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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2886/2014
(1)
Απόφαση καθορισμού έγκρισης κατ’ αποκοπή χορη−
γήματος για καθαριότητα της Υ.Δ.Ε. Ν. Ζακύνθου
έτους 2015.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 2314/
1953 «Περί καθαρισμού δημοσίων καταστημάτων» (ΦΕΚ
Α΄/59).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 2072/1992 «Ρύθ−
μιση επαγγέλματος ειδικού τεχνικού προσθετικών και
ορθωτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστα−
σης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/125).
3. Την απόφαση αριθμ. 2/5091/0026/25.05.2012 (ΦΕΚ
1741/Β΄/25.05.2012) Υπ. Οικονομικών «Περί καθορισμού
διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπα−
νών πάγιων κατ’ αποκοπή χορηγημάτων και μισθωμάτων
κτιρίων δημοσίων υπηρεσιών».
4. Το νόμο αριθμ. 3861/2010 που δημοσιεύθηκε στο
αριθμ. 112/τ. Α΄/13.7.2010 σχετικά με «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες
διατάξεις».
5. Το Ν.Δ. 1337/1973 Περί τροποποιήσεως των διατά−
ξεων του Ν.Δ. 321/1969 «Περί Κωδικός Δημοσίου Λογι−
στικού» και άλλων διατάξεων.
6. Την απόφαση αριθμ. 2062200/6414/004/01.09.1997
(ΦΕΚ 858/Β΄/1997) του Υπ. Οικονομικών «Περί μεταβίβα−
σης αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους
Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Γενι−
κού Λογιστηρίου του Κράτους και της εξουσίας να υπο−
γράφουν «Με εντολή Υπουργού», στο Γενικό Διευθυντή

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την
ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. οικ. 169
(6)
Σύσταση και συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγη−
σης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντα; υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 24 του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161), όπως
αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 30 του
Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74),
β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (Α 98) και
γ) τις διατάξεις του Π.Δ. 100/2014 «Οργανισμοί; του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής» (ΦΕΚ 167/Α΄/26.8.2014).
2. Τις με αριθ. πρωτ. οικ.50293/27.10.2014 (ΑΔΑ: 7ΨΟΕ0−
2ΨΓ) και 50357/27.10.2014 (ΑΔΑ: ΒΥΜ50−ΘΩ2) αποφάσεις
του Υπουργού ΠΕΚΑ.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Συνίσταται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργει−
ας και Κλιματικής Αλλαγής Ειδική Επιτροπή Αξιολόγη−
σης, με έδρα την Οδό Αμαλιάδος 17, Τ.Κ. 115 23 Αθήνα.
2. Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης συγκροτείται από
τον Πρόεδρο και τα μέλη του. ως εξής:
α. Την Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονο−
μικών, Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή
τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνση Ανάπτυξης
και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής.
β. Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Πολεο−
δομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής, ως μέλος, με αναπληρωτή τον
Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής
Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής.
γ. Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ορυκτών
Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργει−
ας και Κλιματικής Αλλαγής, ως μέλος, με αναπληρωτή
την Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής.
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3. Γραμματέας στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής ορίζεται υπάλληλος του Υπουργείου Περιβάλ−
λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με βαθμό
τουλάχιστον Δ΄ της Διεύθυνσης Διοικητικού/Προσω−
πικού, που ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, με την
απόφαση Ορισμού Μελών.
4. α) Έργο της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης είναι:
i) η εξέταση των ενστάσεων που ασκούνται σύμφωνα
με το άρθρο 19 του Π.Δ. 318/1992, όπως αντικαταστάθηκε
με τις διατάξεις του άρθρου 26 του N. 4250/2014 και
ii) ο τελικός χαρακτηρισμός των επιδόσεων ως εξαιρε−
τικών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του Π.Δ. 318/1992,
όπως ισχύει.
β) Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής είναι
αρμόδια και για την εξέταση των ενστάσεων και τον τε−
λικό χαρακτηρισμό των επιδόσεων ως εξαιρετικών κατά
τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του Π.Δ. 318/1992, όπως ισχύει,
και για τα Ν.Π.Δ.Δ που εποπτεύονται από το ΥΠΕΚΑ.
5. Η θητεία της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης είναι
διετής και κατά την πρώτη εφαρμογή η θητεία των
μελών της Ε.Ε.Α. λήγει στις 31.12.2016.
6. Για τη συγκρότηση, τη σύνθεση, τις συνεδριάσεις,
τη λειτουργία και τις πράξεις της Ειδικής Επιτροπής
Αξιολόγησης εφαρμόζονται, κατά τα λοιπά, οι διατάξεις
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Ιανουαρίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

F
Αριθμ. 91
(7)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 21185/13−10−2014 απόφασης
Υπουργού Τουρισμού «Κατάταξη σε κατηγορίες με
σύστημα κλειδιών και καθορισμός τεχνικών και λει−
τουργικών προδιαγραφών των ενοικιαζόμενων επι−
πλωμένων δωματίων−διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ)» (ΦΕΚ
Β΄ 2840).
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του κεφαλαίου Α΄ του Ν. 4276/2014 (Α΄ 155) και ει−
δικότερα την παρ. 2 του άρθρου 5 αυτού, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
β. του Ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου
Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (Α΄ 187)
και ιδίως του άρθρου 2,
γ. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98),
δ. του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ−
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο, ‘Πρόγραμμα Διαύγεια’ και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 112),
ε. του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141),
όπως ισχύει,
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

στ. του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη−
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141),
ζ. του Π.Δ. 112/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρι−
σμού» (Α΄ 179),
η. της υπ’ αριθμ. 21185/13−10−2014 απόφασης Υπουρ−
γού Τουρισμού «Κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα
κλειδιών και καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών
προδιαγραφών των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δω−
ματίων−διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ)» (Β΄ 2840).
2. Την ανάγκη συμπλήρωσης της ως άνω υπό στοι−
χεία 1.η΄ απόφασης, ιδίως με την πρόβλεψη μεταβατι−
κών ρυθμίσεων για τη συμμόρφωση των υφιστάμενων
επιχειρήσεων ΕΕΔΔ με τις διατάξεις αυτής.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 21185/
13−10−2014 απόφασης Υπουργού Τουρισμού (Β΄ 2840)
αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Το κτίριο στο οποίο αναπτύσσεται το κατάλυμα
πρέπει να έχει αμιγή χρήση ΕΕΔΔ, επιτρεπομένης της
ύπαρξης μίας (1) κατοικίας που χρησιμοποιείται από τον
ιδιοκτήτη ή πρόσωπο που εκμεταλλεύεται την επιχείρη−
ση. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η λειτουργία εμπορικών
καταστημάτων και καταστημάτων υγειονομικού ενδι−
αφέροντος, με ανεξάρτητη για το καθένα είσοδο, τα
οποία δεν εντάσσονται στις εγκαταστάσεις των ΕΕΔΔ.»
2. Μετά το τέλος της παραγράφου 4.2. της υπ’ αριθμ.
21185/13−10−2014 απόφασης Υπουργού Τουρισμού (Β΄
2840) προστίθενται παράγραφοι ως εξής:
Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

3

Το κτίριο έχει αμιγή χρήση ΕΕΔΔ

4.3. Τα Ειδικά Σήματα Λειτουργίας (ΕΣΛ) επιχειρήσεων
ΕΕΔΔ που έχουν εκδοθεί βάσει προϊσχύσαντος συστή−
ματος κατάταξης παύουν αυτοδίκαια να ισχύουν την
31−12−2017. Μέχρι την ημερομηνία αυτή όλες οι επιχει−
ρήσεις ΕΕΔΔ υποχρεούνται να διαθέτουν πιστοποιητικό
κατάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης και να έχουν εφοδιαστεί με ΕΣΛ εκδοθέν
βάσει του ανωτέρω πιστοποιητικού κατάταξης.
4.4. Για την κατάταξη σύμφωνα με την ανωτέρω υπο−
παράγραφο των υφιστάμενων κατά την έναρξη ισχύος
της παρούσας επιχειρήσεων ΕΕΔΔ στις κατηγορίες
κλειδιών της παραγράφου 2 του άρθρου 1 δεν ελέγ−
χονται οι τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας, αλλά
μόνο οι υποχρεωτικές λειτουργικές προδιαγραφές και
η συγκέντρωση βάσει βαθμολογούμενων κριτηρίων του
ελάχιστου αριθμού μορίων που απαιτείται για κάθε κα−
τηγορία. Για την εφαρμογή της παρούσας υποπαρα−
γράφου, με τον όρο τεχνικές προδιαγραφές νοούνται
οι οριζόμενες στο άρθρο 3 προδιαγραφές οικοπέδου/
γηπέδου–κτιρίου καθώς και τα κριτήρια με Α/Α 1−9 του
Παραρτήματος Α.
4.5. Οι επιχειρήσεις ΕΕΔΔ οι οποίες κατά την έναρξη
ισχύος της παρούσας διαθέτουν Ειδικό Σήμα Λειτουρ−
γίας (ΕΣΛ) κατηγορίας ενός (1) κλειδιού λογίζονται ως
ΕΕΔΔ κατηγορίας δύο (2) κλειδιών, εφαρμοζομένων
κατά τα λοιπά των διατάξεων των ανωτέρω υποπαρα−
γράφων 4.3. και 4.4.»
Το κριτήριο με Α/Α 3 του Παραρτήματος Α της υπ’
αριθμ 21185/13−10−2014 απόφασης Υπουργού Τουρισμού
(Β΄ 2840) «Πίνακας συστήματος κατάταξης σε Κλειδιά»
αντικαθίσταται ως εξής:
3
Πρόσθετη
ΜΟΡΙΑ 2 κλειδιά
4 κλειδιά
κλειδιά
πληροφόρηση
Δεν υφίσταται
κατοικία
ιδιοκτήτη. Η
πλήρωση του
κριτηρίου δεν
επηρεάζεται
200
Π
Π
Π
από τη
λειτουργία
εμπορικών
καταστημάτων/
καταστημάτων
υγειονομικού
ενδιαφέροντος.

Στο τέλος του Παραρτήματος Α της υπ’ αριθμ 21185/13−10−2014 απόφασης Υπουργού Τουρισμού (Β΄ 2840) «Πί−
νακας συστήματος κατάταξης σε Κλειδιά» προστίθενται κριτήρια ως εξής:
Α/Α
83
84

85

86

ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Τήρηση διαδικασιών απεντόμωσης−
μυοκτονίας από πιστοποιημένα συνεργεία
Πιστοποίηση βάσει συστημάτων διαχείρισης
ποιότητας (ISO 9001 ή άλλα παρεμφερή)
Πιστοποίηση βάσει συστημάτων
περιβαλλοντικής διαχείρισης και οικολογικά
σήματα (EMAS, ISO 14001, ECOLABEL, GREEN
KEY ή άλλα παρεμφερή)
Αποδεδειγμένη γνώση ξένης γλώσσας για το
50% του προσωπικού

ΜΟΡΙΑ 2 κλειδιά 3 κλειδιά 4 κλειδιά
Υ

Υ

Υ

150

Π

Π

Π

150

Π

Π

Π

50

Π

Π

Π

Πρόσθετη
πληροφόρηση

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
5. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 21185/13−10−2014
απόφαση Υπουργού Τουρισμού «Κατάταξη σε κατηγο−
ρίες με σύστημα κλειδιών και καθορισμός τεχνικών και
λειτουργικών προδιαγραφών των ενοικιαζόμενων επι−
πλωμένων δωματίων−διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ)» (Β΄ 2840).
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από 1/1/2015.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2015
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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Εργασιών Μεταφοράς Αποσκευών Επιβατών, στο Κεφά−
λαιο Γ. Λοιπές Χρεώσεις, του «Τιμολογίου No 5 − Χρήσης
Λιμένος και Παρεχόμενων Υπηρεσιών προς Επιβάτες»
του «Κανονισμού και Τιμολόγια για Εργασίες Φορτοεκ−
φόρτωσης, Διακίνησης, Αποθήκευσης Εμπορευμάτων και
Παροχής Υπηρεσιών προς τους Επιβάτες και Οχήματα
του Ο.Λ.Π. Α.Ε.».
2. Μίσθωση υπηρεσίας ελεύθερης πρόσβασης στο
internet (hotspot): 150 € ανά μήνα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

F
Αριθμ. απόφ. 183/22−12−2014
(8)
Τροποποίηση του «Τιμολογίου No 5− Χρήσης Λιμένος
και Παρεχόμενων Υπηρεσιών προς Επιβάτες» − Κα−
θιέρωση χρέωσης για υπηρεσίες παροχής internet
στα terminal Α και Β.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ
F
Αριθμ. 182/22−12−2014
(9)
Τροποποίηση του «Κανονισμού και Τιμολόγια στη
Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη του Ο.Λ.Π. Α.Ε.».

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου δεύτερου του
Ν. 2688/1999 «Μετατροπή του Οργανισμού Λιμένος Πει−
ραιώς και του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης σε
ανώνυμες εταιρείες» (ΦΕΚ 40/τ. Α΄/1−3−1999), η οποία
προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του
Ν. 3153/2003 «Ναυτική επαγγελματική εκπαίδευση, κα−
τάρτιση και επιμόρφωση και ρύθμιση άλλων θεμάτων
αρμοδιότητας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας»
(ΦΕΚ 153/τ. Α΄/19−6−2003).
2. Το Καταστατικό του Ο.Λ.Π. Α.Ε., το οποίο αρχι−
κά ενσωματώθηκε στο άρθρο τρίτο του Ν. 2688/1999
(ΦΕΚ 40/1−3−1999 τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ
10591/16−9−2008 τ. ΑΕ και ΕΠΕ και ιδίως το άρθρο 9, πα−
ραγρ. 2, περίπτωση ιστ΄, και όπως τελικά τροποποιήθηκε
και ισχύει (ΦΕΚ 6578/15−7−2011 τ. ΑΕ και ΕΠΕ).
3. Την 180/29−9−2010 απόφαση Δ.Σ. Ο.Λ.Π. Α.Ε. (ΦΕΚ
1643/Β΄/14−10−2010), με την οποία εγκρίθηκε ο «Κανονι−
σμός και Τιμολόγια για εργασίες Φορτοεκφόρτωσης
− Διακίνησης − Αποθήκευσης Εμπορευμάτων και Πα−
ροχής Υπηρεσιών προς τους Επιβάτες και Οχήματα»,
και τις ακόλουθες αποφάσεις του ΔΣ ΟΛΠ ΑΕ οι οποί−
ες διαμόρφωσαν την τελική μορφή του «Τιμολογίου
No 5− Χρήσης Λιμένος και Παρεχόμενων Υπηρεσιών
προς Επιβάτες», 62/14−3−2011 (ΦΕΚ 669/Β΄/26−4−2011), 77/
28−3−2011 (ΦΕΚ 853/Β΄/16−5−2011), 171/25−7−2011 (ΦΕΚ
2009/9−9−2011), 233/28−11−2011 (ΦΕΚ 3033/Β΄/30−12−2011),
193/17−12−2012 (ΦΕΚ 166 Β΄/31−1−2013) και 99/10−7−2014
(ΦΕΚ 2380/Β΄/5−9−2014).
4. Την 43047/21−11−2014 πρόταση της Διεύθυνσης Δι−
οίκησης.
5. Την 155/28−11−2014 απόφαση του Συμβουλίου Διεύ−
θυνσης.
6. Τη σύμφωνη, με την υπηρεσιακή πρόταση, εισήγηση
του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου Γεώργιου
Ανωμερίτη.
7. Τη σχετική με το θέμα συζήτηση, αποφάσισε ομό−
φωνα:
Α. Την προσθήκη της ακόλουθης 2η παραγράφου
(αριθμώντας την υπάρχουσα παράγραφο σε 1η), στην
Ενότητα Ι. Τιμολόγιο Χρήσης Λιμένος από Επιβάτες και

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου δεύτερου του
Ν. 2688/1999 «Μετατροπή του Οργανισμού Λιμένος Πει−
ραιώς και του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης σε
ανώνυμες εταιρείες» (ΦΕΚ 40/τ. Α΄/1−3−1999), η οποία
προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του
Ν. 3153/2003 «Ναυτική επαγγελματική εκπαίδευση, κα−
τάρτιση και επιμόρφωση και ρύθμιση άλλων θεμάτων
αρμοδιότητας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας»
(ΦΕΚ 153/τ. Α΄/19−6−2003).
2. Το Καταστατικό του Ο.Λ.Π. Α.Ε., το οποίο αρχι−
κά ενσωματώθηκε στο άρθρο τρίτο του Ν. 2688/1999
(ΦΕΚ 40/1−3−1999 τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ
10591/16−9−2008 τ. ΑΕ και ΕΠΕ και ιδίως το Άρθρο 9, πα−
ραγρ. 2, περίπτωση ιστ΄, και όπως τελικά τροποποιήθηκε
και ισχύει (ΦΕΚ 6578/15−7−2011 τ. ΑΕ και ΕΠΕ).
3. Την 180/29−9−2010 απόφαση Δ.Σ. Ο.Λ.Π. Α.Ε. (ΦΕΚ
1643/Β΄/14−10−2010), με την οποία εγκρίθηκε ο «Κανονι−
σμός και Τιμολόγια στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη
του ΟΛΠ ΑΕ», καθώς και τις αποφάσεις Δ.Σ. Ο.Λ.Π. Α.Ε. με
αριθμ. 77/28−3−2011(ΦΕΚ 853/Β/16−5−2011) και 99/10−7−2014
(ΦΕΚ 2380/Β/5−9−2014), που διαμόρφωσαν τη σημερινή
μορφή του «Κανονισμού και Τιμολόγια στη Ναυπηγοε−
πισκευαστική Ζώνη του ΟΛΠ ΑΕ».
4. Την 43049/21−11−2014 πρόταση της Διεύθυνσης Δι−
οίκησης.
5. Την 156/28−11−2014 απόφαση του Συμβουλίου Διεύ−
θυνσης.
6. Τη σύμφωνη, με την υπηρεσιακή πρόταση, εισήγηση
του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου Γεώργιου
Ανωμερίτη.
7. Τη σχετική με το θέμα συζήτηση, αποφάσισε ομό−
φωνα:
Α. Την διαγραφή της παραγράφου 6 και την αναρίθ−
μηση της ακόλουθης παραγράφου 7 σε 6, του άρθρου
4, του «Κανονισμού και Τιμολόγια στη Ναυπηγοεπισκευ−
αστικη Ζώνη του ΟΛΠ ΑΕ».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ

