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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Aριθμ. οικ. 13728/2010 (1)
 Στεγαστική αποκατάσταση παλιννοστούντων ομογε−

νών από χώρες της τέως Σοβιετικής Ένωσης, στις 
ζώνες Εγκατάστασης Α, Β, Γ και Δ της Ελληνικής 
Επικράτειας.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη τις κατωτέρω διατάξεις όπως ισχύ−
ουν:

1. Τα άρθρα 1 (παράγραφος 15), 2 (παράγραφος 1, εδά−
φιο β), 3 (παράγραφοι 1, 2 και 3), 4 και 13 (παράγραφος 1) 
του ν. 2790/2000 «Αποκατάσταση των παλιννοστούντων 
ομογενών από την τέως Σοβιετική Ένωση και άλλες 
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 24/Α΄).

2. Το άρθρο 76 (παράγραφοι 11 και 12) του ν. 2910/2001, 
«Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επι−
κράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογρά−
φηση και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 91/Α΄).

3. Το ν. 128/1975, «Περί τροποποιήσεως και συμπλη−
ρώσεως διατάξεων τινών αναφερομένων εις την λει−
τουργία του χρηματοδοτικού συστήματος» (Φ.Ε.Κ. 178 
Α), όπως ισχύει σήμερα.

4. Το ν. 1266/1982, «Περί οργάνων ασκήσεως της Νο−
μισματικής, Πιστωτικής και Συναλλαγματικής Πολιτικής 
και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 81/Α΄).

5. Το ν. 2362/1995, «Περί δημοσίου λογιστικού ελέγχου 
των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 
247/Α΄).
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6. Το άρθρο 90 Kώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα κυβερνητικά όργανα, π.δ. 63/2005 (Α98).

7. Το ν. 3242/2004, «Ρυθμίσεις για την Οργάνωση και 
λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία 
και τους Ο.Τ.Α.» (Φ.Ε.Κ. 102/Α΄).

8. Το ν. 876/1979, «Περί τροποποιήσεως και συμπλη−
ρώσεως διατάξεων αναφερομένων στην ανάπτυξη της 
κεφαλαιαγοράς» (Φ.Ε.Κ. 48/Α΄).

9. Το αρ. 118 του ν. 2238/1994, «Περί κωδικοποίησης 
φορολογίας εισοδήματος».

10. Το Π.Δ. 81/2002, «Περί συγχώνευσης των Υπουργεί−
ων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο 
Οικονομίας και Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 57/Α΄).

11. Το άρθρο 10 (παράγραφος 1, περίπτωση β) του 
ν. 3091/2002, «Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορο−
λογία εισοδήματος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» 
(Φ.Ε.Κ. 330/Α΄).

12. Το Τρίτο Κεφάλαιο του ν. 3072/2002, «Επιθεώρηση 
αρχών της εξωτερικής υπηρεσίας, εκπαίδευση και αξι−
ολόγηση των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών 
και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 294/Α΄).

13. Την με αριθμό 265/2004 απόφαση των Υπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εξωτερικών, «Καθο−
ρισμός του τρόπου διοίκησης και διαχείρισης των ακι−
νήτων του πρώην Εθνικού Ιδρύματος Υποδοχής Αποκα−
τάστασης Αποδήμων και Παλιννοστούντων Ομογενών 
Ελλήνων (Ε.Ι.Υ.Α.Α.Π.Ο.Ε.), των όρων και των προϋποθέ−
σεων παραχώρησης των ακινήτων αυτών για την απο−
κατάσταση παλιννοστούντων ομογενών, καθώς και κάθε 
άλλου σχετικού θέματος ή διαδικασίας που αφορά στον 
τρόπο διοίκησης και διαχείρισης της περιουσίας ή στην 
παραχώρηση των ακινήτων του» (Φ.Ε.Κ. 68/Β). 

14. Το άρθρο 185 ΚΔΔ (Ν. 3463/2006, ΦΕΚ 102 Α).
15. Το άρθρο 26 «φορολογικές και άλλες ρυθμίσεις» 

του ν. 3156/2003, «Ομολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαι−
τήσεων και απαιτήσεων από ακίνητα και άλλες διατά−
ξεις» (Φ.Ε.Κ. 157/Α΄).

16. Τη με αριθμό 2780/2004 απόφαση των Υπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, «Καθορισμός προϋπο−
θέσεων και κριτηρίων για την προσωρινή στεγαστι−
κή αποκατάσταση παλιννοστούντων ομογενών μέσω 
της επιδότησης ενοικίου στην ελεύθερη αγορά μέχρι 
31.12.2004» (Φ.Ε.Κ. 419/Β΄).

17. Τη με αριθμό 14979/2004 απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, 
Οικονομίας και Οικονομικών, Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Στεγαστική αποκατάστα−
ση παλιννοστούντων ομογενών από χώρες της τέως 
Σοβιετικής Ένωσης, στις ζώνες εγκατάστασης Α, Β, Γ και 
Δ της ελληνικής επικράτειας» (Φ.Ε.Κ. 1510/Β΄/7.10.2004), 
με την οποία η διάρκεια επιδότησης του ενοικίου πα−
ρατάθηκε μέχρι 30.06.2005 (παρ. 6, άρθρ. 6).

18. Τη με αριθμό 14552/5.8.2005 (Φ.Ε.Κ. 1111 Β΄) κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη−
σης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και 
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και των Υφυπουργών 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και 
Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία αφορά στην παρά−

ταση της διάρκειας επιδότησης ενοικίου των κατοικιών 
των παλιννοστούντων ομογενών από χώρες της τέως 
Σοβιετικής Ένωσης, μέχρι 31.12.2005. 

19. Τη με αριθμό 24201/2005 (Φ.Ε.Κ. 6/Β΄/4.1.2006) κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη−
σης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και 
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και των Υφυπουργών 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και 
Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία αφορά στην παρά−
ταση της διάρκειας επιδότησης ενοικίου των κατοικιών 
των παλιννοστούντων ομογενών από χώρες της τέως 
Σοβιετικής Ένωσης, μέχρι 30.06.2006.

20. Τη με αριθμό 16012/2006 (Φ.Ε.Κ. 1303/Β΄/13.9.2006) 
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονο−
μικών και Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και των 
Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία 
αφορά στην παράταση της διάρκειας επιδότησης ενοι−
κίου των κατοικιών των παλιννοστούντων ομογενών από 
χώρες της τέως Σοβιετικής Ένωσης, μέχρι 31.12.2006.

21. Τη με αριθμό 9605/2007 (ΦΕΚ 850/Β΄/1.6.2007) κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη−
σης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, 
η οποία αφορά στην παράταση της διάρκειας επιδό−
τησης ενοικίου των κατοικιών των παλιννοστούντων 
ομογενών από χώρες της τέως Σοβιετικής Ένωσης, 
μέχρι 31.12.2007.

22. Τη με αριθμό 1316/2008 (ΦΕΚ 150/Β΄/1.2.2008) κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας 
και Οικονομικών, η οποία αφορά στην παράταση της 
διάρκειας ενοικίου των κατοικιών των παλιννοστούντων 
ομογενών από χώρες της τέως Σοβιετικής Ένωσης, μέ−
χρι 31.12.2008.

23. Τη με αριθμό 8825/2009 (ΦΕΚ 631/Β΄/3.4.2009) κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας 
και Οικονομικών, η οποία αφορά στη παράταση της 
διάρκειας επιδότησης ενοικίου των κατοικιών των παλιν−
νοστούντων ομογενών από χώρες της τέως Σοβιετικής 
Ένωσης, μέχρι 31.12.2009. 

24. Το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 205 (ΦΕΚ 231/
Α΄/19.9.2007), το οποίο αφορά στη συγχώνευση του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης και του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, στο 
Υπουργείο Εσωτερικών.

25. Το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 234 (ΦΕΚ 272/
Α΄/5.12.2007), το οποίο αφορά στη σύσταση Γενικής Δι−
εύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής 
Ένταξης στο Υπουργείο Εσωτερικών, η οποία συγκρο−
τείται από την Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής 
και τη Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης.

26. Της απόφασης 2876/2009 (ΦΕΚ 2234 Β΄/7.10.2009) 
«Αλλαγή τίτλου Υπουργείου Εσωτερικών σε Υπουργείο 
Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης.

27. Το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 189 (ΦΕΚ 221/
Α΄/5.11.2009) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτή−
των των Υπουργείων».

28. Το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 11 (ΦΕΚ 15/
Α΄/26.2.2010) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Μετανα−
στευτικής Πολιτικής στο Υπουργείο Εσωτερικών, Απο−
κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης»
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29. Την ανάγκη για στεγαστική αποκατάσταση των 
παλιννοστούντων ομογενών από χώρες της τέως Σο−
βιετικής Ένωσης μέσω της παράτασης της προθεσμίας 
επιδότησης του ενοικίου των κατοικιών τους για ένα 
έτος, προκειμένου να προστατευθούν οικογένειες, που 
αδυνατούν προς το παρόν να αποκτήσουν δική τους 
στέγη, αλλά και να καλύψουν τη δαπάνη του ενοικίου 
με δικούς τους πόρους. 

30. Το ύψος της δαπάνης που βαρύνει το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων από τις διατάξεις της παρού−
σας απόφασης ανέρχεται σε 1.196.000ευρώ περίπου για 
την αποπληρωμή ενοικίων κατοικιών παλιννοστούντων 
ομογενών μέχρι 31.12.2010, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 8825/2009 ΚΥΑ (ΦΕΚ 631/
Β΄/3.4.2009) ως εξής:

Άρθρο 6

Η διάρκεια της επιδότησης του ενοικίου των κατοικιών 
των παλιννοστούντων ομογενών παρατείνεται μέχρι 
31.12.2010 και αφορά σε όλες τις μισθωτικές συμβάσεις, 
που έχουν συναφθεί από τις Περιφέρειες της χώρας.

Άρθρο 7
Κάλυψη δαπάνης

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη, η οποία βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επεν−
δύσεων (Π.Δ.Ε.) και η χρηματοδότησή της θα πραγματο−
ποιηθεί από τη ΣΑΕ 031 του Υπουργείου Οικονομικών για 
την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, μέχρι 
του ποσού των 1.155.288 Ευρώ και από τις ΣΑΕΠ των υπο−
λοίπων Περιφερειών της χώρας, μέχρι του ποσού των 
28.000 ευρώ για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 
μέχρι του ποσού των 6.726 Ευρώ για την Περιφέρεια 
Δυτικής Μακεδονίας, μέχρι του ποσού των 6.000 ευρώ 
για την Περιφέρεια Αττικής. Συνολική επιβάρυνση για 
το ΠΔΕ ύψους μέχρι 1.196.000 Ευρώ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Ιουνίου 2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΛΟΥΚΙΑ − ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

F
    Αριθμ. 1077797/20542/ΔΕ−Ε (2)
Ορισμός κριτηρίων προσδιορισμού των εμπόρων αγα−

θών μεγάλης αξίας, ως υπόχρεων προσώπων του 
ν. 3691/2008.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ −

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περίπτωσης Γ της παραγράφου 1 

του άρθρου 5 του ν.3691/2008 (ΦΕΚ Α΄ 166).
2. Το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ Α΄ 213) «Ανασύσταση του 

Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου 
Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης 
και Εμπορικής Ναυτιλίας κ.λπ.».

3. Το Π.Δ. 187/2009 (ΦΕΚ Α΄ 214) «Διορισμός Υπουργών 
και Υφυπουργών».

4. το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ Α΄ 221) «Καθορισμός και ανα−
κατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

5. Τις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. 
6809/ΔΙΟΕ 232/9.2.2010 (ΦΕΚ Β΄ 141) κοινής απόφασης 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Οικονομίας, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας, Σταύρου Αρναουτάκη».

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε τα κριτήρια για τον προσδιορισμό των 
εμπόρων αγαθών μεγάλης αξίας που καθίστανται υπό−
χρεα πρόσωπα και υπόκεινται στις υποχρεώσεις του 
ν. 3691/2008.

2. Ως κριτήρια για τον προσδιορισμό των εμπόρων 
αγαθών μεγάλης αξίας κατά την προηγούμενη παρά−
γραφο ορίζονται το είδος του αγαθού και η αξία του 
αγαθού ανά μονάδα είδους, ανάλογα με την περίπτω−
ση.

3. Με βάση τα παραπάνω κριτήρια ως έμποροι αγαθών 
μεγάλης αξίας που υπόκεινται στις υποχρεώσεις του ν. 
3691/2008 θεωρούνται:

α) Οι επιχειρήσεις εξόρυξης, παραγωγής, επεξεργα−
σίας και εμπορίας πολύτιμων και ημιπολύτιμων λίθων, 
οι επιχειρήσεις παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας 
πολύτιμων μετάλλων και παραγώγων προϊόντων, οι επι−
χειρήσεις εμπορίας μαργαριταριών και κοραλλιών και 
οι επιχειρήσεις κατασκευής και εμπορίας κοσμημάτων 
και ρολογιών.

β) Οι επιχειρήσεις εμπορίας παλαιών αντικειμένων 
αξίας (αντίκες), αρχαιοτήτων, μεταλλίων, παλαιών γραμ−
ματοσήμων και νομισμάτων και λοιπών συλλεκτικών 
ειδών αξίας, οι επιχειρήσεις ή επαγγελματίες παραγω−
γής ή κατασκευής και εμπορίας έργων και αντικειμένων 
τέχνης γενικά, καθώς και μουσικών οργάνων.

γ) Οι επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας ταπήτων 
και χαλιών, ειδών γουνοποιίας, δερμάτινων ειδών και 
ενδυμάτων γενικά, αξίας, ανά μονάδα είδους, μεγαλύ−
τερης των οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ.

δ) Οι επιχειρήσεις εμπορίας επιβατικών αυτοκινήτων 
ιδιωτικής χρήσης, ελικοπτέρων, αεροσκαφών και σκα−
φών αναψυχής γενικά.

4. Οι επιχειρήσεις της προηγούμενης παραγράφου 
υπόκεινται στις υποχρεώσεις του ν. 3691/2008, εφόσον 
η σχετική κάθε φορά συναλλαγή γίνεται σε μετρητά 
και η αξία της ανέρχεται τουλάχιστον σε δεκαπέντε 
χιλιάδες (15.000) ευρώ, ανεξάρτητα αν αυτή διενεργεί−
ται με μία μόνη πράξη ή με περισσότερες, μεταξύ των 
οποίων φαίνεται να υπάρχει κάποια σχέση. Ως αξία συ−
ναλλαγής ή μονάδας είδους, κατά περίπτωση, νοείται η 
τελική αξία, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε τυχόν 
επιβαρύνσεων που βαρύνουν τον πελάτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 8 Ιουνίου 2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΟΥΚΙΑ − ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ
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    Αριθμ.Φ.Υ.: 3113.1.2585/1/2010 (3)
Τροποποίηση της εγκριτικής πράξης 3113.1.2585/2001/20−

07−2001 για το φορτηγό−οχηματαγωγό πλοίο «ΡΑ−
ΒΕΝΝΑ» Νηολογίου Πειραιά 10875, ΔΔΣ/SXTH.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
α. Το άρθρο 13 του Ν.Δ. 2687/53 «περί επενδύσεως και 

προστασίας Κεφαλαίων εξωτερικού» (ΦΕΚ 317 Α΄/53), σε 
συνδυασμό με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 
και παρ. 2 του άρθρου 10 του ίδιου Ν.Δ.

β. Το Ν.Δ. 2928/54 «περί αυθεντικής ερμηνείας του 
άρθρου 13 του Ν.Δ. 2687/53 «περί επενδύσεως και προ−
στασίας Κεφαλαίων εξωτερικού» (ΦΕΚ 163 Α΄/54).

γ. Τις ομόφωνες γνωμοδοτήσεις της Ολομέλειας του 
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με αριθμ. 513/7.5.1955 
και 967/22.9.1956.

δ. Τις διατάξεις του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄/2005).

ε. Την κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικο−
νομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας με αριθμ. 
3113.1.2585/2001/20−07−2001, όπως αυτή τροποποιήθηκε 
και ισχύει σήμερα, για την έγκριση των όρων από τους 
οποίους διέπεται το νηολογημένο, σύμφωνα με το Ν.Δ. 
2687/53, φορτηγό−οχηματαγωγό πλοίο «ΡΑΒΕΝΝΑ» Νη−
ολογίου Πειραιά 10875, ΔΔΣ/SXTH.

στ. Την από 03−03−2010 αίτηση του Μιχαήλ Τεριακίδη 
του Γεωργίου εκπροσώπου της πλοιοκτήτριας εταιρείας 
«NAPLES SHIPPING INC.» με την οποία ζητεί την τροπο−
ποίηση του όρου 8 της πιο πάνω εγκριτικής πράξης. 

ζ. Το Πιστοποιητικό του Κ.Λ.Πειραιά/ Νηολόγια με 
αριθμ. 347/22−02−2010 από το οποίο προκύπτει ότι το 
πιο πάνω πλοίο είναι ελεύθερο από βάρη.

η. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οι−
κονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και 
Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής 
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετο−
νομασία του σε “Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας”» (ΦΕΚ Α΄ 213). 

θ. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρ−
μοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 221).

ι. Το ΩΠ: 261533/03−10 σήμα ΥΠΟΙΑΝ/ΔΝΕΡ 1ο, απο−
φασίζουμε:

Την τροποποίηση του όρου 8 της εγκριτικής απόφα−
σης με αριθμό 3113.1.2585/2001/20−07−2001 (ΦΕΚ 148/17−
08−2001 ΤΑΠΣ), που αφορά το πλοίο «ΡΑΒΕΝΝΑ» Νηο−
λογίου Πειραιά 10875, ΔΔΣ/SXTH και εγκρίνουμε την 
αντικατάσταση αυτού ως ακολούθως:

8. Η οργανική σύνθεση πληρώματος του πλοίου ολι−
κής χωρητικότητας 6661 κόρων το οποίο φέρει μηχανή 
εσωτερικής καύσεως 6620 KW καθορίζεται ως ακολού−
θως:

Πλοίαρχος ένας (1) − Υποπλοίαρχος ένας (1) − Ανθυ−
ποπλοίαρχος ένας (1) − Ναύκληρος ένας (1) – Ναύτες 
τρεις (3) − Μηχανικός Άλφα ένας (1) − Μηχανικός Βήτα 
ένας (1) – Μηχανικός Γάμα ένας (1) – Λιπαντές τρεις (3) − 
Μάγειρος ένας (1) – Βοηθός Θαλαμηπόλου ένας (1) − 
Σύνολο δεκαπέντε (15). 

Α.1. Κατά παρέκκλιση των οικείων διατάξεων, εκ της 
οργανικής συνθέσεως τουλάχιστον τέσσερις (4) ναυ−

τικοί θα είναι Έλληνες συμπεριλαμβανομένου και του 
πλοιάρχου, ο οποίος σε κάθε περίπτωση θα είναι Έλ−
ληνας. 

Επιπλέον των ανωτέρω ναυτολογείται και ένας σπου−
δαστής ΑΕΝ πλοίαρχος ή μηχανικός, εφόσον προσφέρε−
ται. Εφόσον ναυτολογείται σπουδαστής ΑΕΝ Μηχανικός, 
όπως προβλέπεται εναλλακτικά στην οργανική σύνθεση 
πληρώματος του πλοίου, ικανοποιείται και η πιο πάνω 
απαίτηση.

Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην παράγραφο 
Α2, δικαιολογείται η μη συμμόρφωση προς τις πιο πάνω 
απαιτήσεις κατά ένα μόνο εκ των αναφερομένων στα 
πιο πάνω εδάφια, πλην του πλοιάρχου, η οποία δεν 
μπορεί να υπερβαίνει συνολικά το ένα έκτο (1/6) του 
χρόνου ισχύος εκάστου ναυτολογίου και όχι παραπάνω 
από τριάντα (30) ημέρες. 

2. Ο πλοιοκτήτης μπορεί, μετά από έγκριση της Αρ−
χής, να εξαντλεί την υποχρέωσή του για ναυτολόγηση 
σπουδαστή ΑΕΝ, με τη ναυτολόγηση ενός επιπλέον 
σπουδαστή ΑΕΝ σε άλλο πλοίο, υπό Ελληνική σημαία, 
της αυτής διαχειρίσεως. Στην περίπτωση αυτή θα ει−
σπράττονται εισφορές από το ΝΑΤ για τον σπουδαστή 
ΑΕΝ (Πλοίαρχο ή Μηχανικό) από κάθε πλοίο χωριστά και 
δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παράβαση των υποχρεώ−
σεων του πλοίου στο οποίο θα ελλείπει ο σπουδαστής, 
σύμφωνα με τον παρόντα όρο και να υποχρεωθεί ο 
πλοιοκτήτης στην καταβολή εισφορών στο ΝΑΤ και τα 
λοιπά Ταμεία για το σύνολο της οργανικής συνθέσεως 
όπως ορίζεται στη παράγραφο Β2. 

3α. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγρά−
φου Β2 και εφόσον διαπιστώνεται ότι τηρούνται τα 
αναφερόμενα στις παραγράφους Α1, Α2, ο πλοιοκτήτης 
καταβάλλει με βάση την ισχύουσα κάθε φορά Ελληνι−
κή Συλλογική Σύμβαση την δική του τακτική εισφορά 
στο ΝΑΤ, υπέρ ΝΑΤ, ΤΠΑΕΝ, ΤΠΚΠΕΝ, ΚΕΑΝ, ΕΛΟΕΝ, 
ΕΣΤΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ, όπου αυτή προβλέπεται, μόνο για το 
σύνολο των Ελλήνων ναυτικών που αναφέρονται στην 
παράγραφο Α1, καθώς επίσης και των Ελλήνων ναυτι−
κών που υπηρετούν επιπλέον αυτών που ορίζονται στην 
παράγραφο Α1, όπως επίσης και την τακτική εισφορά 
των πιο πάνω Ελλήνων ναυτικών, την οποία παρακρατεί 
από τη μισθοδοσία τους. 

β. Κατά την αντικατάσταση ληξιπρόθεσμου ναυτολο−
γίου ή την οριστική εξόφληση ή την καταβολή προκατα−
βολής, ή την εκκαθάριση ή το κλείσιμο του ναυτολογίου 
και προκειμένου να εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα στο 
εδάφιο (3α) ο πλοιοκτήτης καταθέτει δήλωση στο ΝΑΤ, 
ότι έχουν τηρηθεί τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 
Α1 και Α2.

4. Ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησι−
ωτικής Πολιτικής μπορεί με απόφασή του να ανακαλέσει 
την παρούσα παράγραφο Α του όρου 8 για το συγκεκρι−
μένο πλοίο, εάν διαπιστωθεί ότι παραβιάζονται οι όροι 
και οι προϋποθέσεις που καθορίζονται σ’ αυτή.

Β.1. Επιτρέπεται η ναυτολόγηση αλλοδαπών ναυτικών 
πέρα από την οργανική σύνθεση του πληρώματος του 
πλοίου, χωρίς υποχρέωση καταβολής από αυτούς ή 
τους πλοιοκτήτες εισφορών προς το ΝΑΤ, το ΤΠΑΕΝ, 
το ΤΠΚΠΕΝ, το ΚΕΑΝ, τον ΕΛΟΕΝ και την ΕΣΤΙΑ ΝΑΥ−
ΤΙΚΩΝ.

2. Ο πλοιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει 
στο ΝΑΤ με βάση την ισχύουσα κάθε φορά Ελληνική 
Συλλογική Σύμβαση τη δική του τακτική εισφορά, κα−
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θώς επίσης και την τακτική εισφορά των ναυτικών για 
το σύνολο της οργανικής συνθέσεως πληρώματος του 
πλοίου, περιλαμβανομένων και των ναυτολογημένων 
αλλοδαπών ναυτικών.

3. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που ο πλοιοκτήτης 
υποχρεωθεί να καταβάλλει εισφορές για το σύνολο 
της οργανικής συνθέσεως συνεπεία μη εντάξεώς του 
στην παράγραφο Α3α, τότε στις οφειλόμενες εισφορές 
συνυπολογίζονται και οι εισφορές που κατεβλήθησαν ή 
οφείλονται για τους ναυτολογημένους Έλληνες ή αλλο−
δαπούς ναυτικούς. Η υποχρέωση αυτή αφορά μόνο το 
χρονικό διάστημα μη συμμορφώσεως του πλοιοκτήτη 
προς τις παραγράφους Α1 και Α2.

4. Όσον αφορά το ύψος των εισφορών πλοιοκτήτη και 
ναυτικών, την μερική ή πλήρη απαλλαγή από την υπο−
χρέωση καταβολής αυτών, για τους ναυτολογημένους 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου Α1 Έλληνες 
ναυτικούς και σπουδαστές (Πλοιάρχους ή Μηχανικούς) 
ΑΕΝ, καθώς επίσης και για τους Έλληνες ναυτικούς που 
υπηρετούν επιπλέον αυτών που ορίζονται στην πιο πάνω 
παράγραφο, εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις της 
νομοθεσίας του ΝΑΤ που ισχύουν κάθε φορά. 

Γ.1. Χωρίς να θίγεται η εφαρμογή των απαιτήσεων του 
όρου αυτού, επιτρέπεται η κατ’ εξαίρεση ναυτολόγηση 
Ελλήνων ή αλλοδαπών ναυτικών που δεν κατέχουν το 
αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας που προβλέπεται για 
την θέση την οποία θα καλύψουν, μετά από έγκριση 
Λιμενικής ή Ελληνικής Προξενικής Αρχής, για χρονικό 
διάστημα και υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που 
καθορίζονται από τη Δ.Σ STCW και τις σχετικές για την 
εφαρμογή της διατάξεις της εσωτερικής νομοθεσίας.

2. Στους Έλληνες ναυτικούς που είναι ναυτολογημένοι 
σύμφωνα με την παράγραφο Γ1 καταβάλλεται ο μισθός 
που προβλέπεται από την αντίστοιχη Συλλογική Σύμ−
βαση, για τη θέση στην οποία είναι ναυτολογημένοι. Η 
απόλυση όσων έχουν ναυτολογηθεί σύμφωνα με την 
παράγραφο Γ1 λόγω αντικαταστάσεώς τους με προσο−
ντούχους Έλληνες ναυτικούς συνεπεία λήξεως του χρό−
νου για τον οποίο χορηγήθηκε η έγκριση, δεν αποτελεί 
καταγγελία της συμβάσεως από τον Πλοίαρχο, οι δε 
ναυτικοί που απολύονται για το λόγο αυτό δικαιούνται 
μόνο τα έξοδα παλιννοστήσεως.

Δ.1. Ο καταβαλλόμενος στους κατά τον παρόντα όρο 
8 ναυτολογούμενους αλλοδαπούς μισθός και λοιπές 
αποδοχές είναι αντίστοιχες της θέσεως και ειδικότητας 
για την οποία ναυτολογούνται ή είχαν ναυτολογηθεί, 
άσχετα από τα τυχόν ατομικά τους προσόντα και κα−
θορίζονται κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διατάξεως 
Ελληνικών Νόμων ή Συλλογικών Συμβάσεων, από τις 
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας του τόπου προελεύ−
σεως του ναυτικού ή από αντίστοιχες διατάξεις της 
Χώρας αυτής ή από συμφωνίες που συνάπτονται ή είχαν 
συναφθεί ή θα συναφθούν από οποιαδήποτε Ελληνική 
επαγγελματική οργάνωση πλοιοκτητών ή μεμονωμένων 
πλοιοκτητών ή διαχειριστών επιχειρήσεων πλοιοκτητών 
και της συνδικαλιστικής οργανώσεως του αλλοδαπού 
ναυτικού ή της δημόσιας Αρχής της Χώρας του. Το 
αυτό ισχύει για την ατομική σύμβαση που υπογράφεται 
μεταξύ του αλλοδαπού ναυτικού και του πλοιοκτήτη ή 
του πλοιάρχου ή του διαχειριστή ή του εκπροσώπου ή 
του πράκτορα του πλοίου. Ο μισθός και οι αποδοχές 
δεν μπορεί να είναι κατώτερες από αυτές που κάθε 
φορά ισχύουν στη Χώρα προελεύσεως του αλλοδαπού 

ναυτικού. Για τους αλλοδαπούς που έχουν ήδη ναυ−
τολογηθεί στο πλοίο, η ισχύς αυτής της παραγράφου 
αρχίζει από τη νηολόγησή του υπό Ελληνική σημαία 
ή της χορηγήσεως σ’ αυτό προσωρινών ναυτιλιακών 
εγγράφων.

2. Κάθε έλλειψη όρου για την αμοιβή και εργασία του 
αλλοδαπού ναυτικού συμπληρώνεται από τη νομοθεσία 
της Χώρας προελεύσεώς του.

Οι αλλοδαποί ναυτικοί δεν βαρύνονται με εισφορές 
για το ΝΑΤ ή για οποιοδήποτε άλλο Ελληνικό Ασφαλι−
στικό Ταμείο και δεν αποκτούν δικαίωμα ασφαλιστικής 
καλύψεως ή άλλης παροχής από τα Ταμεία αυτά.

Ο πλοιοκτήτης δεν βαρύνεται με εισφορές προς οποι−
οδήποτε Ελληνικό Ασφαλιστικό Ταμείο, ούτε με άλλης 
μορφής ασφαλιστική ή κοινωνική επιβάρυνση για τη 
χρησιμοποίηση των αλλοδαπών ναυτικών.

Ε. Εάν το πλοίο βρίσκεται σε αργία ή παροπλισμό, 
οι εισφορές προς το ΝΑΤ υπολογίζονται μόνο επί του 
ναυτολογημένου πληρώματος για όσο χρόνο διαρκεί η 
σύμβαση ναυτολογήσεως κάθε ναυτικού.

Το πλοίο, για τον υπολογισμό των εισφορών του ΝΑΤ, 
θεωρείται ότι βρίσκεται σε αργία ή παροπλισμό εφόσον 
παραμένει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες ακινη−
τοποιημένο έχοντας διακόψει τους πλόες του. Μετά τη 
συμπλήρωση του χρόνου αυτού, η αργία ή ο παροπλι−
σμός θεωρούνται ότι άρχισαν από την πρώτη ημέρα 
της ακινητοποιήσεώς του.

Μετακινήσεις με εντολή ή με άδεια της Λιμενικής Αρ−
χής σε άλλο αγκυροβόλιο, δεν διακόπτουν την αργία 
ή τον παροπλισμό.

ΣΤ. Για τα υπόλοιπα θέματα εφαρμόζονται οι διατάξεις 
περί συνθέσεως πληρωμάτων των Ελληνικών εμπορι−
κών πλοίων που ισχύουν κάθε φορά, εφόσον αυτές δεν 
έρχονται σε αντίθεση και με κάποιο άλλο όρο αυτής 
της εγκριτικής πράξεως.

Ζ. Όταν οι συνθήκες προσφοράς και ζητήσεως ναυτι−
κής εργασίας το απαιτούν, η Αρχή δύναται να καθιστά 
υποχρεωτική τη διάνυση στη ξηρά της άδειας, κατηγορί−
ας ή ειδικότητας Ελλήνων ναυτικών που υπηρετούν στο 
πλοίο, μετά την απόλυσή τους. Η άδεια υπολογίζεται 
σύμφωνα με τις ισχύουσες Συλλογικές Συμβάσεις ερ−
γασίας και χορηγείται το αργότερο με τη συμπλήρωση 
ενδεκάμισι μηνών συνεχούς υπηρεσίας στο πλοίο.

Επίσης στην παραπάνω εγκριτική απόφαση και συ−
γκεκριμένα στην παράγραφο στ. του προοιμίου εγκρί−
νουμε την αντικατάσταση των αναφερόμενων κόρων 
ολικής και καθαρής χωρητικότητας σε 6661 και 1998 
αντίστοιχα. 

Η ισχύς αυτής της απόφασης που θα δημοσιευτεί στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα κοινοποιηθεί για 
εκτέλεση, αρχίζει από της υπογραφής υπό του Υπουρ−
γού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας του 
σήματος με το οποίο γνωστοποιείται στον πλοίαρχο 
ο καθορισμός της οργανικής σύνθεσης πληρώματος 
του πλοίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 11 Ιουνίου 2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
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    Αριθμ.Φ.Υ.: 3113.1.2480/1/2010 (4)
Τροποποίηση της εγκριτικής πράξης 3113.1.2480/2000/

16−06−2000 για το φορτηγό πλοίο «ΟΡ ΣΑΝΤΜΠΟΥΡΥ» 
πρώην δεξαμενόπλοιο «ΑΣΤΡΟ ΛΙΜΠΡΑ» Νηολογίου 
Πειραιά 10723, ΔΔΣ/SXPL». 

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
α. Το άρθρο 13 του Ν.Δ. 2687/53 «περί επενδύσεως και 

προστασίας Κεφαλαίων εξωτερικού» (ΦΕΚ 317 Α΄/53), σε 
συνδυασμό με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 
και παρ. 2 του άρθρου 10 του ίδιου Ν.Δ.

β. Το Ν.Δ. 2928/54 «περί αυθεντικής ερμηνείας του 
άρθρου 13 του Ν.Δ. 2687/53 «περί επενδύσεως και προ−
στασίας Κεφαλαίων εξωτερικού» (ΦΕΚ 163 Α΄/54 ).

γ. Τις ομόφωνες γνωμοδοτήσεις της Ολομέλειας του 
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με αριθμ. 513/7.5.1955 
και 967/22.9.1956.

δ. Τις διατάξεις του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄/2005).

ε. Την κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικο−
νομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας με αριθμ. 
3113.1.2480/2000/16−06−2000, όπως αυτή τροποποιήθηκε και 
ισχύει σήμερα, για την έγκριση των όρων από τους οποίους 
διέπεται το νηολογημένο, σύμφωνα με το Ν.Δ. 2687/53, 
φορτηγό πλοίο «ΟΡ ΣΑΝΤΜΠΟΥΡΥ» πρώην δεξαμενόπλοιο 
«ΑΣΤΡΟ ΛΙΜΠΡΑ» Νηολογίου Πειραιά 10723, ΔΔΣ/SXPL.

στ. Την από 18−03−2010 αίτηση της εταιρείας «ANANGEL 
MARITIME SERVICES INC.» η οποία είναι εκπρόσωπος 
στην Ελλάδα της πλοιοκτήτριας εταιρείας «ΛΙΜΠΡΑ I ΕΙ−
ΔΙΚΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ», με την οποία ζητεί την τρο−
ποποίηση του όρου 8 της πιο πάνω εγκριτικής πράξης. 

ζ. Το Πιστοποιητικό του Κ.Λ.Πειραιά/ Νηολόγια με 
αριθμ. 266/04−02−2010 από το οποίο προκύπτει ότι το 
πιο πάνω πλοίο είναι ελεύθερο από βάρη.

η. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οι−
κονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και 
Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής 
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετο−
νομασία του σε “Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας”» (ΦΕΚ Α 213). 

θ. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρ−
μοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α 221).

ι. Το ΩΠ: 261532/03−10 σήμα ΥΠΟΙΑΝ/ΔΝΕΡ 1ο, απο−
φασίζουμε:

Την τροποποίηση του όρου 8 της εγκριτικής απόφα−
σης με αριθμό 3113.1.2480/2000/16−06−2000 (ΦΕΚ 93/05−
07−2000 ΤΑΠΣ), που αφορά το φορτηγό πλοίο «ΟΡ ΣΑ−
ΝΤΜΠΟΥΡΥ» πρώην δεξαμενόπλοιο «ΑΣΤΡΟ ΛΙΜΠΡΑ» 
Νηολογίου Πειραιά 10723, ΔΔΣ/SXPL και εγκρίνουμε την 
αντικατάσταση αυτού ως ακολούθως:

8. Η οργανική σύνθεση πληρώματος του πλοίου ολικής 
χωρητικότητας 106679 κόρων το οποίο φέρει μηχανή 
εσωτερικής καύσεως 31920 ΒΗΡ και είναι εφοδιασμένο 
με πλήρως αυτοματοποιημένες συσκευές και μηχανή−
ματα και χαρακτηρισμένο από τον παρακολουθούντα 
αυτό νηογνώμονα με το οικείο σύμβολο αυτοματισμού 
ότι έχει τη δυνατότητα λειτουργίας του μηχανοστασίου 
του πλήρως ανεπάνδρωτου επί 24ώρου βάσεως καθο−
ρίζεται ως ακολούθως:

Πλοίαρχος ένας (1) − Υποπλοίαρχος ένας (1) − Αν−
θυποπλοίαρχοι δύο (2) − Ναύκληρος ένας (1) – Ναύτες 
τέσσερις (4) − Μηχανικός Άλφα ένας (1) − Μηχανικός 
Βήτα ένας (1) – Μηχανικός Γάμα ένας (1) – Ηλεκτρολόγος 
ή σπουδαστής Μηχανικός ΑΕΝ ένας (1) − Καθαριστής 
ένας (1) − Μάγειρος ένας (1) – Θαλαμηπόλος ένας (1) − 
Σύνολο δεκαέξι (16). 

Αν από σημείωμα του ΓΕΝΕ προκύπτει ότι δεν προ−
σφέρεται προσοντούχος Θαλαμηπόλος, ναυτολογείται 
βοηθός Θαλαμηπόλου.

Σε περίπτωση που το πλοίο παύσει να είναι χαρακτη−
ρισμένο και να λειτουργεί ως πλήρως αυτοματοποιημένο 
η σύνθεση παύει να είναι η πιο πάνω καθοριζόμενη. 

Α.1. Κατά παρέκκλιση των οικείων διατάξεων, εκ της 
οργανικής συνθέσεως τουλάχιστον έξι (6) ναυτικοί θα 
είναι Έλληνες συμπεριλαμβανομένου και του πλοιάρχου, 
ο οποίος σε κάθε περίπτωση θα είναι Έλληνας. 

Επιπλέον των ανωτέρω ναυτολογείται και ένας σπουδα−
στής ΑΕΝ πλοίαρχος ή μηχανικός, εφόσον προσφέρεται. 
Εφόσον ναυτολογείται σπουδαστής ΑΕΝ Μηχανικός, όπως 
προβλέπεται εναλλακτικά στην οργανική σύνθεση πληρώ−
ματος του πλοίου, ικανοποιείται και η πιο πάνω απαίτηση.

Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην παράγραφο 
Α2, δικαιολογείται η μη συμμόρφωση προς τις πιο πάνω 
απαιτήσεις κατά ένα μόνο εκ των αναφερομένων στα 
πιο πάνω εδάφια, πλην του πλοιάρχου, η οποία δεν 
μπορεί να υπερβαίνει συνολικά το ένα έκτο (1/6) του 
χρόνου ισχύος εκάστου ναυτολογίου και όχι παραπάνω 
από τριάντα (30) ημέρες. 

Οι παράγραφοι Α2 έως Α4, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, και Ζ του 
όρου 8 παραμένουν ως έχουν.

Επίσης στην παραπάνω εγκριτική απόφαση και συγκε−
κριμένα στην παράγραφο ζ. του προοιμίου εγκρίνουμε 
την αντικατάσταση των αναφερόμενων κόρων ολικής 
και καθαρής χωρητικότητας σε 106679 και 59035 αντί−
στοιχα, καθώς και του αναφερόμενου στον όρο 1 ποσού 
λιρών Αγγλίας της εγγυητικής επιστολής σε εκατόν 
οκτώ χιλιάδες (£ 108.000).

Η ισχύς αυτής της απόφασης που θα δημοσιευθεί στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα κοινοποιηθεί για εκτέ−
λεση, αρχίζει από της υπογραφής υπό του Υπουργού Οι−
κονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας του σήματος 
με το οποίο γνωστοποιείται στον πλοίαρχο ο καθορισμός 
της οργανικής σύνθεσης πληρώματος του πλοίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 11 Ιουνίου 2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΟΥΚΙΑ − ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

F
    Αριθμ. Φ.253/68528/Β6 (5)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Φ253/28934/Β6 

(ΦΕΚ 391/τ. Β΄/30.03.06) υπουργικής απόφασης.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 

του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν 
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με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του 
Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 
71/τ. Α΄/19.05.2010) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαι−
δευτικού − καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιο−
κρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις».

3. Τις διατάξεις της αριθ. Φ253/28934/Β6 (ΦΕΚ 391/τ. 
Β΄/30.03.06) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιή−
θηκε κι ισχύει.

4. Την αριθ. 1120/Η (ΦΕΚ 1/τ. Β΄/08.01.10) απόφαση «Κα−
θορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου 
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Παρα−
σκευής Χριστοφιλοπούλου και Ιωάννη Πανάρετου».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98 Α΄), κατ’ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από 
τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την αριθ. Φ253/ 
28934/Β6 (ΦΕΚ 391/τ. Β΄/30.03.2006) υπουργική απόφαση 
«Πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου 
ή άλλου τύπου Λυκείου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση», 
ως ακολούθως:

Άρθρο ΜΟΝΟ

1. Τα εδάφια α και γ της παραγράφου 4 του άρθρου 7 
διαγράφονται.

2. Το εδάφιο β της παραγράφου 4 του άρθρου 7, με−
τονομάζεται σε εδάφιο α και αντικαθίσταται ως εξής: 
α) των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυ−
μάτων, των Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυ−
νάμεων, των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας, της 
Πυροσβεστικής Ακαδημίας και των Ακαδημιών Εμπορι−
κού Ναυτικού είναι να έχει κριθεί ικανός για τις σχολές 
αυτές κατά τις προκαταρκτικές εξετάσεις που διενερ−
γούνται για το σκοπό αυτό από τις ίδιες τις σχολές 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.»

3. Το εδάφιο δ της παραγράφου 4 του άρθρου 7 με−
τονομάζεται σε εδάφιο β.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 14 Ιουνίου 2010

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ

F
    Αριθμ. Φ.253/68532/Β6 (6)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Φ253/27456/Β6 

(ΦΕΚ 493/τ. Β΄/18.03.09) υπουργικής απόφασης.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3748/2009 (ΦΕΚ 

29 Α΄) «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των 
κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και 
άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 
71/τ. Α΄/19.05.2010) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαι−
δευτικού − καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιο−
κρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις».

3. Τις διατάξεις της αριθ. Φ253/27456/Β6 (ΦΕΚ 493/
τ. Β΄/18.03.09) υπουργικής απόφασης.

4. Την αριθ. 1120/Η (ΦΕΚ 1/τ. Β΄/08.01.10) απόφαση «Κα−
θορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου 
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Παρα−
σκευής Χριστοφιλοπούλου και Ιωάννη Πανάρετου».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98 Α΄), κατ’ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από 
τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την αριθ. 
Φ253/27456/Β6 (ΦΕΚ 493/τ. Β΄/18.03.09) υπουργική από−
φαση «Πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελ−
ματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) ΟΜΑΔΑΣ Β΄ στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση», ως ακολούθως:

Άρθρο ΜΟΝΟ

1. Στο τέλος της πρώτης περιόδου του εδαφίου α, 
της παραγράφου 4, του άρθρου 7 η φράση «και η επί−
τευξη από τον υποψήφιο Γενικού Βαθμού Πρόσβασης 
τουλάχιστον ίσου με το μισό του μέγιστου δυνατού 
βαθμού ή η συγκέντρωση συνόλου μορίων τουλάχιστον 
ίσου με το μισό του μέγιστου δυνατού αριθμού μορίων 
για κάθε Σχολή ή Τμήμα» αντικαθίσταται ως εξής: «και 
Βεβαίωσης Πρόσβασης».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 14 Ιουνίου 2010 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ

F
    Aριθμ. 58626/2224/Φ1 (7)
Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2009/114/

ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου−
λίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, «περί τροποποίη−
σης της οδηγίας 87/372/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετι−
κά με τις ζώνες συχνοτήτων που θα διατεθούν για 
τη συντονισμένη εισαγωγή των πανευρωπαϊκών ψη−
φιακών κυψελωτών δημόσιων επίγειων κινητών επι−
κοινωνιών στην Κοινότητα». 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ −
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. α) Τις διατάξεις του άρθρου 2 περ. (δ) του ν. 1338/1983 

«Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34/17.03.1983), 
όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 
«Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθε−
ματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος 
Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού ΕΥΡΑΤΟΜ» 
(Α΄ 70/21.05.1984) και το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α΄ 
101/31.07.1990).

β) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98/25.04.2005).
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γ) Το π.δ. 293/1999 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Μεταφορών και Επικοινωνιών», όπως ισχύει (Α΄ 263/ 
26.11.1999).

δ) Τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφοι η’ και ιζ’ 
του ν. 3431/2006 «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 13/03.02.2006).

ε) Την απόφαση του Πρωθυπουργού αριθμ. 2876/
07.10.2009 «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (Β΄ 2234/ 
07.10.2009).

στ) Το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 221/05.11.2009).

η) Τις διατάξεις του άρθρου 22 του π.δ. 178/2000 «Ορ−
γανισμός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας», όπως 
ισχύει (Α΄ 165/14.07.2000).

θ) Την απόφαση αριθμ. οικ. 69139/7766/17.12.2009 «Ανά−
θεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Υποδομών, Μετα−
φορών και Δικτύων, στους Υφυπουργούς Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων» (Β΄ 2514/22.12.2009).

2. Την απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας 
και Μεταφορών και Επικοινωνιών Οικ.17225/655 (Β΄ 
399/03.04.2006) «Έγκριση Εθνικού Κανονισμού Κατανομής 
Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ)» όπως αναθεωρήθηκε με 
την απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Μετα−
φορών και Επικοινωνιών 38960/1619 (Β΄ 1979/24.9.2008).

3. Την οδηγία 87/372/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης 
Ιουνίου 1987 «σχετικά με τις ζώνες συχνότητας που θα 
διατεθούν για τη συντονισμένη εγκατάσταση πανευ−
ρωπαϊκών ψηφιακών κυψελωτών δημόσιων επίγειων 
κινητών επικοινωνιών στην Κοινότητα».

4. Την οδηγία 2009/114/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου−
λίου και του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, 
περί τροποποίησης της οδηγίας 87/372/ΕΟΚ του Συμ−
βουλίου «σχετικά με τις ζώνες συχνοτήτων που θα δια−
τεθούν για τη συντονισμένη εισαγωγή των πανευρωπα−
ϊκών ψηφιακών κυψελωτών δημόσιων επίγειων κινητών 
επικοινωνιών στην Κοινότητα».

5. Την απόφαση 676/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί−
ου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002 σχετικά με ένα 
κανονιστικό πλαίσιο για την πολιτική του ραδιοφάσματος 
στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (Απόφαση Ραδιοφάσματος).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Με την παρούσα απόφαση προσαρμόζεται η ελληνική 
νομοθεσία στην οδηγία 2009/114/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις ζώ−
νες συχνοτήτων που θα διατεθούν για τη συντονισμένη 
εισαγωγή των πανευρωπαϊκών ψηφιακών κυψελωτών 
δημόσιων επίγειων κινητών επικοινωνιών στην Κοινό−
τητα». (ΕΕ 274/25 της 20.10.2009).

Άρθρο 2

Ως «σύστημα GSM» νοείται δίκτυο ηλεκτρονικών επι−
κοινωνιών που συμμορφώνεται με τα πρότυπα GSM, 

όπως δημοσιεύονται από το ETSI, ιδίως τα EN 301502 
και EN 301 511.

Ως «σύστημα UMTS» νοείται δίκτυο ηλεκτρονικών επι−
κοινωνιών που συμμορφώνεται με τα πρότυπα UMTS, 
όπως δημοσιεύονται από το ETSI, ιδίως τα EN 301 908−1, 
EN 301 908−2, EN 301 908−3 και EN 301 908−11.

Άρθρο 3

Οι ζώνες συχνοτήτων των 880−915 MHz και των 925−
960 MHz (ζώνη των 900 MHz) καθίστανται διαθέσιμες 
για συστήματα GSM και συστήματα UMTS, καθώς και για 
άλλα επίγεια συστήματα ικανά να παρέχουν υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών τα οποία μπορούν να συνυ−
πάρχουν με συστήματα GSM, σύμφωνα με τα τεχνικά 
μέτρα εφαρμογής που έχουν θεσπιστεί κατ’ εφαρμογή 
της απόφασης αριθ. 676/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, 
σχετικά με το κανονιστικό πλαίσιο για την πολιτική του 
ραδιοφάσματος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (απόφαση 
ραδιοφάσματος, ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ.1).

Άρθρο 4

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 
(Ε.Ε.Τ.Τ.), υποβάλλει στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφο−
ρών και Δικτύων έκθεση από την οποία προκύπτει εάν 
κατά την εφαρμογή της παρούσας η υφιστάμενη εκχώ−
ρηση της ζώνης των 900 MHz σε ανταγωνιζόμενους φο−
ρείς εκμετάλλευσης κινητών επικοινωνιών στην Ελληνική 
επικράτεια είναι δυνατόν να νοθεύσει τον ανταγωνισμό 
στις σχετικές αγορές κινητής τηλεφωνίας, προκειμένου 
να ληφθούν μέτρα, εφόσον απαιτείται, κατά την έννοια 
της παραγράφου Α΄ του άρθρου 12 και σύμφωνα με το 
άρθρο 27 του ν. 3431/2006 (Α΄ 13/03.02.2006).

Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση δεν θίγει την χρήση των υποζω−
νών 880−885 MHz και 925−930 MHz για σκοπούς Εθνικής 
Άμυνας και για όσο διάστημα αυτή ισχύει βάσει του 
Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων.

Άρθρο 6

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Ιουνίου 2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΛΟΥΚΙΑ − ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

ΥΦΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ν. ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ  
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