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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

   Επιβολή πολλαπλών τελών στον ΑΖΟΒΙΔΗ ή AZOV ΦΕ−
ΛΙΞ ή FELIX του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ή ANASTASI, για λα−
θρεμπορία οχήματος.

   Με την αριθμ. ΠΤΠ 518/2006/2011 ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤ’ ΤΕ−
ΛΩΝΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ, σύμφωνα με τα άρθρα 142 παρ.2, 152 
παρ. 5, 155 παρ. 1 α και 1 β και 2 ζ και παρ. 2 ιγ του Ν. 
2960/01, καταλογίζεται στον ΑΖΟΒΙΔΗ ή AZOV ΦΕΛΙΞ ή 
FELIX του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ή ANASTASI, με Α.Φ.Μ. 134871148 
και με δηλωθείσα διεύθυνση Β. Γεωργίου 23− Διαβατά 
Θεσ/κης και νυν αγνώστου διαμονής το ποσό  17.914,62 
€ και κηρύσσεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον συνυ−
πεύθυνος για την καταβολή του συνολικού πολλαπλού 
τέλους ύψους 71.658,48 €, για την υπόθεση της ταξινό−
μησης του επιβατικού οχήματος μάρκας BMW X5, με 
αριθμό πλαισίου WBAFB31000LG93221, με αριθμό κυκλο−
φορίας ΖΥΟ 7095, με πλαστό πιστοποιητικό ταξινόμη−
σης, με αποτέλεσμα να μην καταβληθούν στο Δημόσιο 
οι αναλογούσες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις.

   Η Προϊσταμένη Δ/νσης
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΡΑ

F
(2)

     Επιβολή πολλαπλών τελών στον DAMOTSEV EDUARD ή 
EDVARD του KONSTANTIN, για λαθρεμπορία οχήματος.

   Με την αριθμ. ΠΤΠ 518/2006/2011 ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤ’ ΤΕ−
ΛΩΝΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ, σύμφωνα με τα άρθρα 142 παρ.2, 
152 παρ. 5, 155 παρ. 1 α και 1 β και 2 ζ και παρ. 2 ιγ του 
Ν. 2960/01, καταλογίζεται στον DAMOTSEV EDUARD ή 
EDVARD του KONSTANTIN, με Α.Φ.Μ. 123781426 και με 
δηλωθείσα διεύθυνση Γάγαλη 8  −Καλλικράτεια Χαλκιδι−
κής και νυν αγνώστου διαμονής το ποσό 17.914,62 € και 
κηρύσσεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον συνυπεύθυ−
νος για την καταβολή του συνολικού πολλαπλού τέλους 
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ύψους 71.658,48 €, για την υπόθεση της ταξινόμησης 
του επιβατικού οχήματος μάρκας BMW X5, με αριθμό 
πλαισίου WBAFB31000LG93221, με αριθμό κυκλοφορίας 
ΖΥΟ 7095, με πλαστό πιστοποιητικό ταξινόμησης, με 
αποτέλεσμα να μην καταβληθούν στο Δημόσιο οι ανα−
λογούσες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις.

   Η Προϊσταμένη Δ/νσης
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΡΑ

F
     Αριθ. Υ4α/6626 (3)

 Σύσταση 55 θέσεων ειδικευομένων Ιατρών 
σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Χώρας. 

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΥΓΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 123/75 (ΦΕΚ 172/

Α/75). 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 2972/01 (ΦΕΚ 

291/τ.Α).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν.1397/83 (ΦΕΚ 

143/Α/83) όπως αυτό συμπληρώθηκε με την παρ.6 του 
άρθρου 3 του Ν. 1579/85 (ΦΕΚ 217/Α/85).

4. Το άρθρο 6 του Ν.2889/01 (ΦΕΚ 37/Α/01) «Βελτίωση 
και εκσυγχρονισμός του ΕΣΥ και άλλες διατάξεις».

5. Τα άρθρα 52 και 84 του Ν. 2071/92 (ΦΕΚ 123/Α/92) 
«Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας».

6. Το Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/τ.Α/4/4/2005) «Εθνικό Σύ−
στημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 
διατάξεις». 

7. Το Ν. 3527/ 2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών 
προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α’ 25)

8. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κωδικοποι−
ήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 
98/Α) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρού−
σας απόφασης θα προκληθεί ετήσια δαπάνη 1.458.200 
περίπου ευρώ και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του 
προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και Κοιν. Αλ−
ληλεγγύης (Ειδ. Φ15210 ΚΑΕ 0271 κλπ)

9. Την αριθ. 2672/3−12−09 (ΦΕΚ 2408/Β/09) κοινή από−
φαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών (κα−
θορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών 
Φίλιππου Σαχινίδη). 

10. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 129/92 (ΦΕΚ 65\τ. Α\92) 
«Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση 
Υπουργικών Αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας 
Υπουργείων.

11. Τις διατάξεις του ΠΔ 85/2009 Ανασύσταση του 
Υπουργείου Οικονομικών κλπ (ΦΕΚ 213/Α/09).

12. Τις σχετικές ανάγκες των Νοσοκομείων.
13. Την υπ’ αριθμ 5271/12−7−2010 απόφαση της Εκτελε−

στικής Επιτροπής του ΚΕΣΥ.
14. Το απόσπασμα των πρακτικών της 3ης Συνεδρία−

σης του ΚΕΣΥΠΕ (2010), αποφασίζουμε: 
Συνιστώνται και προστίθενται αντίστοιχα στον οργα−

νισμό των κάτωθι αναφερομένων Νοσηλευτικών Ιδρυμά−
των, θέσεις ειδικευομένων Ιατρών, ως ακολούθως:

Α. ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ

Γ.Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΡΙΑΣΙΟ 2

Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 1

ΓΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 1

Γ.Ν. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 1

Π.Γ.Ν.Θ.ΑΧΕΠΑ 1

Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ 1

Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ 1

Γ.Ν. ΣΠΑΡΤΗΣ 1

Γ.Ν. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1

Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1

Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1

ΣΥΝΟΛΟ 12

Β. ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ

Ψ.Ν.Α. ΔΑΦΝΙ 6

Ψ.Ν.Α. ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ 5

Ψ.Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 6

Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 2

Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ 3

ΣΥΝΟΛΟ 22

Γ. ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ
Γ.Ν.Α. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ 1
Γ.Ν.ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗ−
ΜΩΝ

1

Γ.Ν.Α. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 1
Γ.Ν.Ν.Θ.Α. ΣΩΤΗΡΙΑ 1
ΠΑΝΕΠ. Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 1
Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ 1
Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑ−
ΦΥΛΛΕΙΟ

1

Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ 1
ΠΑΝΕΠ. Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗ−
ΘΕΙΑ

1

Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 1
Π.Γ.Ν.Θ.ΑΧΕΠΑ 1
Π.Γ. Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1
ΣΥΝΟΛΟ 12

Δ. ΛΟΙΠΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΣΥΜΦΩ−
ΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
Γ.Ν. ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 1
Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ Ω.Ρ.Λ. 1
Γ.Ν. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 1

Π.Γ.Ν.  ΑΤΤΙΚΟΝ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 1
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Γ. ΟΓΚΟΛ. Ν.Κ. 
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 1

Γ.Ν. ΜΥΤΙΛΙΝΗΣ Ω.Ρ.Λ. 1
Γ.Ν. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 1

Π. Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
Γ.Ν. ΛΑΪΚΟ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΣΥΝΟΛΟ 9
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F 
    Αριθ. Υ4α/164975 (4)
 Χορήγηση οριστικής άδειας λειτουργίας σε Μονάδα 

Μεταμόσχευσης Κερατοειδούς στο Οφθαλμιατρείο 
Αθηνών. 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.2737/99 (Φ.Ε.Κ.174/

τ.Α΄./99) «Μεταμοσχεύσεις ανθρωπίνων Ιστών και οργά−
νων και άλλες διατάξεις», όπως έχουν τροποποιηθεί και 
ισχύουν σήμερα.

2. Το Π.Δ. 6/01 (Φ.Ε.Κ. 3/τ.Α΄/01) «Κανονισμός Λειτουρ−
γίας του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων».

3. Την αριθμ. Υ4α/109058/04 (ΦΕΚ 71/Β/05) απόφαση του 
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορι−
σμός όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας των Μονάδων 
Μεταμοσχεύσεων Ιστών (Κερατοειδούς, Δέρματος) και 
διαδικασία χορήγησης και ανάκλησης άδειας λειτουργίας 
αυτών» & όπως αυτή συμπληρώθηκε με την Υ4α/40690/08 
(ΦΕΚ 1730/Β’/28−8−08).

4. Την αριθμ. Υ4α/οικ. 87670/19−7−2006 απόφαση του 
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Χορή−
γηση άδειας λειτουργίας σε Μονάδες Μεταμόσχευσης 
Ιστών και Κερατοειδούς και Δέρματος» (ΦΕΚ 1044/
Β/2006).

5. Το Π.Δ 93/2002 (ΦΕΚ 79/Α /02) Προσόντα και καθή−
κοντα Συντονιστών Μεταμοσχεύσεων.

6. Το Π.Δ. 95/00 (Φ.Ε.Κ.76/Α/00) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 299 (ΦΕΚ 240/Α/00).

 7. Το αριθμ.4531/6−10−2010 έγγραφο του Ειδικού Νοσο−
κομείου Αθηνών «ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ» (Δ.Σ. 10/22−7− 2010, 
θέμα 2°) χορήγηση οριστικής άδειας στη Μονάδα Με−
ταμόσχευσης Κερατοειδούς.

8. Το αριθμ. Οικ. 23915/26−10−2010 έγγραφο της 1ης 
Υ.Πε. Αττικής «Χορήγηση οριστικής άδειας λειτουργί−
ας Μονάδας Μεταμόσχευσης Κερατοειδούς στο Ειδικό 
Νοσοκομείο «ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ Αθηνών».

9. Το πρακτικό της από 17−12−2010 Συνεδρίασης του 
Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, από−
σπασμα πρακτικού και με αριθμ. ΕΟΜ/12168/23−12−2010 
έγγραφο. 

9. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2000 (Α’98) και το 

γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της πα−
ρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Χορηγούμε Οριστική άδεια λειτουργίας στη Μονάδα 
Μεταμόσχευσης Κερατοειδούς στο Ειδικό Νοσοκομείο 
«ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ» Αθηνών που πληροί τους όρους 
και τις προϋποθέσεις που καθορίζουν οι διατάξεις της 
αριθμ Υ4α/109058/04 (ΦΕΚ 71/Β/05) Υπουργικής Απόφα−
σης, «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας 
των Μονάδων Μεταμοσχεύσεων Ιστών (Κερατοειδούς, 
Δέρματος) και διαδικασία χορήγησης και ανάκλησης 
άδειας λειτουργίας αυτών» & όπως αυτή συμπληρώθηκε 
με την Υ4α/40690/08 (ΦΕΚ 1730/Β//28−8−08).

Η Μονάδα Μεταμόσχευσης Κερατοειδούς εντάσσεται 
στα πλαίσια του Α’. Οφθαλμολογικού Τμήματος του 
Νοσοκομείου. Επιστημονικός υπεύθυνος ορίζεται ο Συ−
ντονιστής Διευθυντής Αρτέμιος Κανδαράκης.

Η παραπάνω άδεια ανακαλείται με απόφαση του 
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκ−
δίδεται ύστερα από πρόταση του Εθνικού Οργανισμού 
Μεταμοσχεύσεων, εφόσον διαπιστωθεί ότι η Μονάδα 
Μεταμόσχευσης δεν πληροί τους όρους και τις προϋ−
ποθέσεις που καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες 
διατάξεις.

Το ανωτέρω Νοσοκομείο σε κάθε περίπτωση μεταβο−
λής της στελέχωσης της Μονάδας, ενημερώνει άμεσα 
τους αρμόδιους φορείς και υποβάλλει εκ νέου αίτημα 
αξιολόγησης αυτής. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ 

F
    Αριθ. 136366 (5)
Χορήγηση της εθνικής χρηματοδότησης έτους 2011, των 

σχεδίων αναγνώρισης των ομάδων παραγωγών που 
υλοποιούνται στο πλαίσιο της με αριθμ. 266355/11−
02−2009 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας 
και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων (ΦΕΚ 594/Β΄/1−4−2009), που αφορά «Συμπληρω−
ματικά μέτρα για την εφαρμογή του Καν(ΕΚ) 1234/07 
του Συμβουλίου όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον 
Καν(ΕΚ) 361/08, σχετικά με την Εθνική Στρατηγική 
για βιώσιμα επιχειρησιακά προγράμματα στον το−
μέα των οπωροκηπευτικών. 

  ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 992/79 «Περί οργανώ−

σεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την εφαρμογήν 
της Συνθήκης της Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας 
Ευρωπαϊκός Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμι−
κών και οργανωτικών θεμάτων» (Α’280).

β) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 1338/83 «Εφαρμογή 
του Κοινοτικού Δικαίου» (Α’34), όπως τροποποιήθηκε από 
το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλά−
δος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις 
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και 
του Οργανισμού Εφοδιασμού EURATOM» (Α’70) και του 
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άρθρου 3 του ως άνω νόμου, όπως αυτό αντικαταστάθηκε 
από το άρθρο 65 του ν. 1892/90 «Για τον εκσυγχρονισμό 
και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α101).

γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα» (Α’ 98δ) του άρθρου 1 παρ.4 του ν. 2469/97 (Α.38). 

δ) Την αριθμ. 271752/21−10−2010 (ΦΕΚ 1673/Β/21−10−2010) 
Απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί−
μων Ελένη−Μαρία Αποστολάκη και Ιωάννη Κουτσούκο.

ε) Της αριθ. 2672/03.12.10 Απόφασης του Πρωθυπουρ−
γού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Κα−
θορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών 
Φ. Σαχινίδη» (Β 2408).

2. Τους Κανονισμούς (Ε.Κ.), όπως αυτοί τροποποιήθη−
καν και ισχύουν:

α) Καν (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου «για τη θέσπιση 
κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών 
διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα» (ΕΕ L 299 
της 16.11.2007), ο οποίος ενσωμάτωσε τις σχετικές δι−
ατάξεις του Καν(ΕΚ) 1182/07 του Συμβουλίου. β) Καν 
(ΕΚ) 1580/2007 της Επιτροπής «για τη θέσπιση κανόνων 
εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2200/96, (ΕΚ) αριθ. 
2201/96 και (ΕΚ) αριθ. 1182/2007 του Συμβουλίου στον το−
μέα των οπωροκηπευτικών» (ΕΕ L 350 της 31.12.2007)

3. Την Απόφαση 2006/595/ΕΚ της 04/08/06 της Επιτρο−
πής σχετικά με την κατάρτιση του καταλόγου περιφε−
ρειών που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από τα 
διαρθρωτικά ταμεία στο πλαίσιο του στόχου «Σύγκλιση» 
για την περίοδο 2007−2013.

4. Το αριθμ. πρωτ. 61087/15−12−2010 της Δ/νσης Οι−
κονομικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων.

5. Την αριθμ. 266355/11−02−2009 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 594/Β΄/1−4−2009) περί 
συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Καν 
(ΕΚ) 1234/07 του Συμβουλίου όπως αυτός τροποποιή−
θηκε από τον Καν(ΕΚ) 361/08, σχετικά με την Εθνική 
Στρατηγική για βιώσιμα επιχειρησιακά προγράμματα 
στον τομέα των οπωροκηπευτικών, από τις διατάξεις 
της οποίας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού ύψους 7.000.000 €, για το 2011,η οποία 
θα βαρύνει τον ΚΑΕ 5423 (Φ29/110), αποφασίζουμε: 

Το ποσό που αφορά την εθνική συμμετοχή για το 2011 
των εγκεκριμένων σχεδίων αναγνώρισης προβλέπεται 
να ανέλθει σε 7.000.000 €. Η δαπάνη που προκαλείται 
από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης θα βαρύνει 
τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΚΑΕ 5423, Φ29/110).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2011

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
  ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ 

    Αριθμ. 072528 (6)
Τροποποίηση της με αριθμ. 168040/03−09−2010 κοινής 

απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργει−
ας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Καθορισμός κριτηρίων με τα οποία 
διαβαθμίζεται η αγροτική γη σε ποιότητες και κα−
τατάσσεται σε κατηγορίες παραγωγικότητας» (ΦΕΚ 
1528/Β/2010)

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ – 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
Του ΠΔ 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α’)
Του άρθρου 56 του Ν.2637/1998 περί «Σύστασης Οργα−

νισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρω−
μών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολι−
σμού και Εγγυήσεων...και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 200Α’), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 του Ν.2945/2001 
(ΦΕΚ 223Α’) «Εθνικό Σύστημα Προστασίας της Αγροτικής 
Δραστηριότητας και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιό−
τητας του Υπουργείου Γεωργίας» και τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 20 παράγραφο 23 του Ν.3399/2005 «Ρυθμίσεις 
θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων − Προσαρμογή στη νέα ΚΑΠ και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 255 Α’) και το άρθρο 9 παράγρα−
φος 7 του Ν.3851/2010 «Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση 
της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργει−
ας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ 85 Α’).

2. Το Π.Δ. 402/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργί−
ας» (ΦΕΚ 187 Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την 
αριθμ.ΥΙ/2004 (ΦΕΚ 513 Β’) Απόφαση του Πρωθυπουργού 
«για μετονομασία του Υπουργείου Γεωργίας σε Υπουρ−
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»

3. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή 
Αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α’) και την 
αριθμ. 2876/07.10.2009 (ΦΕΚ 2234 Β ’) Απόφαση του Πρω−
θυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων»

4. Το Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ Α’ 214).

5. Το Π.Δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α’ 154).

6. Την υπ αριθμ. 261043/27−04−2010 Απόφαση της 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί 
«Σύστασης και συγκρότησης Ομάδας Εργασίας με 
αντικείμενο τη διερεύνηση − επεξεργασία κριτηρίων 
τυπολογίας της αγροτικής γης και τον καθορισμό των 
γεωγραφικών ορίων»

7. Την παρ. ε του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 168040/ 
03.09.2010 κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίμων «Καθορισμός κριτηρίων με τα οποία δια−
βαθμίζεται η αγροτική γη σε ποιότητες και κατατάσσεται 
σε κατηγορίες παραγωγικότητας» (ΦΕΚ 1528/Β/2010).

8. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε: 

1. Τροποποιούμε την κοινή υπουργική απόφαση 168040/ 
03.09.2010 (ΦΕΚ 1528/Β/2010) ως εξής: Διαγράφονται το 
σημείο 7 του πίνακα 2 και η παράγραφος ε του άρθρου 
3 και η περίπτωση 4 του πίνακα 3

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. πρωτ. 168040/03−
09−2010 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1528/Β΄/2010).
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως 

  Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

F

     Αριθ. 52199π.ε (7)
Τροποποίηση της με αριθμ.  52800/5−9−2006 κοινής από−

φασης των Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
«Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης του προσω−
πικού των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων 
και της ΠΑ.Σ.Ε.Γ.Ε.Σ.», (ΦΕΚ 1443/Β΄/2−10−2006). 

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 38 του Ν.2810/2000 «Αγροτικές Συνεται−

ριστικές Οργανώσεις» (ΦΕΚ 61 Α’), όπως το άρθρο αυτό 
αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 17 του άρθρου 18 
του Ν. 3147/2003 (ΦΕΚ 135 Α’).

β. Της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 
5 της με αριθμ. 52800/5−9−2006 κοινής απόφασης των 
Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κανονισμός 
υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού των Α.Σ.Ο. 
και της ΠΑΣΕΓΕΣ», (ΦΕΚ 144/Β΄/2−10− 2006).

γ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α’).

2) Τα 296739/19−5−2009 και 276243/17−6−10 έγγραφα, με 
τα οποία η Δ/νση Ζωικής Παραγωγής του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ενημερώνει για το 
πρόβλημα που αντιμετωπίζουν διάφορες Α.Σ.Ο. κατά 
την υλοποίηση κοινοτικών προγραμμάτων, σε σχέση με 
τις προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου και ζητά 
την τροποποίηση της 52800/5−9−2006 ΚΥΑ.

3) Τα 44847/12−6−08, 59984/9−10−08 και 28731/16−2−10 
έγγραφα μας στην ΠΑΣΕΓΕΣ με τα οποία ζητούσαμε 
τις απόψεις της.

4) Το 910/21 −10−10 έγγραφο, με το οποίο η ΠΑΣΕΓΕΣ 
διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη της.

5) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Τροποποιούμε το άρθρο 5, παράγραφο 1, περιπτ. β 
εδάφ. β, της με αριθμ. 52800/5−9−2006 κοινής απόφασης 
των Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασί−
ας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 1443/
Β΄/2−10−2006) και στο τέλος του προαναφερόμενου β 
εδαφίου εισάγεται εξαίρεση, ως εξής: «Η διάταξη αυτή 
δεν ισχύει, ειδικά για το προσωπικό που προσλαμβά−
νουν οι Α.Σ.Ο. στο πλαίσιο υλοποίησης κοινοτικών προ−
γραμμάτων. Η διάρκεια του χρόνου απασχόλησης του 
προσωπικού αυτού μπορεί να συμφωνηθεί στην ατομική 
σύμβαση εργασίας του, ορισμένου χρόνου μεγαλύτερης 
διάρκειας, ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος 

και λήγει αυτοδικαίως με την περάτωση του κοινοτικού 
προγράμματος. Το προσωπικό αυτό δεν κατέχει οργα−
νική θέση. Η τροποποίηση αυτή ισχύει από 1/12/2010».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΛΟΥΚΙΑ−ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ 

F

   Αριθ. Απόφασης 1 (8)
Κατάταξη προσωπικού στο Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘ−

ΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 254 του Ν. 3852/2010 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ 

  Έχοντας υπόψη
− τα άρθρα 1, 102 παρ 3 και 254, και ιδίως την παρά−

γραφο 2 αυτού του ν. 3852/10,
− την παρ. 10 περίπτ. κ’ του άρθρου 18 του 

Ν. 3870/2010
− την παρ.1 του άρθρου 233 του Ν.3463/06 και την παρ.1 

περιπτ. δ’ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 
τεύχος Α’), αποφασίζουμε: 

Το κάτωθι προσωπικό διαπιστώνεται ως προσωπικό του 
ΝΠΔΔ Παιδικός Σταθμός Δήμου Μύκης με την ίδια σχέση 
εργασίας που κατείχε ως ΝΠΔΔ του Δήμου ΜΥΚΗΣ που 
καταργήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3852/10, ως εξής:

Α. Μόνιμο προσωπικό ___ 

α/α Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Κατηγορία −  κλάδος 
ή ειδικότητα Βαθμός

 1
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ− 
ΦΩΚΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α

Β. Προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ.

α/α Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Κατηγορία − κλάδος 
ειδικότητα Βαθμός

1 ΑΪΣΕ 
ΚΑΡΑΧΑΦΟΥΣ ΣΑΛΗ ΥΕ−ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ Γ

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1/1/2011. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

  Σμίνθη, 19 Ιανουαρίου 2011

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΚΑΠΖΑ − ΦΕΪΖΟΥΛΑ ΙΜΠΡΑΗΜ 

F

    Αριθ. 4583 (9)
Αναπροσαρμογές και τροποποιήσεις του Κανονισμού και 

Τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών της Εταιρίας Οργα−
νισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) 

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 
(Αριθμ. 320η Συνεδρίαση)

  Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου έβδομου του Ν. 2688/1999 

«Μετατροπή του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς και Ορ−
γανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης σε ανώνυμες εταιρί−
ες» (ΦΕΚ 40/Α/1.3.1999), όπως συμπληρώθηκαν με τις 
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διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του Ν. 
3153/2003 «Ναυτική επαγγελματική εκπαίδευση, κα−
τάρτιση και επιμόρφωση και ρύθμιση άλλων θεμάτων 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» 
(ΦΕΚ153/Α/19.6.2003).

β) Το καταστατικό της Εταιρίας, το οποίο αρχικά εν−
σωματώθηκε στο Άρθρο όγδοο του Ν. 2688/1999 (ΦΕΚ 
40/Α/1.3.1999), όπως τελικά τροποποιήθηκε και κωδικο−
ποιήθηκε από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετό−
χων της Εταιρίας της 28ης Αυγούστου 2002, εγκρίθηκε 
και ισχύει (ΦΕΚ 9944/30.9.2002 τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

γ) Την με αριθμό πρωτοκόλλου ΟΛΘ ΑΕ 9250/10−12−10 
υπηρεσιακή πρόταση.

δ) Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3429/2005 «Δη−
μόσιες υπηρεσίες και Οργανισμοί» (ΦΕΚ 314/Α/27.12.2005), 
αποφασίζει: 

Ι. Εγκρίνει τις παρακάτω αναπροσαρμογές και τρο−
ποποιήσεις του Κανονισμού και Τιμολογίων Παροχής 
Υπηρεσιών της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.:

Α. Την χωρίς χρονικό περιορισμό ισχύ των διατάξεων 
του Άρθρου 20, 1° Ειδικό Τιμολόγιο παράγραφος 1 και 4° 
Ειδικό Τιμολόγιο παράγραφοι 2.2.1 και 2.2.2. καθώς και 
την απαλοιφή των σχετικών παραγράφων II της απόφα−
σης Δ.Σ./Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 4437/24.8.2010 και II της απόφασης 
Δ.Σ./Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 4367/24.6.2010 αντίστοιχα.

Β. Την αντικατάσταση των Μεταβατικών Διατάξεων του 
κανονισμού και των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών της 
Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ως εξής: «ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ του Κανονι−
σμού και Τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.:

1. Για επιχειρησιακούς λόγους η καταβολή των δικαι−
ωμάτων εργασιών στην ξηρά με βάση το Τιμολόγιο 5Α, 
(Εργασιών Φορτοεκφόρτωσης Εμπορευματοκιβωτίων στο 
Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων με Γερανογέφυρα), θα τε−
θεί σε εφαρμογή, την 1−1−2012. Έως την ημερομηνία αυτή:

1.1. θα εξακολουθήσει να παρέχεται η δυνατότητα 
απευθείας φόρτωσης στο Σ.ΕΜΠΟ. των εγχωρίων προς 
εξαγωγή ως και των κενών Ε/Κ από φορτηγά αυτοκί−
νητα μεταφορικών εταιρειών με γερανογέφυρα ή με 
το σύστημα Ro−Ro στο πλοίο, με την καταβολή κατά 
περίπτωση των αντιστοίχων εργασιών στο πλοίο του 
τιμολογίου 5Α ή 5Γ,

1.2. ορίζονται τα 16 Ε/Κ ως ο ελάχιστος αριθμός μέσης 
ωριαίας φόρτωσης, ανά βάρδια και Γ/Φ, 

1.3. η διαφορά που θα προκύψει, εάν δεν επιτευχθεί 
ο ελάχιστος αριθμός των 16 Ε/Κ, υπολογίζεται και ει−
σπράττεται ως κενά Ε/Κ 20’.

2. Η σταδιακή εναπόθεση των προς εξαγωγή εγχωρίων 
και των κενών Ε/Κ στο τέρμιναλ θα ολοκληρωθεί μέχρι 
την 31−12−2011.

2.1. Από την 1−1−2012 τα ανωτέρω Ε/Κ θα διακινούνται 
αποκλειστικά μέσω τέρμιναλ και θα καταβάλλονται, 
παράλληλα με τα δικαιώματα εργασιών στο πλοίο του 
τιμολογίου 5Α ή 5Γ, και τα δικαιώματα εργασιών στη 
ξηρά του τιμολογίου 5Α.

2.2. Από την 1−1−2011 έως την 31−12−2011, τα δικαιώματα 
εναπόθεσης − παραλαβής από χερσαία μεταφορικά μέσα 
στο τέρμιναλ και αντίστροφα, ορίζονται ως ακολούθως: 

τιμές σε €

Ε/Κ 20’ 40’
Εισαγωγής (υποκείμενα) 36,5 47,4
Εγχώρια προς εξαγωγή 18,2 23,7
Τιμολογιακώς in transit 23,4 30,3
Κενά 21,9 28,4
». 

Γ. τη συμπλήρωση του 10ου Τιμολογίου Προσαρτημά−
των «Δικαιωμάτων Παραχώρησης χρήσεων χώρων σε 
τρίτους» ως εξής: 

«10ο ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΣΕ 

ΤΡΙΤΟΥΣ 
1. Για λιμενικές δραστηριότητες
Επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης υπαίθριων και 

στεγασμένων χώρων σε τρίτους για λιμενικές δραστη−
ριότητες, με απόφαση του Δ.Σ./Ο.Λ.Θ. Α.Ε., μετά από 
εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

Η ελάχιστη χρέωση παραχώρησης χρήσης χώρων σε 
τρίτους είναι τουλάχιστον τετραμηνιαίας διάρκειας, 
αρχίζει την πρώτη κάθε μήνα και είναι αδιαίρετη. Το 
ακριβές χρονικό διάστημα της παραχώρησης προσδι−
ορίζεται από το φορτίο, τις λειτουργικές ανάγκες του 
λιμένος και τη διαθεσιμότητα χώρου. Για την αποθήκευ−
ση φορτίων ή την εγκατάσταση γραφείων σε χώρους 
που παραχωρήθηκαν από την Ο.Λ.Θ. Α.Ε. με μηνιαίο 
αντάλλαγμα χρήσης, η ενδεικτική τιμή (τιμή βάσης) για 
το χρονικό διάστημα από 01.01.2011 έως 31.12.2011 είναι:

1.1. Στεγασμένοι χώροι ανά m2 και μήνα
α) Αποθηκευτικοί χώροι € 4,02 πλέον ΦΠΑ
β) Γραφεία €10,02 πλέον χαρτοσήμου

1.2. Υπαίθριοι χώροι ανά m2 και μήνα

α) Περίβολος € 1,49 πλέον ΦΠΑ
β) Πλησίον κρηπιδωμάτων 
(45− 80 μέτρα από το 
χείλος)

€ 2,54 πλέον ΦΠΑ αυτών) 

γ) Περίβολος Σ.ΕΜΠΟ. (για 
εγκατάσταση συνεργείων 
lashing, επισκευής ψυκτικών 
μονάδων και λοιπών συμπλη−
ρωματικών εργασιών)

€ 2,55 πλέον ΦΠΑ

1.3. Γραφεία στο Σ. ΕΜΠΟ. 
ανά m2 και μήνα

€ 20,68 πλέον χαρτοσή−
μου

1.4. Υπόστεγα ανά m2 και 
μήνα € 3,26 πλέον ΦΠΑ

1.5 Υπαίθριος ή στεγασμέ−
νος χώρος για εγκατάστα−
ση γραφείου ιδιοκατασκευής 
(προκάτ) 

€ 8,01 πλέον χαρτοσήμου

1.6. Για πρόσθετη παροχή 
ηλεκτρικού ρεύματος, νερού 
και καθαριότητας σε γρα−
φεία εντός κτιρίου ΣΕΜΠΟ 
ή σε γραφείο περιβόλου 
ΣΕΜΠΟ ή σε διακριτό χώρο 
έως 25 m2

€ 80,00 πλέον Φ.Π.Α. 

2. Για διενέργεια εκθέσεων ή άλλων εκδηλώσεων
Επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης στεγασμένων χώ−

ρων του Ελεύθερου Λιμένα σε τρίτους, (δεν περιλαμβά−
νονται τα ειδικά διαμορφωμένα κτίρια του Α’ προβλήτα 
και του περιβάλλοντος χώρου του), σύμφωνα με τους 
όρους και τις τιμές που αναγράφονται στο 2ο Τιμολόγιο 
Παραρτήματος του παρόντος Κανονισμού και Τιμολο−
γίων της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

3. Κάθε χρόνο γίνεται αναπροσαρμογή του ανταλλάγ−
ματος, στις συμβάσεις παραχώρησης χρήσης λιμενικών 
χώρων, σε ποσοστό ίσο με το ποσοστό αύξησης του 
Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του προηγούμενου έτους, 
όπως αυτό προσδιορίζεται από την ΕΛΛ.ΣΤΑΤ προσαυ−
ξημένο κατά 2%.
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4. Με απόφαση του Δ.Σ./Ο.Λ.Θ. Α.Ε. όλες οι παραπάνω 
τιμές δύνανται να καθορίζονται σε μεγαλύτερο ύψος. 
Κατ’ εξαίρεση το Δ.Σ./Ο.Λ.Θ. Α.Ε. για τις περιπτώσεις της 
παραγράφου 2 δύναται για εθνικούς, πολιτιστικούς, ή 
κοινωνικούς σκοπούς ύστερα από αίτηση των ενδιαφε−
ρομένων, εκτιμώντας κατά περίπτωση τους λόγους για 
τους οποίους ζητείται η χρήση, να παραχωρεί τη χρήση 
υπαίθριων ή στεγασμένων αποθηκευτικών χώρων,

α) με έκπτωση 100% στο δικαίωμα χρήσης και β) με 
καταβολή των λειτουργικών δαπανών στο ακέραιο, ή με 
τιμές μικρότερες από τις εκάστοτε προβλεπόμενες ή με 
την προϋπόθεση να φέρεται η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ως χορηγός 
της εκδήλωσης.

5. Ελάχιστη χρέωση παραχώρησης χρήσης χώρων σε 
τρίτους € 50,00».

Δ. την λεκτική διόρθωση της πρώτης σειράς της πα−
ραγράφου 9 ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ του 1ου Τιμολογίου Προσαρ−
τημάτων ως εξής:

«9. ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Απαλλάσσονται της καταβολής των δικαιωμάτων του 

1ου Τιμολογίου Προσαρτημάτων τα παρακάτω πλοία 
− πλωτά ναυπηγήματα:» 

Ε. την αντικατάσταση του 2ου Τιμολογίου Παραρτήμα−
τος «Δικαιωμάτων χρήσης σταθμών IX Αυτοκινήτων και 
παραχώρησης χρήσης χώρων σε τρίτους» ως εξής:

«
2° ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ IX ΑΥΤΟΚΙ−

ΝΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
1. Τα δικαιώματα της ΟΛΘ ΑΕ για τη χρήση του σταθ−

μού Ι.Χ. αυτοκινήτων (parking) στον Επιβατικό Σταθμό 
και στην Πύλη 6 είναι:

1.1. Περιστασιακοί πελάτες 1,50 €/ώρα για τις πρώτες 
τέσσερις (4) ώρες για τα δύο (2) πάρκινγκ, 1,70 €/ώρα 
από την πέμπτη (5) έως την δεκάτη (10) ώρα για το 
Πάρκινγκ στον Επιβατικό Σταθμό ενώ 1,30 €/ώρα από 
την πέμπτη (5) έως την δεκάτη (10) ώρα για το Πάρκινγκ 
στην Πύλη 6, 0,50 €/ώρα για τις επόμενες δέκα (10) 
ώρες για τα δύο (2) πάρκινγκ, συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ. Η είσοδος στο parking χρεώνεται 1,50 €/ώρα. 
Η κατάληψη δύο θέσεων χρεώνεται διπλά, κ.ο.κ. Η στάθ−
μευση στους διαδρόμους χρεώνεται τριπλά. Εφόσον 
στον υπολογισμό του συνολικού χρόνου παραμονής 
προκύπτει κλάσμα ώρας (πάνω από 10’) αυτό χρεώνεται 
ως ολόκληρη ώρα.

1.2. Ετήσια χρέωση: 1.250,00 €, συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ. Αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 
31η Δεκεμβρίου και είναι αδιαίρετη.

1.3. Μηνιαία χρέωση 115,00€, συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ. Αρχίζει την 1η κάθε μήνα και είναι αδιαίρετη, 
ανεξαρτήτως της ημερομηνίας έκδοσης ή ανανέωσης 
της κάρτας, με την καταβολή του μηνιαίου δικαιώματος 
στο ακέραιο.

1.4. Παρέχεται έκπτωση στην μηνιαία χρέωση μετά 
το πρώτο αυτοκίνητο του ίδιου πελάτη ανά επόμενο 
αυτοκίνητο ως εξής:

1° αυτοκίνητο 115,00 €
2° αυτοκίνητο 110,40 €
Από 3° αυτοκίνητο και άνω 100,00 €
Η έκπτωση στην μηνιαία χρέωση της παρ.1.4. παρέ−

χεται και όταν το πρώτο ή και το δεύτερο αυτοκίνητο 
του ίδιου πελάτη έχουν ετήσια χρέωση.

1.5. Κάθε απώλεια κάρτας χρεώνεται 17,00€ συμπερι−
λαμβανομένου του ΦΠΑ.

2. Για αποθηκευτικούς χώρους που παραχωρούνται 
προς διενέργεια εκθέσεων ή άλλων εκδηλώσεων, η τιμή 
του ανταλλάγματος για το διάστημα από 1.1.11 μέχρι 
31.12.11 έχει ως εξής:

2.1. Ενδεικτική τιμή (τιμή βάσης) του ανταλλάγματος 
ορίζεται τιμή σε € 0,77/μ2 κατά ημέρα.

2.1.1. Για παραχώρηση χρήσης τις ημέρες Παρασκευή, 
Σάββατο και Κυριακή ισχύει η τιμή βάσης.

2.1.2. Για παραχώρηση χρήσης τις ημέρες από Δευτέρα 
έως Πέμπτη, ισχύει το 70% της τιμής βάσης.

2.1.3. Για παραχώρηση χρήσης από Δευτέρα έως Κυ−
ριακή τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, ισχύει το 70% 
της τιμής βάσης.

2.2. Για τις μισθώσεις διάρκειας μικρότερης του 2μήνου 
(61 ημέρες) γίνεται επαύξηση της τιμής βάσης του μι−
σθώματος που προβλέπεται στο παρόν τιμολόγιο κατά 
30%, ώστε να καλύπτονται τα έξοδα ψύξης − θέρμανσης, 
καθαριότητας των εξωτερικών χώρων και ύδρευσης.

Η δαπάνη για την κατανάλωση Ηλεκτρικού ρεύματος 
υπολογίζεται με βάση τις ενδείξεις του αντίστοιχου 
μετρητή.

Ο λογαριασμός για τον Ο.Τ.Ε. πληρώνεται ξεχωριστά. 
Εφόσον ορίζεται κατά περίπτωση έκπτωση στο μίσθωμα 
ή μίσθωμα ανώτερο αυτού που προκύπτει με την τιμή 
βάσης, το παραπάνω ποσοστό για τις υπηρεσίες ψύξης 
− θέρμανσης, ύδρευσης, καθαριότητας των εξωτερικών 
χώρων αναφέρεται επί της τιμής βάσης του ανταλλάγ−
ματος της παραγράφου 2.1.

2.3. Για τις μισθώσεις διάρκειας πέραν του 2μήνου (61 
ημέρες) ο τρόπος κατανομής των κοινοχρήστων δαπα−
νών των αποθηκών του Α’ προβλήτα πραγματοποιείται 
σύμφωνα με τον Κανονισμό Κοινοχρήστων Δαπανών των 
Αποθηκών Α,Β,Γ,Δ και 1 του Α’ Προβλήτα της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

2.4. Για την πραγματοποίηση πολιτικών εκδηλώσεων 
παρέχεται έκπτωση 50% επί της τιμής βάσης της πα−
ραγράφου 2.1 του ανταλλάγματος χρήσης χώρου και 
των αντίστοιχων λειτουργικών εξόδων.

2.5. Η χρήση χώρων των Αποθηκών από τους νυν ερ−
γαζόμενους της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. καθώς και τους κατιόντες α’ 
βαθμού συγγενείς αυτών, παραχωρείται χωρίς αντάλ−
λαγμα, με την καταβολή μόνον των προβλεπομένων 
λειτουργικών εξόδων, πλέον Φ.Π.Α.

2.6. Η χρήση χώρων των Αποθηκών από τους πρώην 
εργαζόμενους της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. καθώς και τους κατιόντες 
α’ βαθμού συγγενείς αυτών, παρέχεται έναντι του 30% 
του προβλεπομένου ανταλλάγματος χρήσης χώρου, με 
την καταβολή επιπλέον των προβλεπομένων λειτουρ−
γικών εξόδων, πλέον ΦΠΑ.

2.7. Το 25% του ανταλλάγματος χρήσης χώρου κατα−
βάλλεται στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ως εγγύηση (παρακαταθήκη) 
με την έγκριση της παραχώρησης και το υπόλοιπο του 
συνολικού ποσού καταβάλλεται επτά (7) ημέρες πριν την 
έναρξη της εκδήλωσης, με την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης.

2.8. Για τις ημέρες προετοιμασίας και αποξήλωσης της 
αίθουσας καταβάλλεται το 50% της τιμής βάσης της 
παραγράφου 2.1 του ανταλλάγματος χρήσης χώρου και 
των αντιστοίχων λειτουργικών εξόδων που υπολογίζο−
νται σε ποσοστό 30% επί της τιμής βάσης.

2.9. Στα λειτουργικά έξοδα των αποθηκευτικών χώρων 
της παρούσας § 2, περιλαμβάνονται τα έξοδα ψύξης 
− θέρμανσης, καθαριότητας των εξωτερικών χώρων, 
ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος και παροχής δικτυα−
κών υπηρεσιών. Δεν περιλαμβάνονται οι τηλεφωνικές 
δαπάνες.
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2.10. Επιτρέπεται η διάθεση της χρήσης του παλιού αντλι−
οστασίου (νεοκλασικό κτίριο, 110τ.μ.) ως ακολούθως:

2.10.1. ο στεγασμένος χώρος του αντλιοστασίου έναντι 
συνολικού ποσού 261,50€ ανά ημέρα πλέον Φ.Π.Α.

2.10.2. ο υπαίθριος (αύλειος) χώρου του αντλιοστασίου 
έναντι συνολικού ποσού 261,50€ ανά ημέρα πλέον Φ.Π.Α.

2.11. Επιτρέπεται η διάθεση της χρήσης, ως parking των 
Ι.Χ. αυτοκινήτων των προσκεκλημένων στις εκδηλώσεις 
που πραγματοποιούνται στις Αποθήκες, του χώρου πέ−
ριξ της Αποθήκης No 10, με έκδοση (90) σχετικών αδειών, 
έναντι 156,90€ πλέον Φ.Π.Α. ανά ημέρα. Η οργάνωση 
και η ευθύνη της στάθμευσης των αυτοκινήτων είναι 
υποχρέωση του ενδιαφερόμενου ο οποίος θα διαθέτει 
για το σκοπό αυτό δύο άτομα.

2.12. Επιτρέπεται η διάθεση της χρήσης παλαιάς Απο−
θήκης καθώς και η διάθεση της χρήσης υπαίθριου χώ−
ρου για διενέργεια φωτογράφησης − βιντεοσκόπησης, 
έναντι 172,59€ πλέον Φ.Π.Α. ανά ημέρα.

2.12.1. Η γαμήλια φωτογράφηση παρέχεται έναντι 50,00 
€ πλέον ΦΠΑ ανά ημέρα 

3. Διάθεση της Εκκλησίας Αγίου Νικολάου Λιμένος 
και του κήπου της

3.1. Επιτρέπεται, ύστερα από έγκριση του Διοικητικού 
Συμβουλίου, η απλή διάθεση − παραχώρηση της χρήσης 
της Εκκλησίας Αγίου Νικολάου Λιμένος για τέλεση μυ−
στηρίων, έναντι ανταλλάγματος 462,38 €, πλέον Φ.Π.Α., 
συμπεριλαμβανομένων και των λειτουργικών εξόδων, το 
οποίο θα προκαταβάλλεται στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. επτά (7) ημέ−
ρες πριν από την ημερομηνία πραγματοποίησης αυτών.

3.2. Επιτρέπεται, ύστερα από έγκριση του Διοικητικού 
Συμβουλίου, η απλή διάθεση − παραχώρηση της χρήσης 
του κήπου της εκκλησίας (1000 τ. μ), προκειμένου να 
ακολουθεί/πραγματοποιηθεί δεξίωση, με απαλή μουσική 
που να ταιριάζει με τη φυσιογνωμία του χώρου, έναντι 
ανταλλάγματος 938,86€ πλέον Φ.Π.Α., συμπεριλαμβα−
νομένων και των λειτουργικών εξόδων, το οποίο θα 
προκαταβάλλεται στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. επτά (7) ημέρες πριν 
από την ημερομηνία πραγματοποίησης αυτής.

3.3. Επιτρέπεται η διάθεση της εκκλησίας και του κή−
που της για τους ίδιους σκοπούς, χωρίς την καταβολή 
ανταλλάγματος, στους εργαζόμενους στον Οργανισμό 
Λιμένος, καθώς και στους συγγενείς αυτών α’ βαθμού.

3.4. Τελεί η κατά τα ανωτέρω διάθεση της εκκλησίας 
και του κήπου της υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις 
που αναγράφονται στην απόφαση του Δ.Σ./Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 
2226/19−7−2004.

4. Εκτός Λιμένα
Τα ακίνητα ιδιοκτησίας Ο.Λ.Θ. Α.Ε. που βρίσκονται 

εκτός λιμένα αξιοποιούνται με το συμφερότερο τρόπο, 
παραχωρούμενα με όρους και σκοπό που σταθμίζονται 
και αποφασίζονται από το Δ.Σ./Ο.Λ.Θ.Α.Ε., ύστερα από 
εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσιακής μονάδας της Ο.Λ.Θ. 
Α.Ε. και το κατώτερο μηνιαίο αντάλλαγμα (βασική τιμή) 
για το διάστημα από 01.01.11−31.12.11 είναι ανά μ2: 3,80€ 
πλέον ΦΠΑ.

5. ΓΕΝΙΚΑ
5.1. Στην αρχή κάθε έτους, με απόφαση του Δ.Σ./Ο.Λ.Θ. 

Α.Ε., όλες οι παραπάνω τιμές (βάσεις) δύνανται είτε 
να αναπροσαρμόζονται σε ποσοστό μεγαλύτερο ή μι−
κρότερο από το ποσοστό αύξησης του Δείκτη Τιμών 
Καταναλωτή του προηγούμενου έτους, όπως αυτό 

προσδιορίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.
ΣΤΑΤ.), προσαυξημένο κατά 2%, είτε να παραμένουν οι 
ίδιες, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσιακής 
μονάδας της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

5.2. Με έγκριση του Διευθύνοντος Συμβούλου της 
Ο.Λ.Θ. Α.Ε. είναι δυνατή η παραχώρηση της χρήσης 
χώρων των αποθηκών, καθώς και των υπαίθριων ή στε−
γασμένων λιμενικών χώρων, για εθνικούς, πολιτιστικούς 
ή κοινωνικούς σκοπούς ύστερα από αίτημα των ενδια−
φερομένων, εκτιμώντας κατά περίπτωση τους λόγους 
για τους οποίους ζητείται η χρήση, δωρεάν ή με τιμές 
μικρότερες από τις εκάστοτε προβλεπόμενες ή με την 
προϋπόθεση να φέρεται η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ως χορηγός της 
εκδήλωσης.

5.3. Με έγκριση του Γενικού Διευθυντού Επιχειρησια−
κών Μονάδων είναι δυνατή η παραχώρηση της χρήσης 
χώρων των Αποθηκών, καθώς και των υπαίθριων ή στε−
γασμένων λιμενικών χώρων, με τις τιμές του παρόντος 
Τιμολογίου.

5.4. Στις συμβάσεις παραχώρησης χρήσης χώρων γί−
νεται κάθε χρόνο αναπροσαρμογή του ανταλλάγματος 
κατά το ποσοστό αύξησης του Δείκτη Τιμών Καταναλω−
τή του προηγούμενου έτους, όπως αυτό προσδιορίζεται 
από την ΕΛ.ΣΤΑΤ., προσαυξημένο κατά 2%.

Η ετήσια αυτή αύξηση (κάθε ημερολογιακού έτους) 
περιλαμβάνει και τις τιμές που αναφέρονται στις παρα−
γράφους 1., 2., 3. και 4. του παρόντος Τιμολογίου, με την 
επιφύλαξη της παραγράφου 5.1., το οποίο ενημερώνεται 
κατ’ έτος αναλόγως αυτεπάγγελτα, με φροντίδα της 
αρμόδιας υπηρεσιακής μονάδας της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

5.5. Σε κάθε συναλλασσόμενο, στον οποίον παραχω−
ρούνται αποθηκευτικοί χώροι για τη διενέργεια εκθέ−
σεων ή άλλων εκδηλώσεων ή διατίθεται η Εκκλησία 
Αγίου Νικολάου και ο κήπος της, δίνεται έκπτωση 5% 
επί των τιμολογιακών χρεώσεων (εκτός της δαπάνης 
του ηλεκτρικού ρεύματος, ΟΤΕ και Διαδικτύου) για πα−
ραχώρηση μετά τις πέντε (5) ημέρες παραχώρησης 
ανά ημερολογιακό έτος από την 1η ημέρα. Η έκπτωση 
παρέχεται στο τέλος κάθε έτους με την έκδοση ισό−
ποσου πιστωτικού τιμολογίου, ύστερα από αίτηση του 
συναλλασσόμενου που έχει υποβληθεί έως το τέλος 
Φεβρουαρίου του επομένου έτους. Εξαιρούνται της ανω−
τέρω έκπτωσης όσοι τύχουν έκπτωσης με βάση ΚΥΑ 
ή με βάση τις παραγράφους 2.4, 2.5, 2.6, 3.3 και 5.2 του 
παρόντος Τιμολογίου.

5.6. Οι παράγραφοι 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 και 5.5 ισχύουν και 
για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.10 του παρόντος 
Τιμολογίου,

Στ. ότι ο Κανονισμός και τα Τιμολόγια Παροχής υπηρε−
σιών Ο.Λ.Θ. Α.Ε., όπως διαμορφώνονται με τις ανωτέρω 
τροποποιήσεις και αναπροσαρμογές, ισχύουν μέχρι την 
τροποποίηση τους από το Δ.Σ./Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Ειδικά οι τιμές 
των άρθρων, στα οποία αναφέρεται ο τρόπος αναπρο−
σαρμογής τους, θα αναπροσαρμόζονται με τον τρόπο 
που αναγράφεται σε αυτά,

Ζ. την επικύρωση της απόφασης αυθημερόν,
Η. τη δημοσίευση των τροποποιήσεων στην Εφημερί−

δα της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το Ν. 3429/2005.
Θ. Επικυρώνει το πρακτικό αυτό. 

  Θεσσαλονίκη, 20 Ιανουαρίου 2011

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ    
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