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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 6366/495 (1)
Σύσταση ομάδας εργασίας – επιτροπής προετοιμασίας 

του Οδηγού του Προγράμματος βάσει του οποίου 
θα προκηρυχθεί η δράση 3.2.2 του Ε.Π.ΑΝ. «Ενίσχυ−
ση / επιβράβευση επιχειρήσεων για την υιοθέτηση 
του Εθνικού Βραβείου Ποιότητας».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. 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 98Α΄).

2. Του π.δ. 229/1986 όπως τροποποιήθηκε και συμπλη−
ρώθηκε από το π.δ. 396/1988 και το π.δ. 169/1995 (ΦΕΚ 
99/Α/95) «Σύσταση και Οργάνωση της Γ.Γ.Β.»

3. Του π.δ. 27/1.2.1996 (ΦΕΚ 19/Α/1996) «Συγχώνευση των 
Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας Ενέργεια και Τε−
χνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης»

4. Του άρθρου 7 παρ. 4 του ν. 2244/1994 (ΦΕΚ 168/Α/1994) 
«Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες 
διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 παρ. 2 
του ν. 2308/1995 (ΦΕΚ 114/Α/95) καθώς και του π.δ. 327/1995 
(ΦΕΚ 176/Α) «Όροι και διαδικασίες για την ανάθεση της 
εκτέλεσης και της χρηματοδότησης έργων».

5. Το π.δ. 121/2004 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουρ−
γών» (ΦΕΚ 84/Α/10.3.2004).

6. Την υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Φ19/4040 (ΦΕΚ 249/Β/27.2.2006) 
απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς 
Ανάπτυξης Αν. Νεράντζη και Ιωαν. Παπαθανασίου», με 
την ανάθεση αρμοδιοτήτων της Δ/νσης Πολιτικής Ποι−
ότητας στον Υφυπουργό Ανάπτυξης Αν. Νεράντζη.

7. Το ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α΄)
8. Την οριστική παραλαβή της μελέτης για το Εθνικό 

Βραβείο Ποιότητας – Επιχειρηματικής Αριστείας που 
συνετάχθη με το πρακτικό Νο. 7 της από 18.11.2005.

9. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση θα προκλη−
θεί δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό, η οποία θα 
καλυφθεί από την Εθνική Τεχνική Βοήθεια και το ύψος της 
οποίας θα καθοριστεί με μεταγενέστερη Απόφαση.
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Αριθμ. 5421.7/07/06 (6)
Καθορισμός του τρόπου ελέγχου των λογαριασμών 

φαρμακείων επαρχίας, που υποβάλλονται απευθεί−
ας στον Οίκο Ναύτου κατά το έτος 2006.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις :
α) Της παρ. 5 του άρθρου 31 του ν. 2166/1993 «Περί 

ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση 
και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» (Α΄137).

β) 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 98Α΄).

γ) Του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. 5221.1/4/20.10.2004 Από−
φασης του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Μεταβίβαση 
του δικαιώματος υπογραφής σε Διοικητικά και Οικονομι−
κά θέματα με «εντολή υπουργού» σε κατώτερα κλιμάκια 
του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (Β΄1642).

2. Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 4781/09/22.2.2006 (θέμα 
3°) συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οίκου 
Ναύτου.

3. Το γεγονός ότι εκκρεμούν στον Ο.Ν. λογαριασμοί 
των φαρμακείων επαρχίας οι οποίοι δεν έχουν ελεγχθεί, 
με αποτέλεσμα την αδυναμία συντάξεως των ισολογι−
σμών Ο.Ν.

4. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του Ο.Ν., 
αποφασίζουμε :

1. Την αποδοχή της πρότασης του Δ.Σ./Ο.Ν., όπως 
αυτή διατυπώνεται στο απόσπασμα πρακτικών της αριθ. 
4781/09/22.2.2006 (θέμα 3°) συνεδρίασης του, για τον 
τρόπο ελέγχου των λογαριασμών φαρμακείων επαρ−
χίας, που υποβάλλονται απευθείας στον Οίκο Ναύτου 
κατά το έτος 2006 και καθορίζουμε τα εξής:

α) Να ελεγχθούν όλοι οι λογαριασμοί ως προς την 
ορθότητα των αθροίσεων των ποσών που έχουν κατα−
χωρηθεί στις καταστάσεις καταχώρησης συνταγών και 
όλα τα αντίστοιχα τιμολόγια φαρμακείων.

β) Στους ίδιους λογαριασμούς να διενεργηθεί έλεγχος 
στις συνταγές που περιέχονται σε αυτούς ως προς την 
κοστολόγηση των φαρμάκων και τα λοιπά στοιχεία τους 
δειγματοληπτικά, σε ποσοστό 10% για τους λογαριασμούς 
που ο αριθμός των συνταγών υπερβαίνει τις τριάντα (30) και 
σε ποσοστό 33% για τους υπόλοιπους λογαριασμούς.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 13 Απριλίου 2006
Με εντολή Υπουργού

Η Γενική Διευθύντρια Διοικητικής Υποστήριξης
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΚΑΤΑΝΤΩΝΑΚΗ

F
Αριθμ. 5421.7/08/06 (7)
Καθορισμός του τρόπου ελέγχου των λογαριασμών 

φαρμακείων επαρχίας ετών 2004 − 2005, που υπο−
βλήθηκαν στον Οίκο Ναύτου μέσω των Παραρτημά−
των Οίκου Ναύτου (Π.Ο.Ν.) (εκτός του Π.Ο.Ν./Α).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 5 του άρθρου 31 του ν. 2166/1993 «Περί 

ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση 
και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» (Α΄137).

β) 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 98Α΄).

γ) Του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. 5221.1/4/20.10.2004 Από−
φασης του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Μεταβίβαση 
του δικαιώματος υπογραφής σε Διοικητικά και Οικονομι−
κά θέματα με «εντολή υπουργού» σε κατώτερα κλιμάκια 
του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (Β΄1642).

2. Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 4781/09/22.2.2006 (θέμα 
2°) συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οίκου 
Ναύτου.

3. Το γεγονός ότι εκκρεμούν στον Ο.Ν. λογαριασμοί 
των φαρμακείων επαρχίας οι οποίοι δεν έχουν ελεγ−
χθεί, με αποτέλεσμα την αδυναμία αποκατάστασης των 
ποσών των Πάγιων Προκαταβολών για την αναχρημα−
τοδότηση των Π.Ο.Ν. (εκτός του Π.Ο.Ν./Α).

4. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του Ο.Ν., 
αποφασίζουμε :

1. Την αποδοχή της πρότασης του Δ.Σ./Ο.Ν., όπως 
αυτή διατυπώνεται στο απόσπασμα πρακτικών της αριθ. 
4781/09/22.2.2006 (θέμα 2°) συνεδρίασης του, για τον 
τρόπο ελέγχου των λογαριασμών φαρμακείων επαρ−
χίας ετών 2004 −2005, που έχουν υποβληθεί στον Οίκο 
Ναύτου μέσω απολογισμών φαρμακευτικών δαπανών 
Π.Ο.Ν. (εκτός Π.Ο.Ν./Α) και καθορίζουμε τα εξής:

α) Να ελεγχθούν οι απολογισμοί τεσσάρων (04) μηνών 
από κάθε έτος σε ποσοστό 25% ως προς την ορθότητα 
των αθροίσεων όλων των ποσών που έχουν καταχωρη−
θεί στις καταστάσεις καταχώρησης συνταγών και τα 
αντίστοιχα τιμολόγια φαρμακείων.

β) Στους ίδιους λογαριασμούς να διενεργηθεί έλεγχος 
στις συνταγές που περιέχονται σε αυτούς ως προς 
την κοστολόγηση των φαρμάκων και τα λοιπά στοιχεία 
τους δειγματοληπτικά, σε ποσοστό 10% για τους λογα−
ριασμούς που ο αριθμός των συνταγών υπερβαίνει τις 
τριάντα (30) και σε ποσοστό 33% για τους υπόλοιπους 
λογαριασμούς.

γ) Οι λογαριασμοί των υπολοίπων μηνών, να καταχω−
ρηθούν όπως αναφέρονται στα απολογιστικά πινάκια.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 13 Απριλίου 2006

Με εντολή Υπουργού
Η Γενική Διευθύντρια Διοικητικής Υποστήριξης

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΚΑΤΑΝΤΩΝΑΚΗ
F

Αριθμ. 2122/01/06 (8)
Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων με αριθ. 41 

«Αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων των 
αριθ. 10 και 20 Γενικών Κανονισμών Λιμένα».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις των άρθρων 141 και 156 του ν.δ. 187/1973 

(Α 261), με το οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Δημοσίου 
Ναυτικού Δικαίου (ΚΔΝΔ), όπως το δεύτερο αντικα−
ταστάθηκε με το άρθρο 10 του ν. 1940/1991 «Μονάδα 
Ειδικών Αποστολών Λιμενικού Σώματος (ΜΕΑ/ΛΣ) και 
άλλες διατάξεις περί αυτού» (Α 40).
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 37 α του ν.δ. 187/1973 
«Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α 261), που 
προστέθηκε με το άρθρο 9 του ν. 2329/1995 «Ρύθμιση 
θεμάτων προσωπικού Λιμενικού Σώματος και άλλες δι−
ατάξεις» (Α 172).

 3. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 2935/2001 «Προ−
σωπικό του Λιμενικού Σώματος και άλλες διατάξεις» 
(Α 162).

4. Το Γενικό Κανονισμό Λιμένα με αριθ. 41 που εκδό−
θηκε από τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος με τις 
διατάξεις του οποίου ρυθμίζονται θέματα που αφορούν 
την εύρυθμη λειτουργία των λιμένων της χώρας.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί−
ας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε :

Άρθρο μόνο

(α) Εγκρίνουμε τον πιο κάτω Γενικό Κανονισμό Λιμέ−
νων με αριθ. 41 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΩΝ με αριθ. 41 
«Αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων των αριθ. 

10 και 20 Γενικών Κανονισμών Λιμένα».
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις των άρθρων 141 και 156 του ν.δ. 187/1973 

(Α 261), με το οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Δημοσίου 
Ναυτικού Δικαίου (ΚΔΝΔ), όπως το δεύτερο αντικα−
ταστάθηκε με το άρθρο 10 του ν. 1940/1991 «Μονάδα 
Ειδικών Αποστολών Λιμενικού Σώματος (ΜΕΑ/ΛΣ) και 
άλλες διατάξεις περί αυτού» (Α 40).

 2. Τις διατάξεις του ν.δ. 444/1970 «Περί αρμοδιοτήτων 
Λιμενικού Σώματος και σχέσεων προς τας αρμοδιότητας 
των Σωμάτων Ασφαλείας» (Α 39).

 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98).

 4. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 2935/2001 «Προ−
σωπικό του Λιμενικού Σώματος και άλλες διατάξεις» 
(Α 162).

 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος 
Κανονισμού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, εκδίδουμε τον ακόλουθο Γενικό 
Κανονισμό 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 διατάξεων του αριθ. 10 Γενικού

Κανονισμού Λιμένα (Β 1136/97).

1. Η περίπτωση 8 του άρθρου 2, αντικαθίσταται ως 
ακολούθως :

«8. ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΔΥΤΗΣ : Ο κάτοχος πιστοποι−
ητικού ή πτυχίου που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις κεί−
μενες διατάξεις, ο οποίος είναι εφοδιασμένος με άδεια 
της Λιμενικής Αρχής, για να εργάζεται ως βοηθός δυτών 
σε καταδυτικό συνεργείο». 

2. Τα εδάφια (γ) και (δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 
3, αντικαθίστανται ως ακολούθως :

«γ) Είναι κάτοχοι πιστοποιητικού αυτοδύτη, το οποίο 
έχει εκδοθεί σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
Οργανισμού, που έχει αναγνωρισθεί σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 3409/2005 (Α 273), μετά από εκπαίδευσή 
τους από εξουσιοδοτημένο από αυτόν Παροχέα Κατα−
δυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής ή είναι κάτοχοι πτυχίου 
της Σχολής Δυτών Καλύμνου.

Δύναται επίσης να είναι κάτοχοι πτυχίου αυτοδύτη, 
που έχει εκδοθεί με τις διατάξεις του αριθμ. 5 Γενικού 
Κανονισμού Λιμένα (Β 858/94), όπως τροποποιήθηκε 
μεταγενέστερα ή πρόκειται να εκδοθεί κατά τις δια−
τάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 17 του ν. 
3409/2005.

δ) Έχουν προϋπηρεσία ως μαθητευόμενοι δύτες, σε 
εργασίες της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρό−
ντος Κανονισμού στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, του−
λάχιστον ένα (01) χρόνο οι κάτοχοι πτυχίου Σχολής 
Δυτών Καλύμνου και δύο (02) χρόνια οι κάτοχοι πτυχίου 
Οργανισμού ή Σχολής σύμφωνα με την προηγούμενη 
παράγραφο».

Άρθρο 3
Συμπλήρωση/ τροποποίηση διατάξεων του αριθ. 10 

Γενικού Κανονισμού Λιμένα.

1. Μετά το εδάφιο (η) της παραγράφου 4 του άρθρου 
3, προστίθεται νέο εδάφιο ως ακολούθως :

«θ) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας μαθητευό−
μενου δύτη».

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως 
ακολούθως :

«2. Για τη χορήγηση της πιο πάνω άδειας, υποβάλλεται 
αίτηση του ενδιαφερόμενου, στην οποία επισυνάπτονται 
τα δικαιολογητικά της παραγράφου 4 του άρθρου 3, 
πλην των εδαφίων (ζ) και (θ) αυτής».

Άρθρο 4
Τροποποίηση διατάξεων του αριθ. 20 Γενικού

Κανονισμού Λιμένα (Β 444/99).

1. Οι υποπαράγραφοι 12 και 13 του άρθρου 2, συγχω−
νεύονται σε μία υποπαράγραφο και αντικαθίστανται 
ως ακολούθως :

«12. Τα ΚΑΝΟ και ΚΑΥΑΚ είναι σκάφη πλάτους γά−
στρας μικρότερου των 1,1 μέτρων, αιχμηρής απόληξης 
στα δύο άκρα, κινούμενα με ειδικό ασκάρμωτο κουπί 
και μη διαθέτοντα, για την κίνησή τους, μόνιμη θέση για 
έχμαση μηχανής, ούτε περισσότερα από ένα κουπί ανά 
επιβάτη, ούτε πανιά».

2. Οι λοιπές υποπαράγραφοι του άρθρου 2, τροπο−
ποιούνται όσον αφορά την απαρίθμησή τους κατά μια 
μονάδα λιγότερη.

Πειραιάς, 4 Απριλίου 2006

Αντιναύαρχος Η.Α. ΣΙΩΝΙΔΗΣ Λ.Σ.
Αρχηγός

(β) Η εφαρμογή του Κανονισμού αυτού αρχίζει από τη 
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 11 Απριλίου 2006

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ




