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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Απόφ. 1677 (1)
Έγκριση αναπροσαρμογής τελών παραλαβής διαχείρι−

σης αποβλήτων των πλοίων που καταπλέουν στην 
θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας Οργανισμού Λιμέ−
νος Πατρών Α.Ε (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ.).

Η ΔΙΫΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Συνεδρίαση 23.10.2013)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
• το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. 8111.1/41/2009 απόφασης 

των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομι−
κών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δη−
μοσίων Έργων, Εμπορικής Ναυτιλίας και Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής, περί μέτρων και όρων για τις 
λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής απόβλητων που 
παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου σε συμ−
μόρφωση με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2007/71/ΕΚ 
οδηγίας (ΦΕΚ 412/Β΄). 

• του άρθρου εικοστού πρώτου του Ν. 2932/2001 περί 
μετατροπής λιμενικών ταμείων σε ανώνυμες εταιρείες 
(ΦΕΚ 145/Α΄),

• των άρθρων 7, 8, 10, και 11 του Ν. 3429/2005 «Δη−
μόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (314/Α΄),

• των άρθρων 2, 3 και 4 του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της 

διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι−
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α΄),

• της παραγράφου 7 του άρθρου 2 Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 
152/Α΄) περί αξιοποίησης μετοχών από το ΤΑΙΠΕΔ, όπως 
ισχύει,

• του άρθρου έκτου του Ν. 4079/2012 περί μεταφοράς 
αρμοδιοτήτων στη Δ/ νση Δ.Ε.Κ.Ο. της Γενικής Διεύθυν−
σης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών 
(ΦΕΚ 180/Α΄),

• του άρθρου 12 του Π.Δ. 178/2000 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ 165/Α΄), όπως 
ισχύει,

• των άρθρων 16, 41, 59 και 90 της Νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κω−
δικοποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του 
Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄),

• του άρθρου 1 του Π.Δ. 185/2009 περί ανασύστασης 
του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ 213/Α΄) όπως έχει 
τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τα άρθρα 1 και 4 του 
Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτή−
των των Υπουργείων (ΦΕΚ 221/Α΄), όπως συμπληρώθηκε 
με τις διατάξεις της παραγράφου 16 του άρθρου 55 του 
Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α΄),

• του Π.Δ. 85/2012 «ίδρυση και μετονομασία Υπουργεί−
ων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141/Α΄),

• του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α΄),

• του Π.Δ. 90/2012 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουρ−
γών» (ΦΕΚ 144/Α΄),

• του άρθρου 1 του Π.Δ. 118/2013 (Α΄ 152) περί Μετο−
νομασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό−
τητας, Υποδομών και Δικτύων σε Υπουργείο Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας,

• του Π.Δ. 119/2013 (Α΄ 153) περί Διορισμού Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

2. Την υπ’ αριθμ. 2876/2009 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ 2234/Β΄).

3. Την υπ’ αριθμ. 393/2013 απόφαση του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου.

4. Το με αριθμ. πρωτ. 2390/692/12.4.2013 έγγραφο του 
οργανισμού Λιμένα Πατρών προς το Υπουργείο Ναυ−
τιλίας και Αιγαίου περί αποστολής συμπληρωματικών 
στοιχείων.
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5. Την υπ’ αριθμ. 61/2012 απόφαση του Δ.Σ. του Οργα−
νισμού Λιμένα Πατρών.

6. Τα με αριθμ. πρωτ. 1147/21.2.2013 έγγραφα του Ορ−
γανισμού Λιμένα Πατρών.

7. Το με αριθμ. πρωτ. 8136.2.4/1/2013/7.3.2013 έγγραφο 
της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολι−
τικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου σύμφωνα 
με το οποίο η εν λόγω υπηρεσία δεν έχει αντίρρηση με 
την προτεινόμενη από τον Οργανισμό Λιμένα Πατρών 
αναπροσαρμογή των τελών παραλαβής Υγρών και Στε−
ρεών Αποβλήτων Πλοίων.

8. Το με αριθμ. πρωτ. 8136.2.4/3/2013/24.4.2013 έγγρα−
φο της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής 
Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου το 
οποίο γνωμοδοτεί θετικά υπέρ της αναπροσαρμογής 
των τελών παραλαβής και διαχείρισης Αποβλήτων των 
πλοίων που καταπλέουν στη θαλάσσια περιοχή του Ο.Λ. 
Πατρών, ώστε να συμβαδίζουν με τα νέα τιμολόγια των 
εν λόγω υπηρεσιών, όπως προέκυψαν από τον Διεθνή 
Ανοιχτό Διαγωνισμό.

9. Την από 27/2/2013 υπογραφείσα σύμβαση με−
ταξύ Ο.Λ.ΠΑ. και της ένωσης εταιριών «HEC SA−
ANTIPOLLUTION SA».

10. Το εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης των Δημο−
σίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών προς την ιεραρχία.

11. Tο γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού, ή του προϋπολογισμού της εταιρίας Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ.

μετά από Εισήγηση των Υπουργών Οικονομικών και 
Ναυτιλίας και Αιγαίου, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε τα τέλη παραλαβής και διαχείρισης 
αποβλήτων των πλοίων που καταπλέουν στην θαλάσ−
σια περιοχή αρμοδιότητος του Οργανισμού Λιμένος 
Πατρών ΑΕ (ΟΛΠΑ ΑΕ), τα οποία κατηγοριοποιούνται 
περαιτέρω σε:

Α. τέλη παραλαβής και διαχείρισης υγρών και στερεών 
αποβλήτων πλοίων που εκτελούν τακτικούς πλόες, τα 
οποία αντιστοιχούν με το εκάστοτε προσφερόμενο κό−
στος του τιμολογίου του Αναδόχου, και έχουν ως εξής:

Α.1
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Ε/Γ−Ο/Γ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 
ΤΥΠΟΥ (F/B)   4,75€/ημέρα ποσότητα καταλοίπων ≤ 8m3/

τρίμηνο ≤ 2 ωρών

Ε/Γ−Ο/Γ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 
ΤΥΠΟΥ 

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α (
λ*≤0,5) 9,50€/ημέρα ποσότητα καταλοίπων ≤ 20m3/

δίμηνο ≤ 2 ωρών

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β (
λ*≥0,5) 19,00€/ημέρα ποσότητα καταλοίπων ≤ 20m3/ 

μήνα ≤ 2 ωρών

Ε/Γ ΤΑΧΥΠΛΟΑ−Υ/Δ
& CATAMARAN   4,43€/ημέρα ποσότητα καταλοίπων ≤ 5m3/ 

τρίμηνο ≤ 2 ωρών

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΑ   19,00€/ημέρα ποσότητα καταλοίπων ≤ 
20m3/μήνα ≤ 2 ωρών

ΡΥΜΟΥΛΚΑ 
ΥΔΡΟΦΟΡΑ & Δ/Ξ 
ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ 
ΠΛΟΙΩΝ

εφόσον τα κατάλοιπα
παραδοθούν στην 
εγκατάσταση του 
αναδόχου παρέχεται 50%
έκπτωση

4,43€/ημέρα 
ποσότητα καταλοίπων ≤ 5m3/ 
τρίμηνο 

≤ 2 ωρών

Φ/Γ ΠΛΟΙΑ (< 1.000 
ΚΟΧ), ΜΕ ΣΥΧΝΟΥΣ
ΚΑΤΑΠΛΟΥΣ (≥ 
2/μήνα)  

5,06€/ημέρα ποσότητα καταλοίπων ≤ 10m3/
τρίμηνο 

≤ 2 ωρών

ΛΑΝΤΖΕΣ   57,00€/μήνα    

ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 
(άνω των 12 
ατόμων)

ελλιμενιζόμενα

διερχόμενα

57,00€/μήνα

57,00€/άφιξη
σε ειδικές δεξαμενές
σε ειδικές δεξαμενές

 
 

*όπου λ=Ρω/Sω x Ps, όπου Ρω=1% μηνιαίας κατανάλωσης καυσίμου σε m3,Sω=αποθηκευτική ικανότητα 
καταλοίπων του πλοίου σε m3, Ps= σταθερά ασφαλείας =0,8
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Α.2

ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ
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Ε/Γ−Ο/Γ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 
ΤΥΠΟΥ (F/B) 105,00€/ημέρα ποσότητα καταλοίπων ≤ 3m3/

ημέρα ≤ 1 ώρας

Ε/Γ−Ο/Γ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 
ΤΥΠΟΥ 105,00€/άφιξη ποσότητα καταλοίπων ≤ 3m3/ 

άφιξη ≤ 1 ώρας

Ε/Γ ΤΑΧΥΠΛΟΑ−Υ/Δ
& CATAMARAN 175,00/μήνα ποσότητα καταλοίπων ≤ 3m3/ 

ημέρα ≤ 1 ώρας

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΑ 224,00€/άφιξη ποσότητα καταλοίπων ≤ 3m3/
άφιξη ≤ 1 ώρας

ΡΥΜΟΥΛΚΑ 
ΥΔΡΟΦΟΡΑ & Δ/Ξ 
ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ

175,00/μήνα ποσότητα καταλοίπων ≤ 
3m3/δεκαπενθήμερο 

≤ 1 ώρας

Φ/Γ ΠΛΟΙΑ ΜΕ 
ΣΥΧΝΟΥΣ ΚΑΤΑΠΛΟΥΣ 
(≥ 2/μήνα)

175,00/μήνα ποσότητα καταλοίπων ≤ 
3m3/δεκαπενθήμερο 

≤ 1 ώρας

ΛΑΝΤΖΕΣ 79,33€/μήνα ποσότητα καταλοίπων ≤ 3m3/μήνα ≤ 1 ώρας

ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
(άνω των 12 ατόμων)

ελλιμενιζόμενα 
98,00€/μήνα

διερχόμενα 98,00€/άφιξη

ποσότητα καταλοίπων ≤ 3m3/μήνα ≤ 1 ώρας

Β. τέλη παραλαβής και διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων πλοίων που εκτελούν έκτακτους πλόες, 
εξαρτώμενα από το μέγεθος του πλοίου, και έχουν ως εξής:

  ΥΓΡΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ

Β.1 ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΛΟΙΟΥ
(ΚΟΧ) σταθερός συντελεστής (στ) συντελεστής μεγέθους (σμ)
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ΕΩΣ 1.000 200 1 200,00 €

1.001−5.000 200 2 400,00 €

5.001−10.000 200 3 600,00 €

10.001−25.000 200 5 1.000,00 €

25.000−50.000 200 8 1.600,00 €

ΑΝΩ ΤΩΝ 50.000 200 10 2.000,00 €
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  ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ

Β.2 ΤΥΠΟΣ ΠΛΟΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΛΟΙΟΥ (ΚΟΧ) σταθερός 
συντελεστής (στ)

συντελεστής 
μεγέθους 
(σμ)

τέλος (€) 
(γινόμενο στ x σμ)
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ΦΟΡΤΗΓΑ/Δ/Ξ

ΕΩΣ 1.000 150 1 150,00 €

1.001−5.000 150 2 300,00 €

5.001−10.000 150 3 450,00 €

10.001−25.000 150 5 750,00 €

25.000−50.000 150 8 1.200,00 €

ΑΝΩ ΤΩΝ 50.000 150 1 1.500,00 €

ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΑ

ΕΩΣ 1.000 200 1 200,00 €

1.001−5.000 200 2 400,00 €

5.001−10.000 200 3 600,00 €

10.001−25.000 200 5 1.000,00 €

25.000−50.000 200 8 1.600,00 €

ΑΝΩ ΤΩΝ 50.000 200 10 2.000,00 €

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΠΙΒΑΤΩΝ/ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ    τέλος (€)

ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ − 
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΑ

ΕΩΣ 250 άτομα  250,00 €

251−500  500,00 €

501−1.000  800,00 €

1.001−2.000  1.500,00 €

2.001−3.000  2.000,00 €

ΑΝΩ ΤΩΝ 3.001  3.000,00 €
Εντέλλουμε τη διοίκηση της εταιρείας «Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.», όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να υλοποι−

ηθούν οι διατάξεις της παρούσης, οι οποίες ισχύουν από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2013

Τα μέλη της Διϋπουργικής Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

 ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

F

Αριθμ. 10400/132326 (2)
  Ενδοκοινοτική Απόκτηση πολλαπλασιαστικού υλικού 

Αμπέλου από φυσικά και νομικά πρόσωπα για τις 
ανάγκες φύτευσης της εκμετάλλευσής τους.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 2 του άρθρου 15 και του άρθρου 28 του 

ν. 1564/1985 «Οργάνωση παραγωγής και εμπορίας του 
πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών» (Α΄164).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως τέθηκε σε 
ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 

της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄98).

2. Την αριθ. Υ44/5−7−2012 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χαρακόπουλο Μά−
ξιμο» (Β΄2094/6−7−2012).

3. Την αριθ. SG−Greffe (2013) D/9529/21−6−2012 Αιτιο−
λογημένη Γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
Παράβαση 2009/4132.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός − πεδίο εφαρμογής

1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται η διαδικασία 
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ενδοκοινοτικής απόκτησης πολλαπλασιαστικού υλικού 
αμπέλου του άρθρου 3 παρ. 1 περ. δ του ν. 1564/1985, 
από φυσικά και νομικά πρόσωπα.

2. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται 
στο πολλαπλασιαστικό υλικό αμπέλου που αποκτάται 
ενδοκοινοτικά από φυσικά και νομικά πρόσωπα, μόνο 
για τις ανάγκες φύτευσης της εκμετάλλευσής τους 
για την παραγωγή γεωργικών προϊόντων αμπέλου, τα 
οποία προέρχονται από οινοποιήσιμους και επιτραπέ−
ζιους αμπελώνες, καθώς και από αμπελώνες για την 
παραγωγή σταφίδας.

Άρθρο 2
Πολλαπλασιαστικό υλικό αμπέλου του οποίου

επιτρέπεται η ενδοκοινοτική απόκτηση
1. Η ενδοκοινοτική απόκτηση πολλαπλασιαστικού υλι−

κού αμπέλου για την παραγωγή επιτραπέζιων προϊό−
ντων αμπέλου και σταφίδας, επιτρέπεται:

α) για ποικιλίες που είναι εγγεγραμμένες στους Εθνι−
κούς Καταλόγους καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, 
όπως αυτοί εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις των 
παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του ν. 1564/1985 ή στους Κοι−
νούς Καταλόγους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή

β) για ποικιλίες που δεν είναι εγγεγραμμένες στους 
Καταλόγους της περ. α μετά από έγκριση της Διεύθυν−
σης Εισροών Φυτικής Παραγωγής της Γενικής Διεύθυν−
σης Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων.

2. Η ενδοκοινοτική απόκτηση πολλαπλασιαστικού 
υλικού αμπέλου για την παραγωγή οινοποιήσιμων ποι−
κιλιών αμπέλου του άρθρου 120α του Κανονισμού (ΕΚ) 
1234/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 299/16.11.2007), επιτρέ−
πεται για ποικιλίες που είναι εγγεγραμμένες στους 
Εθνικούς Καταλόγους της περ. α της παρ. 1 και περι−
λαμβάνονται στην αριθ. 886/15441/06−02−2013 απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Ταξινόμηση οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέ−
λου και ποικιλιών σταφιδοποιίας» (Β΄434/25−02−2013), 
όπως κάθε φορά ισχύει.

Άρθρο 3
Διαδικασία ενδοκοινοτικής απόκτησης 
πολλαπλασιαστικού υλικού αμπέλου 

από φυσικά ή νομικά πρόσωπα για τις ανάγκες 
φύτευσης της εκμετάλλευσής τους

1. Ο ενδιαφερόμενος, μετά την άφιξη του πολλαπλα−
σιαστικού υλικού αμπέλου στον τόπο εγκατάστασης 
της εκμετάλλευσής του, δηλώνει την άφιξη αυτή στο 
τοπικό Κέντρο Ελέγχου και Πιστοποίησης Πολλαπλασι−
αστικού Υλικού και Ελέγχου Λιπασμάτων (ΚΕΠΠΥΕΛ), με 
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), 
στην οποία αναφέρονται:

α) η ημερομηνία άφιξης του πολλαπλασιαστικού υλι−
κού,

β) το ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου ή του 
νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου,

γ) η ποικιλία ή το υβρίδιο,
δ) η ποσότητα,
ε) η κατηγορία του πολλαπλασιαστικού υλικού,
στ) ο τύπος,
ζ) η χώρα προέλευσης,
η) η τοποθεσία και η έκταση που αυτό το πολλαπλα−

σιαστικό υλικό πρόκειται να φυτευθεί,
θ) ότι ο ενδιαφερόμενος έχει λάβει γνώση των σχετι−

κών διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 299/16.11.2007), και ιδίως των άρθρων 
85στ και 85ζ αυτού.

2. Η υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 1 συνοδεύ−
εται από:

α) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου απο−
στολής ή του τιμολογίου αγοράς, στο οποίο φαίνεται 
ο τύπος του πολλαπλασιαστικού υλικού σύμφωνα με το 
παράρτημα III της αριθ. 258676/29−09−2003 απόφασης, 
όπως ισχύει, η κατηγορία του καθώς και η εισαγόμενη 
ποσότητα,

β) βεβαίωση εγγραφής του ενδιαφερόμενου ως κατά 
κύριο επάγγελμα αγρότη ή ως κατόχου αγροτικής εκ−
μετάλλευσης στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκ−
μεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ). 

Για το πολλαπλασιαστικό υλικό οινοποιήσιμων ποι−
κιλιών αμπέλου, πέραν των ανωτέρω, η υπεύθυνη δή−
λωση συνοδεύεται και από έγγραφο από την αρμόδια 
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της 
οικείας Περιφερειακής Ενότητας, που βεβαιώνει ότι ο 
ενδιαφερόμενος έχει στην κατοχή του δικαιώματα φύ−
τευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου.

3. Τα ΚΕΠΠΥΕΛ, μετά την παραλαβή της υπεύθυνης 
δήλωσης και των δικαιολογητικών των παραγράφων 
1 και 2, συντάσσουν τα σχετικά παραστατικά για την 
καταβολή του ανταποδοτικού τέλους, σύμφωνα με τις 
αριθ. 608/14−01−1986 (Β΄49/19−2−1986) και 18827/07−05−1986 
(Β΄318/9−5−1986) αποφάσεις, όπως τροποποιήθηκαν με 
την αριθ. 10466/18−03−1988 (Β΄213/21−4−1988) απόφαση, 
για τη διενέργεια των προβλεπόμενων ελέγχων στο 
δηλούμενο πολλαπλασιαστικό υλικό.

4. Το πολλαπλασιαστικό υλικό φέρει επίσημη σφρά−
γιση και σήμανση και συνοδεύεται από έγγραφα, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 13 της αριθ. 
258676/29−09−2003 απόφασης, καθώς και από φυτοϋγει−
ονομικό διαβατήριο της περ. στ) της παρ. 1 του άρθρου 
2 του π.δ. 365/2002 (Α΄307), όπως ισχύει.

Άρθρο 4 
Επίσημοι έλεγχοι

Οι επίσημοι έλεγχοι στο πολλαπλασιαστικό υλικό που 
αποκτάται ενδοκοινοτικά σύμφωνα με τη διαδικασία του 
άρθρου 3, αφορούν:

α) τον διοικητικό έλεγχο των συνοδευτικών εγγράφων 
της παραγράφου 4 του άρθρου 3, από τα ΚΕΠΠΥΕΛ και 
από τις αρμόδιες κατά περίπτωση Υπηρεσίες όπως ορί−
ζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 και στην περ. 
ζ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του π.δ. 365/2002, 
όπως ισχύει και

β) τη διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου του πολ−
λαπλασιαστικού υλικού, από τα ΚΕΠΠΥΕΛ, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 14 της αριθ. 258676/29−09−2003 
απόφασης, όπως ισχύει.

Άρθρο 5
Κυρώσεις

Στην περίπτωση κατά την οποία το πολλαπλασιαστι−
κό υλικό αμπέλου, το οποίο αποκτάται ενδοκοινοτικά 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, αποτελέσει 
αντικείμενο εμπορίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις των 
παραγράφων 1, 2 και 5 του άρθρου 25 του ν. 1564/1985, 
όπως ισχύει, και ακολουθείται η διαδικασία των παρα−
γράφων 6, 8, 9, 10, 11 και 13 του ιδίου ως άνω άρθρου.
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Άρθρο 6
Μεταβατικές Διατάξεις

Οι ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης καταλαμβά−
νουν και παραβάσεις σχετικές με θέματα, τα οποία 
ρυθμίζονται από αυτήν και έχουν διαπιστωθεί μέχρι 
την έκδοσή της.

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2013

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 93496 (3)
    Καθορισμός Θέσεων Εργασίας Κρατουμένων στο Κα−

τάστημα Κράτησης Γρεβενών.

  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 40, 41 και 43 παρ. 3 του 

ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α΄291) «Σωφρονιστικός Κώδικας».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 107/2001 (ΦΕΚ Α΄97) «Ευ−

εργετικός υπολογισμός ημερών ποινής καταδίκων και 
υποδίκων για εργασία ή απασχόληση σε προγράμματα 
ή σπουδές», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
με τα Π.Δ. 378/2001 (ΦΕΚ Α΄252), 333/2003 (ΦΕΚ Α΄285), 
75/2005 (ΦΕΚ Α΄114) και 240/2007 (ΦΕΚ Α΄283).

3. Την υπ’ αριθμ. 96568 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄842/8−6−2004) «Με−
ταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δικαιοσύνης στο 
Γενικό Γραμματέα, στους Γεν. Διευθυντές,....... και στους 
Προϊστάμενους των περιφερειακών Υπηρεσιών», όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Την υπ’ αριθμ. 44832/6−5−11 (ΦΕΚ 958 Β΄ 24/5/2011) 
απόφαση, με την οποία έγινε καθορισμός του αριθμού 
θέσεων των εργαζομένων κρατουμένων στο Κατάστημα 
Κράτησης Γρεβενών με ευεργετικό υπολογισμό ημερών 
εργασίας.

5. Την υπ’ αριθμ. 1/25−10−2013 πρόταση του Συμβουλίου 
Εργασίας κρατουμένων του Καταστήματος Κράτησης 
Γρεβενών.

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

Καθορίζουμε τις θέσεις εργασίας κρατουμένων του 
Καταστήματος Κράτησης Γρεβενών, ο συνολικός αριθ−
μός των οποίων ανέρχεται σε διακόσιες ενενήντα οκτώ 
(298), οι οποίες κατανέμονται, ως ακολούθως:

1 ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 152

2 ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 5

3 ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 30

4 ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 8

5 ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΗΘΩΝ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΥ 5

6 ΘΕΣΕΙΣ ΚΟΥΡΕΙΟΥ 6

7 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΥΝΤΩΝ 4

8 ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ 18

9 ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΗΘΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 4

10 ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΗΘΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 3

11 ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 6

12 ΘΕΣΕΙΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 2

13 ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ 10

14 ΘΕΣΕΙΣ ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΩΝ 2

15 ΘΕΣΕΙΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ 1

16 ΘΕΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΤΩΝ 2

17 ΘΕΣΕΙΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ 20

18 ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ 20

ΣΥΝΟΛΟ 298

Οι κρατούμενοι που τοποθετούνται για εργασία στις 
ανωτέρω θέσεις, δικαιούνται ευεργετικό υπολογισμό 
ημερών εργασίας μόνο, χωρίς άλλη αμοιβή κάθε είδους, 
σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις των σχετικών 
διατάξεων του Π.Δ/τος 107/2001 (ΦΕΚ Α΄97) «Ευεργετικός 
υπολογισμός ημερών ποινής καταδίκων και υποδίκων 
γιο εργασία ή απασχόληση σε προγράμματα ή σπου−
δές», όπως ισχύει σήμερα.

Από τη δημοσίευση της παρούσας, καταργείται κάθε 
προηγούμενη απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2013 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΛΙΚΑΣ

F
Αριθμ. 56627 (4)
    Καθιέρωση ωραρίου λειτουργίας της Δ/νσης Κατα−
σκευών και συντηρήσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης.

  Ο ΓΕΝΙΚOΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 36 του Ν. 3584/2007 

β) του άρθρου 1 παρ. 6 του Ν. 1157/1981 «Περί κυρώσε−
ως της από 29 Δεκεμβρίου 1980 Πράξεως Νομοθετικού 
Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας, περί 
καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδας εργασίας των 
δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών 
θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες των παρ. 1 
και 2 του άρθρου 23 του Ν. 1735/1987 και γ) των άρ−
θρων 6 παρ. 10 και 7 παρ. 1 του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, 
οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμά−
των για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις», 
δ) την με αριθμό ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/27.6.2006 (ΦΕΚ 
769/Β/27.6.2006) απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Δ.ΔΑ, όπως τροποποι−
ήθηκε με την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/11 Υ.Α. (ΦΕΚ 1659 
Β/26−7−2011), ε) της αριθμ. 48558/03.08.2009 Ειδικής Συλ−
λογικής Σύμβασης Εργασίας για την ρύθμιση των όρων 
και συνθηκών απασχόλησης των εργαζομένων με σχέση 
εργασίας Δημοσίου Δικαίου των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυ−
τών (Φ.Ε.Κ. 1632/Β/06.08.2009), στ) του άρθρου 280 του 
Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
τις Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλι−
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κράτης», ζ) του άρθρου 8 παρ. Ι του Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ 
235/τ.Α΄/27.12.2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης».

2. Την αριθμ. 1036/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης Νομού Θεσσαλο−
νίκης, με την οποία καθορίζεται 24ωρη, Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες εργασίας για υπαλλήλους της Δ/
νσης Κατασκευών και συντηρήσεων του οικείου Δήμου, 
καθώς και την αριθμ. 81828/7809/10−10−2013 βεβαίωση 
πίστωσης Προϋπολογισμού 2013, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε 24ωρη, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες 
εργασίας για υπαλλήλους της Δ/νσης Κατασκευών και 
συντηρήσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης λόγω της ιδιαι−
τερότητας του αντικειμένου εργασίας για την αντιμετώ−
πιση εξαιρετικών και εκτάκτων αναγκών αυτεπιστασίας, 
της επίβλεψης έργων, υποστήριξης λειτουργίας και συ−
ντήρησης ηλεκτρομηχανικών εγκαταστάσεων μεγάλης 
κλίμακας, ως εξής:

Α: Βάρδια: 07.00΄ − 15.00΄ 
Β: Βάρδια: 15.00΄ − 23.00΄ 
Γ: Βάρδια: 23.00΄ − 07.00΄
Από την απόφαση προκαλείται, πρόσθετη, δαπάνη και 

έχει προβλεφθεί, αναφορικά με την αποζημίωση των 
προς συμπλήρωση ωρών εργασίας, στους: Κ.Α. 6012.01.01, 
«Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων» με 
ποσό 35.000,00 € και στον Κ.Α. 6012.02.01 «Αποζημίωση 
για εξερέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες μονίμων 
υπαλλήλων» με ποσό 25.000,00 €, του προϋπολογισμού 
του Δήμου Θεσσαλονίκης, για το τρέχον έτος 2013 και 
αντίστοιχη πρόβλεψη θα γίνει και για το επόμενο έτος. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 16 Οκτωβρίου 2013

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

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 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. − − 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.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

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)

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

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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