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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 08/ΔΤΑ/23283 (1)
Έγκριση πρόσληψης επτά (7) ατόμων με σύμβαση μί−

σθωσης έργου στο ΚΑΠΗ του Δήμου Κρωπίας.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνω−

ση, Στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Συμ−
βάσεις μίσθωσης έργου»

3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 3260/2004 
«Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων 
δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 151/Α/6.8.2004)

4. Την από 20.6.2008 Βεβαίωση της δικηγόρου Παρα−
σκευής Δ. Λάμπρου, σύμφωνα με την οποία οι αιτούμε−
νες συμβάσεις αποτελούν γνήσιες συμβάσεις έργου και 
δεν υποκρύπτουν συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας

5. Την υπ’ αριθμ. 08/ΔΤΑ/11588/7.7.2008 εισηγητική έκ−
θεση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής.

6. Το υπ’ αριθμ. οικ. 75123/4.12.2008 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ 
με το οποίο μας γνωστοποίησε την υπ’ αριθμ.ΔΙΠΠ/
Φ.ΕΓΚΡ.1/426/22308/27.10.2008 απόφαση της Επιτροπής 
του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/27.12.2006 και την υπ’ 
αριθμ. 67734/4.12.2008 απόφαση κατανομής του Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, σχετικά με την έγκριση συμβά−
σεων μίσθωσης έργου για τους Πρωτοβάθμιους ΟΤΑ 
της Περιφέρειάς μας, αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε την πρόσληψη επτά (7) ατόμων με σύμβα−
ση μίσθωσης έργου, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους, 
και με τις ειδικότητες, όπως αναφέρονται κατωτέρω και 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα και οριζόμενα στην υπ’ 
αριθμ. 26/2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του ΚΑΠΗ Δήμου Κρωπίας και συγκεκριμένα:

• (2) Καθαρίστριες, με έργο την καθαριότητα των 
εγκαταστάσεων του ΚΑΠΗ και του φυσικοθεραπευτη−
ρίου, με αμοιβή 12.000,00 ευρώ ανά άτομο.

• (1) Κοινωνική Λειτουργός, με έργο την αντιμετώπιση 
τυχόν ψυχολογικών ατόμων ή οικογενειακών προβλη−
μάτων καθώς και τον συντονισμό όλων των προγραμ−
μάτων, με συνολική αμοιβή 12.000,00 ευρώ

• (1) Νοσηλευτής, με έργο την παροχή νοσηλευτικής 
φροντίδας των μελών, με συνολική αμοιβή 12.000,00 
ευρώ

• (2) Οικογενειακοί βοηθοί με έργο την παροχή υπη−
ρεσιών των μελών σε περίπτωση που μένουν μόνοι και 
έχουν ανάγκη Βοήθειας, με αμοιβή 12.000,00 ευρώ ανά 
άτομο.

• (1) Φυσιοθεραπευτής, με έργο την εφαρμογή προ−
γραμμάτων Φ/θ, με αμοιβή 12.000,00 ευρώ.

Τα ανωτέρω έργα σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση 
του ΚΑΠΗ και την σχετική νομική γνωμοδότηση δεν 
ανάγονται στον συνήθη κύκλο καθηκόντων των υπαλ−
λήλων του Νομικού Προσώπου και δεν υποκρύπτουν 
πάγια εξαρτημένη εργασία.

Η δαπάνη για την σύναψη των ανωτέρω συμβάσεων 
μίσθωσης έργου θα καλυφθούν από τον Κωδικό Κ.Α. 
10−6041.006 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Νο−
μικού Προσώπου.

Ως τόπος εκτέλεσης των ανωτέρω έργων ορίζεται η 
έδρα του ΚΑΠΗ, το οποίο έχει και την ευθύνη της πα−
ρακολούθησης, εκτέλεσης και παραλαβής των έργων.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Γέρακας, 23 Δεκεμβρίου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

F
    Αριθμ. 08/ΔΤΑ/132 (2)
Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 08/ΔΤΑ/οικ.21134/18.11.2008 από−

φασης του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής, σχετικά με την 
έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση έργου 
στο ΚΑΠΗ Δήμου Παιανίας, ως προς την αντικατά−
σταση μίας συμβάσεως μίσθωσης έργου σύμφωνα με 
την υπ’ αριθμ. 34/2008 απόφαση του Δ.Σ. του ΚΑΠΗ 
Δήμου Παιανίας.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνω−

ση, Στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Συμ−
βάσεις μίσθωσης έργου»

3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 3260/2004 
«Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων 
δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 151/Α/6.8.2004)

4. Την από 28.11.2008 βεβαίωση της Δικηγόρου Μηλιώνη 
Γεωργίας, σύμφωνα με την οποία, η αιτούμενη σύμβαση 
μίσθωσης έργου αποτελεί γνήσια σύμβαση έργου και 
δεν υποκρύπτει σύμβαση εξαρτημένης εργασίας

5. Την υπ’ αριθμ. 08/ΔΤΑ/11675/2.7.2008 εισηγητική έκ−
θεση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής.

6. Το υπ’ αριθμ. 41/3.9.2008 έγγραφο του Προέδρου του 
ΚΑΠΗ Δήμου Παιανίας που μας διαβιβάζει την υπ’ αριθμ. 
28/2008 απόφαση Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου

7. Το υπ’ αριθμ. οικ. 70197/12.11.2008 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ 
με το οποίο μας γνωστοποίησε την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/
Φ.ΕΓΚΡ.1/427/21507/27.10.2008 απόφαση της Επιτροπής 
του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/27.12.2006 και την υπ’ 
αριθμ. 67327/12.11.2008 απόφαση κατανομής του Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, σχετικά με την έγκριση συμβά−
σεων μίσθωσης έργου για τους Πρωτοβάθμιους ΟΤΑ 
της Περιφέρειάς μας.

8. Την υπ’ αριθμ. οικ. 21134/18.11.2008 απόφαση του Γ.Γ. 
Περιφέρειας Αττικής σχετικά με την έγκριση εννέα (9) 
ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου στο ΚΑΠΗ Δήμου 
Παιανίας.

9. Την υπ’ αριθμ. 34/2008 απόφαση του Δ.Σ. του ΚΑΠΗ 
Δήμου Παιανίας αναφορικά με την ορθή επανάληψη της 
υπ’ αριθμ. 28/2008 απόφασης ως προς την αλλαγή ειδι−
κότητας μίας εγκεκριμένης σύμβασης μίσθωσης έργου 
και συγκεκριμένα μίας θέσης ΔΕ Βοηθού Νοσοκόμου 
αντί μίας θέσης (1) TE Νοσηλευτή

10. Το υπ’ αριθμ. 75745/23.12.2008 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 
σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. οικ.70197/12.11.2008 εγγρά−
φου του ΥΠ.ΕΣ με το οποίο μας γνωστοποίησε την υπ’ 
αριθμ.ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/427/21507/27.10.2008 απόφαση της 
Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/27.12.2006 
και την υπ’ αριθμ. 67327/12.11.2008 απόφαση κατανομής 
του Υφυπουργού Εσωτερικών, σχετικά με την έγκριση 
συμβάσεων μίσθωσης έργου για τους Πρωτοβάθμιους 
ΟΤΑ της Περιφέρειας μας, σχετικά με τη διόρθωση του 
πίνακα των εγκεκριμένων συμβάσεων μίσθωσης έργου 

για το ΚΑΠΗ Δήμου Παιανίας και συγκεκριμένα: Αντί 
ενός (1) TE Νοσηλευτή που είχε εγκριθεί, χορηγείται 
η έγκριση ενός (1) ΔΕ Βοηθού Νοσοκόμου, αποφασί−
ζουμε: 

Διορθώνουμε την υπ’ αριθμ. οικ. 21134/18.11.2008 από−
φαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής, σχετικά με την πρό−
σληψη εννέα (9) ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου 
στο ΚΑΠΗ Δήμου Παιανίας, ως προς την αντικατάσταση 
μίας συμβάσεως μίσθωσης έργου, σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. 34/2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του ΚΑΠΗ Δήμου Παιανίας και την ανωτέρω σχετική 
απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. και συγκεκριμένα:

− Αντί μίας θέσης (1) TE Νοσηλευτή, στην έγκριση 
μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ενός (1) ΔΕ Βοηθού 
Νοσοκόμου, χρονικής διάρκειας ενός έτους, με έργο 
την εξυπηρέτηση των ηλικιωμένων του ΚΑΠΗ και την 
υποστήριξη εργασιών του εξειδικευμένου ιατρικού προ−
σωπικού, με αμοιβή 18.000,00 ευρώ

Το ανωτέρω έργο, σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση 
του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου και την σχετική νομική 
γνωμοδότηση, δεν ανάγεται στον συνήθη κύκλο καθη−
κόντων των υπαλλήλων του Νομικού Προσώπου και δεν 
υποκρύπτει πάγια εξαρτημένη εργασία.

Η δαπάνη για την σύναψη της ανωτέρω συμβάσε−
ως μίσθωσης έργου θα καλυφθεί από τους κωδικούς 
Κ.Α. 00−6117.012, 00−6117.013, 00−6117.014,00−6117.015, 00−
6117.016, 00−6117.017, 00−6117.18, 00−6117.019, 00−6117.010, 
00−6117.011 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Νο−
μικού Προσώπου.

Ως τόπος εκτέλεσης του ανωτέρω έργου ορίζεται 
η έδρα του Νομικού Προσώπου, το οποίο έχει και την 
ευθύνη της παρακολούθησης, εκτέλεσης και παραλαβής 
του έργου.

Κατά τα λοιπά ισχύει όπως έχει η αρχική απόφαση 
του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Γέρακας, 5 Ιανουαρίου 2009

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

F
    Αριθμ. 9485 (3)
Προσδιορισμός αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνο−

μίας του Δήμου Κατερίνης.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 13 του ν. 2503/1997 

(ΦΕΚ 107/Α), «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περι−
φέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
σήμερα.

2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3731/2008 
(ΦΕΚ 263/Α΄/23.12.2008) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής 
αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότη−
τας Υπουργείου Εσωτερικών».

3. Το υπ’ αριθμ. 52108/19.12.2008 έγγραφο του Δήμου 
Κατερίνης.

4. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
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προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του Δήμου Κα−
τερίνης, διαπιστώνουμε:

Στο Δήμο Κατερίνης υπηρετούσαν κατά το χρόνο 
δημοσίευσης του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α), ήτοι στις 
23.12.2008, τριάντα επτά (37) δημοτικοί αστυνομικοί και 
ως εκ τούτου η Δημοτική Αστυνομία του Δήμου αυτού, 
ασκεί τις αρμοδιότητες της παραγράφου 3, περ. β) του 
άρθρου 1 του ιδίου ως άνω νόμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κατερίνη, 30 Δεκεμβρίου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ

F
    Αριθμ. οικ. 6330 (4)
Καθιέρωση υπερωριακής με αμοιβή εργασίας υπαλλή−

λων Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Άρτας κατά το Α΄ 
εξάμηνο 2009.

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
i.  του άρθρου 16 ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297Α) «Μισθολο−

γικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων δημοσίου 
Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και άλλες συναφείς διατάξεις».

ii. Της παρ. 7 άρθρο 25 ν. 2738/1999 «Συλλογικές Δια−
πραγματεύσεις στην Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις 
συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις 
(ΦΕΚ 180Α)».

iii. Του άρθρου 62 π.δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης».

2. Την υπ’ αριθμ. 2/72757/0022/31.12.2003 εγκύκλιο του 
Γ.Λ.Κ. «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατά−
ξεων του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297Α)».

3. Τις ειδικές έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που πα−
ρουσιάζονται στις Υπηρεσίες της Ν.Α. Άρτας για την 
αντιμετώπιση των οποίων θα απασχοληθεί πέρα του 
κανονικού ωραρίου με απογευματινή εργασία πέραν 
της υποχρεωτικής:

i. Το προσωπικό των Υπηρεσιών Υποστήριξης Νομάρχη 
και Συλλογικών Νομαρχιακών Οργάνων, ήτοι οι οδηγοί 
Νομάρχη και Αντινομαρχών, οι υπάλληλοι του Γραφεί−
ου Νομάρχη, ο Προϊστάμενος Δ/νσης Σχεδιασμού και 
Προγραμματισμού, ο Προϊστάμενος και ο υπάλληλος 
του τμήματος ΠΣΕΑ.

ii. Οι Προϊστάμενοι και οι υπάλληλοι Δ/νσεων και 
Τμημάτων που ορίζονται ως εισηγητές στα συλλογικά 
όργανα ή καλούνται σε έκτακτες περιπτώσεις για απο−
γευματινή εργασία−συνεργασία με τον Νομάρχη.

iii. Το προσωπικό καθαριότητας για τις ανάγκες 
των Υπηρεσιών της Πολεοδομίας, Τοπογραφικής και 
ΚΤΕΟ.

iv. Το προσωπικό κλητήρων για την επίδοση προσκλή−
σεων σύγκλησης συλλογικών οργάνων.

v. Το προσωπικό της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσι−
ών, Τμήμα Μισθοδοσίας για την εκτύπωση και ταξινό−
μηση Μισθολογικών Μητρώων παρελθόντων ετών και 
την έκδοση εκκαθαριστικών, Τμήμα Προϋπολογισμού 
και Διαχείρισης− Τμήμα Προμηθειών και Οικονομικής 
Μέριμνας για να ολοκληρωθεί η διαδικασία μετάπτω−
σης από το υφιστάμενο σε νέο πρόγραμμα Λογιστικής 
Διαχείρισης.

vi. Το προσωπικό εποπτών Υγείας για απογευματινούς 
ελέγχους καταστημάτων.

vii. Το προσωπικό των Διοικητικών Υπηρεσιών για την 
καταχώρηση στοιχείων προσωπικού προκειμένου να 
καταστεί δυνατή η επιλογή Πρ/νων με το άρθρο 85 του 
Υπαλ. Κώδικα.

viii. Το προσωπικό της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης 
για την απασχόληση του στο πρόγραμμα που εντάχθηκε 
στο μέτρο 2.1 “Επενδύσεις στην εμπορία και μεταποίηση 
αγροτικών προϊόντων” και στο Ο.Σ. έτους 2009. 

4. Το γεγονός ότι το ύψος της προκαλούμενης δαπά−
νης ανέρχεται στο ποσό των 30.000,00 € και θα αντι−
μετωπιστεί από πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες 
στον Προϋπολογισμό της Ν.Α. Άρτας και στον ΚΑΕ 0511, 
αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας 
απογευματινής, πέρα του κανονικού ωραρίου για το Α’ 
εξάμηνο έτους 2009 ως κατωτέρω:

Αριθμός υπαλλήλων ΩΡΕΣ Υπερωριακή 
απογευματινή εργασία

60 5000
Η ονομαστική κατανομή θα γίνει με νεότερες απο−

φάσεις.
Η ισχύς της απόφασης αρχίζει ένα (1) μήνα πριν τη 

δημοσίευση της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αρτα, 31 Δεκεμβρίου 2008

Ο Νομάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

F
    Αριθμ. 6 (5)

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντινομάρχες.

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3200/1955, του άρθρου 16α παρ. 3 

και του άρθρου 62 του π.δ/τος 30/1996.
2. Τον Εσωτερικό Οργανισμό Οργάνωσης και Λειτουρ−

γίας της Ν.Α Πρέβεζας (ΦΕΚ 1888/Β΄/2004), όπως τρο−
ποποιήθηκε μεταγενέστερα.

3. Την υπ’ αριθμ. 336/2003 Γνωμοδότηση του Νομικού 
Συμβουλίου του κράτους, η οποία έγινε δεκτή από τον 
Υφυπουργό Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης.

4. Την υπ’ αριθμ. 5/2.1.2009 απόφασή μας με την οποία 
ορίστηκαν οι Αντινομάρχες της Ν.Α Πρέβεζας.

5. Την ανάγκη εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας 
των Υπηρεσιών της Ν.Α. Πρέβεζας, αποφασίζουμε: 

Α. Μεταβιβάζουμε στον Αντινομάρχη Θεόδωρο Βέργο 
όλες τις αρμοδιότητες μας για θέματα των Διευθύν−
σεων:

1. Γεωργικής Ανάπτυξης, 2. Κτηνιατρικής, 3. Εγγείων 
Βελτιώσεων και Πολιτικής Γης. 4. Αλιείας και 5. Πολιτι−
σμού −Τουρισμού − Αθλητισμού και Νεότητας, ΕΚΤΟΣ 
από τις αρμοδιότητες που με προγενέστερες αποφά−
σεις μας, έχουμε αναθέσει στους Διευθυντές των ανω−
τέρω Υπηρεσιών.

Β. Μεταβιβάζουμε στον Αντινομάρχη Χρήστο Αρβανίτη 
όλες τις αρμοδιότητες μας για θέματα των Διευθύν−
σεων:
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1. Τεχνικών Υπηρεσιών 2. Εμπορίου 3. Δημόσιας Υγείας 
και 4. του Τμήματος Κίνησης Αυτοκινήτων και Μηχα−
νημάτων Έργων, ΕΚΤΟΣ από τις αρμοδιότητες που με 
προγενέστερες αποφάσεις μας, έχουμε αναθέσει στους 
Διευθυντές των ανωτέρω Υπηρεσιών.

Γ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντι−
νομαρχών, οι μεταβιβαζόμενες με την παρούσα από−
φασή μας αρμοδιότητες τους, θα ασκούνται από το 
Νομάρχη.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ενός ή όλων των 
προϊσταμένων των ανωτέρω αναφερομένων οργανικών 
μονάδων και των νομίμων αναπληρωτών τους, οι αρμο−
διότητες θα ασκούνται από τον αρμόδιο Αντινομάρχη.

Δ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Νομάρχη 
ασκεί καθήκοντα Αναπληρωτή Νομάρχη, ο Αντινομάρ−
χης Θεόδωρος Βέργος.

Με την ανωτέρω απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη 
εις βάρος του Προϋπολογισμού τη Ν.Α. Πρέβεζας.

Κάθε προηγούμενη απόφαση μας που ρυθμίζει το 
ανωτέρω θέμα καταργείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πρέβεζα, 2 Ιανουαρίου 2009

Ο Νομάρχης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

F
    Αριθμ. 3904 (6)
Αναπροσαρμογές και τροποποιήσεις του Κανονισμού και 

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

  ΤO ΔIOIKHTIKO ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.
Στην 254η Συνεδρίαση

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

«Μετατροπή του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς και 
Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης σε ανώνυμες εται−
ρίες» (ΦΕΚ 40/Α/1.3.1999), όπως συμπληρώθηκαν με 
τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του 
ν. 3153/2003 «Ναυτική επαγγελματική εκπαίδευση, κα−
τάρτιση και επιμόρφωση και ρύθμιση άλλων θεμάτων 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» 
(ΦΕΚ 153/Α/19.6.2003).

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

γ) Την υπ’ αριθμ. ΟΛΘ ΑΕ 10874/11.12.2008 υπηρεσιακή 
πρόταση.

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

Α. Εγκρίνει τις αναπροσαρμογές του Κανονισμού και 
Τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., οι οποί−
ες έχουν ως εξής:

1. Οι τιμές των Τιμολογίων αριθμός 5 και 6 του άρ−
θρου 15, των παραγράφων 1.1 και 2.1 του άρθρου 18, της 
παραγράφου 5 του 5ου Τιμολογίου Προσαρτημάτων και 

της παραγράφου 4 του 9ου Τιμολογίου Προσαρτημάτων, 
που αφορούν το ΣΕΜΠΟ, αυξάνονται κατά 2,5%.

2. Οι τιμές των παραγράφων 2.2, 3 και 4 του 4ου Ει−
δικού Τιμολογίου (Ειδικών τελών διέλευσης δια των 
προκυμαίων, οχημάτων πάσης φύσεως και επιβατών), 
του 1ου Τιμολογίου των Προσαρτημάτων (Δικαιωμάτων 
προσόρμισης, παραβολής, ελλιμενισμού, αγκυροβολι−
άς, παροπλισμού και επί ναυαγίων), της παραγράφου 3 
του 4ου Τιμολογίου των Προσαρτημάτων (Δικαιωμάτων 
τηλεφωνικής σύνδεσης και δικτυακών υπηρεσιών), του 
10ου Τιμολογίου των Προσαρτημάτων (Δικαιωμάτων 
παραχώρησης χρήσης χώρων σε τρίτους) και του 2ου 
Τιμολογίου του Παραρτήματος (Δικαιωμάτων χρήσης 
των σταθμών IX αυτοκινήτων και παραχώρησης χρήσης 
χώρων σε τρίτους), αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με 
τον τρόπο που αναγράφεται στα Τιμολόγια αυτά.

3. Οι λοιπές τιμές του Κανονισμού και Τιμολογίων 
Παροχής Υπηρεσιών της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. παραμένουν αμε−
τάβλητες, ήτοι με μηδενική αύξηση.

Β. Εγκρίνει τις ακόλουθες τροποποιήσεις του Κανο−
νισμού και Τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών της Ο.Λ.Θ. 
Α.Ε.:

Άρθρο 3
Αντικατάσταση της §1 ως ακολούθως:

1. Η θέση παραβολής ή πρυμνοδέτησης κάθε πλοίου 
εντός της λιμενικής ζώνης, καθώς και η μεθόρμιση ή 
μετακίνηση πλοίου, διενεργείται με μέριμνα και ευθύνη 
του Τμήματος Συντονισμού Λιμενικών Λειτουργιών στο 
Συμβατικό Λιμένα και του Τμήματος Προγραμματισμού 
στα κρηπιδώματα του ΣΕΜΠΟ, τηρώντας τους ισχύοντες 
Κανονισμούς και Διατάξεις.

Άρθρο 3
Αντικατάσταση της §4 ως ακολούθως:

4. Τα Τμήματα Συντονισμού Λιμενικών Λειτουργιών και 
Προγραμματισμού μπορούν να μεταβάλλουν τη σειρά 
προτεραιότητας των πλοίων σε εξαιρετικές περιπτώ−
σεις και μόνο όταν, κατά την απόλυτη κρίση του, αυτό 
επιβάλλεται από τις ανάγκες της αποδοτικότερης και 
εύρυθμης λειτουργίας του λιμένα.

Άρθρο 4
Αντικατάσταση της §1 ως ακολούθως:

Σε κανονική φορτοεκφορτωτική εργασία όπως αυτή 
καθορίζεται από τα Τμήματα Συντονισμού Λιμενικών 
Λειτουργιών και Προγραμματισμού

Άρθρο 4
Αντικατάσταση της §8 ως ακολούθως:

8. Σε έκτακτη εργασία και κατά τις Κυριακές και Αργί−
ες στο Συμβατικό Λιμένα, εφόσον οι ανάγκες λειτουργί−
ας του λιμένα και οι συνθήκες το επιτρέπουν, κατά την 
κρίση της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρησιακών Μονάδων, 
επιβάλλουν τούτο.

Άρθρο 5
Αντικατάσταση της §1 ως ακολούθως:

1. Ο προγραμματισμός των λιμενικών εργασιών γίνε−
ται από το Τμήμα Συντονισμού Λιμενικών Λειτουργιών 
για το Συμβατικό Λιμένα και από το Τμήμα Προγραμ−
ματισμού για το ΣΕΜΠΟ, τα οποία κατά την απόλυτη 
κρίση τους καθορίζουν τις εργασίες, κατανέμουν το 
λιμενεργατικό προσωπικό και τον απαιτούμενο αριθμό 
μηχανικών και λοιπών μέσων.
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Άρθρο 5
Αντικατάσταση της § 4 ως ακολούθως:

4. Οι αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες και οι εντεταλ−
μένοι υπάλληλοι επιβλέπουν την ομαλή εκτέλεση των 
προγραμματισθεισών εργασιών συμπεριλαμβανομένων 
και αυτών των ιδιωτικών μηχανικών μέσων και προχω−
ρούν στη λήψη πρόσθετων μέτρων για την αποδοτικότε−
ρη λιμενική λειτουργία και την αντιμετώπιση έκτακτων 
περιστατικών.

Άρθρο 6
Αντικατάσταση της § 2.3.2. ως ακολούθως:

2.3.2. Φορτία υπό διαμετακόμιση (in transit) και χύδην 
στερεά

Διεξάγεται σύμφωνα με το ωράριο εργασιών στο 
πλοίο της παραγράφου 2.1.

Άρθρο 7
Αντικατάσταση της πρώτης παραγράφου ως ακολούθως:

Για τη διενέργεια των πάσης φύσεως εργασιών φορ−
τοεκφόρτωσης και μεταφοράς όπως και για κάθε πλοίο 
που καταπλέει στο λιμένα για οποιονδήποτε λόγο, πρέ−
πει να κατατίθενται από τους ενδιαφερομένους στα 
αρμόδια Τμήματα των Διευθύνσεων Συμβατικού Λιμένα 
και ΣΕΜΠΟ τα απαιτούμενα έγγραφα, όπως αυτά ορί−
ζονται παρακάτω:

Άρθρο 7
Προσθήκη της ακολούθου § και μετά τις ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ:

9. Κοινοποίηση στο ΣΥΚΕ (Σταθμός Υγειονομικού Κτη−
νιατρικού Ελέγχου) Θεσσαλονίκης (Αποθήκη 25, εντός 
λιμένος)του ΚΚΕΕ (Κοινό Κτηνιατρικό Έγγραφο Εισό−
δου).

Άρθρο 7
Αντικατάσταση της §1. ως ακολούθως:

1. Αναγγελία άφιξης πλοίου
Οι Ναυτικοί Πράκτορες οφείλουν να γνωστοποιούν 

εγγράφως ή ηλεκτρονικά στα Τμήματα Συντονισμού 
Λιμενικών Λειτουργιών και Προγραμματισμού τον κα−
τάπλου αναμενόμενου πλοίου:

Άρθρο 7
Αντικατάσταση της §4. ως ακολούθως:

4. Αίτηση διάθεσης εργατικών ομοχειριών και μηχα−
νικών μέσων

Η αίτηση απαιτείται για οποιαδήποτε εργασία φορ−
τοεκφόρτωσης και μεταφοράς σε πλοίο. Κατατίθεται 
στα αρμόδια Τμήματα και ανακαλείται εντός των προ−
θεσμιών που ορίζονται παρακάτω:

Άρθρο 10
Αντικατάσταση της πρώτης παραγράφου ως ακολούθως:

Με εντολή της Διεύθυνσης Συμβατικού Λιμένα και με 
ευθύνη του Προϊσταμένου του Τμήματος Συμβατικού 
Φορτίου και Ακτοπλοΐας, μπορεί να γίνει, για λειτουρ−
γικές ανάγκες, μετακίνηση εμπορευμάτων που εκφορ−
τώθηκαν προσωρινά πλησίον κρηπιδωμάτων και δεν 
παραλήφθηκαν άμεσα ή που παραμένουν σαν υπόλοιπα 
μερίδων, στοιβασιών, κλπ.

Άρθρο 14
Αντικατάσταση της §Ι/Γ. ως ακολούθως:

Ι/Γ. Μέσης απόδοσης
Βαρέλια γεμάτα άνω των 200 χιλιόγραμμων
Καπνά, νήματα σε χαρτοκιβώτια, με χρήση πρέσας
Κορμάκια σε δέματα

Λαμαρίνες σε δέματα
Μάρμαρα σε παλέτες
Μέταλλα σε χελώνες, σε δέματα
Μορφοσίδηρος σε δέματα
Μπιέλες και μπιγιέτες έως 3.000 χιλιόγραμμα
Νοβοπάν, ξυλοτέξ, κόντρα πλακέ, χάρτμπορντ σε δέ−

ματα
Ξυλεία επιπλοποιΐας ή οικοδομήσιμη σε δέματα
Σιδηροσωλήνες, σιδηρόφυλλα, σιδηροτροχιές, σύρμα 

σε κουλούρες
Τροχοφόρα και ερπυστριοφόρα άνω των 8.000 χιλι−

όγραμμα
Υαλοπίνακες σε ξυλοκιβώτια άνω των 1.000 χιλιόγραμ−

μων
Φορτία σε παλέτες, slings ή big bags
Χαρτί σε δέματα ή ρόλους άνω των 200 χιλιόγραμμων
Κόλλα μη κατονομαζόμενα άνω των 200 χιλιόγραμμων

Άρθρο 14
Αντικατάσταση της §Ι/Δ. 1. ως ακολούθως:

Ι/Δ. Μεγάλης απόδοσης
Ι/Δ. 1. Κορμοί δένδρων
Μάρμαρα ακατέργαστα σε όγκους
Μπιέλες και μπιγιέτες, ανά τεμάχιο, άνω των 3.000 

χιλιόγραμμων
Σίδηρα μπετόν σε δέματα
Σιδηρόπλακες (Iron slabs)
Σιδηρόφυλλα, μπιέλες και μπιγιέτες, σε δέματα άνω 

των 10.000 χιλιόγραμμων
Σιδηροδοκοί, σιδηρόβεργες, σιδηρογωνιές σε δέματα
Κόλλα μη κατονομαζόμενα άνω των 10.000 χιλιόγραμ−

μων

Αρθρο 15
Τιμολόγιο Αριθμός 4

Αντικατάσταση της §10.3 ως ακολούθως:
10.3) Το ημερομίσθιο λιμένα προσδιορίζεται ως το ημε−

ρομίσθιο της 28ης ασφαλιστικής κλάσης προσαυξημένο 
κατά 32% για τη κάλυψη των χορηγουμένων επιδομά−
των εορτών και αδείας και κατά 32,32% για εργοδοτική 
εισφορά ΙΚΑ. Το ημερομίσθιο λιμένα αναπροσαρμόζεται 
αυτόματα κατά το ποσοστό αύξησης του ημερομισθί−
ου, που προβλέπεται από την εκάστοτε Εθνική Γενική 
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Ο αριθμητικός προσδι−
ορισμός του ανακοινώνεται από τη Γενική Διεύθυνση 
Επιχειρησιακών Μονάδων στις αρχές εκάστου έτους.

Άρθρο 15
Τιμολόγιο Αριθμός 5

Προσθήκη της ακολούθου παρατήρησης μετά τον πί−
νακα της περίπτωσης Α:

Παρατήρηση: Για τις εργασίες στην ξηρά έως την 
31.12.2009, ισχύουν οι τιμές της § 2.2. των μεταβατικών 
διατάξεων του Κανονισμού και των Τιμολογίων Παροχής 
Υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ και όχι οι τιμές του ανωτέρω 
πίνακα.

Άρθρο 15
Τιμολόγιο Αριθμός 5

Αντικατάσταση της παρατήρησης της περίπτωσης Δ. 
ως ακολούθως:

Παρατήρηση:
Σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 4 του πα−

ρόντος Κανονισμού εάν τα εκφορτωθέντα από πλοίο 
εμπορευματοκιβώτια δεν φορτωθούν σε άλλο πλοίο 
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εντός 30 ημερών, καταχωρούνται στη λογιστική αποθή−
κης, τα δε δικαιώματα φορτοεκφόρτωσης και αποθήκευ−
σης των, καταβάλλονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
από το Τιμολόγιο αριθμός 5Α και το Τιμολόγιο 9 των 
Προσαρτημάτων, παράγραφοι 4 Α, και Γ.

Άρθρο 15
Τιμολόγιο Αριθμός 6

Αντικατάσταση της §6 ως ακολούθως:
6. Ζύγιση εμπορευματοκιβωτίων
Εισπράττονται, ανά τεμάχιο ανεξαρτήτως διαστάσεων 

€ 7,00
Παρατήρηση: Για ζύγιση Ε?Κ στην πλάστιγγα του ΣΕ−

ΜΠΟ και επαναφορά στο χώρο εναπόθεσης με μηχανικά 
μέσα του ΣΕΜΠΟ εισπράττονται τα αντίστοιχα δικαιώ−
ματα της §3.1 του παρόντος Τιμολογίου.

Άρθρο 18
Αντικατάσταση της §1.1.4 ως ακολούθως:

1.1.4. Πλοία που έχουν παραβάλλει στα κρηπιδώματα 
26 και 27 και έχουν περατώσει τις φορτοεκφορτωτικές 
τους εργασίες, υποχρεούνται να απομακρυνθούν από 
τα κρηπιδώματα το αργότερο εντός μιας (1) ώρας από 
την περάτωση των εργασιών.

Ο χρόνος παραμονής των μπορεί να παραταθεί μόνο 
εάν είναι δυνατή η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πλοί−
ων που έχουν προγραμματισθεί να εργασθούν. Η αίτηση 
κατατίθεται από το Ναυτικό Πράκτορα στο Τμήμα Προ−
γραμματισμού και αναφέρει τους λόγους που επιβάλ−
λουν την επιμήκυνση του χρόνου παραμονής.

Κάθε παραμονή πέραν της μιας (1) ώρας ή πέραν του 
χρόνου εγκρίσεως θεωρείται αυθαίρετη και συνεπάγε−
ται την καταβολή € 560,00 ανά ώρα καθυστέρησης.

Η διαπίστωση της παράβασης γίνεται από το Τμή−
μα Προγραμματισμού και η είσπραξη των δικαιωμάτων 
αυθαίρετης παραμονής από το Τμήμα Διαχείρισης Οι−
κονομικού του ΣΕΜΠΟ.

Άρθρο 18
Προσθήκη της ακολούθου §1.1.5 ως ακολούθως:

1.1.5. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που δεν δύνανται να 
προβλεφθούν (βλάβη πλοίου, έλλειψη πλοηγών), υποβάλ−
λεται έγγραφη αίτηση παράτασης του χρόνου παραμο−
νής του πλοίου, στο Τμήμα Προγραμματισμού.

Άρθρο 18
Αντικατάσταση της §1.2 ως ακολούθως:

1.2.1. Σε περιπτώσεις που σημειώνονται, κατά τη δι−
άρκεια της βάρδιας, καθυστερήσεις στην εκτέλεση 
φορτοεκφορτωτικών εργασιών ή φορτώνονται μικρές 
ποσότητες, που οφείλονται σε υπαιτιότητα του πλοίου 
ή του φορτίου, εισπράττονται τα δικαιώματα που προ−
βλέπονται στο τιμολόγιο ματαιώσεων, αφού αφαιρεθεί 
το ποσό που προκύπτει από την ποσότητα που φορ−
τοεκφορτώθηκε επί την τιμή είσπραξης ανά τόνο, για 
κάθε ομοχειρία χωριστά.

1.2.2. Πλοία που έχουν παραβάλλει στα κρηπιδώματα 
του Συμβατικού Λιμένος και έχουν περατώσει τις φορ−
τοεκφορτωτικές τους εργασίες, υποχρεούνται να απο−
μακρυνθούν από τα κρηπιδώματα το αργότερο εντός 
μιας (1) ώρας από την περάτωση των εργασιών.

Ο χρόνος παραμονής των μπορεί να παραταθεί μόνο 
εάν είναι δυνατή η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πλοί−
ων που έχουν προγραμματισθεί να εργασθούν. Η αίτη−
ση κατατίθεται από το Ναυτικό Πράκτορα στο Τμήμα 

Συντονισμού Λιμενικών Λειτουργιών και αναφέρει τους 
λόγους που επιβάλλουν την επιμήκυνση του χρόνου 
παραμονής.

Κάθε παραμονή πέραν της μιας (1) ώρας ή πέραν του 
χρόνου εγκρίσεως θεωρείται αυθαίρετη και συνεπάγε−
ται την καταβολή € 560,00 ανά ώρα καθυστέρησης.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που δε δύνανται να προ−
βλεφθούν (βλάβη πλοίου, έλλειψη πλοηγών), ώστε να 
υποβληθεί εγκαίρως η έγγραφη αίτηση παράτασης του 
χρόνου παραμονής του πλοίου, εντός του ωραρίου λει−
τουργίας του Τμήματος Συντονισμού Λιμενικών Λειτουρ−
γιών, αυτή υποβάλλεται στο Τμήμα Προγραμματισμού 
του ΣΕΜΠΟ.

Η διαπίστωση της παράβασης σε κάθε περίπτωση γί−
νεται από το Τμήμα Συντονισμού Λιμενικών Λειτουργιών, 
με σύμφωνη γνώμη και συνυπογραφή του Διευθυντού 
Συμβατικού Λιμένα, η είσπραξη δε των δικαιωμάτων αυ−
θαίρετης παραμονής από το Τμήμα Συμβατικού Φορτίου 
και Ακτοπλοΐας.

Άρθρο 19
Αντικατάσταση της πρώτης παραγράφου ως ακολούθως:

ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ
Αυτές επιβάλλονται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των 

αρμοδίων Προϊσταμένων και Διευθυντών και των ενδια−
φερομένων και με έγκριση του Γενικού Διευθυντού Επι−
χειρησιακών Μονάδων, στις παρακάτω περιπτώσεις:

Άρθρο 20
1° Ειδικό Τιμολόγιο

Αντικατάσταση της §1.1.2. ως ακολούθως:
1.1.2. Πέραν των 100 αυτοκινήτων ετησίως του ιδίου 

υπόχρεου πληρωμής 20%
(Η έκπτωση ισχύει από το 101° αυτοκίνητο.)
1° Τιμολόγιο Προσαρτημάτων 
Προσθήκη της ακολούθου §:
§ 9.7. Πλοία που παραμένουν έως 24 ώρες στο αγκυ−

ροβόλιο για εκτέλεση αποκλειστικά και μόνο τελωνει−
ακών διατυπώσεων απαλλάσσονται από το δικαίωμα 
καταβολής αγκυροβολίου.

4° Τιμολόγιο Προσαρτημάτων
Αντικατάσταση της §3.1. ως ακολούθως:
3.1 Η αρχική ρύθμιση ενός υπολογιστή, η σύνδεση 

του στο δίκτυο της ΟΛΘ ΑΕ τιμολογείται με καταβολή 
εφάπαξ ποσού εκατό ευρώ (100 €).

4° Τιμολόγιο Προσαρτημάτων 
Αντικατάσταση της §3.3. ως ακολούθως:
3.3 Η χρήση, από τους πελάτες, των υπηρεσιών δικτύ−

ου και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, τιμολογείται με 
το ποσό των δέκα ευρώ (10 €) ανά μήνα. Η χρέωση του 
πρώτου μήνα της σύνδεσης καταβάλλεται στο ακέραιο 
στην περίπτωση που η δικτυακή σύνδεση του πελάτη 
είναι ενεργή για διάστημα πάνω από 15 ημέρες (στο 
μήνα), ειδάλλως δεν χρεώνεται. Διακοπή της σύνδεσης 
του πελάτη, γίνεται κατόπιν γραπτής αιτήσεως του και 
πραγματοποιείται μόνο στο τέλος του μήνα που αυτή 
υποβλήθηκε.

4° Τιμολόγιο Προσαρτημάτων Προσθήκη της ακολού−
θου §:

3.8. Η ΟΛΘ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα διακοπής προβο−
λής ιστοσελίδων κατά την κρίση της

9° Τιμολόγιο Προσαρτημάτων 
Διαγραφή της ακολούθου §:
1.2. Εκπτώσεις
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Σε όλα τα εμπορεύματα σε αποθηκευτικούς χώρους 
του Ελεύθερου Λιμένα 50%

9° Τιμολόγιο Προσαρτημάτων 
Αντικατάσταση της §4.1.1. ως ακολούθως:
4.1.1. Σε εμπορευματοκιβώτια με εύφλεκτα ή επικίνδυνα 

φορτία ή απόβλητα, ως και σε εμπορευματοκιβώτια με 
σύμμικτο φορτίο επικινδύνων και μη επικινδύνων ισχύουν 
τα αντίστοιχα ποσοστά προσαυξήσεων του τιμολογίου 
αριθμός 5 παράγραφος 2.2. (άρθρο 15)

9° Τιμολόγιο Προσαρτημάτων 
Αντικατάσταση της §’4.1.4. ως ακολούθως:
4.1.4. Σε εμπορευματοκιβώτια υπερυψωμένα open top 

50%
10ο Τιμολόγιο Προσαρτημάτων 
Αντικατάσταση της §2. ως ακολούθως:
2. Για διενέργεια εκθέσεων ή άλλων εκδηλώσεων
Επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης στεγασμένων χώ−

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

11° Τιμολόγιο Προσαρτημάτων Προσθήκη της ακολού−
θου §:

4. Τέλος αντιλογισμού ανά άδεια φόρτωσης Ε/Κ σε 
πλοίο, η οποία δεν εκτελέστηκε και εκδόθηκε νέα άδεια 
προς φόρτωση του σε άλλο πλοίο € 5, 00

1° Τιμολόγιο Παραρτήματος 
Προσθήκη της ακολούθου §:
9) Για την έκδοση αδείας εισόδου φυσικών προσώπων 

που προβλέπεται από τον ISPS εισπράττεται το ποσό 
των € 10,00

2° Τιμολόγιο Παραρτήματος 
Προσθήκη των ακολούθων §:
2.10. Επιτρέπεται η διάθεση της χρήσης του παλιού 

αντλιοστασίου (νεοκλασικό κτίριο, 110 τ.μ.) ως ακολού−
θως:

2.10.1 ο στεγασμένος χώρος του αντλιοστασίου έναντι 
συνολικού ποσού 250,00 € ανά ημέρα πλέον Φ.Π.Α.

2.10.2. ο υπαίθριος (αύλειος) χώρου του αντλιοστασί−
ου έναντι συνολικού ποσού 250,00€ ανά ημέρα πλέον 
Φ.Π.Α.

2.11) Επιτρέπεται η διάθεση της χρήσης, ως parking 
των Ι.Χ. αυτοκινήτων των προσκεκλημένων στις εκδηλώ−
σεις που πραγματοποιούνται στις Αποθήκες, του χώρου 
αριστερά από την είσοδο της Πύλης No 1, με έκδοση 
(90) σχετικών αδειών, έναντι 150,00 € πλέον Φ.Π.Α. ανά 
ημέρα. Η οργάνωση και η ευθύνη της στάθμευσης των 
αυτοκινήτων είναι υποχρέωση του ενδιαφερόμενου ο 
οποίος θα διαθέτει για το σκοπό αυτό δύο άτομα.

2.12) Επιτρέπεται η διάθεση της χρήσης της Αποθήκης 
No 9 ή άλλης παλαιάς Αποθήκης καθώς και η διάθεση 
της χρήσης υπαίθριου χώρου για διενέργεια φωτογρά−
φησης −βιντεοσκόπησης, έναντι 165,00€ πλέον Φ.Π.Α. 
ανά ημέρα.

2° Τιμολόγιο Παραρτήματος 
Αντικατάσταση της §5.1. ως ακολούθως:
5.1) Στην αρχή κάθε έτους, με απόφαση του Δ.Σ/ΟΛΘ 

ΑΕ, όλες οι παραπάνω τιμές (βάσεις) δύνανται είτε να 
αναπροσαρμόζονται σε ποσοστό μεγαλύτερο ή μικρό−
τερο από το ποσοστό αύξησης του Δείκτη Τιμών Κατα−
ναλωτή του προηγούμενου έτους, όπως αυτό προσδιο−

ρίζεται από την ΕΣΥΕ, προσαυξημένο κατά 2%, είτε να 
παραμένουν οι ίδιες, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας 
υπηρεσιακής μονάδας της ΟΛΘ ΑΕ.

5.2) Με έγκριση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΟΛΘ 
ΑΕ είναι δυνατή η παραχώρηση της χρήσης χώρων των 
αποθηκών, καθώς και των υπαίθριων ή στεγασμένων 
λιμενικών χώρων, για εθνικούς, πολιτιστικούς ή κοινω−
νικούς σκοπούς ύστερα από αίτημα των ενδιαφερομέ−
νων, εκτιμώντας κατά περίπτωση τους λόγους για τους 
οποίους ζητείται η χρήση, δωρεάν ή με τιμές μικρότερες 
από τις εκάστοτε προβλεπόμενες ή με την προϋπόθεση 
να φέρεται η ΟΛΘ ΑΕ ως χορηγός της εκδήλωσης.

2° Τιμολόγιο Παραρτήματος 
Προσθήκη της ακολούθου §:
5.3. Με έγκριση του Γενικού Διευθυντού Επιχειρησια−

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

2° Τιμολόγιο Παραρτήματος 
Αντικατάσταση της §5.2. ως ακολούθως:
5.4) Στις συμβάσεις παραχώρησης χρήσης χώρων γί−

νεται κάθε χρόνο αναπροσαρμογή του ανταλλάγματος 
κατά το ποσοστό αύξησης του Δείκτη Τιμών Καταναλω−
τή του προηγούμενου έτους, όπως αυτό προσδιορίζεται 
από την ΕΣΥΕ προσαυξημένο κατά 2%.

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

Αντικατάσταση των μεταβατικών διατάξεων του Κα−
νονισμού και Τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών της Ο.Λ.Θ. 
Α.Ε. ως ακολούθως:

1. Για επιχειρησιακούς λόγους η καταβολή των δικαι−
ωμάτων εργασιών στην ξηρά με βάση το Τιμολόγιο 5Α, 
(Εργασιών Φορτοεκφόρτωσης Εμπορευματοκιβωτίων στο 
Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων με Γερανογέφυρα), θα τε−
θεί σε εφαρμογή, την 1.1.2010. Έως την ημερομηνία αυτή:

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

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

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

2. Η σταδιακή εναπόθεση των προς εξαγωγή εγχωρίων 
και των κενών Ε/Κ στο τέρμιναλ θα ολοκληρωθεί μέχρι 
την 31.12.2009.

2.1. Από την 1.1.2010 τα ανωτέρω Ε/Κ θα διακινούνται 
αποκλειστικά μέσω τέρμιναλ και θα καταβάλλονται, 
παράλληλα με τα δικαιώματα εργασιών στο πλοίο του 
τιμολογίου 5Α ή 5Γ, και τα δικαιώματα εργασιών στη 
ξηρά του τιμολογίου 5Α.

2.2.− Από την 1.1.2009 έως την 31.12.2009, τα δικαιώμα−
τα εναπόθεσης − παραλαβής από χερσαία μεταφορικά 
μέσα στο τέρμιναλ και αντίστροφα, ορίζονται ως ακο−
λούθως:
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τιμές σε €
Ε/Κ 20΄ 40΄
Εισαγωγής (υποκείμενα) 37,41 48,59
Εγχώρια προς εξαγωγή 18,66 24,29
Τιμολογιακώς in transit 29,93 38,85
Κενά 22,45 29,11
Γ. Ορίζει ότι οι παραπάνω αναπροσαρμογές και τρο−

ποποιήσεις του Κανονισμού και Τιμολογίων Παροχής 
Υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ, θα ισχύσουν, από την 1η Ιανου−
αρίου 2009 έως την 31η Δεκεμβρίου 2009,

Δ. Αποφασίζει τη δημοσίευση της παρούσας απόφα−
σης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ν. 3153/19.6.2003) 
και

Ε. Επικυρώνει αυθημερόν την απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 22 Δεκεμβρίου 2008

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ./Ο.Λ.Θ. ΑΕ.
ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΝΑΒΟΥΡΑΣ  
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