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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2/69683/0022
(1)
Καθορισμός ημερήσιας αποζημίωσης φοιτητών των
Σχολών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για τη
συμμετοχή τους στην πρακτική άσκηση έτους 2014.

Καθορισμός ημερήσιας αποζημίωσης φοιτητών των
Σχολών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για
τη συμμετοχή τους στην πρακτική άσκηση έτους
2014. ...........................................................................................................
Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση στον
Qing Yi Wu. ...........................................................................................
Επιβολή πολλαπλών τελών για λαπρεμπορία στην
ESHMAWY BASMA του ALY ABDELAZIZ. ..................
Απαλλακτική Πράξη για απλή τελωνειακή παράβαση
που αφορά τη μη επανεξαγωγή (ή τη μη δήλωση
επανεξαγωγής) μοτοσυκλέτας τρίτης χώρας. .....
Επιβολή πολλαπλών τελών στον ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟ
ΘΕΟΔΩΡΟ του Χαραλάμπους. ...........................................
Αναγνώριση του Εργαστηρίου Υπερήχων του Καρ−
διολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου
Αθηνών ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ − ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού ως κατάλληλου για εκπαίδευ−
ση ειδικευομένων ιατρών στις νεώτερες/εξειδι−
κευμένες ηχωκαρδιογραφικές τεχνικές. ....................
Καθορισμός ειδικού τέλους για την άσκηση αντιρ−
ρήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του
ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182Α΄) κατά του περιεχομένου
αναρτημένου δασικού χάρτη...............................................
Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με αντι−
κείμενο την αναμόρφωση της νομοθεσίας για τη
διαμεσολάβηση................................................................................
Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 56
«Αντικατάσταση – συμπλήρωση διατάξεων των
Γενικών Κανονισμών Λιμένων αριθμ. 20, 23, 38 και
50». ..............................................................................................................
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ− ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ −
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ −
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ −
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ − ΥΓΕΙΑΣ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ −
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ −
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ − ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 1351/1983 «Εισα−
γωγή σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 56), όπως τροποποιήθηκε από
τις διατάξεις του άρθρου 71 του Ν. 1566/1985 «Δομή
και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης (ΦΕΚ Α΄ 167) και αντικαταστάθηκε από
τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2327/1995 «Εθνικό
Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας
και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄ 156).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2640/1998 «Δευ−
τεροβάθμια τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 206).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3232/2004 «Θέ−
ματα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
Α΄ 48).
4. Τις διατάξεις των άρθρων 66 και 77 του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν−
σωμάτωση της οδηγίας 2011/85/εε) − δημόσιο λογιστικό
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 143).

31520

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

5. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Π.Δ. 160/2008 (ΦΕΚ
Α΄ 220) «Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισμός Λει−
τουργίας των ΑΕΙ» και του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υπο−
χρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ Α΄ 194).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 849/1978 (ΦΕΚ Α΄
232) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 2129/1993
(ΦΕΚ Α΄ 57).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 1474/1984 «Τρο−
ποποίηση του ιδρυτικού Νόμου του Γεωτεχνικού Επι−
μελητηρίου Ελλάδας» (ΦΕΚ Α΄ 128).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερ−
νητικά Όργανα».
9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση του
Π.Δ. 85/2012 περί ίδρυσης και μετονομασίας Υπουργεί−
ων» (ΦΕΚ Α΄ 152).
10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 153).
11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 134).
12. Την αριθμ. Υ48/9.7.2012 (ΦΕΚ Β΄ 2105) απόφαση του
Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».
13. Τα εγκεκριμένα προγράμματα Σπουδών των Σχο−
λών του ΕΜΠ δημοσιευμένα στους Οδηγούς Σπουδών
των Σχολών Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολονων Μηχα−
νικών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχα−
νικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Χημικών Μηχανικών,
Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανικών
Μεταλλείων−Μεταλλουργών, Ναυπηγών Μηχανολόγων
Μηχανικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσι−
κών Επιστημών.
14. Την απόφαση Συγκλήτου (συνεδρίαση 9η/2014/
16.4.2014, Θέμα 7.3) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
σχετικά με την πρακτική άσκηση χιλίων δεκατεσσά−
ρων (1.014) Φοιτητών των Σχολών Πολιτικών Μηχανικών,
Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και Μηχανικών Υπολογιστών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών,
Χημικών Μηχανικών, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μη−
χανικών, Μηχανικών Μεταλλείων−Μεταλλουργών, Ναυ−
πηγών Μηχανολόγων Μηχανικών και Εφαρμοσμένων
Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών.
15. Το αριθ. πρωτ. 10557/14−5−2014 διαβιβαστικό έγγρα−
φο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου σχετικά με
την πρακτική άσκηση φοιτητών των Σχολών Πολιτικών
Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Αρχιτεκτό−
νων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Αγρονόμων και
Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων−Με−
ταλλουργών, Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών και
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών
για το έτος 2014.
16. Την με αρ. πρωτ. 17075/8−9−2014 βεβαίωση δέσμευ−
σης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
17. Το από 8−9−2014 έγγραφο της Ιδρυματικής Υπεύ−
θυνης της πράξης «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΕΜΠ».
18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής προκαλείται δαπάνη η οποία ανέρχεται στο ποσό
των τετρακοσίων πενήντα τεσσάρων εννιακοσίων επτά
ευρώ (454.907 €) συνολικά για το 2014 εκ του οποίου
ποσό 154.907 € καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες πι−

στώσεις του τακτικού Προϋπολογισμού του οικονομικού
έτους 2014 του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (το
οποίο αναλύεται σε 153.257 € (ΚΑΕ 4121.01) για ημερήσια
αποζημίωση και 1.650 € για εργοδοτική εισφορά (ΚΑΕ
0551) και ποσό 300.000 € από τη ΣΑΕ 2011ΣΕ84580074
της πράξης «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΕΜΠ» του Ε.Π.
«Εκπαίδευση καιΔιά Βίου Μάθηση», αποφασίζουμε:
1. Ορίζουμε σε τετρακόσιους ογδόντα εννέα (489) συ−
νολικά τους φοιτητές των Σχολών Πολιτικών Μηχανικών,
Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και Μηχανικών Υπολογιστών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών,
Χημικών Μηχανικών, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μη−
χανικών, Μηχανικών Μεταλλείων−Μεταλλουργών, Ναυ−
πηγών Μηχανολόγων Μηχανικών και Εφαρμοσμένων
Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Με−
τσόβιου Πολυτεχνείου που θα μετέχουν στην πρακτική
άσκηση έτους 2014 σε εποπτευόμενους φορείς των
Υπουργείων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ − ΕΣΩ−
ΤΕΡΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ −
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ − ΥΓΕΙΑΣ − ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ − ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟ−
ΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ − ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ − ΠΑΙ−
ΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.
2. Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται καθόλη τη
διάρκεια του έτους (Ιανουάριος 2014 − Δεκέμβριος 2014).
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 454.907 €
για το 2014, εκ του οποίου ποσό 154.907 €, θα επιβαρύνει
τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2014 του
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (153.257 € για την ημε−
ρήσια αποζημίωση θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 4121.01 και
1.650 € για εργοδοτική εισφορά από τον ΚΑΕ 0551) και
ποσό 300.000 € θα επιβαρύνει τη ΣΑΕ 2011ΣΕ84580074
της πράξης «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΕΜΠ» του Ε.Π.
«Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».
3. Ορίζουμε ως ημερήσια αποζημίωση ανά φοιτητή
είκοσι εννέα 29 ευρώ (29 €) για τους απασχολούμενους
εντός Νομού Αττικής και 35 ευρώ (35 €) για τους απα−
σχολούμενους εκτός Νομού Αττικής.
4. Η παρούσα απόφαση ισχύει από 1−1−2014 έως
31−12−2014.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ

ΥΓΕΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
(2)
Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση στον
Qing Yi Wu.
Με την με αριθμ. 129/ 13/2014 Καταλογιστική πράξη
της Διευθύντριας του Τελωνείου Αερολιμένα «Ελευθέ−
ριος Βενιζέλος», επιβλήθηκε, κατ' άρθρο 147 παρ. 7 του
Ν. 2960/2001, στον Qing Yi Wu, ήδη αγνώστου διαμονής,
πρόστιμο ύψους δύο χιλιάδων (2.000 €), πλέον ΤΧ και
ΟΓΑ (2,4%), σαράντα οκτώ ευρώ (48 €), ήτοι συνολικά
δύο χιλιάδες και σαράντα οκτώ ευρώ (2.048 €) για ει−
σαγωγή εμπορευμάτων που εμπίπτουν στις διατάξεις
του Καν. (ΕΚ) 1383/ 2003 και πλέον Καν.(ΕΕ) 608/2013 για
την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτη−
σίας από εμπορεύματα που είναι προϊόντα απομίμησης/
παραποίησης, η οποία αποτελεί Τελωνειακή Παράβαση
κατ’ άρ. 142 παρ. 1 του Ν. 2960/2001.
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
F
(3)
Επιβολή πολλαπλών τέλων για λαπρεμπορία στην
ESHMAWY BASMA του ALY ABDELAZIZ.
Με την με αριθμ. 56/09−09−2014 Καταλογιστική πράξη
της Διευθύντριας του Τελωνείου Αερολιμένα «Ελευ−
θέριος Βενιζέλος», επιβλήθηκαν, κατ'άρθρο 150 παρ. 1
α΄ του Ν. 2960/2001, στην ESHMAWY BASMA του ALY
ABDELAZIZ, με αριθμό αιγυπτιακού διαβατηρίου Α
08165343, κατοίκου Ιταλίας, αγνώστου άλλων στοιχείων
διαμονής και αγνώστων λοιπών στοιχείων, πολλαπλά
τέλη ύψους τριάντα χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα
ΕΥΡΩ και ογδόντα έξι λεπτά (30.976,86€), πλέον ΤΧ και
ΟΓΑ (2.4%) επτακόσια σαράντα τρία ευρώ και σαρά−
ντα τέσσερα λεπτά (743,44€), ήτοι συνολικά τριάντα
μία χιλιάδες επτακόσια είκοσι ευρώ και τριάντα λεπτά
(31.720,30€), για λαθρεμπορία καπνικών καθόσον στα
Σπάτα Αττικής και συγκεκριμένα στον Διεθνή Αερολι−
μένα Αθηνών, την 29−04−2014 και ώρα 10.00 κατά την
άφιξή της στην Αθήνα από το Κάιρο μέσω Ρώμης με
τις πτήσεις ΑΖ 895−720, κατελήφθη να κατέχει στις
αποσκευές της διακόσιες ενενήντα οκτώ (298) κούτες
τσιγάρα και δύο κιλά (2) καπνό για ναργιλέ, τα οποία
εισήγαγε στην Ελλάδα με τρόπο που συνιστά το αδίκη−
μα της λαθρεμπορίας. Με τον τρόπο αυτό επιχείρησε
να στερήσει το Ελληνικό Δημόσιο και της Ευρωπαϊκή
Ένωση από δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις συνολικού
ύψους 10.325,62€, (9.810,54€ για τα τσιγάρα και 515,08€
για τον καπνό για ναργιλέ), τα οποία δεν έφεραν τις
ένσημες ταινίες φορολογίας του Υπουργείου Οικονο−
μικών, από τις οποίες αποδεικνύεται η καταβολή αυτών
και η νόμιμη προέλευση των καπνικών ειδών.
Η παραπάνω πράξη του αποτελεί τελωνειακή παράβα−
ση κατ’ άρθ. 142 παρ. 2 και 155 παρ. 1 α΄ του Ν. 2960/2001.
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
F
(4)
Απαλλακτική Πράξη για απλή τελωνειακή παράβαση που
αφορά τη μη επανεξαγωγή (ή τη μη δήλωση επανε−
ξαγωγής) μοτοσυκλέτας τρίτης χώρας.
Με την αριθμ 1/12.09.2014, MRN: 14GRYA37020000001−
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9/12.09.2014 Απαλλακτική πράξη του Προϊσταμένου
του Τελωνείου Βόλου απέχεται ο καταλογισμός των
αναλογούντων δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων και
λοιπών τελών εις βάρος της ΚΟΥΦΑΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑΣ
του Δημητρίου, μόνιμης κατοίκου ΗΠΑ, υπηκοότητας
αμερικανικής και με αριθμ. διαβατηρίου 094028194, ιδι−
οκτήτριας της με αριθμ. κυκλοφορίας L2891 μοτοσυ−
κλέτας, μάρκας BMW, τύπου GS1100, με αριθμ. πλαισίου
WB10409B7VZB85199, λόγω παραγραφής οποιασδήποτε
τελωνειακής παράβασης, ακόμη και αυτή της λαθρεμπο−
ρίας, σύμφωνα με το άρθρο 152 § 4 του Ν. 2960/2001,
καθώς έπρεπε να είχε δοθεί τελωνειακός προορισμός
στην εν λόγω μοτοσυκλέτα από το 2000 και από τότε
έχει παρέλθει χρονικό διάστημα άνω της δεκαετίας.
Ο Προϊστάμενος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΜΙΡΗΣ
F
(5)
Επιβολή πολλαπλών τελών στον ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟ
ΘΕΟΔΩΡΟ του Χαραλάμπους.
Με την 2/2008/3−9−2014 Καταλογιστική πράξη της
Προϊσταμένης της Διεύθυνσης του Τελωνείου Οινόης,
επιβάλεται κατ’ άρθρο 155 Ν. 2960/2001 περί «Ε.Τ.Κ.»,
στον νυν αγνώστου διαμονής, κάτοχο του υπ’ αριθμ.
801347/13−3−2004 δελτίου ταυτότητας κυπριακών αρχών,
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟ ΘΕΟΔΩΡΟ του Χαραλάμπους:
1. Ως προσωπικά υπεύθυνο, πολλαπλά τέλη για λα−
θρεμπορία καπνικών, ύψους είκοσι έξι εκατομμυρίων
εννιακοσίων τεσσάρων χιλιάδων εκατόν τριάντα οκτώ
ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (26.904.138,93 €), τα
οποία προσαυξάνονται με τέλη χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α.
επί τελών χαρτοσήμου (2,4%), ήτοι ποσού εξακοσίων σα−
ράντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ
και τριάντα τριών λεπτών (645.699,33 €) και
2. Ως αλληλέγγυα υπεύθυνο, πολλαπλά τέλη για λα−
θρεμπορία καπνικών, ύψους πέντε εκατομμυρίων δια−
κοσίων ογδόντα χιλιάδων εκατόν τριάντα τεσσάρων
ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (5.280.134,48 €), τα οποία
προσαυξάνονται με τέλη χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α. επί τε−
λών χαρτοσήμου (2,4%), ήτοι ποσού εκατόν είκοσι έξι
χιλιάδων επτακοσίων είκοσι τριών ευρώ και είκοσι τριών
λεπτών (126.723,23 €).
Κρίθηκε και έγινε στην Οινόη, την 4η Σεπτεμβρίου 2014.
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ
F
Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ.79226
(6)
Αναγνώριση του Εργαστηρίου Υπερήχων του Καρδιο−
λογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών
ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ − ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ελληνικού Ερυθρού
Σταυρού ως κατάλληλου για εκπαίδευση ειδικευο−
μένων ιατρών στις νεώτερες/εξειδικευμένες ηχωκαρ−
διογραφικές τεχνικές.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 6 του Ν.Δ. 3366/1955 «Περί ειδικοτήτων»
(ΦΕΚ Α 258)
β. του άρθρου 3 του Ν. 1278/1982 «Για σύσταση Κε−
ντρικού Συμβουλίου Υγείας» (ΦΕΚ Α΄ 105), όπως επανα−
φέρθηκαν σε ισχύ με τις διατάξεις του άρθρου 1 του
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Ν. 2194/1994 «Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος
Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 34)
γ. του άρθρου 31 του Ν. 1397/1983 «Εθνικό σύστημα
Υγείας» (ΦΕΚ Α 143) όπως συμπληρώθηκε με τις διατά−
ξεις του άρθρου 20 παρ. 2 του Ν. 2519/1997 «Ανάπτυξη
και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας,
οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για
το φάρμακο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 165)
δ. του άρθρου 49 του Ν. 3370/2005 «Οργάνωση και
λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές
διατάξεις» (ΦΕΚ Α 176), όπως τροποποιήθηκε με το αρ.
50 του Ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα
υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 31)
ε. του Π.Δ. 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί−
ας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ Α 76)
στ. 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 Α 98) και
το γεγονός, ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της
απόφασης αυτής δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού.
2. Το με αρ. πρωτ. 4413/19−2−2014 έγγραφο της 1ης
Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής.
3. Την αριθμ. 4093/1−8−2014 απόφαση της Εκτελεστικής
Επιτροπής του ΚΕΣΥ, αποφασίζουμε:
Κυρώνεται η ανωτέρω (3) απόφαση του ΚΕΣΥ με την
οποία αναγνωρίζεται η καταλληλότητα του Εργαστη−
ρίου Υπερήχων του Καρδιολογικού Τμήματος του Γενι−
κού Νοσοκομείου Αθηνών ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ − ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για εκπαίδευση ειδικευο−
μένων ιατρών στις νεώτερες/εξειδικευμένες ηχωκαρδι−
ογραφικές τεχνικές, καθώς θεωρείται ότι το εν λόγω
Εργαστήριο πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

F
Αριθμ. 112784/496
(7)
Καθορισμός ειδικού τέλους για την άσκηση αντιρρήσε−
ων της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010
(ΦΕΚ 182Α΄) κατά του περιεχομένου αναρτημένου
δασικού χάρτη.
ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυ−
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 της 2876/07.10.2009 από−
φασης του Πρωθυπουργού, «Αλλαγή τίτλου Υπουργεί−
ων» (ΦΕΚ 2234Β΄).
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/21.06.2012 «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(ΦΕΚ 141A΄).
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 90/05.07.2012 «Διορισμός
Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 144A΄).

5. Την υπ’ αριθμό Υ48/08.07.2012 (ΦΕΚ 2105Β΄) από−
φαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Στα−
ϊκούρα».
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 46/31.03.2014 «Διορισμός Ανα−
πληρωτών Υπουργών» (ΦΕΚ 79A΄).
7. Την υπ’ αριθμό Υ436/03.04.2014 απόφαση του Πρω−
θυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρω−
τού Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής Νικόλαου Ταγαρά» (ΦΕΚ 831Β΄), όπως ισχύει.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ
221Α΄) με το οποίο κατανεμήθηκαν οι αρμοδιότητες του
Υ.Π.Ε.Κ.Α., του άρθρου 6 του ιδίου Π.Δ. με το οποίο
μεταφέρθηκε από το ΥΠ.Α.Α.Τ. στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. η Γενική
Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυ−
σικού Περιβάλλοντος (άρθρο 1 Π.Δ. 352/1991, ΦΕΚ 124Α΄
και άρθρο 1 παρ. 2, Π.Δ. 228/2002, ΦΕΚ 208Α΄) και την
23111/31.05.10 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 855Β΄) με την οποία συγκρο−
τήθηκε Ενιαίος Διοικητικός Τομέας με τίτλο «Ειδική
Γραμματεία Δασών».
9. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2664/1998 (ΦΕΚ
275Α΄) «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις», όπως
ισχύουν.
10. Τις διατάξεις των άρθρων 13 έως και 26 του ν. 3889/
2010 (ΦΕΚ 182Α΄) «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Πα−
ρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών
και άλλες διατάξεις», όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συ−
μπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με εκείνες
του άρθρου 7 του ν. 4164/2013 (ΦΕΚ 156Α΄) «Συμπλήρωση
των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες
ρυθμίσεις».
11. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3208/2003 (ΦΕΚ
303Α΄) «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κα−
τάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιω−
μάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και
άλλες διατάξεις», όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπλη−
ρώθηκαν, και ισχύουν με εκείνες του άρθρου 25 του
ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182Α΄) «Χρηματοδότηση Περιβαλλο−
ντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών
Χαρτών και άλλες διατάξεις».
12. Τη διάταξη ειδικότερα του άρθρου 7 παράγραφος
9 του ν. 4164/2013 (ΦΕΚ 156Α΄) «Συμπλήρωση των διατά−
ξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις»
που αντικατέστησε την παράγραφο 2 του άρθρου 22
του ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182Α΄) «Χρηματοδότηση Περιβαλ−
λοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δα−
σικών Χαρτών και άλλες διατάξεις», που αναφέρονται
στο περιεχόμενο της παρούσας απόφασης.
13. Τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Δασικών Χαρ−
τών του Υ.Π.Ε.Κ.Α.
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Α. Το ύψος του ειδικού τέλους άσκησης των αντιρ−
ρήσεων κατά του περιεχομένου αναρτημένου δασικού
χάρτη για κάθε υποβαλλόμενη αντίρρηση και για την
έκταση που αμφισβητείται με αυτή ο χαρακτήρας, κα−
θορίζεται ως εξής:
α) Για εμβαδόν έκτασης έως και 1.000 τ.μ., πενήντα
(50) ευρώ.
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β) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 1.000 τ.μ. έως και
5.000 τ.μ., εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
γ) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 5.000 τ.μ. έως και
20.000 τ.μ., πεντακόσια (500) ευρώ.
δ) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 20.000 τ.μ. έως και
100.000 τ.μ., χίλια (1.000) ευρώ.
ε) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 100.000 τ.μ. έως
και 300.000 τ.μ., δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ.
στ) Για εμβαδόν έκτασης μεγαλύτερης των 300.000
τ.μ., τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ.
Β. Το ειδικό τέλος άσκησης αντιρρήσεων μειώνεται
κατά ποσοστό 10% των ανωτέρω τιμών αντιστοίχως,
εφόσον οι αντιρρήσεις και τα συναφή αποδεικτικά στοι−
χεία υποβάλλονται στο σύνολό τους (πλήρης φάκελος
αντιρρήσεων) ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ
Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3889/
2010 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το
άρθρο 7 παράγραφος 3 του ν. 4164/2013.
Άρθρο 2
Α. Το ειδικό τέλος άσκησης των αντιρρήσεων κατά
του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη, κα−
ταβάλλεται σε λογαριασμό της ΕΚΧΑ Α.Ε., που τηρείται
σε οποιοδήποτε νομίμως λειτουργούν πιστωτικό ίδρυμα,
με χρήση πιστωτικής κάρτας ή με οποιονδήποτε άλλο
αναγνωρισμένο στις συναλλαγές ασφαλή τρόπο.
Η, κατά τις ανωτέρω περιπτώσεις, καταβολή του,
καθορίζεται σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην
πρόσκληση υποβολής αντιρρήσεων της εκάστοτε ανάρ−
τησης.
Β. Το ως άνω καταβαλλόμενο ειδικό τέλος αποδίδεται
στο Πράσινο Ταμείο – Ειδικό Φορέα Δασών είτε στις
Δ.Ο.Υ. στον κωδικό ΚΑΕ 83894 και αφορά έσοδα του
Πράσινου Ταμείου – Ειδικού Φορέα Δασών είτε στην
Τράπεζα της Ελλάδος στο λογαριασμό 26671/8 (IBAN
GR 2101000240000000000266718).
Η κατά τα προηγούμενα απόδοση πραγματοποιείται,
για το 80% του συνολικού ποσού ένα (1) μήνα μετά το
πέρας της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων για κάθε
συγκεκριμένη ανάρτηση, για δε το υπόλοιπο 20% το
αργότερο εντός εννέα (9) μηνών, αφαιρουμένων κάθε
φορά των δαπανών διαχείρισης – είσπραξης, στις οποίες
θα υποβληθεί ο φορέας είσπραξης.
Κατά την απόδοση των εισπραττόμενων ποσών από
τις Δ.Ο.Υ. παρακρατείται ποσοστό 10% ως δαπάνη για
την είσπραξή τους στον ΚΑΕ 3413 του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού.
Από την ισχύ της παρούσας καταργείται η 115451/
24/19.01.2011 (ΦΕΚ 24Β΄) όμοια.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
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Αριθμ. 71695
(8)
Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με αντι−
κείμενο την αναμόρφωση της νομοθεσίας για τη δι−
αμεσολάβηση.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 5 παρ. 6 του ν. 2408/1996 (ΦΕΚ Α΄ 104),
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν. 3060/2002
(ΦΕΚ Α΄ 242) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του
Υπουργείου Δικαιοσύνης»,
β) του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α΄ 226) «Συντα−
ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρα−
τηγικής 2012 − 2015»,
γ) του άρθρου 41 παρ. 2 του ν. 1756/1988 «Κώδικας
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών» (ΦΕΚ Α΄ 35), όπως συμπληρώθηκε με το
άρθρο 2 του ν. 3472/2006 (ΦΕΚ Α΄ 135) και
δ) του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β΄ του ν. 3469/2006 «Εθνικό
Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 131), όπως ισχύει.
2) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 600/9.9.2014 έγγραφο του Αρεί−
ου Πάγου, το από 10.9.2014 έγγραφο του Προέδρου της
Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών, το υπ' αριθμ.
πρωτ. 4/8.9.2014 έγγραφο του Αθηναϊκού Κέντρου Κα−
τάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών «ΠΡΟΜΗ−
ΘΕΑΣ», το υπ’ αριθμ. πρωτ. 470/4.9.2014 έγγραφο του
Κέντρου Διαμεσολάβησης Πειραιώς, το υπ’ αριθμ. πρωτ.
86/12.9.2014 έγγραφο του Ινστιτούτου Κατάρτισης Δια−
μεσολαβητών Θεσσαλονίκης, το από 8.9.2014 έγγραφο
του Ινστιτούτου Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας
και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 10609/10.9.2014 έγγραφο του
Προέδρου της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων
της Χώρας.
3) Την ανάγκη σύστασης και συγκρότησης της εν θέ−
ματι Ομάδας Εργασίας.
4) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:
Α) Τη σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με
αντικείμενο την αναμόρφωση της Νομοθεσίας για τη
διαμεσολάβηση.
Η Ομάδα Εργασίας αποτελείται από τους:
1. Χαράλαμπο Μαχαίρα του Γεωργίου, Αρεοπαγίτη,
ως Πρόεδρο,
2. Λάμπρο Κοτσίρη του Ευσταθίου, Ομότιμο Καθηγητή
του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Πρό−
εδρο της Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών,
3. Βασιλική Σκορδάκη του Δημοσθένους, Δικηγόρο
Αθηνών, Διαμεσολαβήτρια και μέλος της Επιτροπής
Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών,
4. Σπυρίδωνα Αντωνέλο του Δημητρίου, Δικηγόρο
Αθηνών, Διαπιστευμένο Διαμεσολαβητή και μέλος της
Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών,
5. Φώτιο Κωτσή του Αντωνίου, Δικηγόρο, Σύμβουλο
του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και Πρόεδρο του Δ.Σ.
του Αθηναϊκού Κέντρου Κατάρτισης και Εκπαίδευσης
Διαμεσολαβητών «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»,
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6. Νικόλαο Βαλεργάκη του Εμμανουήλ, Πρόεδρο του
Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και του Ινστιτού−
του Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης,
7. Στυλιανό Μανουσάκη του Ιωάννη, Δικηγόρο Πειραιά
και Διαπιστευμένο Διαμεσολαβητή,
8. Δημήτριο Κατσαρό του Γεωργίου, Πρόεδρο του
Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας και του Ινστιτούτου
Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας,
9. Γεώργιο Γεωργακά του Ιωάννου, Δικηγόρο Αθηνών,
εκπρόσωπο της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικη−
γορικών Συλλόγων της Χώρας,
10. Βασιλική Μπακατσέλου του Αποστόλου, Δικηγόρο
Θεσσαλονίκης, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια,
11. Δημήτριο Μάντζο του Σωτηρίου, Δικηγόρο Αθηνών,
Ειδικό Συνεργάτη του Γενικού Γραμματέα του Υπουρ−
γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαι−
ωμάτων και
12. Θεοδώρα Πολυζώη του Θεοδώρου, Δικηγόρο
Αθηνών, Ειδική Σύμβουλο του Γενικού Γραμματέα του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, ως μέλη.
Χρέη γραμματέα της Ομάδας Εργασίας θα εκτελεί η
Χρυσάνθη Θούα του Γεωργίου, ασκούμενη δικηγόρος
στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί−
νων Δικαιωμάτων.
Η Ομάδα Εργασίας οφείλει να περατώσει το έργο της
έως τις 15 Οκτωβρίου 2014.
Β) Στον Πρόεδρο, τα μέλη και την εκτελούσα χρέη
γραμματέα της ανωτέρω Ομάδας Εργασίας ουδεμία
αποζημίωση καταβάλλεται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
Αριθμ. Φ. 514.1/2014/Αριθμ. Σχ. 3775
(9)
Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 56
«Αντικατάσταση – συμπλήρωση διατάξεων των Γε−
νικών Κανονισμών Λιμένων αριθμ. 20, 23, 38 και 50».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της περίπτωσης (α) του άρθρου 156 του Κώδικα
Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο
μόνον του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
β) του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργεί−
ου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102),
όπως ισχύει.
γ) του ν. 3922/2011 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώ−
ματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις» (Α΄
35), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 6 του άρθρου
23 του π.δ. 67/2011 «Οργάνωση των Υπηρεσιών του Λι−
μενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Α΄ 149).
ε) του άρθρου 5 του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών»
(Α΄ 141), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του

π.δ. 94/2012 (Α΄ 149) και το άρθρο 3 του π.δ. 98/2012
(Α΄ 160).
στ) του π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 153).
ζ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο Πρώτο
Εγκρίνουμε τον παρακάτω Γενικό Κανονισμό Λιμένων
με αριθμ. 56
ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΑΡΙΘΜ. 56
«Αντικατάσταση – συμπλήρωση διατάξεων των
Γενικών Κανονισμών Λιμένων αριθμ. 20, 23, 38 και 50»
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της περίπτωσης (α) του άρθρου 156 του Κώδικα
Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο
μόνον του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
β) του ν.δ. 444/1970 «Περί αρμοδιοτήτων Λιμενικού
Σώματος και σχέσεων προς τας αρμοδιότητας των Σω−
μάτων Ασφαλείας» (Α΄ 39).
γ) του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργεί−
ου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102),
όπως ισχύει.
δ) του ν. 3922/2011 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώ−
ματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις» (Α΄
35), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ε) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 6 του άρθρου
23 του π.δ. 67/2011 «Οργάνωση των Υπηρεσιών του Λι−
μενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Α΄ 149).
στ) του άρθρου 5 του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετο−
νομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρε−
σιών» (Α΄ 141), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1
του π.δ. 94/2012 (Α΄ 149) και το άρθρο 3 του π.δ. 98/2012
(Α΄ 160).
ζ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του Κανονισμού
αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, εκδίδουμε τον ακόλουθο Γενικό Κα−
νονισμό Λιμένων:
Άρθρο 1
Όρια ισχύος
Ο παρών Γενικός Κανονισμός Λιμένων ισχύει στην
κατά νόμο χερσαία και θαλάσσια περιοχή δικαιοδοσίας
κάθε Λιμενικής Αρχής της χώρας.
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Άρθρο 2
Συμπλήρωση διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Λι−
μένων αριθμ. 20
1. Μετά την παράγραφο 8 του άρθρου 22 του Γενικού
Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 20 προστίθεται νέα παρά−
γραφος 9, ως ακολούθως:
«9. Η άδεια εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής
μεταβιβάζεται ελεύθερα, για όσο χρόνο τα θαλάσσια
μέσα αναψυχής εκμισθώνονται σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του Κανονισμού αυτού, εφόσον υποβληθεί σχετική
αίτηση και συντρέχουν στο πρόσωπο του ενδιαφερό−
μενου οι προϋποθέσεις και τα προσόντα του άρθρου
αυτού.».
2. Οι παράγραφοι 9 και 10 του άρθρου 22 του Γενικού
Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 20 καταργούνται.
3. Οι παράγραφοι 11, 12, 13 και 14 του άρθρου 22 του
Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 20 αναριθμούνται
σε 10, 11, 12, και 13 αντίστοιχα.
Άρθρο 3
Αντικατάσταση διάταξης του Γενικού Κανονισμού
Λιμένων αριθμ. 23
Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 13
του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 23 αντικαθίστα−
ται ως ακολούθως:
«Το όνομα του σκάφους και ο αύξων αριθμός εγγρα−
φής του στο Β.Ε.Μ.Σ., με μέριμνα του ιδιοκτήτη, ανα−
γράφονται κατά σειρά, με ευδιάκριτα γράμματα του
ελληνικού αλφαβήτου, στις παρειές της πλώρης του,
το δε ύψος των χαρακτήρων (γραμμάτων και αριθμών)
είναι τουλάχιστον επτά (07) εκατοστόμετρα με ανάλογο
πλάτος.».
Άρθρο 4
Αντικατάσταση διάταξης του Γενικού Κανονισμού
Λιμένων αριθμ. 38
Η περίπτωση (γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 3
του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 38, όπως ισχύει,
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«(γ) Είναι κύριος σε ποσοστό 100% τριών (3) τουλάχι−
στον μηχανοκίνητων λέμβων ή και ταχυπλόων μικρών
σκαφών, εφοδιασμένων με εφεδρική μηχανή, ολικού
μήκους τεσσάρων και τριάντα εκατοστών (4,30) μέχρι
και δέκα (10) μέτρων, που έχουν εγγραφεί σε Βιβλία
Εγγραφής Μικρών Σκαφών (ΒΕΜΣ) και φέρουν σήμαν−
ση CE, σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθμ. 4841/Φ.76/52/97
(Β΄ 111/1997), όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. αριθμ.
4113.183/01/2004/18−10−2004 (Β΄ 1613 /2004), με τις οποίες
εναρμονίστηκε η Ελληνική νομοθεσία με τις οδηγίες
94/25/ΕΚ και 2003/44/ΕΚ, αντίστοιχα.
Η ελάχιστη ισχύς της κύριας μηχανής κάθε σκάφους
σε ίππους (ΗΡ) καθορίζεται σε:
(αα) δεκαπέντε (15), όταν πρόκειται για εξωλέμβια,
(ββ) σαράντα (40), όταν πρόκειται για εσω/εξωλέμβια
(stern drive) και
(γγ) είκοσι (20), όταν πρόκειται για εσωλέμβια,
H μέγιστη ισχύς της κύριας μηχανής πρέπει να είναι
εντός των ορίων που καθορίζει ο κατασκευαστής του
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σκάφους και αναγράφεται στη Δήλωση Συμμόρφωσης
του σκάφους (Declaration of Conformity).
Τα μικρά σκάφη ολικού μήκους πάνω από επτά (07) και
μέχρι δέκα (10) μέτρα πρέπει να είναι ανοικτού τύπου
(ΟΡΕΝ), ενώ υπερκατασκευή (σπιράγιο) για σκοπούς
κυρίως καιροπροστασίας είναι επιτρεπτή.
Οι προαναφερόμενες διατάξεις ως προς το μήκος
των μηχανοκίνητων λέμβων ή και ταχυπλόων μικρών
σκαφών και ως προς την ισχύ της κύριας μηχανής δεν
έχουν εφαρμογή για τους ήδη εφοδιασμένους, μέχρι
01−10−2008, με άδεια εκμίσθωσης, σύμφωνα με τις δια−
τάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσής της, και μόνο
για τα συγκεκριμένα σκάφη που αναγράφονταν μέχρι
την ημερομηνία αυτή στην άδεια.».
Άρθρο 5
Συμπλήρωση διατάξεων του Γενικού Κανονισμού
Λιμένων αριθμ. 50
Μετά την παράγραφο 13 του άρθρου 8 του Γενικού
Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 50 προστίθεται νέα παρά−
γραφος 14 ως ακολούθως:
«14. Το δικαίωμα ίδρυσης και λειτουργίας σχολής εκ−
παίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών
μεταβιβάζεται ελεύθερα, για όσο χρόνο λειτουργεί η
σχολή, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση και συντρέ−
χουν στο πρόσωπο του ενδιαφερόμενου οι προϋποθέ−
σεις και τα προσόντα του άρθρου αυτού.».
Άρθρο 6
Κυρώσεις
Οι παραβάτες του κανονισμού αυτού, ανεξάρτητα από
τις ποινικές, πειθαρχικές και αστικές ευθύνες που υπέ−
χουν κατά την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, υπόκει−
νται και στις διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 157 του
Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με
το άρθρο μόνον του ν.δ. 187/1973 «Περί Κώδικος Δημο−
σίου Ναυτικού Δικαίου» (Α΄ 261), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
Πειραιάς, 25 Ιουλίου 2014
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ
Αντιναύαρχος Λ.Σ.
ΑΘ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Άρθρο Δεύτερο
Έναρξη ισχύος
Η εφαρμογή του κανονισμού αυτού αρχίζει από τη
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 10 Σεπτεμβρίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 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 μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Β΄

300 €

80 €

30 €

Γ΄

50 €

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ΄

110 €

−

30 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση
-

Α.Α.Π.

110 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• 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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• 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.
• 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 τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02025512409140008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

