «Συγχώνευση των
Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τε−
χνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης».
2. Το π.δ. 206/2007 (ΦΕΚ 232/Α/2007) «Διορισμός
Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Την υπ’ αριθμ. 2/72757/0022/31.12.2003 εγκύκλιο του
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, που αφορά
στην παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων
του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003).
4. Την ανάγκη απογευματινής υπερωριακής εργασίας
των υπαλλήλων της Γ.Γ.Β. του Υπουργείου Ανάπτυξης,
προκειμένου να ανταποκριθούν στις αυξημένες, έκτα−
κτες και επείγουσες υπηρεσιακές υποχρεώσεις τους
και ειδικότερα:
− Ενέργειες για προσλήψεις−διορισμούς προσωπικού
μέσω ΑΣΕΠ, όπως αποστολή εγγράφων στους διορι−
στέους –προσληπτέους για υποβολή των απαραίτητων
δικαιολογητικών, αναζήτηση αυτεπάγγελτα των οικείων
δικαιολογητικών, υποβολή αιτήματος στο Γενικό Λο−
γιστήριο του Κράτους για έγκριση των απαιτούμενων
πιστώσεων, αποστολή για δημοσίευση στην Εφημερί−
δα της Κυβερνήσεως, των περιλήψεων των πράξεων
διορισμού, ενέργειες για την ορκωμοσία των ενδιαφε−
ρομένων και για την ανάληψη υπηρεσίας απ’ αυτούς,
κοινοποίηση στην Οικονομική Διεύθυνση των σχετικών
δικαιολογητικών, έκδοση των αποφάσεων τοποθέτησης
των νεοδιορισθέντων –νεοπροσληφθέντων σε οργανικές
μονάδες της Γ.Γ.Β..
− Προώθηση των διαδικασιών μετατάξεων υπαλλήλων
άλλων φορέων στην Γ.Γ.Β.
− Μέριμνα και ενέργειες γενικά για την εφαρμογή
και υλοποίηση διατάξεων του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/
Α/2007).
− Συγκέντρωση στοιχείων της Γενικής Γραμματείας
Βιομηχανίας και των Εποπτευόμενων Φορέων και απο−
στολή στην Αντεισαγγελία του Αρείου Πάγου καταλό−
γου των υπόχρεων για υποβολή δήλωσης περιουσιακής
κατάστασης.
− Εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικού πρωτο−
κόλλου στην Γ.Γ.Β.
− Ηλεκτρονική αποτύπωση μητρώου εν ενεργεία υπαλ−
λήλων της Γ.Γ.Β., καθώς και αρχείου συνταξιούχων υπαλ−
λήλων της Γ.Γ.Β.

− Εγκατάσταση συστήματος ηλεκτρονικού ευρετηρίου
υπαλλήλων στην υποδοχή του Υπουργείου μας.
− Αναβάθμιση του διαδικτυακού τόπου και των πλη−
ροφοριακών συστημάτων της Γ.Γ.Β.
− Εκκαθάριση αρχείων.
− Ηλεκτρονική αποτύπωση Ερωτήσεων, Αναφορών Κοι−
νοβουλευτικού Ελέγχου που αφορούν τόσο στην Γ.Γ.Β.
όσο και σε εποπτευόμενους απ’ αυτήν φορείς.
− Υποστήριξη της λειτουργίας του Υπηρεσιακού Συμ−
βουλίου, έρευνα και προετοιμασία των θεμάτων που
πρόκειται να εισαχθούν για συζήτηση στο Υπηρεσιακό
Συμβούλιο.
− Συγκέντρωση Νομοθεσίας Διευθύνσεων, επικαιρο−
ποίηση και κωδικοποίηση αυτής.
− Υλοποίηση δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος Ανταγωνιστικότητας (ΕΠΑΝ), που αφορούν:
• Τη νεανική επιχειρηματικότητα.
• Τη γυναικεία επιχειρηματικότητα.
• Τον εκσυγχρονισμό μικρών και μεσαίων επιχειρή−
σεων.
• Περιβαλλοντικά σχέδια για βιομηχανικές εγκατα−
στάσεις.
• Τη βελτίωση της βιομηχανικής υποδομής.
• Την πιστοποίηση βιομηχανικών μονάδων με βάση
διεθνή ή ευρωπαϊκά σήματα ποιότητας.
• Την προώθηση ολοκληρωμένων επενδυτικών σχε−
δίων σε μεγάλες επιχειρήσεις.
• Την υλοποίηση του προγράμματος «Ψηφιακό Μέλ−
λον» του ΕΠ «Κοινωνία της Πληροφορίας».
− Σύνταξη των σχετικών οδηγών και των κανονισμών
των διαφόρων προγραμμάτων.
− Ενημέρωση των ενδιαφερομένων για υποβολή πρό−
τασης ένταξης στις οικείες δράσεις, παροχή διευκρινή−
σεων, παραλαβή των προτάσεων και έλεγχο της πλη−
ρότητας των φακέλων που υποβάλλονται.
− Οργάνωση του συστήματος αξιολόγησης και ένταξης
αυτών των προτάσεων.
− ΄Εκδοση κανονιστικών πράξεων που αφορούν το
καθεστώς αδειοδότησης Βιομηχανικών μονάδων (ν. 2516/
1997 και 2965/2001).
− Απλούστευση των διαδικασιών με στόχο τη βελτίωση
του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
− Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για την
ίδρυση−λειτουργία Βιομηχανικών−Επιχειρηματικών πε−
ριοχών.
− Υποστήριξη του συστήματος έγκαιρης και αξιόπιστης
πληροφόρησης των επιχειρήσεων όπως υποστήριξη των
Κέντρων Υποδοχής Επενδυτών και των Κέντρων Τεχνο−
λογικής Ανάπτυξης ανά των επικράτεια.
− Επανεξέταση του θεσμικού πλαισίου που αφορά τον
χώρο των Τεχνικών Επαγγελμάτων.
− Επίσπευση των διαδικασιών εναρμόνισης της Εθνικής
Νομοθεσίας με βάση τις σχετικές κοινοτικές οδηγίες.
− Κατάρτιση του τακτικού προϋπολογισμού, αναμόρ−
φωση και παρακολούθηση εκτέλεσης αυτού.
− ΄Ελεγχος και αναγνώριση δαπανών.
− Εκκαθάριση και πληρωμή των αποδοχών και λοι−
πών αποζημιώσεων του πάσης φύσεως προσωπικού
της Γ.Γ.Β.
− Παρακολούθηση της εφαρμογής της βιομηχανικής
νομοθεσίας από τις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Νο−
μαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και τα Κέντρα Υποδοχής
Επενδυτών (Κ.Υ.Ε.) κλπ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
− Επιτελική παρέμβαση, προκειμένου να επιτυγχάνεται
η συνεχής βελτίωση του συστήματος αδειοδότησης των
δραστηριοτήτων του ν. 3325/2005 καθώς και η βελτίωση
του επιχειρηματικού περιβάλλοντος κλπ.
− Δημιουργία του απαραίτητου θεσμικού πλαισίου και
διοικητικού μηχανισμού για τον έλεγχο της αγοράς στον
εναρμονισμένο τομέα.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ−
τής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού
της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου
Ανάπτυξης, η οποία θα ανέλθει μέχρι του ποσού των
επτακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων (737.000) Ευρώ και
θα καλυφθεί από την σχετική πρόβλεψη στον Τακτικό
Προϋπολογισμό έτους 2009 της Γ.Γ.Β. στον Φ.35−110 και
ΚΑΕ 0511, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την με αμοιβή υπερωριακή εργασία για
το χρονικό διάστημα από 1.1.2009 έως 31.12.2009, κατά
τις απογευματινές ώρες, από 15ης απογευματινής μέχρι
22ας βραδινής και μέχρι ογδόντα πέντε (85) υπαλλήλους
της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου
Ανάπτυξης.
2. Η υπερωριακή απασχόληση κάθε υπαλλήλου δε μπο−
ρεί να υπερβαίνει τις εξήντα (60) ώρες για κάθε μήνα.
3. Με νεώτερη απόφαση του Υπουργού ή Υφυπουργού
Ανάπτυξης θα ορισθούν οι υπάλληλοι που θα απασχο−
ληθούν υπερωριακά.
4. Η πραγματοποίηση των ωρών βεβαιώνεται από τους
οικείους Προϊσταμένους.
5. Οι καταστάσεις πληρωμής θα συντάσσονται από
την Οικονομική Διεύθυνση της Γ.Γ.Β., μετά από σχετικές
βεβαιώσεις των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων και των
Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων, στις οποίες
απασχολούνται αντίστοιχα υπερωριακά οι υπάλληλοί
τους κάθε μήνα.
6. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό των εξό−
δων οικονομικού έτους 2009 της Γ.Γ.Β. του Υπουργείου
Ανάπτυξης Φ.35−110, ΚΑΕ 0511 και μέσα στα πλαίσια των
εγκεκριμένων πιστώσεων.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει ένα μήνα πριν τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

F
Αριθμ. ΔΠ/Φ6.20/Οικ.86
(3)
Έγκριση απογευματινής υπερωριακής εργασίας για το
προσωπικό που υπηρετεί στο Γραφείο του Γενικού
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας
του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο δεν καλύπτει
οργανικές θέσεις.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) Του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003),
όπως τροποποιήθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 18
του ν. 3254/2004 (ΦΕΚ 137/Α/2004), του άρθρου 9 του
ν. 3408/2005 (ΦΕΚ 272/Α/2005) και του άρθρου 62 του
ν. 3518/2006 (ΦΕΚ 272/Α/2006).
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β) Των άρθρων 57 και 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/
2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα κυβερνητικά όργανα».
γ) Των π.δ. 229/1986 (ΦΕΚ 96/Α/1986), 396/1989 (ΦΕΚ 172/
Α/1989), 189/1995 (ΦΕΚ 99/Α/1995), 182/2005 (ΦΕΚ 230/Α/2005),
του ν. 2367/1995 (ΦΕΚ 261/Α/1995) «Οργανισμός της Γ.Γ.Β.».
δ) Του π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ 19/Α/1996) «Συγχώνευση των
Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τε−
χνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης».
2. Το π.δ. 206/2007 (ΦΕΚ 232/Α/2007) «Διορισμός
Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Την υπ’ αριθμ. 2/72757/0022/31.12.2003 εγκύκλιο του
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, που αφορά
στην παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων
του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ−
τής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού
της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου
Ανάπτυξης, η οποία θα ανέλθει μέχρι του ποσού των
εβδομήντα χιλιάδων (70.000) Ευρώ και θα καλυφθεί από
την σχετική πρόβλεψη στον Τακτικό Προϋπολογισμό
έτους 2009 της Γ.Γ.Β. στον Φ.35−110 και ΚΑΕ 0511.
5. Την ανάγκη απογευματινής υπερωριακής εργασίας
των υπηρετούντων στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα
της Γ.Γ.Β., οι οποίοι δεν καλύπτουν οργανικές θέσεις
στο Γραφείο αυτό, αποφασίζουμε:
1) Εγκρίνουμε την απογευματινή υπερωριακή εργασία
για τους υπηρετούντες υπαλλήλους στο Γραφείο του
Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Β. του Υπουργείου Ανάπτυ−
ξης, οι οποίοι δεν καλύπτουν οργανικές Θέσεις, οσάκις
παρίσταται ανάγκη, από 5ης απογευματινής μέχρι 22ας
βραδινής, έως εξήντα (60) ώρες το ανώτερο το μήνα για
κάθε υπάλληλο και μέχρι οκτώ (8) συνολικά άτομα, για
το χρονικό διάστημα από 1.1.2009 μέχρι 31.12.2009.
2) Η συγκρότηση του συνεργείου υπερωριακής απα−
σχόλησης διενεργείται με Πράξη του Γενικού Γραμμα−
τέα της Γ.Γ.Β. του Υπουργείου Ανάπτυξης, ενώ επίσης
με Πράξη στο τέλος κάθε μήνα θα βεβαιώνεται η πραγ−
ματοποίηση των ωρών της υπερωριακής εργασίας.
3) Οι καταστάσεις πληρωμής θα συντάσσονται από την
Οικονομική Διεύθυνση μετά από τη Συγκρότηση Συνεργεί−
ου και τη σχετική Βεβαίωση του Γενικού Γραμματέα της
Γ.Γ.Β. με τα ονόματα των απασχοληθέντων υπερωριακά
και τις ώρες εργασίας που πραγματοποιούν κάθε μήνα.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει ένα μήνα πριν τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

F
Αριθμ. Δ9/Δ/Φ120Α /24414/4414
(4)
Έγκριση παράτασης και τροποποίησης της μίσθωσης
δικαιωμάτων μεταλλειοκτησίας του μεταλλείου με
αριθμό 63 Νομού Κοζάνης Ο.Ε. από την εκμισθώτρια −
μεταλλειοκτήτρια «Μεταλλευτική Κοζάνης Ο.Ε.» προς
την εταιρεία «Μ.Ε.Τ.Ε. Μεταλλευτική, Εμπορική, Τε−
χνική, Ανώνυμη Εταιρεία» Α.Ε.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν.δ. 210/1973 (ΦΕΚ Α/277) «Περί Μεταλλευτικού
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Κώδικος» (ΦΕΚ 277/Α) και ειδικότερα τις διατάξεις των
άρθρων 74, 75, 76, 82 και 84 αυτού ως ισχύουν.
β. Του ν.δ. 180/1974 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων ανακυ−
πτόντων κατά την εφαρμογή του Μεταλλευτικού Κω−
δικός» (ΦΕΚ 347/Α).
γ. Του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α) ως ισχύει.
δ. Του π.δ. 381/1989 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου
Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» νυν Ανάπτυ−
ξης (ΦΕΚ 168/Α).
ε. Του π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Του−
ρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και
Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α/19), όπως
τροποποιήθηκε με το π.δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85/Α).
2. Την υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Φ. 19/486/17125/8.7.2008 (ΦΕΚ
1412/Β/17.7.2008) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης
«Μεταβίβαση στον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Φυ−
σικού Πλούτου του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή
Υφυπουργού» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρ−
θρου 86 παρ. 2ε του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/9.2.2007).
3. Την υπ’ αριθμ. Δ9/Δ/120Α/10377/2992/15.6.2005 από−
φαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης περί εγκρίσεως
μίσθωσης δικαιωμάτων μεταλλειοκτησίας του μεταλ−
λείου με αριθμό 63 Ν. Κοζάνης από την εκμισθώτρια
− μεταλλειοκτήτρια «Μεταλλευτική Κοζάνης Ο.Ε.» προς
την εταιρεία «Μ.Ε.Τ.Ε. Μεταλλευτική, Εμπορική, Τεχνική,
Ανώνυμη Εταιρεία» Α.Ε. (ΦΕΚ 859/Β/23.6.2005).
4. Τις από 3.10.2006 και 10.10.2008 αιτήσεις της εται−
ρείας METE A.E. περί εγκρίσεως της παρατάσεως της
ανωτέρω μίσθωσης, όπως αυτή συνομολογήθηκε με την
υποβληθείσα υπ’ αριθμ. 6291/26.9.2006 πράξη της συμβο−
λαιογράφου Κοζάνης Αναστασίας Γαλάνη−Μολασιώτη.
5. Την υπ’ αριθμ. Δ15/Α/οικ.19955/8.10.2007 απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης με
θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στιυς Υφυπουργούς Ανά−
πτυξης Σταύρο Καλαφάτη και Γεώργιο Βλάχο» (ΦΕΚ
1982/Β/9.10.2007), αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την παράταση και τροποποίηση της μί−
σθωσης δικαιωμάτων μεταλλειοκτησίας του μεταλλείου
με αριθμό 63 Ν. Κοζάνης από την μεταλλειοκτήτρια −
εκμισθώτρια «ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ Ο.Ε.» προς την
μισθώτρια «Μ.Ε.Τ.Ε. − Μεταλλευτική, Εμπορική, Τεχνική,
Ανώνυμη Εταιρεία Ανώνυμη Εταιρεία» όπως αυτή συνο−
μολογήθηκε με την υπ’ αριθμ. 6292/26.9.2006 συμβολαι−
ογραφική πράξη της Συμβολαιογράφου Κοζάνης.
2. Η διάρκεια της ανωτέρω μίσθωσης ορίσθηκε να
αρχίζει την 22.4.2006 και να λήγει την 31.12.2007 με δι−
καίωμα μονομερούς παρατάσεως από τη μισθώτρια για
μία ή περισσότερες διετίες μέχρι την 31.12.2017.
3. Η έγκριση αυτή δεν καλύπτει νομικά ελαττώματα
που μπορεί να υπάρχουν στη σύμβαση που εγκρίνεται,
ούτε δημιουργεί, τροποποιεί ή καταργεί δικαιώματα που
δεν προκύπτουν από τη σύμβαση αυτή, ούτε υφιστάμε−
νες υποχρεώσεις μεταλλειοκτητών που προβλέπονται
από τις σχετικές περί δραστηριότητας των μεταλλείων
διατάξεις της μεταλλευτικής νομοθεσίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2008
Με εντολή Υφυπουργού
Ο Γενικός Διευθυντής
Ν. ΧΕΛΜΗΣ

Αριθμ. 143754
(5)
Καθορισμός των διαδικασιών, των απαιτούμενων δικαι−
ολογητικών και κάθε άλλου σχετικού θέματος, για
την εξαίρεση από την κατεδάφιση αυθαίρετων χερ−
σαίων κτιριακών εγκαταστάσεων μονάδων υδατο−
καλλιεργειών εσωτερικών υδάτων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 4 του ν. 3399/2005 (ΦΕΚ 255/Α΄/17.10.2005)
«Ρυθμίσεις περί θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων − Προσαρμογή στη
νέα Κ.Α.Π. και άλλες διατάξεις».
2. Του ν.δ. 131/1974 «Περί παροχής οικονομικών ενισχύ−
σεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και
αλιευτικήν παραγωγήν» (Α΄ 320), όπως τροποποιήθηκε
με τις διατάξεις του νόμου 1409/1983, «Τροποποίηση
και συμπλήρωση των διατάξεων του ν.δ. 131/1974, περί
παροχής οικονομικών ενισχύσεων εις την γεωργικήν,
κτηνοτροφικήν, δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν και
άλλες διατάξεις (Α΄ 199)» καθώς και τις διατάξεις του
άρθρου 11 του ν. 2512/1997, «Ρύθμιση συνταξιοδοτικών
θεμάτων στρατιωτικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 138).
3. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε
με το πρώτο άρθρο του υπ’ αριθμ. 63/2005 π.δ. «Κωδι−
κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
4. Των π.δ. 402/1998 και 398/1990 «Οργανισμός Υπουρ−
γείου Γεωργίας», όπως ισχύουν σήμερα.
5. Της υπ’ αριθμ. Υ1/10.3.2004 (ΦΕΚ 513Β) απόφασης του
Πρωθυπουργού με θέμα «Μεταβολή τίτλων Υπουργείου
και καθορισμός σειράς τάξης Υπουργείων».
6. Του ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α΄/25.4.2002) «Εναρμόνιση
του ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε.,
διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα
υδατορέματα και άλλες διατάξεις».
7. Της υπ’ αριθμ. Η.Π.: 15393/2332 (ΦΕΚ 1022/Β΄/5.8.2002)
απόφασης Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, «Κα−
τάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηρι−
οτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του
ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του
ν. 3010/2002».
8. Της υπ’ αριθμ. Η.Π.: 11014/703/Φ104 (ΦΕΚ 332/Β΄/ 20.3.2003)
απόφασης Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών − Εσωτερι−
κών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Περιβάλλοντος, Χω−
ροταξίας και Δημοσίων Έργων, «Διαδικασία Προκαταρκτικής
Περιβαλλοντικής Εκτίμησης Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρι−
σης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο) σύμφωνα με το άρθρο 4 του
ν. 1650/1986 (Α΄ 160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2
του ν. 3010/2002».
9. Την παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 1512/1985 «Τροποποί−
ηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων».
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Για την έκδοση απόφασης του Γενικού Γραμματέα
της οικείας Περιφέρειας, με την οποία μπορεί να εξαι−
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ρούνται από την κατεδάφιση, χωρίς την επιβολή προ−
στίμου, αυθαίρετα κτίσματα ή κτιριακές εγκαταστάσεις
μονάδων υδατοκαλλιεργειών εσωτερικών υδάτων, που
έχουν ανεγερθεί πριν τις 20.3.2003, σύμφωνα με το άρ−
θρο 4 του ν. 3399/2005, Φ.Ε.Κ. 255/17.10.2005, εφόσον δεν
αντίκεινται στις χρήσεις γης στην περιοχή και πληρούν
υγειονομικούς και περιβαλλοντικούς όρους, καθορίζο−
νται οι διαδικασίες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
ως ακολούθως:
Α. Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Οδοιπορικό σκαρίφημα και τοπογραφικό διάγραμμα
αποτύπωσης των υφισταμένων κατασκευών, σύμφωνα
με τις ισχύουσες προδιαγραφές, με ιδιαίτερο υπόμνημα
στο οποίο θα αναφέρονται τα αυθαίρετα κτίσματα και
οι νομίμως ανεγερθείσες εγκαταστάσεις με τις σχετικές
οικοδομικές τους άδειες, με θεώρηση των επιτρεπόμε−
νων χρήσεων γης, όρων και περιορισμών δόμησης από
την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία.
2. Αεροφωτογραφίες του κτήματος (γηπέδου) στις
οποίες θα φαίνονται όλες οικτιριακές εγκαταστάσεις
με ημερομηνία φωτογραφίας από την οποία πιστοποιεί−
ται ηανέγερση των κτιριακών εγκαταστάσεων προ της
20.3.2003. Στην περίπτωση κατάτην οποία η περιοχή δεν
καλύπτεται από αεροφωτογραφίες προ της 20.3.2003
θα πρέπει με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο να βεβαιώ−
νεται πλην της βεβαίωσης τηςπαρακάτω παραγράφου
η ύπαρξη των κτιριακών εγκαταστάσεων.
3. Βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Αλιείας της οι−
κείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για το ότι τα προς
εξαίρεση από την κατεδάφιση κτίρια ή κτίσματα έχουν
ανεγερθεί πριν την 20.3.2003 και χρησιμοποιούνται
αποκλειστικά ως κύριες ή βοηθητικές εγκαταστάσεις
μονάδων υδατοκαλλιεργειών εσωτερικών υδάτων. Στη
βεβαίωση θα αναφέρονται επίσης η δυναμικότητα της
μονάδας υδατοκαλλιέργειας εσωτερικών υδάτων καθώς
και οι διαστάσεις και η χρήση των κτισμάτων τα οποία
θα πρέπει να συμφωνούν πλήρως με το τοπογραφικό
διάγραμμα κάλυψης και τις φωτογραφίες του κτήματος
των ανωτέρω δικαιολογητικών 1 και 2. Ειδικότερα, στην
περίπτωση ύπαρξης αυθαίρετων ιχθυοτροφικών εγκα−
ταστάσεων καθώς και κύριων και βοηθητικών κτισμάτων
στη μονάδα υδατοκαλλιέργειας εσωτερικών υδάτων,
η αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας της οικείας Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης, θα βεβαιώνει, εκτός των άλλων, ότι τα
προς εξαίρεση από κατεδάφιση κτίσματα και εγκατα−
στάσεις είναι απαραίτητα και αναπόσπαστα τμήματα
της μονάδας, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις
ανάγκες λειτουργίας της και περιέχονται εντός των
ορίων του γηπέδου αυτής Ιχθυοτροφικές εγκαταστάσεις
θεωρούνται οι υπαίθριες δεξαμενές εκτροφής ανεξάρ−
τητα από το υλικό και τρόπο κατασκευής.
Κύρια κτίσματα θεωρούνται οι Ιχθυογεννητικοί Σταθ−
μοί, τα Εκκολαπτήρια και οι κτιριακές εγκαταστάσεις
εκτροφής υδρόβιων οργανισμών σε κλειστό κύκλωμα
κυκλοφορίας νερού, τα παρασκευαστήρια ιχθυοτροφών,
τα συσκευαστήρια, τα τμήματα επεξεργασίας και μετα−
ποίησης των ιχθυοτροφικών προϊόντων.
Βοηθητικά κτίσματα θεωρούνται οι αποθήκες ιχθυο−
τροφών, δικτύων και λοιπού εξοπλισμού, τα αντλιοστά−
σια, το κατάλυμα για τη διαμονή του φύλακα και των
εργατών (μεγίστης επιφανείας μέχρι 50 μ.), τα γραφεία,
οι εγκαταστάσεις χειρισμού των αποβλήτων κλπ.
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4. Βεβαίωση της Πολεοδομικής Υπηρεσίας της οικείας
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για τους όρους δόμησης
και τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης στην περιοχή.
5. Στην περίπτωση μονίμων κατασκευών με χρήση
οπλισμένου σκυροδέματος ή με άνοιγμα ζευκτών άνω
των έξι (6) μέτρων ή ύψος άνω των τριών (3) μέτρων
στο χαμηλότερο σημείο της στέγης, απαιτείται βεβαί−
ωση στατικής επάρκειας από δύο διπλωματούχους μη−
χανικούς καθώς και βεβαίωση από την, κατά τόπους,
Πυροσβεστική Υπηρεσία, ότι τα μόνιμα και φορητά μέσα
που έχουν εγκατασταθεί στη μονάδα για την πυροπρο−
στασία της, επαρκούν.
6. Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της μο−
νάδας υδατοκαλλιέργειας εσωτερικών υδάτων σύμφω−
να με την υπ’ αριθμ. Η.Π.11014/703/Φ104/14.3.2003 (ΦΕΚ
332/Β΄/20.3.2003), όπως ισχύει.
7. Άδεια ίδρυσης της μονάδας σύμφωνα με την ισχύ−
ουσα νομοθεσία (με το άρθρο 19 του ν. 3208/23.12.2003
(ΦΕΚ 303/Α΄/24.12.2003).
Β. Διαδικασίες:
1. Ο ενδιαφερόμενος για εξαίρεση από την κατεδάφιση
κτιριακών εγκαταστάσεων μονάδων υδατοκαλλιεργειών
εσωτερικών υδάτων, προμηθεύεται τα δικαιολογητικά
3 και 4 της ανωτέρω παραγράφου Α, κατόπιν αιτήσεων
του στη αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας και την Πολεοδομι−
κή Υπηρεσία της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης,
αντίστοιχα.
2. Το τοπογραφικό διάγραμμα και οι αεροφωτογραφί−
ες του κτήματος (δικαιολογητικά 1 και 2 της ανωτέρω
παραγράφου Α) υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο
στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης ή Γεωργίας της
οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
3. Ακολουθεί η διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών
όρων για τη μονάδα υδατοκαλλιέργειας εσωτερικών υδά−
των, όπου απαιτείται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθε−
σία (ν. 3010/2002, υπ’ αριθ. Η.Π.15393/2332/5.8.2002 κοινή
υπουργική απόφαση, αριθμ. Η.Π.11014/703/Φ104/14.03.2003
κοινή υπουργική απόφαση). Η απόφαση έγκρισης περι−
βαλλοντικών όρων εκδίδεται χωρίς να απαιτείται οικο−
δομική άδεια, αλλά αντί αυτής, τα δικαιολογητικά 3 και
4 της ανωτέρω παραγράφου Α.
4. Στη συνέχεια, ο ενδιαφερόμενος προβαίνει στη
διαδικασία της έκδοσης άδειας ίδρυσης, σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία (με το άρθρο 19 του ν. 3208/
23.12.2003 (ΦΕΚ 303/Α΄/24.12.2003). Η άδεια ίδρυσης εκ−
δίδεται χωρίς να απαιτείται οικοδομική άδεια, αλλά
αντί αυτής, τα δικαιολογητικά 3 και 4 της ανωτέρω
παραγράφου Α.
5. Ο φάκελος της αίτησης εξαίρεσης από την κατεδάφιση,
με όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά, υποβάλλεται
στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της
Περιφέρειας η οποία τον αξιολογεί και, εφόσον συμφωνεί,
εισηγείται την έκδοση απόφασης, από τον Γενικό
Γραμματέα της Περιφέρειας, με την οποία εξαιρούνται
από την κατεδάφιση, χωρίς την επιβολή προστίμου, τα
αυθαίρετα κτίσματα ή κτιριακές εγκαταστάσεις της
μονάδας υδατοκαλλιέργειας εσωτερικών υδάτων. Στην
απόφαση θα περιλαμβάνονται τα στοιχεία του ιδιοκτήτη
και της μονάδας υδατοκαλλιέργειας εσωτερικών
υδάτων (θέση, περιγραφή, δυναμικότητα, μέγεθος) και
θα χαρακτηρίζονται σαφώς τα εξαιρούμενα από την
κατεδάφιση κτίσματα.
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Στην απόφαση αναφέρεται επίσης ότι για τα
συγκεκριμένα κτίσματα δεν απαιτείται περαιτέρω
έκδοση οικοδομικής άδειας.
6. Με την απόφαση εξαίρεσης από την κατεδάφιση
είναι δυνατή η σύνδεση με κάθε είδους δίκτυα κοινής
ωφέλειας, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομο−
θεσία του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε..
7. Ως χρονικό όριο για την κατάθεση των δικαιολο−
γητικών για την έκδοση της έγκρισης περιβαλλοντικών
όρων ή της έγκρισης του οικείου Νομάρχη ορίζεται η
31.12.2009.
Γ. Λοιπές ρυθμίσεις
1. Η διαδικασία εξαίρεσης από την κατεδάφιση, όπως
καθορίζεται στην παρούσα απόφαση, αφορά αυθαίρετα
κτίσματα ή κτιριακές εγκαταστάσεις μονάδων υδατο−
καλλιέργειας εσωτερικών υδάτων οι οποίες προ της
20.3.2003 βρισκόταν σε λειτουργία
2. Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης (ιδιώτης, Δημό−
σιος φορέας ή Ο.Τ.Α.) του γηπέδου των αυθαιρέτων
κτισμάτων ή κτιριακών εγκαταστάσεων της μονάδας
υδατοκαλλιέργειας εσωτερικών υδάτων είναι διαφο−
ρετικός από τον φορέα της μονάδας, η απόφαση εξαί−
ρεσης από την κατεδάφιση εκδίδεται στο όνομα του
ιδιοκτήτη του γηπέδου, στην οποία αναφέρεται σαφώς
ότι η εξαίρεση από την κατεδάφιση έχει ισχύ για όσο
χρονικό διάστημα λειτουργεί εκεί η μονάδα υδατοκαλ−
λιέργειας εσωτερικών υδάτων, με την προϋπόθεση να
υποβάλλεται στη αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας της οικείας
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, έγγραφο νόμιμα θεωρη−
μένο από δημόσια αρχή (αναφέρονται ως παράδειγμα,
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: παραχωρητήριο, ενοικι−
αστήριο, χρησιδάνειο, άδεια εγκατάστασης από τη Δα−
σική Υπηρεσία κ.ά.), όπου αναφέρεται ως επιτρεπόμενη
χρήση η υδατοκαλλιεργητική.
3. Για την εξαίρεση από την κατεδάφιση δεν είναι
απαραίτητο να έχουν τηρηθεί οι όροι δόμησης και
λοιπές πολεοδομικές διατάξεις κατά την κατασκευή
των αυθαιρέτων κτισμάτων (μη άρτια ή μη οικοδομή−
σιμα αγροτεμάχια, μη τήρηση ελάχιστων αποστάσε−
ων των κτιρίων από τα όρια των γηπέδων, μη τήρηση
ποσοστού κάλυψης κ.ά.). Μετά την εξαίρεση από την
κατεδάφιση είναι δυνατή η έκδοση άδειας ανέγερσης
νέων κτισμάτων ή εγκαταστάσεων με τους εκάστοτε
ισχύοντες όρους δόμησης χωρίς να απαιτείται νομιμο−
ποίηση των παλαιών αυθαίρετων κτισμάτων τα οποία
όμως σε κάθε περίπτωση συμπεριλαμβάνονται στον
ισχύοντα συντελεστή δόμησης και την ισχύουσα κάλυψη
της περιοχής.
4. Για τη σύνδεση των μονάδων υδατοκαλλιέργειας
εσωτερικών υδάτων με κάθε είδους δίκτυα κοινής ωφέ−
λειας, αρκεί η υποβολή της απόφασης εξαίρεσης από
την κατεδάφιση, στις αρμόδιες επιχειρήσεις δικτύων
κοινής ωφέλειας, χωρίς να απαιτείται άλλο δικαιολο−
γητικό από την Πολεοδομική Υπηρεσία.
Άρθρο 2
Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

F
Αριθμ. Β/7/οικοθ.33102/5832
(6)
Πρόσληψη Συμβούλων Επενδύσεων από τους Φορείς
Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.).
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
΄Εχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του ν. 3586/2007
(ΦΕΚ. 151, Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο επενδύσεων και αξιοποί−
ησης της περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφά−
λισης».
2. Την υπ’ αριθμ. Β/7/26028/4468/17.10.2008 απόφαση
της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
(ΦΕΚ 2161 Β΄) «Κανόνες Επενδυτικής Συμπεριφοράς και
Δεοντολογίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης».
3. Τις διατάξεις του π.δ. 372/1995 (ΦΕΚ 201, Α) «Μετα−
φορά της Γ.Γ.Κ.Α από το Υπουργείο Υγείας−Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο Υπουργείο Εργασίας.
4. Την από 30.12.2008 γνώμη της Επιτροπής Επενδυ−
τικής Πολιτικής του άρθρου 20 του ν. 3586/2007, που
συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ.80000/οικ.26707/260
7/12.10.2007 απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας.
5. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) με αιτιολο−
γημένη απόφαση του Δ.Σ τους, βασιζόμενοι σε εισήγηση
της αρμόδιας υπηρεσίας τους, δύνανται να προσλαμ−
βάνουν Σύμβουλο Επενδύσεων, ο οποίος θα συμβάλλει
στην αξιοποίηση της πάσης φύσης περιουσίας τους
με την κατάρτιση μελετών και την παροχή συμβου−
λών προς τους Φ.Κ.Α. στο πλαίσιο σύμβασης παροχής
υπηρεσιών.
΄Αρθρο 2
Tο έργο του Συμβούλου κυρίως είναι: η καταγραφή
της περιουσίας του Φ.Κ.Α, η διάρθρωση και η ταξινόμησή
της σε κατηγορίες, η υποβολή προτάσεων για τον προσ−
διορισμό του επενδυτικού σκοπού, ο καθορισμός του
μεγέθους χαρτοφυλακίου ρευστότητας, ο καθορισμός
των επιθυμητών στοιχείων επενδυτικού χαρτοφυλακίου,
η επιθυμητή σύνθεση του χαρτοφυλακίου αναφοράς,
η παρακολούθηση παραμέτρων απόδοσης και κινδύ−
νου για το χαρτοφυλάκιο αναφοράς και το επενδυτικό
χαρτοφυλάκιο, η αξιολόγηση συμπεριφοράς του επεν−
δυτικού χαρτοφυλακίου σε τακτική βάση, η συμμετοχή
κατά τη διαδικασία επιλογής του Διαχειριστή και η εν
συνεχεία αξιολόγηση της συνεισφοράς αυτού με τακτι−
κή ενημέρωση του Φ.Κ.Α., η κατάρτιση μελέτης σχετικά
με την απόδοση της περιουσίας του Φ.Κ.Α. σε σύγκριση
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με τις συνθήκες της αγοράς, και γενικότερα η υπόδειξη
μέτρων και συμβουλών που αποσκοπούν στην καλύτερη
δυνατή εκμετάλλευση της περιουσίας του Φ.Κ.Α μέσα
στο πλαίσιο των σκοπών που αυτός επιδιώκει.
Άρθρο 3
1. Η σύμβαση παροχής υπηρεσιών διέπεται από το
ισχύον θεσμικό πλαίσιο περί δημοσίων συμβάσεων και
περιέχει όρο, ότι υπόκειται στους περιορισμούς των δι−
ατάξεων του ν. 3586/2007 (ΦΕΚ Α, 151) και της υπ’ αριθμ.
Β/7/26028/4468/17.10.2008 (ΦΕΚ Β, 2161) απόφασης της
Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας,
η οποία καθορίζει τους όρους, διαδικασίες και περι−
ορισμούς για την προστασία της περιουσίας και των
συμφερόντων του Φ.Κ.Α., όπως κάθε φορά ισχύει.
2. Συμβατικοί όροι που έρχονται σε άμεση ή έμμεση
αντίθεση με διατάξεις του ανωτέρω θεσμικού πλαισίου
είναι άκυροι.
3. Η σύμβαση παροχής υπηρεσιών είναι ορισμένου
χρόνου, από ένα (1) μέχρι τέσσερα (4) έτη, με δυνατότη−
τα ανανέωσης, και δεν δύναται να υπερβαίνει συνολικά
τα οκτώ (8) έτη. Στη σύμβαση καθορίζεται το αντικεί−
μενο του έργου και προβλέπεται ο τρόπος, ο χρόνος
και η διαδικασία παράδοσης και παραλαβής του, όπως
και ο τρόπος και ο χρόνος καταβολής της αμοιβής για
την εκτέλεση του έργου.
4. Στη σύμβαση προβλέπονται λόγοι καταγγελίας της,
κυρίως για ανεπάρκεια του Συμβούλου, ή για παραβι−
άσεις των όρων της σύμβασης, πάντα αζημίως για τα
συμφέροντα του Φ.Κ.Α.
5. Ο Φ.Κ.Α πρέπει να αρνείται την παραλαβή ημιτελούς,
ή προδήλως πλημμελώς εκτελεσθέντος έργου.
Άρθρο 4
1. Ως συμβούλους για την αξιοποίηση της περιουσί−
ας τους, οι ΦΚΑ δύναται να προσλαμβάνουν Φυσικά ή
νομικά πρόσωπα τα οποία παρέχουν συμβουλευτικές
υπηρεσίες και έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα ή σε
χώρα της Ε.Ε.
Ειδικότερα, για την παροχή συμβουλών σχετικά με
το καθορισμό της δομής χαρτοφυλακίων κινητών αξι−
ών και εν γένει παροχής συμβουλών επί κινητών αξιών
,προκειμένου για πρόσωπα που εδρεύουν στην Ελλάδα,
απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αδειοδότηση ή η πι−
στοποίησή τους από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και
προκειμένου για Πιστωτικά Ιδρύματα η Τράπεζα της Ελ−
λάδος, πρόσωπα που εδρεύουν σε χώρες της Ε.Ε απα−
ραίτητη είναι η αδειοδότηση ή πιστοποίησή τους από
τις αντίστοιχες εποπτικές αρχές της χώρας τους.
Άρθρο 5
Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Πρόσληψη Συμβούλου δύναται να γίνει μόνο με πρό−
σκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκήρυξη, που
απευθύνει προς τους ενδιαφερομένους ο Φ.Κ.Α., και δη−
μοσιεύεται τουλάχιστον σε 2 ημερήσιες εφημερίδες ευ−
ρείας κυκλοφορίας του πολιτικού και οικονομικού τύπου
και περιλαμβάνει με σαφήνεια το αντικείμενο και τους
όρους του έργου και τις κατηγορίες ενδιαφερομένων οι
οποίοι μπορούν να λάβουν μέρος, εφόσον πληρούν τους
όρους συμμετοχής που καθορίζει η προκήρυξη.
Για τη διενέργεια διαγωνισμού εφαρμόζονται οι
διατάξεις των π.δ/των 60/2007 και 118/2007 όπως
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ισχύουν περί ανοιχτών διαγωνισμών δημοσίου πλην των
διατάξεων του άρθρου 40 του π.δ. 60/2007.
Β. ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ.
Η Προκήρυξη του Διαγωνισμού πρέπει να είναι σαφής
ως προς τα εξής βασικά σημεία:
I. Το αντικείμενο και τα δεδομένα του Ταμείου
II. Το αντικείμενο του έργου του συμβούλου
III. Τις βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να ικανοποιεί
ένας επαγγελματίας Σύμβουλος, προκειμένου να
συμμετέχει στην Διαγωνισμό πέραν αυτών που ορίζονται
από το ν.3586/2007 και των Υπουργικών Αποφάσεων για
την εφαρμογή του νόμου αυτού.
IV. Την οργανωτική του δομή η οποία πρέπει να είναι
ανάλογη με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του ν.3606/07,
εφόσον πρόκειται για παροχή υπηρεσιών επί κινητών
αξιών.
V. Την ανάγκη να διαθέτει τα αναγκαία για το
έργο πιστοποιημένα στελέχη από την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς ή των αρμόδιων εποπτικών αρχών .
VI. Τη διαδικασία του Διαγωνισμού με αναλυτική
περιγραφή των διαφορετικών φάσεων αυτής, των
κριτηρίων αξιολόγησης και βαθμολόγησης των
διαγωνιζομένων.
Γ. ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Τα κύρια στάδια από τα οποία περνά η διαδικασία
Διαγωνισμού για την επιλογή Συμβούλου έχουν ως
εξής:
I. Κατάθεση Τεχνικής Προσφοράς
II. Παρουσίαση των Συμβούλων
III. Κατάθεση Οικονομικής Προσφοράς
IV. Επιλογή Συμβούλου
Η δομή της βαθμολόγησης στηρίζεται στην κατανομή
Συντελεστών Βαρύτητας στο κάθε ένα από τα στάδια
του Διαγωνισμού και ακολουθεί τους εξής κανόνες:
I. Ο συντελεστής Βαρύτητας της Τεχνικής Προσφοράς
και της Παρουσίασης των Συμβούλων στο σύνολο των
βαθμών του Διαγωνισμού ορίζεται το 70%.
II. Ο συντελεστής Βαρύτητας της Οικονομικής
προσφοράς στο σύνολο των βαθμών του Διαγωνισμού
ορίζεται το 30%.
΄Αρθρο 6
1. Για την πρόσληψη του Συμβούλου που θα αναλάβει το
έργο, συγκροτείται πενταμελής Επιτροπή, με απόφαση
του Δ.Σ του Φ.Κ.Α, η οποία αποτελείται από υπαλλήλους
του Φ.Κ.Α, μέλη του Δ.Σ αυτού καθώς και εκπροσώπους
της εποπτεύουσας αρχής ή άλλου φορέα του δημοσίου
τομέα ειδικούς στο αντικείμενο του διαγωνισμού.
Η επιτροπή κατατάσσει τους Συμβούλους σε σειρά,
βαθμολογώντας τους σύμφωνα με τον τρόπο που έχει
καθορίσει η προκήρυξη και τα κριτήρια πρόσληψης
που αναφέρονται στο άρθρο 18 του ν. 3586/2007, ήτοι
την κατάλληλη οργανωτική δομή, τα αναγκαία για
το έργο τεχνικά και οικονομικά μέσα που διαθέτει ο
υποψήφιος σύμβουλος, την αξιοπιστία, και την πείρα και
την επαγγελματική ικανότητα που διαθέτει. Η Επιτροπή
βαθμολογεί τα ανωτέρω στοιχεία και εισηγείται σχετικά
στο Δ.Σ.
2. Το Δ.Σ αξιολογεί την πρόταση της Επιτροπής
και αποφασίζει για την ανάθεση του έργου και την
υπογραφή της σύμβασης.
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΄Αρθρο 7

Στη σύμβαση περιλαμβάνεται όρος για την τήρηση
από τον ανάδοχο όλων των διατάξεων της νομοθεσίας
των Φ.Κ.Α. και την αποφυγή κάθε συμπεριφοράς του
ιδίου ή των υπαλλήλων και στελεχών του που συνιστά
παραβίαση των κανόνων εχεμύθειας ή διαρροής πλη−
ροφοριών που αφορούν το ανατεθέν σ’ αυτούς έργο,
και όλων των κανόνων περί ασυμβιβάστων και δεοντο−
λογίας που τους επιβάλλονται από τη νομοθεσία που
ρυθμίζει τη λειτουργία τους.
΄Αρθρο 8
Εφόσον δύο ή περισσότεροι Φ.Κ.Α. κρίνουν ότι δύναται
λόγω της ομοιομορφίας των ζητημάτων που αντιμε−
τωπίζουν, να ορίζουν κοινό Σύμβουλο για την ανάθεση
του συγκεκριμένου έργου, οφείλουν να εφαρμόσουν τις
ανωτέρω διαδικασίες με όμοιες αποφάσεις των Διοικη−
τικών τους Συμβουλίου, με κοινή προκήρυξη και με κοινή
Επιτροπή, η δε εισήγηση προς τα Δ.Σ. είναι κοινή.
Άρθρο 9
1. Η απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2008
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ − ΠΕΤΡΑΛΙΑ

F
Αριθμ. Δ3/Β/1/1
(7)
Τροποποίηση των Οικείων Κανονισμών Επίγειας εξυπη−
ρέτησης των Κρατικών Αερολιμένων Θεσσαλονίκης,
Κέρκυρας, Ηρακλείου και Ρόδου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
α) Του ν.δ. 714/1970 «περί ιδρύσεως ΔΕΜ παρά τω
Υπουργείω Συγκοινωνιών και οργανώσεως της ΥΠΑ»
(ΦΕΚ Α΄ 238).
β) Του π.δ. 56/1989 «περί Οργανισμού της ΥΠΑ του Υπ.
Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ Α΄ 28).
γ) Του π.δ. 285/1998 «Προσαρμογή της ελληνικής νο−
μοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 96/67 του
Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με
την πρόσβαση στην αγορά υπηρεσιών εδάφους στους
Αερολιμένες της Κοινότητας» (ΦΕΚ Α΄ 207).
δ) Του εδ. β΄ της παρ. 2Γ του άρθρου 27 του ν. 2668/1998
«Οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρε−
σιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 282).
ε) του Βασικού Κανονισμού Επίγειας εξυπηρέτησης
(Δ3/Β/12686/2929/4.4.2007, ΦΕΚ Β΄ 469).
στ) Την με αριθμ. 473/1999 Γνωμοδότηση του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους, καθώς επίσης και το από
24.12.2008 ενημερωτικό σημείωμα−εισήγηση της ΥΠΑ.
ζ) Τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων των φορέων δια−
χείρισης των αερολιμένων με τις Επιτροπές Χρηστών των αε−
ρολιμένων Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Ρόδου και Κέρκυρας.
η) Του άρθρου 90 του άρθρου πρώτου του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ Α΄98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
*02000110701090012*

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος
δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Εγκρίνουμε την αντικατάσταση του άρθρου 7 των
Οικείων Κανονισμών Επίγειας Εξυπηρέτησης των
αερολιμένων Θεσσαλονίκης, Κέρκυρας, Ηρακλείου και
Ρόδου (Δ3/Β/46586/10683/28.11.2007, Δ3/Β/46587/10642/28.
11.2007, Δ3/Β/46584/10644/28.11.2007, Δ3/Β/46583/10645/2
8.11.2007, ΦΕΚ Β΄ 2277/29.11.2007), ως εξής:
«Άρθρο 7
Πρόσβαση και χρήση Κεντρικών Υποδομών
1. Η πρόσβαση στις κεντρικές υποδομές του
αερολιμένα είναι ελεύθερη και πραγματοποιείται στη
βάση των αρχών της ίσης και δίκαιης μεταχείρισης και
της παροχής ίσων ευκαιριών για κάθε ενδιαφερόμενο.
2. Το σύστημα CUTE αποτελεί κεντρική υποδομή
του αερολιμένα. Η χρήση του συστήματος CUTE είναι
υποχρεωτική.
3. Για την χρήση του συστήματος CUTE μέσω των
ελεγκτηρίων εισιτηρίων (check−in counters), επιβάλλεται
αντίτιμο ύψους είκοσι λεπτών του ευρώ, (0,20 €) για
κάθε αναχωρούντα επιβάτη. Το αντίτιμο καταβάλλεται
ανεξάρτητα από την ηλικία των επιβατών. Το αντίτιμο
αποτελεί συνάρτηση του αριθμού των αναχωρούντων
επιβατών σε συνδυασμό με το κόστος εγκατάστασης,
συντήρησης και λειτουργίας του συστήματος. Υπόχρεος
για την καταβολή του αντιτίμου είναι ο αερομεταφορέας.
Ο αερομεταφορέας υποχρεούται στην καταβολή του
ανωτέρω αντιτίμου, ανεξάρτητα από την χρήση ή μη
του συστήματος CUTE, εξαιρουμένων των περιπτώσεων
της μη χρήσης του συστήματος CUTE λόγω ανωτέρας
βίας (βλάβη του συστήματος κ.λπ).
4. Για την χρήση των λοιπών θέσεων εργασίας οι
οποίες είναι συνδεδεμένες με το σύστημα CUTE, πλην
των θέσεων των ελεγκτηρίων εισιτηρίων (check−in
counters), επιβάλλεται αντίτιμο ύψους σαράντα (40)
ευρώ μηνιαίως, ανά θέση εργασίας. Υπόχρεος για την
καταβολή του αντιτίμου είναι ο χρήστης της θέσης
εργασίας.
5. Το αντίτιμο της παραγράφου 3 καταβάλλεται
μαζί με τα λοιπά επιβαλλόμένα τέλη εκσυγχρονισμού−
ανάπτυξης αεροδρομίων (Τ.Ε.Α.Α.) που αφορούν σε κάθε
πραγματοποιούμενη πτήση. Οι λεπτομέρειες καταβολής
του αντιτίμου καθορίζονται από την αρμόδια Διεύθυνση
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
6. Το αντίτιμο της παραγράφου 4 καταβάλλεται
σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία καταβολής
μισθωμάτων. Οι λεπτομέρειες καταβολής του αντιτίμου
καθορίζονται από την αρμόδια Διεύθυνση της Υπηρεσίας
Πολιτικής Αεροπορίας.
7. Το αντίτιμο των παραγράφων 3 και 4 καταβάλλεται
από την 1.2.2009».
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΦΕΚ 11
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Ιανουαρίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

F
Αριθμ. Δ3/Β/3/2
(8)
Έγκριση Οικείου Κανονισμού Επίγειας εξυπηρέτησης
του Κρατικού Αερολιμένα Κω.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
α) Του ν.δ. 714/1970 «περί ιδρύσεως ΔΕΜ παρά τω
Υπουργείω Συγκοινωνιών και οργανώσεως της ΥΠΑ»
(ΦΕΚ Α΄ 238).
β) Του π.δ. 56/1989 «περί Οργανισμού της ΥΠΑ του Υπ.
Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ Α΄ 28).
γ) Του π.δ. 285/1998 «Προσαρμογή της ελληνικής νο−
μοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 96/67 του
Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με
την πρόσβαση στην αγορά υπηρεσιών εδάφους στους
Αερολιμένες της Κοινότητας» (ΦΕΚ Α΄ 207).
δ) Του εδ. β΄ της παρ. 2Γ του άρθρου 27 του ν. 2668/1998
«Οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρε−
σιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 282).
ε) του Βασικού Κανονισμού Επίγειας εξυπηρέτησης
(Δ3/Β/12686/2929/4.4.2007, ΦΕΚ Β΄ 469).
στ) Την με αριθμ. 473/1999 Γνωμοδότηση του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους, καθώς επίσης και το από
24.12.2008 ενημερωτικό σημείωμα−εισήγηση της ΥΠΑ.
ζ) Τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων του φορέα
διαχείρισης των αερολιμένα Κω με την Επιτροπή Χρη−
στών των αερολιμένα.
η) Του άρθρου 90 του άρθρου πρώτου του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τον Οικείο Κανονισμό Επίγειας Εξυπηρέ−
τησης του αερολιμένα Κώ «Ιπποκράτης», ως εξής:
΄Αρθρο 1
Σκοπός
Ο παρών Κανονισμός καθορίζει τις απαιτήσεις για την
άσκηση δραστηριοτήτων επίγειας εξυπηρέτησης στον αε−
ρολιμένα Κω, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 285/1998
και του Βασικού Κανονισμού Επίγειας Eξυπηρέτησης.
Άρθρο 2
Αυτοεξυπηρετούμενοι Χρήστες
1. Όλοι οι χρήστες του αερολιμένα έχουν δικαίωμα
αυτοεξυπηρέτησης (εξυπηρέτηση με ίδια μέσα και προ−
σωπικό) σε όλες τις κατηγορίες υπηρεσιών, σύμφωνα
με τις επόμενες παραγράφους.
2. Στις κατηγορίες υπηρεσιών του άρθρου 8 παρ. 2 του
π.δ. 285/1998, οι αυτοεξυπηρετούμενοι χρήστες περιορί−
ζονται καθορίζονται σε τρεις (3) για πτήσεις επιβατικής
κίνησης και σε δύο (2) για πτήσεις αμιγούς μεταφοράς
εμπορευμάτων και ταχυδρομείου.
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3. Οι αυτοεξυπηρετούμενοι χρήστες εξαρτούν την
έναρξη των δραστηριοτήτων τους από προηγούμενη
έγκριση που χορηγείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στο Βασικό Κανονισμό Επίγειας Εξυπηρέτησης και το
άρθρο 15 του π.δ. 285/1998.
4. Οι αυτοεξυπηρετούμενοι χρήστες πρέπει να πλη−
ρούν τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.
Άρθρο 3
Επιλογή αυτοεξυπηρετούμενων χρηστών
1. Η επιλογή των αυτοεξυπηρετούμενων χρηστών για
τις κατηγορίες της παρ.2 του άρθρου 8 του π.δ. 285/1998
ακολουθεί τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρ−
θρο 6 του Βασικού Κανονισμού Υπηρεσιών Επίγειας
Εξυπηρέτησης. Επιπλέον, εφαρμόζονται τα παρακάτω
κριτήρια και η αντίστοιχη βαθμολογία τους, σύμφωνα
και με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του Βασικού
Κανονισμού Υπηρεσιών Επίγειας Εξυπηρέτησης:
α) Ασφαλιστική Κάλυψη 0,5.
β) Αριθμητική επάρκεια και καταλληλότητα του προ−
σωπικού και των μέσων επίγειας εξυπηρέτησης και
εμπειρία προσωπικού και εταιρείας 1,5.
γ) Προστασία Περιβάλλοντος 1,0.
2. Οι όροι επιλογής αυτοεξυπηρετούμενου χρήστη κα−
θορίζονται στο άρθρο 6 Βασικού Κανονισμού Υπηρεσιών
Επίγειας Εξυπηρέτησης. Η επιλογή πραγματοποιείται
από την Διεύθυνση Αερολιμένων της Υπηρεσίας Πολι−
τικής Αεροπορίας η οποία καταρτίζει πίνακα επιλογής
βάσει των κριτηρίων επιλογής των σχετικών άρθρων
του Βασικού και του παρόντος Κανονισμού Επίγειας
Εξυπηρέτησης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψη−
φίων διενεργείται κλήρωση.
Άρθρο 4
Φορείς επίγειας εξυπηρέτησης
1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, ο αριθμός
των φορέων επίγειας εξυπηρέτησης στις κατηγορίες
της παρ.3 του άρθρου 7 του π.δ. 285/1998 περιορίζεται
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 3560/1956(ΦΕΚ Α΄
222) η ισχύς του οποίου παρατάθηκε με το ν. 3492/2006
(ΦΕΚ Α΄ 210).
2. Η πρόσβαση στην υποκατηγορία 1.1 (αντιπροσώ−
πευση), στην κατηγορία 7 (υπηρεσίες εφοδιασμού σε
καύσιμα και λάδια (fuel and oil handling) και στην κατη−
γορία 11 (catering) είναι ελεύθερη.
Άρθρο 5
Τεχνικές προδιαγραφές και όροι
1. Ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός των φορέων επί−
γειας εξυπηρέτησης και αυτοεξυπηρετούμενων χρη−
στών πρέπει να πληροί τις προβλέψεις του Βασικού
Κανονισμού Επίγειας Εξυπηρέτησης, οι δε τεχνικές προ−
διαγραφές του επίγειου εξοπλισμού θα είναι σύμφωνες
με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων λειτουργικών προδι−
αγραφών των εφοδίων επίγειας εξυπηρέτησης της εκά−
στοτε ισχύουσας έκδοσης του ΙΑΤΑ AIRPORT HANDLING
MANUAL (GSE FUNCTIONAL SPECIFICATIONS).
2. Οι φορείς επίγειας εξυπηρέτησης και οι
αυτοεξυπηρετούμενοι χρήστες οφείλουν να τηρούν τα
επίπεδα ποιότητας υπηρεσιών του αερολιμένα τα οποία
αφορούν στους χρόνους εξυπηρέτησης των πτήσεων
και των επιβατών.
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3. Οι φορείς επίγειας εξυπηρέτησης και οι
αυτοεξυπηρετούμενοι χρήστες οφείλουν να διαθέτουν
επαρκές προσωπικό και να συμμορφώνονται με τις
σχετικές υποδείξεις του Τμήματος Αερολιμενικού
Ελέγχου αναφορικά με την αναγκαιότητα απασχόλησης
επιπλέον προσωπικού ή μέσων κατά την παροχή των
υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης.
4. Οι φορείς επίγειας εξυπηρέτησης και οι αυτοε−
ξυπηρετούμενοι χρήστες πρέπει να διαθέτουν και να
διατηρούν σε ισχύ σύστημα διασφάλισης επιπέδου ποι−
ότητας παρεχομένων υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης
(ISO) σε ισχύ.

ημερομηνία χορήγησης της έγκρισης να συνάπτουν
σύμβαση με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
(ΥΠΑ).

Άρθρο 6

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Πρόσβαση και χρήση Κεντρικών Υποδομών
1. Η πρόσβαση στις κεντρικές υποδομές του αερολι−
μένα είναι ελεύθερη και πραγματοποιείται στη βάση
των αρχών της ίσης και δίκαιης μεταχείρισης και της
παροχής ίσων ευκαιριών για κάθε ενδιαφερόμενο.
2. Το σύστημα CUTE αποτελεί κεντρική υποδομή του
αερολιμένα. Η χρήση του συστήματος CUTE είναι υπο−
χρεωτική.
3. Για την χρήση του συστήματος CUTE μέσω των
ελεγκτηρίων εισιτηρίων (check−in counters), επιβάλλεται
αντίτιμο ύψους είκοσι λεπτών του ευρώ, (0,20 €) για
κάθε αναχωρούντα επιβάτη. Το αντίτιμο καταβάλλεται
ανεξάρτητα από την ηλικία των επιβατών. Το αντίτιμο
αποτελεί συνάρτηση του αριθμού των αναχωρούντων
επιβατών σε συνδυασμό με το κόστος εγκατάστασης,
συντήρησης και λειτουργίας του συστήματος. Υπόχρεος
για την καταβολή του αντιτίμου είναι ο αερομεταφο−
ρέας. Ο αερομεταφορέας υποχρεούται στην καταβολή
του ανωτέρω αντιτίμου, ανεξάρτητα από την χρήση ή μη
του συστήματος CUTE, εξαιρουμένων των περιπτώσεων
της μη χρήσης του συστήματος CUTE λόγω ανωτέρας
βίας (βλάβη του συστήματος κλπ).
4. Για την χρήση των λοιπών θέσεων εργασίας οι οποί−
ες είναι συνδεδεμένες με το σύστημα CUTE, πλην των
θέσεων των ελεγκτηρίων εισιτηρίων (check−in counters),
επιβάλλεται αντίτιμο ύψους σαράντα (40) ευρώ μηνιαί−
ως, ανά θέση εργασίας. Υπόχρεος για την καταβολή του
αντιτίμου είναι ο χρήστης της θέσης εργασίας.
5. Το αντίτιμο της παραγράφου 3 καταβάλλεται μαζί
με τα λοιπά επιβαλλόμένα τέλη εκσυγχρονισμού− ανά−
πτυξης αεροδρομίων (Τ.Ε.Α.Α.) που αφορούν σε κάθε
πραγματοποιούμενη πτήση. Οι λεπτομέρειες καταβολής
του αντιτίμου καθορίζονται από την αρμόδια Διεύθυνση
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
6. Το αντίτιμο της παραγράφου 4 καταβάλλεται σύμ−
φωνα με την ισχύουσα διαδικασία καταβολής μισθω−
μάτων. Οι λεπτομέρειες καταβολής του αντιτίμου κα−
θορίζονται από την αρμόδια Διεύθυνση της Υπηρεσίας
Πολιτικής Αεροπορίας.
7. Το αντίτιμο των παραγράφων 3 και 4 καταβάλλεται
από την 1.2.2009.
Άρθρο 7
Υπογραφή Σύμβασης
Οι αυτοεξυπηρετούμενοι χρήστες καθώς και
οι εγκεκριμένοι φορείς επίγειας εξυπηρέτησης
υποχρεούνται εντός δεκαπέντε (15) ημερών, από την

Άρθρο 8
Έλεγχος
Η παρακολούθηση και ο έλεγχος εφαρμογής του
Κανονισμού αυτού ασκείται σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 15 παρ.3 του π.δ. 285/1998.
Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος

Αθήνα, 2 Ιανουαρίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

F
Αριθμ. 5265
(9)
Ανάθεση με μίσθωση έργου για τη διεκπεραίωση των
λογιστικών εργασιών του Κεφαλαίου Αποζημίωσης
Φορτοεκφορτωτών (Κ.Α.Φ.) Λιμένος και Ξηράς
Ζακύνθου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 1735/1987, του
άρθρου 21 παρ. 16 του ν. 2190/1994, του άρθρου 6 του
ν. 2527/1997 και του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 2503/1997.
2. Το υπ’ αριθμ. 19540/5.8.1997 έγγραφο του Υπουρ−
γείου εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά
με την εποπτεία των Ν.Π.Δ.Δ.
3. Το υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Ε3/68/13258 έγγραφο του
ΥΠΕΣΔΔΑ σχετικά με συμβάσεις μίσθωσης έργου στα
Κ.Α.Φ. Ξηράς και Λιμένος.
4. Το υπ’ αριθμ. 191536/98 έγγραφο του Υπουργείου Ερ−
γασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το ίδιο θέμα.
5. Το υπ’ αριθμ. 15/3.12.2008 πρακτικό συνεδρίασης της
ΕΡΦΛ Ζακύνθου περί έγκρισης πρόσληψης με σύμβαση
μίσθωσης έργου ενός (1) λογιστή, για την διεκπεραίωση
των λογιστικών εργασιών του Κ.Α.Φ. Λιμένος και Ξηράς
Ζακύνθου, για το έτος 2009.
6. Την από 3.12.2006 βεβαίωση του Νομικού Συμβού−
λου Παύλου Συνετού, ότι δεν προκύπτει εξαρτημένη
εργασία.
7. Το γεγονός ότι το Κ.Α.Φ. Λιμένος και Ξηράς Ζακύν−
θου δεν διαθέτει προσωπικό, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε σε ένα (1) τα άτομα, στα οποία γίνεται
ανάθεση έργου από το Κεφάλαιο Αποζημίωσης Φορ−
τοεκφορτωτών (Κ.Α.Φ.) Λιμένος και Ξηράς Ζακύνθου
για την διεξαγωγή των λογιστικών κ.λ.π. εργασιών του
έτους 2009, με αμοιβή κατά ανώτατο όριο, το ποσό
των 2.000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το έργο
που θα αναλάβει το ανωτέρω άτομο δεν ανάγεται στον
κύκλο καθηκόντων του ΚΑΦ και θα ασκείται περιοδικά.
Τα προσόντα του ατόμου στο οποίο θα ανατεθούν οι

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ανωτέρω εργασίες είναι εκείνα που καθορίζονται στο
π.δ. 194/1988 (ΦΕΚ 84Α).
Η ανωτέρω ανάθεση έργου δεν εμπίπτει στις απαγο−
ρευτικές διατάξεις του ν. 1256/1982 για την πολυθεσία
και δεν υποκρύπτει σχέση εξαρτημένης εργασίας.
Με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού αλλά σε βάρος
του Προϋπολογισμού του ΚΑΦ Λιμένος και Ξηράς Ζα−
κύνθου.

90γ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ζάκυνθος, 22 Δεκεμβρίου 2008
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας κ.α.α.
Η Γενική Διευθύντρια
ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
ρφή
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μμορφή
ρφή DVD/CD
Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

−

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

−

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

30 €

−

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Α΄

225 €

190 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Δωρεάν

Β΄

320 €

225 €

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

2.250 €

645 €

Γ΄

65 €

Δωρεάν

Δ.Δ.Σ.

225 €

95 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Δωρεάν

Α.Σ.Ε.Π.

70€

Δωρεάν

Δ΄

160 €

80 €

Ο.Π.Κ.

−

Δωρεάν

Α.Α.Π.

160 €

80 €

Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.

−

450 €

Ε.Β.Ι.

65 €

33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.
* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*02000110701090012*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

