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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 1954

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

17 Δεκεμβρίου 2010

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Υπαγωγή της επιχείρησης «Ε. ΚΡΟΜΜΥΔΑΚΗΣ ΕΡΓΟ−
ΛΑΒΙΚΗ − ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ − ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.» στις διατάξεις του
Ν. 3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου
της με το κίνητρο της επιχορήγησης.

Υπαγωγή της επιχείρησης «Ε. ΚΡΟΜΜΥΔΑΚΗΣ ΕΡ−
ΓΟΛΑΒΙΚΗ − ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ − ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.» στις
διατάξεις του Ν. 3299/2004 για την ενίσχυση επεν−
δυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορή−
γησης. ......................................................................................................
Υπαγωγή της επιχείρησης «AQUA WATT (ΑΚΟΥΑ
ΒΑΤ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΗ−
ΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «AQUA WATT A.E.»
στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 για την ενίσχυση
επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επι−
χορήγησης. ..........................................................................................
Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 321699/5981/21−08−2008
(ΦΕΚ 1740/Β’/2008) απόφασης του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Λε−
πτομέρειες εφαρμογής και δικαιολογητικά πλη−
ρωμής του προγράμματος οικονομικών ενισχύ−
σεων (Εξισωτική Αποζημίωση) σε εκτέλεση των
Μέτρων 211 και 212 του Άξονα 2 του Προγράμμα−
τος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007−2013» .........
Καθορισμός των δικαιολογητικών και ορισμός του
περιεχομένου της Σύμβασης για την Εκτέλεση
Περιηγητικών Πλόων από πλοία με σημαία τρί−
των χωρών με αφετηρία ελληνικό λιμένα, σύμφω−
να με τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 περ. γ’ του
ν. 3872/2010 (ΦΕΚ Α΄ 148/3.9.2010). ...................................
Σύσταση προσωποπαγών θέσεων ιδιωτικού δικαίου
Αορίστου Χρόνου και κατάταξη 3 υπαλλήλων της
ΔΕΑΝΕ σε αυτές.............................................................................
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. 118901/2010
απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης Διαφάνει−
ας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.................................... 6

Με την αριθμ. 56984/ΥΠΕ/5/01538/Ε/Ν. 3299/04/ 14− 12−
2010 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις
διατάξεις του Ν. 3299/2004 της επιχείρησης «Ε. ΚΡΟΜ−
ΜΥΔΑΚΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ −ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ − ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.» για την
ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της
επιχορήγησης, που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό
ολοκληρωμένης μορφής επί υφιστάμενων ξενοδοχεια−
κών μονάδων 3* και 4* στο Γεράνι του Δήμου Πλατα−
νιάς,0. του Νομού Χανίων, συνολικής επιχορηγούμενης
δαπάνης δώδεκα εκατομμυρίων εξακοσίων δεκατριών
χιλιάδων εξακοσίων σαράντα πέντε (12.613.645) ευρώ, με
ποσοστό επιχορήγησης 30% δηλαδή ποσό επιχορήγη−
σης ύψους τριών εκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα
τεσσάρων χιλιάδων ενενήντα τριών ευρώ και πενήντα
λεπτών του ευρώ (3.784.093,50 €). Το ποσό της επιχο−
ρήγησης αναλύεται ως εξής:
1. σε ποσό 2.603.159,10 ευρώ για την 1η Ενότητα του
επενδυτικού σχεδίου ύψους 8.677.197 ευρώ.
2. σε ποσό 1.180.934,40 ευρώ για την 2η Ενότητα του
επενδυτικού σχεδίου ύψους 3.936.448 ευρώ.
Από την επένδυση δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις
απασχόλησης.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 1−7−2010
(ομόφωνη).
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ
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(2)
Υπαγωγή της επιχείρησης «AQUA WATT (ΑΚΟΥΑ ΒΑΤ)
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «AQUA WATT A.E.» στις διατάξεις
του Ν. 3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτικού σχε−
δίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης.
Με την αριθμ. 56990/ΥΠΕ/5/01181/Ε/Ν. 3299/04/ 14− 12−
2010 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις
διατάξεις του Ν. 3299/2004 της επιχείρησης «AQUA
WATT (ΑΚΟΥΑ ΒΑΤ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «AQUA WATT
Α.Ε.» για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το
κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην ίδρυ−
ση μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού, εγκατεστημένης
ισχύος 2 MW (4011 Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 2003) στην Περιοχή
«Τσερεγούνια», του Δήμου Λασίωνος, του Νομού Ηλείας,
συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης τριών εκατομμυ−
ρίων τριακοσίων είκοσι χιλιάδων (3.320.000) ευρώ, με
ποσοστό επιχορήγησης 60% δηλαδή ποσό επιχορήγη−
σης ύψους ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων ενενήντα
δύο χιλιάδων (1.992.000,00) ευρώ.
Με την επένδυση θα δημιουργηθεί μία νέα θέση απα−
σχόλησης (1 Ε.Μ.Ε.).
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 17−6−2010
(ομόφωνη).
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

F
Αριθμ. 310107/2626
(3)
Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 321699/5981/21−08−2008 (ΦΕΚ
1740/Β’/2008) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Λεπτομέρειες
εφαρμογής και δικαιολογητικά πληρωμής του προ−
γράμματος οικονομικών ενισχύσεων (Εξισωτική Απο−
ζημίωση) σε εκτέλεση των Μέτρων 211 και 212 του
Άξονα 2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΠΑΑ) 2007−2013».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 22 του Ν. 992/79 (ΦΕΚ 280/Α΄/1979) «Περί
οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών για την εφαρ−
μογή της Συνθήκης προσχώρησης της Ελλάδος στις
Ευρωπαϊκές Κοινότητες και ρύθμιση συναφών και ορ−
γανωτικών θεμάτων».
2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005).
3. Το Ν. 2065/92, άρθρο 39 παρ. 10 (ΦΕΚ 113/Α΄/1992)
που αφορά την έγκριση οικονομικών ενισχύσεων από
τους Υπουργούς Οικονομικών και Γεωργίας.
4. Τα άρθρα 13−29 του Ν. 2637/98 (ΦΕΚ 200/Α΄/1998)
περί «Σύστασης Οργανισμού Πληρωμών κι Ελέγχου Κοι−
νοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού κι Εγγυήσεων
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)», όπως τροποποιημένος ισχύει.

5. Το Νόμο 3614/07 (ΦΕΚ 267/Α΄/2007) «Διαχείριση,
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων
για την προγραμματική περίοδο 2007−2013».
6. Το Π.Δ. 131/74 «Περί παροχής οικονομικών ενισχύ−
σεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και
αλιευτικήν παραγωγήν» (ΦΕΚ 320/Α΄/1974), όπως τροπο−
ποιήθηκε με το Ν. 1409/83 «τροποποίηση και συμπλήρω−
ση των διατάξεων του ν.δ. 131/1974 περί παροχής οικο−
νομικών ενισχύσεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν,
δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 199/Α΄/1983), όπως τροποποιημένος ισχύει, και το
Ν. 2512/97, άρθρο 11 (ΦΕΚ 138/Α΄/1997).
7. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αριθμό 2876/
7−10−2009 «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ 2234/
Β΄/2009).
8. Την υπ’ αριθμ. 282966/09−07−2007 Κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτι−
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού
διαδικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. των ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕ−
ΓΕΠ» (ΦΕΚ 1205/Α΄/2007).
9. Την υπ’ αριθμ. 394555/2000 (ΦΕΚ 1324/Β΄/2000) Κοινή
Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοί−
κησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας «περί ανάθεσης
άσκησης αρμοδιοτήτων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε στις Νομαρχι−
ακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας».
10. Την υπ’ αριθμ. 227200/2002 (ΦΕΚ 215/Β΄/2002) Από−
φαση του Υπουργού Γεωργίας «Αρμοδιότητες των Δ/
νσεων του Υπουργείου Γεωργίας μετά την κατάργηση
της ΓΕΔΙΔΑΓΕΠ».
11. Την υπ’ αριθμ. 271562/2002 Απόφαση του υπουργού
Γεωργίας περί «Εγκρίσεως του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε ως Οργανι−
σμού Πληρωμής από 1.9.2002» (ΦΕΚ 1042/Β΄/2002).
12. Την υπ’ αριθμ. 279895/1501/08−03−2007 Κοινή Απόφα−
ση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημοσίας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτι−
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Πρόγραμμα οικονομικών
ενισχύσεων στις Ορεινές και Μειονεκτικές Περιοχές
έτους 2006 σε εκτέλεση του μέτρου 2.1 του Εγγράφου
Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης 2000−2006»
(ΦΕΚ 367/Β΄/2007).
13. Το άρθρο 28 του Ν. 2520/1997 (ΦΕΚ 173/Α΄/1997),
όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το
άρθρο 2 του Ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 154/Α΄/1999) και το άρθρο
23 του Ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223/Α΄/2001).
14. Τον Καν. (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου για την
θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στή−
ριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και
για την θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για
τους γεωργούς και για την τροποποίηση των κανονι−
σμών (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93, (ΕΚ) αριθ. 1452/2001, (ΕΚ) αριθ.
1453/2001, (ΕΚ) αριθ. 1454/2001, (ΕΚ) αριθ. 1868/94, (ΕΚ)
αριθ. 1251/1999, (ΕΚ) αριθ. 1254/1999, (ΕΚ) αριθ. 1673/2000,
(ΕΟΚ) αριθ. 2358/71 και (ΕΚ) αριθ. 2529/2001, όπως τρο−
ποποιημένος ισχύει.
15. Τον Καν (ΕΚ) 796/2004 της Επιτροπής σχετικά με
την θέσπιση λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή
της πολλαπλής συμμόρφωσης, της διαφοροποίησης και
του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης κι ελέγχου
που προβλέπονται στον Καν. (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβου−
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λίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα
άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής
πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων
στήριξης για τους γεωργούς, όπως τροποποιημένος
ισχύει.
16. Τον Καν. (ΕΚ) 1973/2004 της Επιτροπής για τη θέ−
σπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Καν. (ΕΚ)
1782/2003 του Συμβουλίου όσον αφορά τα καθεστώτα
στήριξης τα προβλεπόμενα βάσει των τίτλων 4 και 4α
του εν λόγω κανονισμού και τη χρήση των εκτάσεων
γης που προκύπτουν από την παύση καλλιέργειας για
την παραγωγή πρώτων υλών, όπως τροποποιημένος
ισχύει.
17. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1290/2005 του Συμβουλίου της
21ης Ιουνίου 2005 για τη χρηματοδότηση της κοινής
γεωργικής πολιτικής, όπως τροποποιημένος ισχύει.
18. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου για
τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ,
όπως τροποποιημένος ισχύει.
19. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 883/2006 της Επιτροπής σχε−
τικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Καν. (ΕΚ)
αριθμ. 1290/2005 του Συμβουλίου σε ότι αφορά την
τήρηση των λογαριασμών των οργανισμών πληρωμών
τις δηλώσεις δαπανών κι εσόδων και τους όρους επι−
στροφής των δαπανών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων και του Ευρωπαϊκού
Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως τρο−
ποποιημένος ισχύει.
20. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1320/2006 της Επιτροπής για
τη θέσπιση μεταβατικών κανόνων όσον αφορά την στή−
ριξη ανάπτυξης που προβλέπεται από τον Καν. (ΕΚ)
αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου.
21. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1405/2006 του Συμβουλίου σχε−
τικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για την γεωργία
στα μικρά νησιά του Αιγαίου και την τροποποίηση του
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003.
22. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1974/2006 της Επιτροπής για
τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κα−
νονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη
στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), όπως
τροποποιημένος ισχύει.
23. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1975/2006 της Επιτροπής
για τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής του
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου όσον
αφορά την εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου καθώς και
την πολλαπλής συμμόρφωσης σε σχέση με μέτρα στή−
ριξης της αγροτικής ανάπτυξης.
24. Την αριθμ. Ε(2007) 6015/29−11−2007 Απόφαση της
επιτροπής Ε.Κ. για την έγκριση του προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο
προγραμματισμού 2007−2013, όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.
25. Την Εισήγηση της Δ/νσης Προγραμματισμού και
Γεωργικών Διαρθρώσεων του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων για την εφαρμογή του Προ−
γράμματος χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων (α) για
φυσικά μειονεκτήματα στους γεωργούς ορεινών περιο−
χών και (β) στους γεωργούς περιοχών με μειονεκτήματα,
εκτός των ορεινών περιοχών, σε εκτέλεση των Μέτρων
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211 και 212 του Άξονα 2 του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007−2013.
26. Ότι η Διαχείριση, έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυ−
ξιακών Παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο
2007−2013 σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 1698/2005 ανατέθηκε
αρμοδίως με τον Νόμο 3614/2007 (ΦΕΚ 267/ Α΄/2007).
27. Την ΚΥΑ με αριθ. 324005/09−09−2008 με την οποία
αναδιαρθρώθηκε και μετονομάστηκε η Υ.Δ. του Εγγρά−
φου Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης σε Ειδική
Υπηρεσία Διαχείρισης Ειδικών Παρεμβάσεων Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΕΥΔ ΕΠΑΑ).
28. Την με αριθ. 8543/19.9.08 Απόφαση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Περί εκχώρησης
αρμοδιοτήτων της ΕΥΔ ΠΑΑ στην ΕΥΔ ΕΠΑΑ».
29. Την αριθ. 280947/1982/07−03−08 ΚΥΑ «Πρόγραμ−
μα Οικονομικών Ενισχύσεων (Εξισωτική Αποζημίωση)
σε εκτέλεση των Μέτρων 211 και 212 του Άξονα 2 του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007−2013
(ΦΕΚ 393/Β/08 )
30. Την αριθμ. 321699/5981/21.08.08 Υπουργική Από−
φαση με θέμα «Λεπτομέρειες εφαρμογής έλεγχοι και
δικαιολογητικά πληρωμής του Προγράμματος οικονο−
μικών ενισχύσεων ( Εξισωτική Αποζημίωση ) σε εκτέ−
λεση των Μέτρων 211 και 212 του Άξονα 2 του Προ−
γράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007 2013»
(ΦΕΚ 1740/Β/08), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί.
31. Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δα−
πάνη, αποφασίζουμε:
Συμπληρώνονται και τροποποιούνται τα άρθρα 7, 11
και 12 της υπ’ αριθμ. 321699/5981/21−08−2008 (ΦΕΚ 1740/
Β΄/2008) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων με θέμα «Λεπτομέρειες εφαρμογής και
δικαιολογητικά πληρωμής του προγράμματος οικονο−
μικών ενισχύσεων (Εξισωτική Αποζημίωση) σε εκτέλεση
των Μέτρων 211 και 212 του Άξονα 2 του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007−2013», όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει, ως ακολούθως:
Άρθρο 7
Ενστάσεις κατά των ελέγχων από τους Γεωργούς
Το σημείο 2. (ιι) της παραγράφου 1 συμπληρώνεται
ως εξής «Ως προς την σύνθεση των επιτροπών ισχύουν
όσα αναφέρονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 6
της αριθμ. πρωτ.: 321699/5981/21.08.08 απόφασής μας.
Ειδικότερα, εφόσον οι ενστάσεις αφορούν τα κριτήρια
επιλεξιμότητας ή επιτροπή δύναται να απαρτίζεται από
υπαλλήλους Π.Ε η Τ.Ε οποιασδήποτε ειδικότητας ενώ σε
περίπτωση έλλειψης προσωπικού ένα μέλος της επιτρο−
πής δύναται να είναι υπάλληλος Δ.Ε. Τα αναπληρωμα−
τικά μέλη θα πρέπει να είναι αντίστοιχων ειδικοτήτων
με τα τακτικά»
Άρθρο 11
Πληρωμές
Η παράγραφος 1.1 συμπληρώνεται ως εξής:
Από το έτος εφαρμογής 2009 και μετά η ένταξη και η
πληρωμή των δικαιούχων δύναται να πραγματοποιείται
πριν από:
• την δημοσιοποίηση των καταστάσεων εν δυνάμει δι−
καιούχων (με βάση τη σειρά κατάταξης και τις διαθέσιμες
πιστώσεις), επιλαχόντων (για τους οποίους δεν επαρκούν
οι διαθέσιμες πιστώσεις) και απορριπτόμενων,
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• την υποβολή ενστάσεων εκ μέρους των ενδιαφε−
ρόμενων,
• την εξέταση των ενστάσεων και
• την οριστικοποίηση των καταστάσεων εν δυνάμει
δικαιούχων, επιλαχόντων και απορριπτόμενων, με την
προϋπόθεση ότι ο φορέας εφαρμογής, δηλαδή η Δ/νση
Προγραμματισμού και Γεωργικών Διαρθρώσεων του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, θα
προβαίνει σε έκδοση απόφασης Έγκρισης Πράξης/Δι−
καιούχων μόνο για μέρος και όχι για το σύνολο των εν
δυνάμει δικαιούχων.
Στην απόφαση Έγκρισης Πράξης/Δικαιούχων δύ−
ναται να περιλαμβάνονται δικαιούχοι το άθροισμα
των ποσών των οποίων θα ανέρχεται κατά μέγιστο
σε ποσοστό 90% των διαθέσιμων πιστώσεων για το
κάθε μέτρο, βάσει της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Εν−
διαφέροντος.
Άρθρο 12
Λοιπές Διατάξεις
Συμπληρώνεται ως εξής:
25. Δεν γίνεται αποδεκτή διαφορετική κατοικία για
τον αιτούντα / αιτούσα
από αυτή της /του συζύγου
26 Δεν γίνονται δεκτές εκ των υστέρων τροπο−
ποιήσεις φορολογικών δηλώσεων που αφορούν στη
διεύθυνση κατοικίας. Εκ των υστέρων τροποποιήσεις
φορολογικών δηλώσεων που αφορούν στα γεωργι−
κά εισοδήματα λόγω λάθους της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
μπορούν να γίνονται δεκτές μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής ενστάσεων. Εκ των υστέρων
τροποποιήσεις φορολογικών δηλώσεων που αφορούν
στα δηλωθέντα γεωργικά εισοδήματα που οφείλο−
νται σε υπαιτιότητα του φορολογούμένου μπορούν
να γίνονται δεκτές πριν την ημερομηνία ανάρτησης
των καταστάσεων δικαιούχων/απορριπτόμενων. Στη
περίπτωση που η τροποποίηση αφορά προσθήκη
στρεμμάτων καλλιεργειών ή/ και ζώων στον υποπί−
νακα 4.Β «Καθαρό εισόδημα ατομικής επιχείρησης με
βάση το αντικειμενικό σύστημα» του εντύπου Ε1, οι
τροποποιήσεις φορολογικών δηλώσεων μπορούν να
γίνονται δεκτές πριν την ημερομηνία ανάρτησης τα
ων καταστάσεων δικαιούχων / απορριπτόμενων αλλά
μόνο εφόσον τα στοιχεία διασταυρώνονται πλήρως
με το φυτικό ή/ και ζωικό κεφάλαιο που έχει δηλωθεί
στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης του αιτούντα/
της αιτούσας ή/ και της /του συζύγου για το αντί−
στοιχο έτος. Είναι υποχρεωτική η υποβολή όλων των
αντιγράφων των φορολογικών δηλώσεων που υπο−
βλήθηκαν στην Δ.Ο.Υ. (αρχικών, συμπληρωματικών,
τροποποιητικών».
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 321699/5981/21− 08− 2008
απόφασή μας (ΦΕΚ 1740/Β’/2008), όπως τροποποιημένη
ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2010
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

Αριθμ. 117
(4)
Καθορισμός των δικαιολογητικών και ορισμός του πε−
ριεχομένου της Σύμβασης για την Εκτέλεση Περι−
ηγητικών Πλόων από πλοία με σημαία τρίτων χω−
ρών με αφετηρία ελληνικό λιμένα, σύμφωνα με τη
διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 περ. γ’ του ν. 3872/2010
(ΦΕΚ Α΄ 148/3.9.2010).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ
ΑΛΙΕΙΑΣ − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄
98/22.4.2005).
β) Του Π.Δ. 96/2010 (ΦΕΚ Α΄ 170/28.9.2010), «Σύσταση
Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας,
καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
γ) Του Π.Δ. 186/2009 (ΦΕΚ Α΄ 213/7.10.2009), «Συγχώ−
νευση των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής
Ανάπτυξης».
δ) Του άρθρο 1 παρ. 1 περ. γ’ του ν. 3872/2010 (ΦΕΚ Α
148/3.9.2010) «Εκτέλεση περιηγητικών πλόων από πλοία
με σημαία τρίτων χωρών με αφετηρία ελληνικό λιμένα
και άλλες διατάξεις».
2. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι−
σμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο Πρώτο
Οι ενδιαφερόμενες πλοιοκτήτριες ή/και εταιρείες
που εκμεταλλεύονται πλοία με σημαία τρίτων χωρών,
προκειμένου να εκτελέσουν κυκλικά περιηγητικά ταξί−
δια αναψυχής με αφετήριο και τελικό προορισμό τον
αυτό ελληνικό λιμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 3872/2010 (ΦΕΚ Α΄ 148/3.9.2010), υποχρεούνται να κα−
ταθέσουν στη Δ/νση Θαλασσίων Συγκοινωνιών (Δ.Θ.Σ)
του Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλι−
είας (Υ.Θ.Υ.Ν.Α.Λ.), αίτηση στην οποία να αναφέρεται η
ακριβής επωνυμία της εταιρείας, η έδρα της, ο νόμιμος
εκπρόσωπος της στην Ελλάδα, εάν είναι πλοιοκτήτρια
ή/και ασκεί την εκμετάλλευση του πλοίου, το όνομα,
η σημαία, το Διεθνές Διακριτικό Σήμα (Δ.Δ.Σ.) και ο
αριθμός Ι.Μ.Ο. (International Maritime Organization) του
πλοίου, το οποίο πρόκειται να εκτελέσει κυκλικά περι−
ηγητικά ταξίδια αναψυχής, ο αφετήριος λιμένας, καθώς
και η διάρκεια της σύμβασης. Η αίτηση υποβάλλεται
στα ελληνικά, δεόντως θεωρημένη για το γνήσιο της
υπογραφής και συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιο−
λογητικά:
α) Το εν ισχύ έγγραφο εθνικότητας του πλοίου, θεω−
ρημένο από Προξενική Αρχή ή σύμφωνα με τη Διεθνή
Σύμβαση της Χάγης.
β) Βεβαίωση Αρχής του Κράτους της σημαίας του
πλοίου, ότι στην επικράτεια του επιτρέπεται η ίδια δρα−
στηριότητα για τα πλοία που φέρουν σημαία Κράτους
− Μέλους της Ε.Ε ή σχετική δήλωση της εταιρίας, δε−
όντως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, περί
της συνδρομής της εν λόγω προϋπόθεσης. Σε περίπτω−
ση αδυναμίας βεβαίωσης της ύπαρξης αμοιβαιότητας,
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εναπόκειται στο Ελληνικό Δημόσιο να αποδείξει την
έλλειψη της εν λόγω προϋπόθεσης, διαφορετικά η μη
υποβολή των παραπάνω εγγράφων δεν κωλύει την υπο−
γραφή της σύμβασης για την εκτέλεση περιηγητικών
πλόων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3872/2010.
γ) καταστατικό της Εταιρίας ή κυρωμένο αντίγραφο
αυτού.
δ) πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας,
δεόντως θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής, στο
οποίο θα περιλαμβάνεται:
αα) αναφορά ότι έχει ληφθεί απόφαση για την εκτέ−
λεση κυκλικών περιηγητικών ταξιδιών αναψυχής στην
Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3872/2010.
ββ) ορισμός του Νομίμου Εκπροσώπου της εταιρίας
στην Ελλάδα και
γγ) εξουσιοδότηση σε συγκεκριμένο πρόσωπο για την
υποβολή της αίτησης και την υπογραφή της σύμβασης,
εφόσον αυτό είναι διαφορετικό από το Νόμιμο Εκπρό−
σωπο της Εταιρείας στην Ελλάδα.
ε) Πρόσφατη βεβαίωση, με ημερομηνία όχι πέραν του
μηνός από της καταθέσεως, του οικείου Προξενείου
στην Ελλάδα ή της αρμόδιας αρχής του κράτους έδρας
της εταιρίας, ότι η αιτούσα Εταιρεία υφίσταται και λει−
τουργεί νομίμως στη χώρα της.
στ) Σε περίπτωση που η Εταιρεία δεν είναι πλοιοκτή−
τρια, αλλά ασκεί την εκμετάλλευση του πλοίου, τότε
απαιτείται επιστολή του πλοιοκτήτη, θεωρημένη για το
γνήσιο της υπογραφής, από την οποία να προκύπτει η
ανάθεση της εκμετάλλευσης στην Εταιρεία.
Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται
από επίσημη μετάφραση στην ελληνική διαφορετικά τη
μετάφραση αναλαμβάνει το ΥΘΥΝΑΛ σε συνεργασία με
το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών.
Άρθρο Δεύτερο
Ορίζουμε το περιεχόμενο της Σύμβασης που προ−
βλέπεται στη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 περ, γ’
του ν. 3872/2010 για την υπαγωγή στις διατάξεις του
νόμου αυτού της πλοιοκτήτριας ή/και της εταιρείας
που εκμεταλλεύεται πλοίο, με σημαία τρίτης χώρας
για την εκτέλεση κυκλικών περιηγητικών ταξιδιών
αναψυχής, με αφετηρία ελληνικό λιμένα, ως ακο−
λούθως:
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΩΝ ΠΛΟΩΝ
ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3872/2010
(ΦΕΚ 148 Α΄ /3.9.2010) Άρθρο 1 ΠΑΡ. 1 ΠΕΡ. Γ’
Στον Πειραιά σήμερα ................................................... μεταξύ των
κάτωθι συμβαλλομένων,
αφενός του Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως εκπροσω−
πουμένου, για την υπογραφή της παρούσας, από τον
Υπουργό Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας
(εφεξής «Υπ.Θ.Υ.Ν.Α.Λ.»), νομίμως εξουσιοδοτημένου
κατά το άρθρο 1 παρ 1 περ. γ’, του ν. 3872/2010 (ΦΕΚ
Α΄148/3.9.2010), εφεξής καλούμενο ως «Ελληνικά Δημό−
σιο» ή «Ε.Δ.»
αφετέρου της εταιρείας με την επωνυμία.....................................
................ ..............................................................................................................................η οποία
εδρεύει στ ........................................................................, στην πόλη .......................
....................... οδός: ........................................, αρ.................... και εκπροσωπεί−
ται νόμιμα από τον.................................................., εφεξής καλούμενη
«Εταιρεία».
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ΔΗΛΩΘΗΚΑΝ, ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΑΝ
ΚΑΙ ΕΓΙΝΑΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:
Προοίμιο:
1. Η Εταιρεία δηλώνει ότι έχει στην κυριότητα ή/και
εκμετάλλευσή της, το υπό ...................................... σημαία πλοίο,
ειδικότερα περιγραφόμενο ως ακολούθως:
α) Όνομα: ...................................................................
β) Λιμένας και Αριθμός Νηολογίου .........................................
..........
γ) Διεθνές Διακριτικό Σήμα .......................................... και δ)
Αριθμός ΙΜΟ ............................
2. Η Εταιρεία υπέβαλε στο Υ.Θ.Υ.Ν.Α.Λ/Δ.Θ.Σ. την από
...................... αίτησή της, για την εκτέλεση πλόων, σύμφωνα
με το άρθρο. 1 παρ. 1 περ. γ’ του ν. 3872/2010, συνοδευό−
μενη από το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
Μετά τον έλεγχο που διενεργήθηκε από το Υ.Θ.Υ.Ν.Α.Λ.
διαπιστώθηκε η πληρότητα των δικαιολογητικών της
Εταιρείας.
3. Με τη χώρα της σημαίας του πλοίου ισχύει αμοιβαι−
ότητα, ως προς την εκτέλεση αντίστοιχων πλόων από
πλοία με σημαία Ελληνική ή άλλου κράτους − μέλους
της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ..
4. Η Εταιρεία δηλώνει ότι ακολουθεί όλους τους όρους
και κανόνες που εξασφαλίζουν την τήρηση των διεθνών
συμβάσεων για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και της
ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.
Άρθρο 1
Αντικείμενο της Σύμβασης
Το Ελληνικό Δημόσιο παρέχει στην Εταιρεία το δικαί−
ωμα διενέργειας κυκλικών περιηγητικών ταξιδιών, με το
άνω δηλωθέν πλοίο, μεταξύ του αφετήριου ελληνικού
λιμένα και ελληνικών ή και ξένων λιμένων, με αποκλει−
στικό σκοπό τη θαλάσσια αναψυχή και περιήγηση των
επιβατών, έναντι ενιαίου εισιτηρίου και υπό τον όρο
ότι ο λιμένας της οριστικής αποβίβασης των επιβατών
είναι ο αφετήριος λιμένας, σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν. 3872/2010 «Εκτέλεση περιηγητικών πλόων από
πλοία με σημαία τρίτων χωρών με αφετηρία ελληνικό
λιμένα» (ΦΕΚ Α΄ 148), τις διατάξεις του π.δ. 122/1995 (ΦΕΚ
Α΄ 75/18.4.1995) και τους όρους της παρούσας.
Άρθρο 2
Διάρκεια της Σύμβασης
1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε ......... (μέχρι
τρία έτη) αρχομένη από την υπογραφή της.
2. Η διάρκεια της σύμβασης δύναται να παραταθεί,
έπειτα από έγγραφη συμφωνία των μερών, για χρονι−
κό διάστημα το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει, σε
καμία περίπτωση, το 50% της αρχικής διάρκειας της
σύμβασης.
Άρθρο 3
Όροι Περιηγητικών Ταξιδιών
1. Η Εταιρεία δηλώνει ότι για την περίοδο από ..............
έως .........., θα εκτελεί κυκλικά περιηγητικά ταξίδια, στη
γεωγραφική περιοχή της/των Περιφέρειας/ων ..................
........................., με αφετήριο και τελικό λιμένα αποβίβασης
τον λιμένα ...............................
2. Απαγορεύεται ρητά η μεταφορά προσώπων, για
άλλο σκοπό εκτός της κρουαζιέρας και κάθε μορφής
θαλάσσια συγκοινωνία από ή προς οποιοδήποτε ελλη−
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νικό λιμένα και κάθε άλλη μεταφορά προσώπων πλην
των επιβατών −περιηγητών, που συμμετέχουν στο πε−
ριηγητικό ταξίδι.
3. Απαγορεύεται ρητά η παραλαβή και μεταφορά οχη−
μάτων, κάθε μορφής εμπορευμάτων και προϊόντων, πλην
όσων εξυπηρετούν τις ανάγκες του πλοίου.
4. Η Εταιρεία δεσμεύεται να υποβάλλει το αργότερο
τριάντα εργάσιμες ημέρες, προ της ενάρξεως των πε−
ριηγητικών της πλόων, το ετήσιο ενδεικτικό πρόγραμμα
της στο Υ.Θ.Υ.Ν.Α.Λ./ ΔΘΣ. Η πιο πάνω υποχρέωση δεν
αίρει, σε καμία περίπτωση, την υποχρέωση για άμεση
και κάθε μορφής ενημέρωση και επικοινωνία με τις, κατά
περίπτωση, αρμόδιες Λιμενικές Αρχές.
Άρθρο 4
Βεβαίωση και Καταβολή Εισφοράς
1. Σε κάθε επιβάτη − περιηγητή του πλοίου επιβάλλεται
εισφορά σι » άφωνα με το άρθρο 2 του ν. 3872/2010 και
την με αριθμ. 59/2010 (ΦΕΚ Β΄ 1766/ 10.11.2010) απόφαση
του ΥΠ.Θ.Υ.Ν.Α.Λ., όπως αυτή ισχύει κατά την υπογραφή
της παρούσης.
2. Σε περίπτωση παρατάσεως σύμφωνα με το άρθρο
2, παράγραφος 2 της παρούσης, το ύψος της εισφοράς
αναπροσαρμόζεται, βάσει τις ισχύουσας κατά τον χρόνο
χορήγησης της παράτασης απόφασης του ΥΠ.Θ.Υ.Ν.Α.Λ.,
περί καθορισμού του ύψους της εισφοράς.
3. Η Εταιρεία είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την
είσπραξη και την καταβολή της εισφοράς. Το συνολι−
κό ποσό, για κάθε ημερολογιακό μήνα, καταβάλλεται
από την Εταιρεία στο Φορέα Διαχείρισης εντός 15
εργάσιμων ημερών από τη λήξη του μήνα αναφοράς
του αφετήριου λιμένα. Η είσπραξη του ποσού γίνεται
βάσει υπεύθυνης δήλωσης της Εταιρίας στην οποία
αναφέρεται, ανά κυκλικό περιηγητικό ταξίδι, το συ−
νολικό καταβλητέο ποσό, ο συνολικός αριθμός των
επιβιβασθέντων, οι λιμένες προσέγγισης και ο συνο−
λικός αριθμός των Ελλήνων μελών του πληρώματος
του πλοίου, εφόσον απασχολούνταν σε αυτό κατά τη
διάρκεια του συγκεκριμένου περιηγητικού πλου Η εν
λόγω δήλωση συνοδεύεται, για κάθε κυκλικό ταξίδι,
από θεωρημένη, από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές,
κατάσταση επιβατών (passenger list) και κατάσταση
πληρώματος (crew list), εφόσον στο πλοίο απασχολού−
νται Έλληνες Ναυτικοί, σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στο άρθρο 5 της παρούσης.
4. Η Εταιρεία, πέραν της ανωτέρω εισφοράς, ευθύ−
νεται για την είσπραξη και καταβολή του τέλους του
άρθρου 6 παρ. 2β του ν. 2399/1996 (ΦΕΚ Α΄ 90/27.5.1996),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αναλογικώς εφαρμο−
ζόμενων και των διατάξεων ως προς τις συνέπειες της
μη καταβολής και για την είσπραξη της εισφοράς του
παρόντος άρθρου.
Άρθρο 5
Πλήρωμα
1. Η Εταιρεία δηλώνει ότι, σε περίπτωση που επιλέξει
να κάνει χρήση του δικαιώματος, του άρθρου «Μόνο»
της περ. β’ της υπ’ αριθμ. 59/2010 (ΦΕΚ Β’ 1766/10.11.2010)
απόφασης του Υπ.Θ.Υ.Ν.Α.Λ., όπως ισχύει και η οποία
αφορά στην απασχόληση Ελλήνων Ναυτικών:
α) Η επιλογή των Ελλήνων μελών τον πληρώματος,
η θέση και η οικονομική τους συμφωνία, θα γίνεται
απευθείας από την ίδια και κάβε εργαζόμενο ατομικά,

χωρίς οποιαδήποτε παρέμβαση των Ελληνικών Αρχών
ή τρίτων, υπό τις εξής σωρευτικά ισχύουσες προϋπο−
θέσεις:
αα) Ότι η καταβαλλόμενη αμοιβή θα είναι τουλάχιστον
η προβλεπόμενη από την ισχύουσα Εθνική/Κλαδική Συλ−
λογική σύμβαση Εργασίας για τον εργαζόμενο και
ββ) Ότι τηρείται η διαδικασία ασφάλισης του εργα−
ζομένου στον οικείο ασφαλιστικό φορέα, σύμφωνα με
την ελληνική νομοθεσία.
β) Οι Έλληνες ναυτικοί που απασχολούνται στο πλοίο
θα προέρχονται εκ των κλάδων Προσωπικό Καταστρώ−
ματος ή/και Μηχανής ή/και Γενικών Υπηρεσιών.
2. Για όσα μέλη του πληρώματος είναι σύμφωνα με την
ελληνική νομοθεσία ασφαλισμένα στο Ν.Α.T., η Εταιρεία
απολαμβάνει των προνομίων της ρύθμισης του άρθρου
24 του ν. 3409/2005, χωρίς άλλη διατύπωση, με την κα−
τάθεση στο Ν.Α.Τ. των προβλεπομένων δικαιολογητικών
και αντιγράφου της παρούσας σύμβασης.
3. Η απασχόληση των αλλοδαπών ναυτικών στο πλοίο,
ρυθμίζεται αποκλειστικά από τις ισχύουσες διατάξεις
της σημαίας του πλοίου, καθώς και από τις συλλογικές
ή/και ατομικές συμβάσεις εργασίας, που ρυθμίζονται
από το δίκαιο της σημαίας του πλοίου και της χώρας
προέλευσης των ναυτικών.
4. Οι αλλοδαποί ναυτικοί, που απασχολούνται στο
πλοίο, δεν βαρύνονται με εισφορές για το NAT ή για
οποιοδήποτε άλλο Ελληνικό Ασφαλιστικό Ταμείο και δεν
αποκτούν δικαίωμα ασφαλιστικής καλύψεως ή άλλης
παροχής από τα Ταμεία αυτά.
5. Η Εταιρεία δεν βαρύνεται με εισφορές προς οποι−
οδήποτε Ελληνικό Ασφαλιστικό Ταμείο, ούτε με άλλης
μορφής ασφαλιστική ή κοινωνική επιβάρυνση για τη
χρησιμοποίηση των αλλοδαπών ναυτικών.
Άρθρο 6
Επενδυτικές Προτάσεις της Εταιρείας
1. Η Εταιρεία δύναται να υποβάλλει, προς το Υ.Θ.Υ.Ν.Α.Λ.,
προτάσεις για την περαιτέρω βελτίωση των λιμενικών
υποδομών τις οποίες χρησιμοποιεί ή/και να προτείνει
επενδυτικά σχέδια και παροχή υπηρεσιών που συμβάλ−
λουν άμεσα ή έμμεσα στην ανάπτυξη του Θαλάσσιου
Τουρισμού στην Ελλάδα.
2. Οι προτάσεις αυτές θα εξετάζονται κατά προτεραι−
ότητα από τις αρμόδιες Αρχές στα πλαίσια είτε παρα−
χωρήσεων, σε ιδιώτες, λειτουργιών στους εμπορικούς
Λιμένες, είτε Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα
(ΣΔΓΓ) είτε τέλος σε παροχή ενισχύσεων και κινήτρων,
με βάση τον ισχύοντα Αναπτυξιακό Νόμο και την κείμενη
εθνική νομοθεσία.
Άρθρο 7
Λύση της Σύμβασης
1. Η Σύμβαση λύεται στις παρακάτω περιπτώσεις:
α) Αυτοδικαίως, με τη λήξη της διάρκειας της σύμφω−
να με το άρθρο 2 της παρούσης.
β) Με έγγραφη συμφωνία των μερών.
γ) Με καταγγελία της από το Ελληνικό Δημόσιο, λόγο
παράβασης οποιουδήποτε όρου της παρούσης. Όλοι οι
όροι συμφωνούνται ρητά ως ουσιώδεις και δεσμευτικοί
για τα Μέρη.
δ) Με καταγγελία της από το Ελληνικό Δημόσιο, λόγω
της επιβολής κυρώσεων στην Εταιρία ή/και τους εκπρο−
σώπους της ή/και τα μέλη του πληρώματος για καθ’
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υποτροπή παραβίαση των διατάξεων του ν. 3872/2010
αλλά και των διατάξεων της νομοθεσίας, που ισχύει
για την εκτέλεση περιηγητικών πλόων και ιδίως των
άρθρων, 42, 44, 45, 157 και 180 του Κώδικα Δημοσίου
Ναυτικού Δικαίου.
ε) Με δήλωση της εταιρίας για τη διακοπή των δρομο−
λογίων της, η οποία επιδίδεται στο Υ.Θ.Υ.Ν.Α.Λ./ Δ.Θ.Σ.,
τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν τη διακοπή των δρο−
μολογίων.
2. Σε περίπτωση λύσης της Σύμβασης για οποιονδήπο−
τε λόγο, η Εταιρεία δεν διατηρεί κανένα δικαίωμα ή αξί−
ωση κατά του Ελληνικού Δημοσίου από καμία αιτία.
Άρθρο 8
Απαγόρευση Υποκατάστασης και Εκχώρησης
1. Η Εταιρεία δεν δικαιούται να υποκατασταθεί από
άλλον στη θέση της για την εκτέλεση των πλόων της
Σύμβασης, εκτός αν υπάρξει έγγραφη συμφωνία των
μερών.
2. Ρητά απαγορεύεται στην Εταιρεία να εκχωρήσει
οποιοδήποτε από τα απορρέοντα από τη Σύμβαση δι−
καιώματα ή υποχρεώσεις της σε οποιοδήποτε φυσικό
ή νομικό πρόσωπο, χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη
γνώμη του Ελληνικού Δημοσίου που παρέχεται μόνον
εγγράφως.
3. Η Εταιρεία δύναται να αντικαθιστά το πλοίο με την
υποβολή των αντίστοιχων δικαιολογητικών που αφο−
ρούν το νέο πλοίο.
Άρθρο 9
Εφαρμοστέο Δίκαιο
Όποιες διαφορές ανακύπτουν από την εκτέλεσης της
παρούσας υπάγονται στην αποκλειστική δωσιδικία των
διοικητικών δικαστηρίων του Πειραιά, σύμφωνα με το
Ελληνικό Δίκαιο.
Άρθρο Τρίτο
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 14 Δεκεμβρίου 2010
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ,
ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

F
Αριθμ. 16510
(5)
Σύσταση προσωποπαγών θέσεων ιδιωτικού δικαίου
Αορίστου Χρόνου και κατάταξη 3 υπαλλήλων της
ΔΕΑΝΕ σε αυτές.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ
(Αριθμ. απόφ. 278/2010)
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. την με αριθμ. πρωτ. 16460/14−12−2010 εισήγηση του
Αντιδημάρχου για το θέμα, τις τοποθετήσεις των μελών
του Δημοτικού Συμβουλίου,
2. τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3584/2007,
3. Την με αριθμό 223/2010 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Ν. Ερυθραίας με την οποία λύεται
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η Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Ν. Ερυθραίας
(ΔΕΑΝΕ), σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 270
του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 284 του Π.Δ. 410/1995 η
οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1784/Β/12−11−2010 (Απόφα−
ση υπ’ αριθμ. 40427/22891/2−11−2010 Γ.Γ. Περιφέρειας).
4. Την υπ’ αριθμ. 224/2010 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Ν. Ερυθραίας με την οποία αποφα−
σίσθηκε όπως το προσωπικό που απασχολείται στη
ΔΕΑΝΕ με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου
Χρόνου να ενταχθεί αυτοδικαίως στο Δήμο μετά την
διάλυση και την έναρξη εκκαθαρίσεως της ΔΕΑΝΕ.
5. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 365/19−11−2010 έγγραφο της ΔΕ−
ΑΝΕ και το 15466/22−11−2010 έγγραφο της Δημάρχου
Ν. Ερυθραίας, με το οποίο ζητείται η μεταφορά του
προσωπικού αυτού στο προσωπικό του Δήμου.
6. Την υπ’ αριθμ. 065/16−11−05 απόφαση του Δ.Σ. της
ΔΕΑΝΕ που αφορούσε την κατάταξη των συμβασιούχων
αορίστου χρόνου σε οργανικές θέσεις η οποία εγκρί−
θηκε με την υπ’ αριθμ. 302/16−12−05 απόφαση του Δ.Σ.
της Ν. Ερυθραίας σύμφωνα με τις οποίες:
α) η Ανωλιγάκη Θεοδώρα (από 2/9/2002.)
β) ο Γιαλαμάς Γεώργιος (από 13/9/1997) και
γ) η Βαλίνη Κυριακή (από 21/6/1996), υπηρετούσαν
την 31/12/2005 με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου με τις αντίστοιχες ειδικότητες: α) ΠΕ
Διοικητικός Υπάλληλος (Σχετική εμπειρία σε θέματα ερ−
γασίας και απασχόλησης), β) ΔΕ Διοικητικός Υπάλληλος
(Ειδικός σε θέματα διαφήμισης και προβολής) και γ) ΔΕ
Διοικητική Υπάλληλος (Ειδική σε οικονομικά θέματα και
λογιστικά συστήματα).
7. Τις διατάξεις των άρθρων 23, 269 και 270 του
Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8−6−2006).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 284 του Π.Δ. 410/95 περί
διάλυσης των Δημοτικών Επιχειρήσεων.
9. Το υπ’ αριθμ. οικ. 55520/29−9−2010 έγγραφο του
ΥΠ.ΕΣ. περί προθεσμίας προσαρμογής Δημοτικών −Κοι−
νοτικών Επιχειρήσεων στις διατάξεις του ΚΔΚ.
10. Το υπ’ αριθμ. 65662/29−11−2007 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.
περί της διαδικασίας μεταφοράς προσωπικού από Δη−
μοτική Επιχείρηση σε Ο.Τ.Α.
11. Την υπ’ αριθμ. 16066/7−12−10 βεβαίωση της οικονομι−
κής υπηρεσίας με την οποία βεβαιώνεται ότι στον Κ.Α.
10.6021.0001 «Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων Αορίστου
Χρόνου» έχει προβλεφθεί πίστωση 216.500,00 ευρώ, απο−
φασίζει ομόφωνα:
Α) συστήνει προσωποπαγής θέσεις Ιδιωτικού Δικαίου
Αορίστου Χρόνου ως εξής:
1) Μία θέση ΠΕ Διοικητικού Υπαλλήλου
2) Δύο θέσεις ΔΕ Διοικητικών Υπαλλήλων
Β) Στις ανωτέρω θέσεις κατατάσσει το προσωπικό
της ΔΕΑΝΕ η οποία λύθηκε με την υπ’ αριθμ. 223/10
απόφαση του Δ.Σ. ως εξής:
1. Ανωλιγάκη Θεοδώρα του Γεωργίου σε θέση ΠΕ με
ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού
2. Γιαλαμάς Γεώργιος του Νικολάου σε θέση ΔΕ με
ειδικότητα ΔΕ Διοικητικού
3. Βαλίνη Κυριακή του Σταύρου σε θέση ΔΕ με ειδι−
κότητα ΔΕ Διοικητικού.
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Η δαπάνη της μισθοδοσίας των ανωτέρω υπαλλήλων
ανέρχεται στο ποσό των 3.500€ περίπου για το μήνα
Δεκέμβριο 2010 και θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6021.0001
«Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου»
στον οποίο έχει προβλεφθεί πίστωση 216.500,00 ευρώ
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 16066/7−12−10 βεβαίωση της
οικονομικής υπηρεσίας.
Για τα επόμενα έτη η δαπάνη της μισθοδοσίας ανέρ−
χεται στο ποσό των 64.000€ περίπου ανά έτος και θα
βαρύνει τον αντίστοιχο ΚΑΕ του υπό διαμόρφωση προ−
ϋπολογισμού του Δήμου Κηφισιάς (νέου).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Νέα Ερυθραία, 16 Δεκεμβρίου 2010
Ο Πρόεδρος
ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΑΚΗΣ

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(6)
Στην αριθ. 118901/2010 απόφαση του Υπουργού Δικαι−
οσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με
θέμα: Μερική μετατροπή του Καταστήματος Κράτησης
Διαβατών Θεσσαλονίκης σε Θεραπευτικό Κατάστημα
για Τοξικομανείς Κρατουμένους και κατάργηση της
υπ’ αριθμ. 79289/2007 (ΦΕΚ 1264/2007 τ.Β΄) υπουργικής
απόφασης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1897/3−12−2010,
διορθώνεται ως προς την ημερομηνία υπογραφής της
απόφασης από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
από το εσφαλμένο «2 Νοεμβρίου 2010»
στο ορθό «2 Δεκεμβρίου 2010».
(Από το Υπουργείο Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Διακιωμάτων)
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