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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 3668
(1)
Ανακαθορισμός των ποσών των εξόδων κίνησης των
Βουλευτών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 1 της απο−
φάσεως της Ολομέλειας της Βουλής «για τη μερική
τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού της Βουλής»,
που λήφθηκε κατά τη ΡΠ΄ συνεδρίαση της 14.5.1991, δη−
μοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με την
υπ’ αριθμ. 2449/1696/28.5.1991 απόφαση του Προέδρου
της Βουλής (ΦΕΚ 82/Α΄/30.5.1991) και διατηρήθηκε σε
ισχύ με το άρθρο 169 παρ. 3 του ισχύοντος Κανονισμού
της Βουλής (μέρος Β΄ προσωπικό).
2. Την υπ’ αριθμ. 4143/2791/9.9.1991 (ΦΕΚ 730/
Β΄/11.9.1991) απόφαση του Προέδρου της Βουλής, όπως
τροποποιήθηκε με τις υπ’αριθμ. 2572/1880/20.5.1993
(ΦΕΚ 368/Β΄/24.5.1993), 291/223/17.1.1994 (ΦΕΚ 3
8/Β΄/25.1.1994), 6863/5204/27.11.2000 (ΦΕΚ 1447/
Β΄/28.11.2000) και 1700/ 14.2.2007 (ΦΕΚ 213/Β΄/21.2.2007)
όμοιες αποφάσεις.

3. Την άμεση και επιτακτική ανάγκη συμμετοχής της
Βουλής στη λήψη άμεσων δημοσιονομικών μέτρων για
την εξοικονόμηση πόρων με τη μείωση των δαπανών
του Προϋπολογισμού της Βουλής.
4. Τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού δαπανών της
Βουλής για το Οικονομικό ΄Ετος 2010, (Κ.Α.0126), απο−
φασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’αριθμ. 4143/2791/9.9.1991 απόφα−
ση του Προέδρου της Βουλής (ΦΕΚ 730/Β΄/11.9.1991), όπως
τροποποιήθηκε με τις υπ’αριθμ. 2572/1880/20.5.1993 (ΦΕΚ
368/Β΄/24.5.1993). 291/223/17.1.1994 (ΦΕΚ 38/B΄/25.1.1994),
6863/5204/27.11.2000 (ΦΕΚ 1447/Β΄/28.11.2000) και
1700/14.2.2007 (ΦΕΚ 213/Β΄/21.2.2007) όμοιες αποφάσεις
και καθορίζουμε από 1.1.2010 τα ποσά των εξόδων κινή−
σεως των Βουλευτών που αναφέρονται σ’αυτήν κατά
κατηγορία ως εξής: Α΄ κατηγορία 396,00 ευρώ, Β΄ κα−
τηγορία 528,00 ευρώ, Γ΄ κατηγορία 660,00 ευρώ και Δ΄
κατηγορία 880,00 ευρώ.
(Άρθρο 1 και άρθρο 103 (πρώην άρθρο 91) του Κ.τ.Β.
Μέρος Β − ΦΕΚ 51/Α/97, όπως ισχύει).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Μαρτίου 2010
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ
F
Aριθμ. οικ. 166251
(2)
Απαγόρευση χρήσης ορυκτών στερεών καυσίμων στη
βιομηχανία παραγωγής κεραμικών ειδών.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ −
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8, παράγ. 1 και 2, του
Ν.1650/86 «Για την προστασία του Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ
160 Α).
2. Τον Ν. 3325/05 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών
− βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφό−
ρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68 Α).
3. Την υπ’ αριθμ. 2876/7−10−09 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού περί αλλαγής τίτλου Υπουργείων (ΦΕΚ 2234 Β).
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

4. Το Π.Δ 187/09 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουρ−
γών» (ΦΕΚ 214 Α).
5. Το Π.Δ 189/09 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμο−
διοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α).
6. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) Η.Π. 11014/703/
Φ104/03 «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής
Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Πε−
ριβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 4
του Ν.1650/ 1986, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο
2 του Ν.3010/2002» (ΦΕΚ 332 Β).
7. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) ΗΠ 15393/
2332/02 «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο
3 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο
1 του Ν.3010/2002» (ΦΕΚ 1022 Β).
8. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 22912/1117/2005
«Μέτρα και όροι για τον περιορισμό της ρύπανσης του
περιβάλλοντος από την αποτέφρωση των αποβλήτων»
(ΦΕΚ 759 Β).
9. Την οδηγία 96/61 /ΕΚ, όπως αντικαταστάθηκε από
την οδηγία 2008/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2008, σχετικά με
την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης
(L 024 της 29/01/2008 σ. 0008 − 0029), η οποία ενσωμα−
τώθηκε στο εθνικό δίκαιο με τις προαναφερόμενες με
α/α 6 και 7 ΚΥΑ.
10. Τον κανονισμό 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινο−
βουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Οκτωβρίου 2002,
για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με
τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατα−
νάλωση από τον άνθρωπο (L 273/10−10−02).
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης
δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στις βιομηχανίες
παραγωγής κεραμικών ειδών με ψήσιμο, ιδίως δε κερα−
μιδιών, τούβλων, πυρίμαχων πλίνθων, πλακιδίων, ψευδο−
πορσελάνης ή πορσελάνης, με ημερήσια παραγωγική
δυναμικότητα άνω των 75 τόνων ή/και με δυναμικότητα
κλιβάνου άνω των 4 m3 και πυκνότητα φορτώσεως άνω
των 300 kg/m3, οι οποίες υπάγονται στις διατάξεις της
οδηγίας 2008/1/ΕΚ, σχετικά με την ολοκληρωμένη πρό−
ληψη και έλεγχο της ρύπανσης.
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τους σκοπούς της απόφασης αυτής νοούνται
ως:
1. Υφιστάμενες βιομηχανίες: οι βιομηχανίες παραγω−
γής κεραμικών ειδών που κατά την έναρξη ισχύος της
παρούσας απόφασης βρίσκονται ήδη σε λειτουργία
ή έχουν λάβει άδεια λειτουργίας ή άδεια εγκατάστα−
σης.
2. Ορυκτά στερεά καύσιμα: ορυκτές καύσιμες ύλες
ή παράγωγα από την κατεργασία αυτών, που είναι σε
στερεή μορφή σε συνθήκες θερμοκρασίας 20 °C και
πίεσης 101,3 kPa.
3. Καύσιμα μικρότερων ατμοσφαιρικών εκπομπών:
καύσιμες ύλες, από την καύση των οποίων δημιουρ−
γούνται εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων ισοδύναμες
ή μικρότερες των αντίστοιχων εκπομπών που προκα−
λούνται από την καύση μαζούτ των εκάστοτε νόμιμων
προδιαγραφών.

4. Βιομάζα φυτικής προέλευσης: οποιοδήποτε υλικό
φυτικής προέλευσης (όπως ξύλο και άλλα προϊόντα
δασοπονίας, υπολείμματα καλλιεργειών, απόβλητα
βιομηχανιών τροφίμων, ινώδη απόβλητα χαρτοποιίας
κ.λπ.) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο για
παραγωγή ενέργειας.
5. Βιομάζα ζωικής προέλευσης: μεταποιημένα ζωικά
υποπροϊόντα και μόνον, τα οποία έχουν υποστεί επε−
ξεργασία αδρανοποίησης σύμφωνα με τις μεθόδους που
αναφέρονται στο Κεφάλαιο III του Παραρτήματος V του
Κανονισμού 1774/2002/ΕΚ και που μπορούν να χρησιμο−
ποιηθούν ως καύσιμο για παραγωγή ενέργειας.
Άρθρο 3
Περιορισμοί ως προς τη χρήση καυσίμων
1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης
απαγορεύεται σε όλη τη χώρα η καύση ορυκτών στε−
ρεών καυσίμων στις νεοϊδρυόμενες βιομηχανίες παρα−
γωγής κεραμικών ειδών του άρθρου 1.
2. Στις υφιστάμενες βιομηχανίες παραγωγής κεραμι−
κών ειδών του άρθρου 1, στις εγκαταστάσεις καύσης
των οποίων χρησιμοποιούνται ορυκτά στερεά καύσιμα,
επιβάλλεται η αντικατάσταση των καυσίμων αυτών με
άλλα μικρότερων ατμοσφαιρικών εκπομπών ή με βιομά−
ζα φυτικής ή ζωικής προέλευσης, εντός ενός (1) έτους
από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης.
3. Στην περίπτωση χρήσης βιομάζας ζωικής προέ−
λευσης ως καυσίμου οι αντίστοιχες εγκαταστάσεις
καύσης των βιομηχανιών παραγωγής κεραμικών ειδών
υπόκεινται στις διατάξεις της ΚΥΑ 22912/1117/2005 περί
αποτέφρωσης αποβλήτων.
Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Μαρτίου 2010
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΛΟΥΚΙΑ−ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

F
Aριθμ. 28722/Γ2
(3)
Εξέταση μαθητών Ημερήσιων και Εσπερινών Γυμνασίων,
με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΒΙΑ ΔΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του εδαφίου ια, παρ. 6, άρ. 34 του
Ν.3699/2008 (Φ.Ε.Κ. 199 A΄).
2. Τη γνώμη του Τμήματος Ειδικής Αγωγής και Εκπαί−
δευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που διατυπώθη−
κε με το με αρ. 1/18−2−10 πρακτικό του.
3. Τις διατάξεις της αριθμ.1120/Η/07−01−10 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ.
1/τ.Β΄/08−01−10) περί «καθορισμού αρμοδιοτήτων Υφυ−
πουργών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων».
4. 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 (Φ.Ε.Κ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
98 Α΄), κατ΄ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από
τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τον τρόπο εξέτασης των μαθητών των
Ημερήσιων και Εσπερινών Γυμνασίων, με αναπηρία και
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ως ακολούθως:
Άρθρο ΜΟΝΟ
1. Οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες που αναφέρονται στο Ν. 3699/2008 (Φ.Ε.Κ. 199
Α΄) εξετάζονται προφορικά ή γραπτά, κατά περίπτωση,
ανάλογα με τις δυνατότητές τους. Ειδικότερα:
α) Εξετάζονται προφορικά κατόπιν αίτησής τους οι
μαθητές που αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση
επειδή:
ι) είναι τυφλοί, σύμφωνα με τον Ν. 958/1979 (Φ.Ε.Κ. 191
Α΄) ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους του−
λάχιστον 67% ή είναι αμβλύωπες με ποσοστό αναπηρίας
στην όρασή τους τουλάχιστον 67%,
ιι) έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% μόνιμη
ή προσωρινή, που συνδέεται με τα άνω άκρα,
ιιι) πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων,
ιν) πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη
των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους
για γραφή,
ν) παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως
δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυ−
σορθογραφία. Όταν ο μαθητής της περίπτωσης αυτής
επιθυμεί να απαντήσει και γραπτά σε κάποια ερωτήμα−
τα, αυτά αξιολογούνται κατά τη βαθμολόγηση.
Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στο Γυμνάσιό τους συ−
νοδευόμενη από τη γνωμάτευση σύμφωνα με το ισχύον
κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας της οικεί−
ας Υγειονομικής Επιτροπής για τις περιπτώσεις ι έως
ιν, από την οποία να προκύπτει ότι η επίδοσή τους στα
μαθήματα δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί με γραπτές
εξετάσεις. Για την περίπτωση ν απαιτείται γνωμάτευση
από τα οικεία Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης
και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ−
ΔΔΥ), που λειτουργούν στις έδρες των Νομαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων και των Νομαρχιακών Διαμερισμάτων
της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Ν. 3699/2008
ή από τα πιστοποιημένα από το Υπουργείο Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Ιατροπαιδαγω−
γικά Κέντρα (ΙΠΔ), στην οποία θα αναγράφεται η ειδική
μαθησιακή δυσκολία του μαθητή, καθώς και ο χρόνος
επαναξιολόγησής του.
β) Eξετάζονται προφορικά ή γραπτά οι μαθητές με
φάσμα αυτισμού. Για τις περιπτώσεις αυτές απαιτείται
γνωμάτευση από τα οικεία ΚΕΔΔΥ, που λειτουργούν
στις έδρες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των
Νομαρχιακών Διαμερισμάτων της παραγράφου 2 του
άρθρου 12 του Ν. 3699/2008 ή τα πιστοποιημένα από το
Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ) στην οποία θα
αναγράφεται η ειδική μαθησιακή δυσκολία του μαθητή,
ο προφορικός ή ο γραπτός τρόπος εξέτασης, καθώς
και ο χρόνος επαναξιολόγησής του. Η σχετική αίτηση
υποβάλλεται στο Γυμνάσιό τους συνοδευόμενη από τη
γνωμάτευση των αναφερομένων Κέντρων.
γ) Εξετάζονται γραπτά οι μαθητές που έχουν ιδιαίτερα
σοβαρά προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι) σε ποσο−
στό 67% και πάνω και όσοι παρουσιάζουν προβλήματα
λόγου και ομιλίας (δυσαρθρία, τραυλισμός) καθώς και
προβλήματα επιληψίας, τα οποία πιστοποιούνται από
την οικεία Υγειονομική Επιτροπή ύστερα από αίτηση
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του ενδιαφερομένου. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται
στο Γυμνάσιό τους συνοδευόμενη από τη γνωμάτευση
σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποί−
ησης αναπηρίας.
δ) Ειδικά για τους μαθητές που είναι τυφλοί, σύμφω−
να με τον Ν. 958/1979 (Φ.Ε.Κ. 191 Α΄) ή έχουν ποσοστό
αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67% ή είναι
αμβλύωπες με ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους
τουλάχιστον 67% ή παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα
ακοής (κωφός, βαρήκοος), γνωματεύσεις χορηγούνται
και από τις Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες του Κέντρου
Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) και
του Εθνικού Κέντρου Κωφών εφόσον πιστοποιηθούν
από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής ως
Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες.
ε) Όταν υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των γνω−
ματεύσεων των ΚΕΔΔΥ και ΙΠΔ για τον ίδιο μαθητή,
δίδεται το δικαίωμα προσφυγής σε πενταμελή Δευ−
τεροβάθμια Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγη−
σης (ΕΔΕΑ), η οποία συγκροτείται με απόφαση του
Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. Η απόφαση
της Δευτεροβάθμιας ΕΔΕΑ είναι οριστική. Στην περί−
πτωση που υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των
γνωματεύσεων των ΚΕΔΔΥ και των ΙΠΔ για τον ίδιο
μαθητή και δεν έχει γίνει προσφυγή στην πενταμελή
Δευτεροβάθμια ΕΔΕΑ, υπερισχύει η γνωμάτευση του
ΚΕΔΔΥ. Σε περίπτωση προσφυγής στην ΕΔΕΑ η σχετική
αίτηση και η γνωμάτευση υποβάλλεται στο Διευθυντή
του οικείου Γυμνασίου το αργότερο 10 μέρες πριν την
έναρξη των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων
κάθε έτους.
στ) Τυχόν γνωματεύσεις ή διαγνωστικές εκθέσεις των
ΚΔΑΥ ή των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων, που έχουν
εκδοθεί πριν από την ισχύ της παρούσας απόφασης,
εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον μέχρι την ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής της σχετικής αίτησης
δεν έχει παρέλθει τριετία από την έκδοσή τους.
ζ) Δεν γίνονται δεκτές οι γνωματεύσεις οι οποίες ανα−
φέρουν αναπηρίες ή μαθησιακές δυσκολίες διαφορετι−
κές από εκείνες που αναγράφονται στην παράγραφο 1
του παρόντος άρθρου. Οι γνωματεύσεις των Yγειονο−
μικών Eπιτροπών, των ΚΕΔΔΥ, των Ιατροπαιδαγωγικών
Κέντρων (ΙΠΔ) εκδίδονται κατά προτεραιότητα μετά
από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου.
2. Κατά τις ολιγόλεπτες, ωριαίες δοκιμασίες των τρι−
μήνων και τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις,
οι μαθητές του άρθρου αυτού εξετάζονται (προφορικά ή
γραπτά) από τον οικείο καθηγητή ταυτόχρονα με τους
μαθητές της τάξης στην οποία ανήκουν και στα ίδια
θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.
3. Οι αιτήσεις και οι γνωματεύσεις που αναφέρονται
στο άρθρο αυτό, υποβάλλονται στο Διευθυντή του οι−
κείου Γυμνασίου το αργότερο μέχρι τις 30 Απριλίου
κάθε έτους. Σε έκτακτες και απρόβλεπτες περιπτώσεις
μπορούν να υποβάλλονται και αργότερα.
Από τη δημοσίευση της παρούσας, καταργείται κάθε
διάταξη η οποία ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο θέματα
που περιλαμβάνονται στην παρούσα απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 12 Μαρτίου 2010
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Aριθμ. 15140
(4)
Αντικατάσταση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ TOY ΥΠΟΥΡΓΕΙΟY
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
΄Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 17 του ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού
Δικαστηρίων και κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών»
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του ν. 1868/1989
και όπως τελικά αντικαταστάθηκε η παράγραφος 2 του
άρθρου 17 του ν. 1756/1988 εκ νέου με την παράγραφο
4 του άρθρου 3 του ν.2479/1997.
β) του άρθρου 25 παρ.3 περ.α του ν.2812/2000 (Α΄67).
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 ΦΕΚ Α΄/98.
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
3. Την αριθμ. 56568/28−5−2004 απόφαση του Υπουργού
Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 842/Β΄/8−6−2004).
4. Την υπ’ αριθμ. 1/2010 απόφαση της Ολομέλειας του
Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας, αποφασίζουμε:
Τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της
αντικατάστασης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρε−
σίας του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας όπως
διαμορφώθηκε με την υπ’ αριθμ. 1/2010 απόφαση της
Ολομέλειας του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας
και η οποία έχει ως εξής:
Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Καλαμάτας.
Άρθρο 1
ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
Ενόψει του αριθμού των προβλεπομένων οργανικών
θέσεων δικαστικών λειτουργών (1 Πρόεδρος και 5 Πρω−
τοδίκες), το Διοικητικό Πρωτοδικείο Καλαμάτας λει−
τουργεί ως ένα τμήμα και θα δικάζει υπό τριμελή και
μονομελή σύνθεση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
σχετικά με την καθ’ ύλην αρμοδιότητα των διοικητικών
δικαστηρίων.
Άρθρο 2
ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
1. Το Δικαστήριο με τριμελή σύνθεση συνεδριάζει κατά
κανόνα τη δεύτερη εβδομάδα κάθε μήνα, ημέρα Τε−
τάρτη και ώρα 10.00 π.μ. και με μονομελή σύνθεση την
ίδια ημέρα και ώρα 11.00 π.μ. Κατ’ εξαίρεση, για λόγους
εύρυθμης λειτουργίας του δικαστηρίου (π.χ. λόγω Εορ−
τών), ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου δύναται να ορίζει
τακτική δικάσιμο σε άλλη εβδομάδα του μήνα, πάντα
όμως την ίδια ημέρα και ώρα.
2. Το Δικαστήριο συνεδριάζει τη δεύτερη εβδομάδα
κάθε μήνα, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 π.μ. τις υποθέσεις
επί των αναστολών (διαδικασίας του Κώδικα Διοικητικής
Δικονομίας ή της ακυρωτικής διαδικασίας). Κατά τη συ−
νεδρίαση αυτή, προηγείται η εκδίκαση των υποθέσεων
της Τριμελούς συνθέσεως και ακολουθεί η εκδίκαση των
υποθέσεων της Μονομελούς συνθέσεως. Κατ’ εξαίρεση,
για λόγους εύρυθμης λειτουργίας του δικαστηρίου, ο
Πρόεδρος του Δικαστηρίου δύναται να ορίζει δικάσιμο
για τις υποθέσεις επί των αναστολών σε άλλη εβδομάδα
του μήνα, πάντα όμως την ίδια ημέρα και ώρα.

Άρθρο 3
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
Συνεδριάσεις του Δικαστηρίου, με τριμελή ή μονομελή
σύνθεση, δεν πραγματοποιούνται: α) κατά το χρονικό
διάστημα από 20 Δεκεμβρίου κάθε έτους έως τις 6
Ιανουαρίου του επομένου έτους και β) τη Μεγάλη Εβδο−
μάδα, καθώς και την εβδομάδα της Διακαινησίμου.
Άρθρο 4
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ
Το πρώτο εικοσαήμερο του μηνός Μαΐου εκάστου
δικαστικού έτους, η Ολομέλεια του Διοικητικού Πρω−
τοδικείου Καλαμάτας καταρτίζει τα τμήματα διακοπών
του δικαστηρίου μονομελούς συνθέσεως (υποθέσεις
τακτικής διαδικασίας) και τριμελούς συνθέσεως (υπο−
θέσεις διαδικασίας αναστολής εκτέλεσης) και ορίζει τις
ημέρες και 7 ώρες συνεδρίασης κάθε τμήματος και τους
δικαστές που θα υπηρετήσουν στα τμήματα αυτά.
΄Αρθρο 5
ΧΡΕΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
Κάθε δικαστής θα χρεώνεται με 20 υποθέσεις κατά
μέσο όρο το 1 μήνα και 200 κατ’ ανώτατο όριο ετησίως,
μαζί με αυτές της δικασίμου των δικαστικών διακοπών
και τις αιτήσεις αναστολής.
Άρθρο 6
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
Οι υπηρεσίες των δικαστικών λειτουργών ορίζονται ως
εξής: Την εβδομάδα της δικασίμου, η υπηρεσία διεξάγε−
ται από τον εκάστοτε Πρόεδρο Πρωτοδικών. Οι λοιπές
εβδομάδες του μήνα διεξάγονται από τους Πρωτοδίκες
του Δικαστηρίου, κατά σειρά αρχαιότητας.
Άρθρο 7
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ
Η Ολομέλεια του Δικαστηρίου συγκαλείται υποχρεω−
τικώς στις περιπτώσεις που προβλέπεται από το νόμο
(άρθρο 14 παρ. 2 και 3 του ν. 1868/1989), μεταξύ των
οποίων περιλαμβάνεται και εκείνη κατά την οποία η
σύγκληση της θα συζητηθεί με γραπτή αίτηση από το
ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των μελών που υπηρετούν
στο Δικαστήριο.
Άρθρο 8
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ
1. Η Ολομέλεια του Δικαστηρίου συγκαλείται με πράξη
του Προέδρου. Στην πράξη αυτή ορίζονται ο τόπος και
ο χρόνος της συνεδρίασης και τα θέματα με τα οποία
θα ασχοληθεί η Ολομέλεια, ενώ, όπου είναι αναγκαίο,
ορίζονται και ο δικαστής ή οι δικαστές, που θα εισηγη−
θούν σχετικά με τα θέματα αυτά.
Στην περίπτωση της σύγκλησης Ολομέλειας με γρα−
πτή αίτηση από το ένα τρίτο των μελών που υπηρετούν
στο Δικαστήριο, στην αίτηση εκτός από τα ονοματε−
πώνυμα και τις υπογραφές των μελών που ζητούν τη
σύγκληση της Ολομέλειας, αναγράφονται και τα θέματα
με τα οποία θα ασχοληθεί η Ολομέλεια.
Ο Πρόεδρος με πράξη του συγκαλεί την Ολομέλεια
μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες το πολύ από την υποβο−
λή σε αυτόν της αίτησης και ορίζει ένα δικαστή για να
εισηγηθεί σχετικά με τα προτεινόμενα θέματα.
2. Η πράξη σύγκλησης της Ολομέλειας γνωστοποιείται
πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συ−
νεδρίασης της Ολομέλειας, με ανάρτηση στα γραφεία
των δικαστών, καθώς και σύγχρονη ειδοποίηση από το
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γραμματέα του Δικαστηρίου. Για την πιο πάνω αναφε−
ρόμενη ανάρτηση και ειδοποίηση συντάσσεται σχετική
πράξη από το γραμματέα του Δικαστηρίου.
3. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται όσα ορίζονται στα
άρθρα 14 παρ. 3 του ν. 1756/1988 και 3 παρ. 5, 6 και 7
του ν. 1868/1989.
Άρθρο 9
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Ενόψει του αριθμού των προβλεπομένων οργανικών
θέσεων των υπαλλήλων της γραμματείας του Δικαστη−
ρίου (5 γραμματείς, 3 επιμελητές και 1 δακτυλογράφος),
συντρέχουν οι προϋποθέσεις διαίρεση αυτής σε τμήμα,
σύμφωνα με την 117830/1987 απόφαση των Υπουργών
Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Δικαιοσύνης, διαρθρώ−
νεται δε αυτή κατά τον ακόλουθο τρόπο:
Α) Διεύθυνση των Υπηρεσιών της Γραμματείας.
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης της Γραμματείας διευθύνει
τις υπηρεσίες της Γραμματείας, σύμφωνα με τις εντολές
του Προϊσταμένου του Δικαστηρίου, δίνει τις αναγκαίες
οδηγίες στο προσωπικό της και ασκεί όλα τα καθήκοντα
που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις (άρθρο 10 του
ν.1756/1988, ως ισχύει). Ο ίδιος μετέχει μόνον των συνε−
δριάσεων της Ολομέλειας, ασχολείται με τη δημοσίευση
των αποφάσεων, τη σύνταξη των μηνιαίων και ετήσιων
στατιστικών στοιχείων, τη σύνταξη των μισθοδοτικών
καταστάσεων, την τήρηση του μισθολογικού μητρώου,
την έκδοση των ετήσιων βεβαιώσεων για τις αποδοχές
των δικαστών και υπαλλήλων, τη σύνταξη των κατα−
στάσεων πληρωμής οδοιπορικών εξόδων, την τήρηση
και ενημέρωση των φακέλων υπηρεσιακής κατάστασης
των δικαστικών λειτουργών και υπαλλήλων της Γραμ−
ματείας, τη διαφύλαξη και συντήρηση των επίπλων και
βιβλίων του Δικαστηρίου, την αρχειοθέτηση και φύλαξη
των νομικών βιβλίων και περιοδικών του Δικαστηρίου, τη
μέριμνα για την έγκριση δαπανών προς Ί βιβλιοδέτηση
τόμων αποφάσεων κ.λπ., φυλάσσει τη σφραγίδα του
Δικαστηρίου, η. χρήση της οποίας θα γίνεται στις προ−
βλεπόμενες περιπτώσεις κάτω από την άμεση επίβλεψη
και ευθύνη του, λαμβάνει όλα τα μέτρα ασφαλείας του
δικαστικού καταστήματος, σύμφωνα και με τις οδηγίες
του Προέδρου του Δικαστηρίου.
Β) Τμήμα:
α) Πρωτοκόλλου, β) Κατάθεσης δικογράφων,
γ) Προσδιορισμού υποθέσεων, δ) Συνεδριάσεων και
ε) Καθαρογραφής αποφάσεων. Στα αντικείμενα του
τμήματος αυτού περιλαμβάνονται ιδίως: Η τήρηση του
πρωτοκόλλου αλληλογραφίας του Προϊσταμένου και
του Γραμματέα του Δικαστηρίου. Η παραλαβή των φα−
κέλων των προσφυγών, ο έλεγχος των στοιχείων αυτών
και η συμπλήρωση τους. Η παραλαβή και καταχώρηση
στα οικεία βιβλία των ασκούμενων ενώπιον του Δικα−
στηρίου ενδίκων βοηθημάτων και μέσων. Η υποβολή
στον Προϊστάμενο του Δικαστηρίου των υποθέσεων
για τον ορισμό δικασίμου και τη χρέωση αυτών στους
δικαστές. Η υποβολή των αιτήσεων αναιρέσεων με τις
σχετικές δικογραφίες στο Συμβούλιο της Επικρατείας
και η υποβολή των εφέσεων με τις σχετικές δικογραφί−
ες στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης. Η παρακολούθηση
της πορείας των υποθέσεων για τις οποίες εκδόθηκαν
προδικαστικές ή αναβλητικές αποφάσεις. Η πληροφό−
ρηση των διαδίκων για την πορεία των υποθέσεων τους.

3387

Η είσπραξη των τελών χαρτοσήμου και των πόρων
των διαφόρων ταμείων για τις παραστάσεις των δικη−
γόρων. Η αναπλήρωση του γραμματέα από υπάλληλο
του τμήματος στις συνεδριάσεις του Δικαστηρίου, η
εγγραφή των υποθέσεων στα πινάκια κατά τη δικάσιμο,
η σύνταξη και η υπογραφή των κλήσεων, η κλήτευση
των διαδίκων, η σύνταξη και ανάρτηση εκθεμάτων,
η σύνταξη και υπογραφή των πρακτικών συζητήσε−
ως, η τήρηση και ενημέρωση των βιβλίων εισηγητών,
η καθαρογραφή των αποφάσεων και των εγγράφων
αλληλογραφίας του Δικαστηρίου, η παραλαβή μετά
τη θεώρηση των πρωτοτύπων των αποφάσεων από
τον Εισηγητή ή Πρόεδρο, η διόρθωση και η υπογραφή
των αντιγράφων και η παράδοση στους επιμελητές
με εντολή για κοινοποίηση στους διαδίκους και γενικά
κάθε άλλη ενέργεια τη διεξαγωγή της υπηρεσίας.
Αποφασίστηκε στην Καλαμάτα στις 13−1−2010.
Ο Πρόεδρος
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕΠΠΑΣ
Η Γραμματέας
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Δικαστές
ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΑΛΑΦΑΤΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΡΗΣΤΑΤΟΥ
ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ ΡΟΥΒΕΛΛΑ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Μαρτίου 2010
Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΙΝΑΣ
F
Aριθμ. οικ. 21312
(5)
Τροποποίηση Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του
Πρωτοδικείου Ηρακλείου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ TOY ΥΠΟΥΡΓΕΙΟY
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
΄Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 17 του ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού
Δικαστηρίων και κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών»
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του ν. 1868/1989
και όπως τελικά αντικαταστάθηκε η παράγραφος 2 του
άρθρου 17 του ν. 1756/1988 εκ νέου με την παράγραφο
4 του άρθρου 3 του ν.2479/1997,
β) του άρθρου 25 παρ.3 περ.α του ν.2812/2000 (Α΄67),
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 (ΦΕΚ Α΄/98).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
3. Την αριθμ. 56568/28−5−2004 απόφαση του Υπουργού
Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 842/Β΄/8−6−2004).
4. Την υπ’ αριθμ. 1/2010 απόφαση της Ολομέλειας του
Πρωτοδικείου Ηρακλείου, αποφασίζουμε:
Τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της
τροποποίησης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
του Πρωτοδικείου Ηρακλείου όπως διαμορφώθηκε με
την υπ’ αριθμ. 1/2010 απόφαση της Ολομέλειας του Πρω−
τοδικείου Ηρακλείου και η οποία έχει ως εξής:
Αποφασίζει την άμεση αναβολή στην α συζήτηση συ−
ναινετικού μετά την πάροδο εξαμήνου, με την έκδοση
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και μόνο του πρακτικού συνεδρίασης του Δικαστηρίου,
όπου θα αναγράφεται η αυτοπρόσωπη δήλωση των
διαδίκων ή η όμοια δήλωση μέσω του πληρεξουσίου
τους δικηγόρου βάσει του προσκομιζόμενου ειδικού
πληρεξουσίου, χωρίς να χρειάζεται η έκδοση απόφα−
σης καθώς και το γεγονός ότι το Δικαστήριο αναβάλλει
τη συζήτηση μετά την πάροδο εξαμήνου, σε σημερινή
δικάσιμο. Η ρύθμιση δε αυτή έχει άμεση εφαρμογή από
τη δικάσιμο της 24−2−2010. Η εκδίκαση της δε, θα γίνε−
ται ημέρα Παρασκευή μαζί με τις Διατροφές αμέσως
μετά την προεκφώνησή τους και θα προσδιορίζονται
ανά δικάσιμο τριάντα πέντε(35) αρχής γενομένης από
Μάρτιο και κατ’εξαίρεση για το μήνα Μάρτιο του 2010,
ορίζονται οι δικάσιμοι 5−3−2010 και 12−3−2010.
Αποφασίζει την αύξηση του αριθμού των προσδιο−
ριζόμενων ανά δικάσιμο υποθέσεων άνευ πινακίου σε
δώδεκα (12) από οκτώ (8), ρύθμιση που θα έχει άμεση
εφαρμογή.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στο Ηρά−
κλειο στις 29 Ιανουαρίου 2010.
Η Πρόεδρος

Η Εισηγήτρια

ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΧΙΛΙΟΥ

ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΠΙΤΣΑΚΑΚΗ

Η Γραμματέας
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗ
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Μαρτίου 2010
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΙΝΑΣ
F
Αριθμ. 2122/01/2010
(6)
Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 47
«Τροποποίηση διάταξης του αριθμ. 18 Γενικού Κα−
νονισμού Λιμένα».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 156 του ν.δ. 187/1973 (ΦΕΚ
261 Α΄) με το οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Δημοσίου Ναυ−
τικού Δικαίου (Κ.Δ.Ν.Δ.), όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 10 του ν. 1940/1991 «Μονάδα Ειδικών Αποστολών
Λιμενικού Σώματος (ΜΕΑ/ΛΣ) και άλλες διατάξεις περί
αυτού» (ΦΕΚ 40 Α1).
2. Το Γενικό Κανονισμό Λιμένων αριθμ. 47 που εκδό−
θηκε από τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος με τις
διατάξεις του οποίου ρυθμίζονται θέματα που αφορούν
στην εύρυθμη λειτουργία των λιμένων της χώρας.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 Α΄).
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουρ−
γείου του Πολίτη και καθορισμός αρμοδιοτήτων του»
(ΦΕΚ 213 Α1).
5. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 4 και 5 του Π.Δ. 189/2009
«Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των
Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α΄).
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
α) Εγκρίνουμε τον παρακάτω Γενικό Κανονισμό Λιμέ−
νων με αριθ. 47.
ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΑΡΙΘ. 47
«Τροποποίηση διάταξης του αριθμ. 18
Γενικού Κανονισμού Λιμένα»
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 156 του ν.δ. 187/1973 (Φ.Ε.Κ.
261 Α) με το οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Δημοσίου Ναυ−
τικού Δικαίου (Κ.Δ.Ν.Δ.), όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 10 του ν. 1940/1991 «Μονάδα Ειδικών Αποστολών
Λιμενικού Σώματος (ΜΕΑ/ΛΣ) και άλλες διατάξεις περί
αυτού» (ΦΕΚ 40 Α΄).
2. Τις διατάξεις του ν.δ. 444/1970 «Περί αρμοδιοτήτων
Λιμενικού Σώματος και σχέσεων προς τας αρμοδιότητας
των Σωμάτων Ασφαλείας» (ΦΕΚ 39 Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 Α΄).
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουρ−
γείου του Πολίτη και καθορισμός αρμοδιοτήτων του»
(ΦΕΚ 213 Α΄).
5. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 4 και 5 του Π.Δ. 189/2009
«Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των
Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α΄).
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του Κανονισμού
αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, εκδίδουμε τον ακόλουθο Γενικό Κα−
νονισμό Λιμένων:
Άρθρο 1
Όρια ισχύος
Ο παρών Γενικός Κανονισμός ισχύει στους λιμένες,
στους όρμους και στη θαλάσσια έκταση της περιοχής
δικαιοδοσίας κάθε λιμενικής Αρχής της χώρας.
Άρθρο 2
Τροποποίηση διάταξης άρθρου 12 του αριθμ. 18 Γ.Κ.Λ.
(ΦΕΚ 12 Β/99) όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει
με τους αριθμ. 25 (ΦΕΚ 219 Β/01), 29 (ΦΕΚ 58 Β/02) και
40 (ΦΕΚ 1010 Β/05) όμοιους.
Το εδάφιο (ζ) της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του
αριθμ. 18 Γ.Κ.Λ. αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«ζ. Η διάθεση στην πλώρη και στην πρύμνη του δεξα−
μενόπλοιου, έτοιμων προς χρήση, κατάλληλων ρυμουλ−
κίων για τη ρυμούλκηση του, αν παραστεί ανάγκη».
Άρθρο 3
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Κανονισμού,
παύει να εφαρμόζεται κάθε διάταξη ή ρύθμιση που είναι
αντίθετη με τις διατάξεις του.
Πειραιάς, 10 Δεκεμβρίου 2009
Ο Αντιναύαρχος Λ.Σ.
ΑΘ. ΜΠΟΥΣΙΟΣ
ΑΡΧΗΓΟΣ
β) Η εφαρμογή του Κανονισμού αυτού, αρχίζει από
την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 2 Μαρτίου 2010
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Aριθμ. 6806/3551
Τροποποίηση Απόφασης − Θέματα Ελληνικής
Ιθαγένειας και Στεγαστικών Δανείων.

(7)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
΄Εχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 51/87 (ΦΕΚ 26/τ.Α./6.3.87) «Καθορισμός της
Χώρας για το σχεδιασμό, προγραμματισμό και συντο−
νισμό της Περιφερειακής ανάπτυξης».
2. Το Ν.1622/86 (ΦΕΚ 92/τ.Α/14.7.86) «Τοπική Αυτοδιοί−
κηση Περιφερειακή Ανάπτυξη και Δημοκρατικός Προ−
γραμματισμός».
3. Το Ν.1832/89 (ΦΕΚ 54/τ.Α/17.2.89) «Τροποποίηση και
συμπλήρωση της νομοθεσίας για την Τοπική Αυτοδιοί−
κηση την αποκέντρωση και άλλες διατάξεις».
4. Το Ν.2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.Α./30.5.97) «Διοίκηση, ορ−
γάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων
για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις, όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα».
5. Το Ν. 2539/97 (ΦΕΚ 244/τ.Α/4.12.97) «Συγκρότηση
Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
6. Το Ν. 2647/98 (ΦΕΚ 237/τ.Α/22.10.98) «Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση
και άλλες διατάξεις».
7. Το Ν. 2910/2001 (ΦΕΚ 91/τ.Α/2.5.2001) «Είσοδος και
παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια, κτήση
της Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με−
ταγενέστερα.
8. Τον Ν. 2790/2000 (ΦΕΚ 24/τ.Α/16.2.2000) «Αποκα−
τάσταση Παλλινοστούντων Ομογενών από την τέως
Σοβιετική Ενωση και άλλες διατάξεις».
9. Τις 4539/30.3.2002, 3460/5.3.2001, 8274/1.6.2001 και
20007/28.12.2001 αποφάσεις μας.
10. Το Π.Δ. 64/2002 (ΦΕΚ 52/τ.Α/19.3.2002) «Σύσταση
Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης Περιφέρειας Πελοποννήσου».
11. Την 4823/25.9.2002 απόφασή μας (ΦΕΚ 1499/
τ.Β/29.11.2002) «Λειτουργία και στελέχωση Δ/νσης Αστι−
κής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
Περιφέρειας Πελοποννήσου», όπως τροποποιήθηκε με
τις 16040/13.1.2002 (ΦΕΚ 58/ τ.B/24.1.2003), 6601/15.5.2003
(ΦΕΚ 643/τ.Β/23.5.2003), 15507/7−11−2003 (ΦΕΚ 1759/τ.Β/
27.11.2003) και 982/25−1−2005 (ΦΕΚ 143/τ.Β/7−2−2005) «Τρο−
ποποίηση Απόφασης – Θέματα Ελληνικών Ιθαγένειας
και Στεγαστικών Δανείων», την αριθμ. 16008/10−10−2005
(ΦΕΚ 1471/τ.Β/25−10−2005), αριθμ, οικ. 19695/4389/22.4.2008
(ΦΕΚ 873/τ.Β/13−5−2008) και την 30657/16286/7−10−2009
(ΦΕΚ 2249/τ.Β/20−10−2009) όμοιες.
12. Την αριθμ. 8324/24−5−2004 (ΦΕΚ 818/τ.Β/2−6−2004)
απόφασή μας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων και ασκή−
σεως αυτών κατ’ εντολή μας, όπως τροποποιήθηκε
και συμπληρώθηκε με την 709/20/1/2005 (ΦΕΚ 144/
τ.Β/7.2.2005 απόφασή μας, όπως αυτή τροποποιήθη−
κε με τις αριθμ.3250/8−3−2005 (ΦΕΚ 356/τ.Β/21−3−2005),
6244/22.4.2005 (ΦΕΚ 612/τ.Β/10−5−2005), 98/3−1−2007
(ΦΕΚ 10/τ.Β/12−1−2007) και 10399/2−7−2007 (ΦΕΚ 1287/
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τ.Β/23.7.2007) όμοιες, την αριθμ.974/23−1−2005 (ΦΕΚ 132/
τ.Β/3−2−2005 όπως αυτή συμπληρώθηκε με την αριθμ
13780/24−8−2007 (ΦΕΚ 1761/τ.Β/4−9−2007), την αριθμ.
17310/18−10−2007 απόφασή μας (ΦΕΚ 2118/τ.Β/31−10−2007),
την αριθμ. 20683/4−12−2007 (ΦΕΚ 142/τ.Β/30−1−2008) και
την αριθμ. οικ. 7408/3843/8−3−2010 (ΦΕΚ ……..) όμοια.
13. Το Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/τ.Α/23−2−2007) «Ειδικές
ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοι−
πών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και ειδικώτερα
τα άρθρα 17 παρ. 6 και 18 παρ. 6.
14. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του Κρατικού προϋπολογισμού.
15. Το Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α/9−2−2007) «Κύρωση του
Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων, Πολιτικών, Δημοτικών
υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ».
16. Την αριθμ. ΕΜΠ 370 ΕΜΠ/7−9−2009 απόφασή μας.
17. Το αριθμ. οικ. 2628/26−2−2010 έγγραφο του Τμήμα−
τος Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανά−
στευσης Νομού Μεσσηνίας, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την αριθμ. 4823/25.9.2002 (ΦΕΚ 1499/
τ.Β/29.11.2002) απόφασή μας, όπως αυτή τροποποιήθηκε
με τις 16040/13.1.2003 (ΦΕΚ 58/τ.Β/24.1.2003), 6601/15.5.2003
(ΦΕΚ 643/τ.Β/23.5.2003) και 15507/7−11−2003 (ΦΕΚ 1759/
τ.Β/27−11−2003) και 982/25−1−2005 (ΦΕΚ 143/τ.Β/7−2−2005)
«Τροποποίηση Απόφασης – Θέματα Ελληνικής Ιθαγένει−
ας και Στεγαστικών Δανείων» όμοιες, ως προς τα θέμα−
τα Ελληνικής Ιθαγένειας και στεγαστικών δανείων σε
παλιννοστούντες Ομογενείς τ.Σοβιετικής Ενωσης, την
αριθμ. 16008/10−10−2005 (ΦΕΚ 1471/τ.Β/25−10−2005), την
αριθμ. οικ. 19695/4389/22−4−2008 (ΦΕΚ 873/τ.Β/13−5−2008)
και την 30657/16286/7−10−2009 (ΦΕΚ 2249/τ.Β/20−10−2009)
όμοιες, ως κάτωθι:
Προστίθεται:
15. Κωστίκου Θεοδώρα του Ιωάννη, κλάδου ΤΕ Διοι−
κητικού−Λογιστικού, με Γ΄ βαθμό, υπάλληλος του Τμή−
ματος Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετα−
νάστευσης Ν. Μεσσηνίας ως χειρίστρια−εισηγήτρια σε
θέματα Ελληνικής Ιθαγένειας και πολιτογράφησης Ν.
Μεσσηνίας.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 4823/25.9.2002 (ΦΕΚ
1499/τ.Β/29.11.2002) απόφασή μας με τις τροποποιήσεις
και συμπληρώσεις που επήλθαν μεταγενέστερα με τις
16040/13.1.2003 (ΦΕΚ 58/ τ.B/24.1.2003), 6601/15.5.2003
(ΦΕΚ 643/τ.Β/23.5.2003), 15507/7−11−2005 (ΦΕΚ 1759/τ.Β/
27−11−2003), 982/25−1−2005 (ΦΕΚ 143/τ.Β/7−2−2005),
16008/10−10−2005 (ΦΕΚ 1471/τ.Β/25−10−2005), την αριθμ.
οικ. 19695/ 4389/22−4−2008 (ΦΕΚ 873/τ.Β/13−5−2008) και
την αριθμ. 30657/16286/7−10−2009 όμοιες με επιφυλάξεις
που έχουν να κάνουν με καθήκοντα υπαλλήλων που
έχουν καταργηθεί με νεώτερες αποφάσεις μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Τρίπολη, 11 Μαρτίου 2010
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

3390

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

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

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

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

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

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

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

−

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

−

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

30 €

−

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

100 €

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

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Α΄

225 €

190 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Δωρεάν

Β΄

320 €

225 €

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

2.250 €

645 €

Γ΄

65 €

Δωρεάν

Δ.Δ.Σ.

225 €

95 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Δωρεάν

Α.Σ.Ε.Π.

70€

Δωρεάν

Δ΄

160 €

80 €

Ο.Π.Κ.

−

Δωρεάν

Α.Α.Π.

160 €

80 €

Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.

−

450 €

Ε.Β.Ι.

65 €

33 €

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

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

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*02002761603100008*

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

