
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση των τιμολογίων λειτουργίας υπηρε-
σιών και λιμενικών δικαιωμάτων του Οργανισμού 
Λιμένος Λαυρίου Α.Ε. (Ο.Λ.Λ. Α.Ε.).

2 Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την εταιρεία 
ΧΡΙΣTΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε., ενός 
(01) υποβρύχιου drone τύπου Powervision 
PowerRay Wizard προς το Κεντρικό Λιμεναρχείο 
Πειραιά.

3 Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την εταιρεία 
AGROINVEST A.E.B.E., γραφειακού εξοπλισμού και 
ενός κλιματιστικού μάρκας TLC προς το Λιμεναρ-
χείο Στυλίδας.

4 Αποδοχή πρότασης δωρεάς από τον ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
Κωνσταντίνο τριών (03) μεταχειρισμένων ηλε-
κτρονικών υπολογιστών, προς το Κεντρικό Λιμε-
ναρχείο Χαλκίδας.

5 Κατανομή τεσσάρων (4) κενών οργανικών θέσε-
ων μελών ΔΕΠ στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων 
και Διατροφής της Σχολής Περιβάλλοντος του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου.

6 Ένταξη μέλους κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π. σε θέση κατη-
γορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 
Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετι-
κών Επιστημών».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 3113.11/46977/20 (1)
Τροποποίηση των τιμολογίων λειτουργίας υπη-

ρεσιών και λιμενικών δικαιωμάτων του Οργανι-

σμού Λιμένος Λαυρίου Α.Ε. (Ο.Λ.Λ. Α.Ε.).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 7 και της παρ.3α του άρθρου 10 του 

ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί 
(Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α΄ 314), 

β) της υποπαρ. Γ2 του ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης 
και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο 
εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» (Α΄85),

γ) του άρθρου εικοστού πρώτου του ν. 2932/2001 
«Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδο-
μεταφορές, Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και 
Λιμενικής Πολιτικής-Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε 
Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 145), 

δ) του ν. 3622/2007 «Ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, 
λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων και άλλες διατά-
ξεις» (Α΄ 281), 

ε) του άρθρου 13 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α΄ 133), 

στ) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 
22 του άρθρου 1 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),

ζ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Α΄ 181),

η) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄26),

θ) του π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121),

ι) της υπ’ αρ. 3113.11/52541/2018/10-07-2018 κοινής 
υπουργικής απόφασης «Έγκριση τιμολογίων λειτουργίας 
υπηρεσιών και λιμενικών δικαιωμάτων του Οργανισμού 
Λιμένα Λαυρίου ΑΕ. (Ο.Λ.Λ. Α.Ε.)» (Β΄ 3402).

2. Το υπ’ αρ. 272/04-02-2020 έγγραφο του Ο.Λ.Λ. Α.Ε. 
με επισυναπτόμενες τις υπ’ αρ. 4/305/23-01-2020 (ΑΔΑ: 
69ΚΝ469ΗΞΥ-ΣΗΠ) και υπ’ αρ. 3/305/23-01-2020 (ΑΔΑ: 
ΩΧΠΧ469ΗΞΥ-0ΜΧ) αποφάσεις του οικείου Διοικητικού 
Συμβουλίου.

3. Το υπ’ αρ. 943/10-04-2020 έγγραφο του Ο.Λ.Λ. Α.Ε., 
με το οποίο παρασχέθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία 
όσον αφορά τις προτεινόμενες αυξήσεις, καθώς και το 
υπ’ αρ. 1082/29-04-2020 διευκρινιστικό έγγραφο.

4. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται επί του παρόντος 
ακτοπλοϊκή σύνδεση του λιμένος Λαυρίου με χώρες 
του εξωτερικού.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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5. Την υπ’ αρ. 2814.3/27081/2020 από 11/05/2020 ει-
σήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Την έγκριση μέρους τροποποίησης των τιμολογίων 
λειτουργίας υπηρεσιών και λιμενικών δικαιωμάτων του 
Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου Α.Ε. (Ο.Λ.Λ. Α.Ε.) του σχε-
τικού (1ι) του προοιμίου της παρούσας, ως ακολούθως:

Α) Την αντικατάσταση του Τιμολογίου 3 του άρθρου 
14 ως εξής:

«ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 3
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ-ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ, ΠΡΥ-

ΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΕΥΡΙΣΗΣ (ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ), ΤΩΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙ-
ΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ν. 4256/2014

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ/ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ-ΠΡΥ-
ΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗ - ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗ
Ευρώ/
μέτρα/
ημέρα

Επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη μήκους 
μέχρι πέντε (5) μέτρα 0,017

Επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη μήκους 
άνω των πέντε (5) μέτρων 0,033

Επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια 
ανεξαρτήτου μήκους 0,045

Επαγγελματικά πλοία αναψυχής μήκους 
7,01 μ και άνω 0,068

Μικρά σκάφη μήκους 0-7 μέτρων 0,018
Ιδιωτικά πλοία αναψυχής μήκους από 

10,01 έως και 15,00 μέτρα 0,17

Ιδιωτικά πλοία αναψυχής μήκους από 
15,01 μέτρα και άνω 0,20

Παραδοσιακά πλοία ανεξάρτητου μήκους 0,067
Τέλη πρυμνοδέτησης καταβάλλονται και από πλοία 
που παραβάλουν  σε ντάνα πλην του πρώτου παρα-
βεβλημένου το οποίο καταβάλει πλήρη δικαιώματα 

παραβολής

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ/ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ-
ΠΛΕΥΡΙΣΗΣ

Τα δικαιώματα προσόρμισης προσαυξημένα κατά 
30%.

3. Στα τέλη προσόρμισης - ελλιμενισμού και πρυμνο-
δέτησης ή πλεύρισης (παραβολής), εάν καταβληθούν 
προκαταβολικά, παρέχεται έκπτωση:

α) 20% εάν προκαταβληθούν για ένα μήνα.
β) 30% εάν προκαταβληθούν για ένα εξάμηνο,
γ) 40% εάν προκαταβληθούν για ένα έτος.
4. Ναυταθλητικά σκάφη, ιδιωτικά πλοία αναψυχής ή 

μικρά σκάφη, ή ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα ή που συμ-
μετέχουν σε ναυταθλητικούς αγώνες απαλλάσσονται 
των τελών προσόρμισης, πρυμνοδέτησης - παραβολής 
κατά τη διάρκεια των αγώνων.

5. Παραδοσιακά πλοία του ν. 4256/2014, τα οποία χρη-
σιμοποιούνται ως μουσειακοί χώροι ή για οποιονδήποτε 

κοινωφελή σκοπό, με ελεύθερη πρόσβαση, απαλλάσσο-
νται των τελών προσόρμισης - ελλιμενισμού, πρυμνοδέ-
τησης και πλεύρισης (παραβολής).

6. Οι χρήστες του λιμένος δηλώνουν εγγράφως, στον 
φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης, την πρόθεσή τους 
για το συγκεκριμένο διάστημα που επιθυμούν τον ελλι-
μενισμό (προσόρμιση και πρυμνοδέτηση ή πλεύριση 
(παραβολή) των σκαφών τους.

7. Οι χρήστες υποχρεούνται στην καταβολή τελών 
προσόρμισης-ελλιμενισμού όπως και πρυμνοδέτησης 
ή παραβολής, και ο υπολογισμός αυτών προκύπτει από 
το μήκος του σκάφους πολλαπλασιαζόμενο επί των ημε-
ρών προσόρμισης και πρυμνοδέτησης επί τις τιμές των 
ανωτέρω κατηγοριών.

8. Τα τέλη είναι ανταποδοτικά και αναλώνονται απο-
κλειστικά από τον φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης 
του λιμένα, για την εκτέλεση, συντήρηση και βελτίωση 
των λιμενικών έργων, εγκαταστάσεων και των παρεχό-
μενων λιμενικών υπηρεσιών προς τους χρήστες.»

Β) Την αντικατάσταση του Τιμολογίου 4 του άρθρου 
14 ως εξής:

«ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 4
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ 

ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ
1. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΑ-

ΦΩΝ
Το παρακάτω τιμολόγιο εφαρμόζεται σε όλα τα Επαγ-

γελματικά ή Ιδιωτικά σκάφη αναψυχής, που ελλιμενίζο-
νται σε θαλάσσιο χώρο του λιμένα Λαυρίου ή/και κάνουν 
χρήση των χερσαίων εγκαταστάσεων αυτού.

1.Α. ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΗΚΟΥΣ 
ΕΩΣ 23,00 Μ.

ΜΗΚΟΣ 
ΣΚΑΦΟΥΣ (μ)

ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ (€)

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
(€)

Έως 6,99 135,00 1.215,00
7,00-7,99 145,00 1.305,00
8,00-8,99 170,00 1.530,00
9,00-9,99 255,00 2.295,00

10,00-10,99 290,00 2.610,00
11,00-11,99 340,00 3.060,00
12,00-12,99 375,00 3.375,00
13,00-13,99 460,00 4.140,00
14,00-14,99 485,00 4.365,00
15,00-15,99 555,00 4.995,00
16,00-16,99 635,00 5.715,00
17,00-17,99 725,00 6.525,00
18,00-18,99 860,00 7.740,00
19,00-19,99 925,00 8.325,00
20,00-20,99 1.030,00 9.270,00
21,00-21,99 1.120,00 10.080,00
22,00-22,99 1.175,00 10.575,00

1.Β. ΜΟΝΙΜΑ ΣΚΑΦΗ ΜΗΚΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 23,00 Μ. 
Πρυμνοδέτηση

• Για ιδιωτικά ή επαγγελματικά σκάφη από 23,00 έως 
30,99μ.: 1,40 €/μέτρο σκάφους/ημέρα.
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• Για ιδιωτικά ή επαγγελματικά σκάφη από 31,00 έως 
39,99μ.: 1,80 €/μέτρο σκάφους/ημέρα.

• Για ιδιωτικά ή επαγγελματικά σκάφη από 40,00 έως 
49,99μ.: 2,00 €/μέτρο σκάφους/ημέρα.

• Για ιδιωτικά ή επαγγελματικά σκάφη άνω των 50,00 
μέτρων: 4,00 €/μέτρο σκάφους/ημέρα. Πλαγιοδέτηση

• Για ιδιωτικά ή επαγγελματικά σκάφη: 7,00 €/μέτρο 
σκάφους/ημέρα.

1.Γ. ΜΟΝΙΜΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΚΑΦΗ
1.Γ.1. Σκάφη τύπου ΚΑΤΑΜΑΡΑΝ (με περισσότερες της 

μίας γάστρας) επιβαρύνονται κατά 80% επιπλέον των 
παραπάνω χρεώσεων.

1.Γ.2. ΡΥΜ0ΥΛΚΑ ΛΙΜΕΝΟΣ: 150 €/μήνα πλέον ΦΠΑ.
1.Γ.3. ΒΕΝΖΙΝΑΚΑΤΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ 

ΕΦΟΔΙΩΝ (ΛΑΝΤΖΕΣ):
Λάντζες μήκους έως και 15μ.: 40 €/μήνα πλέον ΦΠΑ
Λάντζες μήκους από 15,01 έως και 30 μ.: 80€/μήνα 

πλέον ΦΠΑ.
1.Γ.4. Ο/Γ-Ε/Γ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
• 1,50 €/μέτρο/ημέρα πλέον ΦΠΑ
• 1,00 €/μέτρο/ημέρα πλέον ΦΠΑ για τους 3 πρώτους 

μήνες ελλιμενισμού των πορθμείων Ο/Γ-Ε/Γ που εκτε-
λούν καθημερινούς πλόες

1.Γ.5. ΥΔΡΟΦΟΡΕΣ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΔΡΟΜΟΛΟ-
ΓΙΑ

• 600,00 €/μήνα πλέον ΦΠΑ
1.Γ.6 ΜΟΝΙΜΑ ΠΛΩΤΑ ΜΕΣΑ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
• Μόνιμος ελλιμενισμός πλωτών μέσων (πλωτοί γε-

ρανοί, φορτηγίδες, πλατφόρμες και λοιπά πλωτά μέσα 
που δεν κινούνται αυτόνομα): 1.000 €/μήνα πλέον ΦΠΑ

2. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΩΝ 
ΣΚΑΦΩΝ

Η χρέωση γίνεται ανά ημέρα παραμονής.
• Απαλλαγή χρέωσης σκάφους χωρίς διανυκτέρευση.
• Πρυμνοδέτηση για ιδιωτικά και επαγγελματικά σκά-

φη έως 24,99 μ.: 1,80 €/μέτρο μήκους/ημέρα.
• Πρυμνοδέτηση για ιδιωτικά και επαγγελματικά σκά-

φη από 25,00μ. έως 49,99μ.: 2,50 €/μέτρο μήκους/ημέρα.
• Πρυμνοδέτηση για ιδιωτικά ή επαγγελματικά σκάφη 

άνω των 50,00μ: 5,00 €/μέτρο μήκους/ημέρα.
• Πλαγιοδέτηση για ιδιωτικά ή επαγγελματικά σκάφη: 

5,00 €/μέτρο μήκους/ημέρα.
• Σκάφη τύπου ΚΑΤΑΜΑΡΑΝ (με περισσότερες της μίας 

γάστρας) επιβαρύνονται κατά 80% επιπλέον των παρα-
πάνω χρεώσεων (πλην της πλαγιοδέτησης).

• Η χρέωση προπληρώνεται και γίνεται σύμφωνα με 
τη δήλωση παραμονής του σκάφους. Αλλάζει από την 
ημέρα νέας δήλωσης.

3. ΠΛΗΡΩΜΗ
• Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν τον ανάλογο 

ΦΠΑ.
• Τα Λιμενικά Τέλη συμπεριλαμβάνονται στις παρα-

πάνω χρεώσεις.
• Σε περίπτωση εφάπαξ προπληρωμής του ετήσιου 

ποσού εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερο-
μηνία έναρξης της διάρκειας της Σύμβασης, παρέχεται 
έκπτωση 10% για συμβάσεις ενός έτους, 15% για συμβά-
σεις δύο (2) ετών και 20% για συμβάσεις τριών (3) ετών.

• Στους επαγγελματικούς στόλους σκαφών παρέχεται 
έκπτωση 40% για κάθε σκάφος.

• Στα ναυταθλητικά ιστιοφόρα σκάφη παρέχεται έκ-
πτωση 80%, υπό την προϋπόθεση το κάθε σκάφος στο 
οποίο παρέχεται έκπτωση να έχει λάβει μέρος τουλάχι-
στον μία φορά σε ένα αγώνα ιστιοπλοΐας κατά το προ-
ηγούμενο ημερολογιακό έτος. Η έκπτωση παρέχεται σε 
(δέκα) 10 σκάφη ανά χρονική περίοδο.

• Οι υπόχρεοι υποχρεούνται επιπλέον σε καταβολή: 
των Τελών απορριμμάτων και πετρελαιολυμάτων, βάσει 
των χρεώσεων που προκύπτουν από τις σχετικές συμβά-
σεις που έχουν υπογραφεί, μεταξύ του Ο.Λ.Λ. ΑΕ και των 
εταιρειών που είναι αρμόδιες για την παραλαβή υγρών 
καταλοίπων και στερεών αποβλήτων.

• Οι χρεώσεις των διερχόμενων και των μηνιαίων συμ-
βάσεων διάρκειας μέχρι δύο μήνες προπληρώνονται. Οι 
χρεώσεις των λοιπών μηνιαίων συμβάσεων (διάρκειας 
άνω των δύο μηνών) προκαταβάλλονται σε ποσοστό 
50% και εξοφλούνται έναν μήνα πριν από τη λήξη της 
σύμβασης.

• Στις ετήσιες συμβάσεις, πλην των στόλων επαγγελ-
ματικών σκαφών, προκαταβάλλεται με την έναρξη της 
σύμβασης το 1/3 του συνολικού ποσού και το υπόλοιπο 
εξοφλείται σε δύο ισόποσες δόσεις εντός του Α΄ δεκαη-
μέρου εκάστου επόμενου τετράμηνου (2ο και 3ο τετρά-
μηνο της σύμβασης).

• Για τους στόλους επαγγελματικών σκαφών, η πληρω-
μή θα γίνεται σε τρεις ισόποσες δόσεις ως εξής: 1η δόση 
εντός τελευταίου πενθήμερου Ιουνίου, 2η δόση εντός 
τελευταίου πενθήμερου Αυγούστου, 3η δόση εντός τε-
λευταίου πενθήμερου Οκτωβρίου.

• Ανανέωση συμβάσεων δεν πραγματοποιείται εάν 
δεν έχει εξοφληθεί κάθε οφειλή μέχρι της λήξης της 
σύμβασης.

• Η καθυστέρηση πληρωμής για χρήση προβλήτας 
(μόνιμης θέσης) ή άλλες υπηρεσίες συνεπάγεται την 
επιβολή των νόμιμων τόκων υπερημερίας (Τράπεζα της 
Ελλάδος). Η καθυστέρηση πληρωμής πέραν των τριών 
μηνών συνεπάγεται την αυτόματη βεβαίωση της οφειλής 
στην αρμόδια ΔΟΥ.

• Καταβληθέντα ποσά δεν επιστρέφονται. Σε περίπτω-
ση μετατροπής ετήσιας σύμβασης σε μηνιαία, οι χρεώ-
σεις γίνονται αναδρομικά βάσει του μηνιαίου τιμολογίου.

4. ΕΙΔΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙ-

ΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ «Ο ΙΠΠΟ-
ΚΑΜΠΟΣ»

• 1.597 € ανά θέση ετησίως έως 31/10/2021
• 1.830 € ανά θέση ετησίως από 1/11/2021
• 2.080 € ανά θέση ετησίως από 1/11/2022
• 2.360 € ανά θέση ετησίως από 1/11/2023
• Από 1/11/2024, το Τιμολόγιο εξισώνεται με το Τιμο-

λόγιο 4 της παραγράφου 1Α
• Στα ανωτέρω τιμολόγια συμπεριλαμβάνονται Λιμε-

νικά Τέλη και τυχόν τέλη απορριμμάτων - πετρελαιολυ-
μάτων.

• Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν τον ανάλογο 
ΦΠΑ
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• Το σύνολο των θέσεων πρυμνοδέτησης που παρα-
χωρούνται βάσει του παραπάνω τιμολογίου ορίζεται 
αυστηρά σε 64 (εξήντα τέσσερις), χωρίς τη δυνατότητα 
αύξησης του αριθμού τους. Μετά την εξομοίωση με το 
τιμολόγιο 4 της παραγράφου 1Α, αίρεται ο περιορισμός 
των 64 θέσεων.»

Γ) Την αντικατάσταση του Τιμολογίου 5 του άρθρου 
14 ως εξής:

«ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 5
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΕΝΤΟΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ 

ΖΩΝΗΣ

ΜΗΚΟΣ 
ΣΚΑΦΟΥΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ (€)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ(€)

Έως 6,99 70,00 35,00
7,00-7,99 80,00 40,00
8,00-8,99 90,00 45,00
9,00-9,99 100,00 50,00

10,00-10,99 110,00 55,00
11,00-11,99 120,00 60,00
12,00-12,99 130,00 65,00
13,00-13,99 140,00 70,00
14,00-14,99 150,00 75,00
15,00-15,99 160,00 80,00
16,00-16,99 170,00 85,00
17,00-17,99 180,00 90,00
18,00-18,99 190,00 95,00
19,00-19,99 200,00 100,00
20,00-20,99 210,00 105,00
21,00-21,99 220,00 110,00
22,00-22,99 230,00 115,00
Άνω των 23 300,00 150,00

ΜΗΚΟΣ 
ΣΚΑΦΟΥΣ

ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ
ΣΚΑΦΗ
Ν.Α.Ο. 

Λαυρεωτικής
ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ (€)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ(€)

7,00-7,99 20,00 7,00
8,00-8,99 23,00 8,00
9,00-9,99 25,00 9,00

10,00-10,99 28,00 10,00
11,00-11,99 60,00 12,00
12,00-12,99 65,00 13,00
13,00-13,99 70,00 14,00
14,00-14,99 75,00 15,00
15,00-15,99 80,00 17,00
16,00-16,99 170,00 18,00
17,00-17,99 180,00 19,00
18,00-18,99 190,00 20,00
19,00-19,99 200,00 21,00
20,00-20,99 210,00 22,00
21,00-21,99 220,00 23,00
22,00-22,99 230,00 24,00
Άνω των 23 300,00 68,00

5.Α. ΠΛΗΡΩΜΗ
• Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν τον ανάλογο 

ΦΠΑ.
• Η εναπόθεση Αλιευτικών και Ναυταθλητικών Σκαφών 

από 1ης Μαρτίου έως και 30 Σεπτεμβρίου και για διά-
στημα μικρότερο του μήνα, δεν χρεώνεται.

• Σκάφη τύπου ΚΑΤΑΜΑΡΑΝ (με περισσότερες της μίας 
γάστρας) επιβαρύνονται κατά 80% επιπλέον των παρα-
πάνω χρεώσεων.»

Δ) Την αντικατάσταση του Τιμολογίου 12 του άρθρου 
14 ως εξής:

«ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 12
ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ
1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Οχήματα πάσης φύσεως που ζυγίζονται, προκειμένου 

να εισέλθουν σε Επιβατικά (Ε/Γ), Επιβατικά-Οχηματαγω-
γά (Ε/Γ-Ο/Γ) και Οχηματαγωγά (Ο/Γ) πλοία, καταβάλλουν 
ανεξαρτήτου βάρους, δικαίωμα ζύγισης 6,45€ πλέον 
ΦΠΑ. Σε περίπτωση δεύτερης ζύγισης (απόβαρο), πα-
ρέχεται έκπτωση 50% στην παραπάνω τιμή.

2. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ 
ΛΙΜΕΝΑ

2.1. ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
Χρησιμοποίηση λιμενικών χώρων αρμοδιότητας 

Ο.Λ.Λ.Α.Ε., στους οποίους γίνεται εναπόθεση εμπορευ-
μάτων: 5,00 €/τ.μ./μήνα, πλέον χαρτοσήμου.

2.2. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΚΟΥ
Παραχώρηση χρήσης χώρου 15 τ.μ. για τοποθέτηση 

οικίσκου: 130 €/μήνα, πλέον χαρτοσήμου.
2.3. ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Παραχώρηση χρήσης χώρου για τοποθέτηση κινητής 

κατασκευής με σκοπό το υπαίθριο εμπόριο: 15 €/τ.μ./
μήνα, πλέον χαρτοσήμου.

2.4. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ
Παραχώρηση χρήσης χώρου για τοποθέτηση τραπε-

ζοκαθισμάτων έμπροσθεν καταστημάτων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος, ως εξής:

• 18,00 €/τ.μ./έτος, πλέον χαρτοσήμου για τη Ζώνη Α
• 40,00 €/τ.μ./έτος, πλέον χαρτοσήμου για τη Ζώνη Β
3. ΧΡΗΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΕΤΡΕ-

ΛΕΥΣΗ
Εταιρείες καυσίμων που εφοδιάζουν με πλωτά μέσα 

και βυτιοφόρα οχήματα με καύσιμα πλοία μέσα στη 
ζώνη Λιμένος αρμοδιότητας Ο.Λ.Λ.Α.Ε. οφείλουν να κα-
ταβάλλουν στην Ο.Λ.Λ. Α.Ε. δικαίωμα χρήσης λιμενικών 
εγκαταστάσεων: 0,20 €/τόνο. Το δικαίωμα αυτό καταβάλ-
λεται σύμφωνα με το σχετικό δηλωτικό του πλοίου ή την 
φορτωτική του βυτιοφόρου οχήματος που οφείλουν να 
καταθέσουν στην υπηρεσία.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ
• 5,50 €/κυβικό μέτρο πλέον ΦΠΑ βάσει μηνιαίων με-

τρήσεων των ενδιάμεσων μετρητών.
Τα τιμολόγια περιλαμβάνουν όλες τις υπηρεσίες υδρο-

δότησης και συντήρησης του υδραυλικού δικτύου.
5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ
• 0,35 €/kwh βάσει μηνιαίων μετρήσεων των ενδιάμε-

σων μετρητών πλέον ΦΠΑ.
Τα τιμολόγια περιλαμβάνουν όλες τις υπηρεσίες ηλε-

κτροδότησης και συντήρησης των ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων.
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6. ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΡΤΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ 
ISPS

Καθορίζεται τέλος έκδοσης-χορήγησης Καρτών Εισό-
δου-Εξόδου ατόμων και οχημάτων για την ελεγχόμενη 
πρόσβαση σε χώρους του Λιμένος Λαυρίου όπου εφαρ-
μόζεται ο Κώδικας ISPS, ως ακολούθως:
ΑΤΟΜΙΚΕΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΟΣΤΟΣ
ΟΛΙΓΟΩΡΗ (0-23 ώρες) ΔΩΡΕΑΝ
ΑΠΟ 1 ΗΜΕΡΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 14 ΗΜΕΡΕΣ 5,00€
ΑΠΟ 15 ΗΜΕΡΕΣ ΕΩΣ 6 ΜΗΝΕΣ 15,00€
ΑΠΟ 6 ΜΗΝΕΣ ΕΩΣ 3 ΕΤΗ 30,00€
ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΟΣΤΟΣ
ΟΛΙΓΟΩΡΗ (0-23 ώρες) ΔΩΡΕΑΝ
ΑΠΟ 1 ΗΜΕΡΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 14 ΗΜΕΡΕΣ 50,00€
ΑΠΟ 15 ΗΜΕΡΕΣ ΕΩΣ 6 ΜΗΝΕΣ 75,00€
ΕΤΗΣΙΕΣ 100,00€

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΝΑΥΑΓΙΩΝ
Πλωτά ναυπηγήματα κάθε κατηγορίας που βυθίστη-

καν ολόκληρα ή εν μέρει, εντός των ορίων της ζώνης 
της Ο.Λ.Λ. Α.Ε. ως ναυάγια επιβαρύνονται με δικαιώματα 
υπολογιζόμενα για κάθε μέρα και ανά μονάδα ολικής 
χωρητικότητας όπως παρακάτω:
Ναυάγιο Ευρώ/GT/HMEPA
Από της 1ης έως και 180ης 
ημέρας ανελκύσεως 0,01

Από της 181ης έως και 360ης 
ημέρας ανελκύσεως 0,03

Από της 361ης έως και άνω 
ημέρας ανελκύσεως 0,06

8. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑΡΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ
1. Το υπέρ του Ο.Λ.Λ. Α.Ε. δικαίωμα παροπλισμού όλων 

των πλοίων/πλωτών ναυπηγημάτων εντός των θαλασ-
σίων ζωνών του λιμένα, καθορίζεται κατά κατηγορία με 
βάση την ανά μονάδα ολικής χωρητικότητας αυτών και 
για χρονικό διάστημα παροπλισμού μέχρι δύο (02) έτη 
ως ακολούθως:
Επί παντός πλοίου/πλωτού 
ναυπηγήματος

Ευρώ/
GT/15νθήμερο

Μέχρι 10.000 μονάδες ολικής 
χωρητικότητας, ανά μονάδα 0,157

Για τις επί πλέον των 10.000 
μονάδων ολικής χωρητικότητας και 
μέχρι 50.000 μονάδες, ανά μονάδα

0,128

Για τις επί πλέον των 50.000 
μονάδων ολικής χωρητικότητας, 
ανά μονάδα

0,096

2. Το παραπάνω δικαίωμα υπολογιζόμενο ανά 15νθή-
μερο αδιαίρετο αφορά σε κάθε πλοίο ή πλωτό ναυπήγη-
μα γενικά συμπεριλαμβανομένων και των βαρυνομένων 
με συντηρητική ή αναγκαστική κατάσχεση ή απαγόρευ-
ση απόπλου.

3. Για παροπλισμό πλοίων περισσότερο των δύο (2) 
ετών και μέχρι πέντε (5) έτη καταβάλλεται το 1/3 αυτών.

9. ΤΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΟΙ-
ΠΩΝ

Σύμφωνα με τη Νομοθεσία οι διάφορες κατηγορίες 
πλοίων που προσεγγίζουν τη θαλάσσια περιοχή αρμο-
διότητας του Ο.Λ.Λ. Α.Ε. υπόκεινται σε τέλη και τιμολό-
για για την παροχή των υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής 
καταλοίπων.

Τα ισχύοντα τέλη χρήσης των ευκολιών υποδοχής κα-
ταλοίπων έχουν καθοριστεί από τον Ο.Λ.Λ. Α.Ε. σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις, μετά από ανοικτούς διαγωνι-
σμούς για την επιλογή αναδόχων και μετά από διαβου-
λεύσεις με τους χρήστες των ευκολιών υποδοχής. Τα 
τέλη χρήσης των ευκολιών υποδοχής καταλοίπων και τα 
τιμολόγια για την παροχή των υπηρεσιών αυτών έχουν 
εγκριθεί από το Υ.Ν.Α.Ν.Π. Μετά τη λήξη των ισχυουσών 
συμβάσεων, θα ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4504/2017 και 
τυχόν τροποποιήσεις αυτών.»

2. Την τροποποίηση του Τιμολογίου 6 του άρθρου 14 
ως εξής:

«ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 6
ΤΟΜΕΑΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ
Α. ΧΡΗΣΗ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΜΕ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΕΓ-
ΧΟ ISPS, ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:

1. Τέλη Επιβατών Κρουαζιέρας: 0,65 €/επιβάτη, είτε 
είναι Home Porting είτε Transit.

2. Λιμενικά Τέλη Κρουαζιερόπλοιων: 0,50 €/πόδι μή-
κους/ημέρα

3. Μεταφορά Αποσκευών Επιβατών Κρουαζιέρας:
Αφορούν τη χρέωση για τη μεταφορά των αποσκευών 

των επιβατών εντός του Λιμένα και τη φόρτωσή τους με 
ευθύνη του Ο.Λ.Λ. Α.Ε. ΑΕ, για κάθε επιβάτη που αποβι-
βάζεται ή επιβιβάζεται σε ή από πλοία που πραγματο-
ποιούν κρουαζιέρα: 8,00 €/επιβάτη Home Porting.

4. Χρήση Συστημάτων Ελέγχου Ασφαλείας Επιβατών 
Κρουαζιέρας:

Ο έλεγχος ασφαλείας είναι απαραίτητος και προβλέπε-
ται να διεξάγεται με βάση τα διεθνή πρότυπα του κώδικα 
ISPS. Θα ελέγχονται τόσο οι επιβάτες home Porting όσο 
και οι επιβάτες Transit: 2,00€/ανά επιβάτη Home Porting 
και 2,00 €/ανά επιβάτη Transit

5. Φόρτωση Τροφοδοσίας Κρουαζιερόπλοιων: 
800,000/πλοίο/φόρτωση για τους ελέγχους πρόσβασης 
συμφώνα με τον κώδικα ISPS. Η φόρτωση θα γίνεται με 
προσωπικό του Πελάτη.

6. Τροφοδοσία νερού σε πλοία: 5,00 €/κ.μ.
Β. ΧΡΗΣΗ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΗΜΕΡΟΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΚΡΟΥΑ-

ΖΙΕΡΟΠΛΟΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 50 Μ. ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗ-
ΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΚΕΙ-
ΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟ ISPS, ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:

• 0,040 €/κ.ο.χ
• 0,370 €/αγγ.πόδα/ημέρα
• 1,00 € ανά επιβάτη
Στις ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνονται ΦΠΑ, Λιμε-

νικά Τέλη και Τέλη απορριμμάτων - πετρελαιολυμάτων.
Γ. Η είσπραξη ανταποδοτικού τέλους προϋποθέτει 

την ύπαρξη βεβαίωσης της οικείας Λιμενικής Αρχής, 
χρονικής διάρκειας ισχύος τριών (03) μηνών και με την 
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αίρεση ότι δεν έχουν μεταβληθεί οι προϋποθέσεις για 
την έκδοσή της, ότι ο Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Α.Ε. 
διαθέτει: (α) εγκεκριμένο Σχέδιο Ασφαλείας Λιμενικών 
Εγκαταστάσεων (ΣΑΛΕ), και (β) το απαιτούμενο από το 
εγκεκριμένο Σχέδιο, προσωπικό, υποδομές και εξοπλι-
σμό ασφαλείας για το επίπεδο ασφαλείας 1.»

3. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της υπ’ αρ. 
3113.11/52541/2018/10-07-2018 «Έγκριση τιμολογίων 
λειτουργίας υπηρεσιών και λιμενικών δικαιωμάτων του 
Οργανισμού Λιμένα Λαυρίου Α.Ε. (Ο.Λ.Λ. Α.Ε.)» (Β’ 3402),

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και η ισχύς της αρχίζει από της δημοσι-
εύσεώς της.

  Πειραιάς, 21 Ιουλίου 2020

Οι Υπουργοί

 Ναυτιλίας και
Οικονομικών Νησιωτικής Πολιτικής

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

I

(2)
Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την εταιρεία 

ΧΡΙΣTΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε., ενός 

(01) υποβρύχιου drone τύπου Powervision 

PowerRay Wizard προς το Κεντρικό Λιμεναρχείο 

Πειραιά.

      Με την υπ’ αρ. 2824.76/47103/2020/21 Ιουλίου 2020 
απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο-
λιτικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 3 του ν. 4182/2013, καθώς επίσης και τις δια-
τάξεις των άρθρων 496-512 του Αστικού Κώδικα, γίνε-
ται αποδεκτή η από 22-04-2020 επιστολή δωρεάς της 
εταιρείας ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε., ενός 
(01) υποβρύχιου drone τύπου Powervision PowerRay 
Wizard προς το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, συνο-
λικής αξίας χιλίων διακοσίων ευρώ και εξήντα λεπτών 
(1.200,60 ευρώ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

I

(3)
Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την εταιρεία 

AGROINVEST A.E.B.E., γραφειακού εξοπλισμού 

και ενός κλιματιστικού μάρκας TLC προς το Λι-

μεναρχείο Στυλίδας.

      Με την υπ’ αρ.2824.76/47098/2020/21 Ιουλίου 2020 
απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 3 του 
ν. 4182/2013, καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 
496-512 του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η υπ’ αρ. 
Εισερχ. Λ/Χ Στυλίδας: 2743/20-05-2020 επιστολή δωρεάς 
της εταιρείας AGROINVEST Α.Ε.Β.Ε., γραφειακού εξοπλι-
σμού (δύο ξύλινα γραφεία, μία πολυθρόνα γραφείου, 

μία συρταριέρα γραφείου, μία ντουλάπα γραφείου) και 
ενός (01) κλιματιστικού μάρκας TLC 9.000 btu προς το 
Λιμεναρχείο Στυλίδας, συνολικής αξίας χιλίων εξακο-
σίων ογδόντα έξι ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών 
(1.686,77 ευρώ), συν ΦΠΑ.

Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ  

I

(4)
Αποδοχή πρότασης δωρεάς από τον ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

Κωνσταντίνο τριών (03) μεταχειρισμένων ηλε-

κτρονικών υπολογιστών, προς το Κεντρικό Λι-

μεναρχείο Χαλκίδας.

    Με την υπ’ αρ. 2824.76/47092/2020/21 Ιουλίου 2020 
απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 3 του 
ν. 4182/2013, καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρ-
θρων 496-512 του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η 
υπ’ αρ. εισερχ. Κεντρικού Λιμεναρχείου Χαλκίδας: 3873/
14-05-2020 επιστολή δωρεάς του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κωνστα-
ντίνου τριών (03) μεταχειρισμένων ηλεκτρονικών υπο-
λογιστών (τρεις κεντρικές μονάδες μάρκας HP-Desktop 
460 Ι 37 th generation, τρεις οθόνες Samsung 24" μετά 
των παρελκομένων τους), προς το Κεντρικό Λιμεναρ-
χείο Χαλκίδας, συνολικής εκτιμώμενης αξίας εξακοσίων 
(600) ευρώ.

  Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

I

    Αριθμ. 11098 (5)
Κατανομή τεσσάρων (4) κενών οργανικών θέσε-

ων μελών ΔΕΠ στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων 

και Διατροφής της Σχολής Περιβάλλοντος του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
(συνεδρία 11/12.06.2020)

  Αφού έλαβε υπόψη:
1. Το π.δ. 83/1984 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, 

Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» 
(Α΄ 31),

2. Το άρθρο 16 παρ. 3 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195),
3. Το άρθρο 4 του π.δ. 35/2007 «Ίδρυση Τμήματος 

Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής στο Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου»,

4. Την υπ’ αρ. Φ./106843/Ζ2/02.07.2019 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα 
«Κατανομή 500 θέσεων για την πρόσληψη διδακτικού 
προσωπικού/μελών ΔΕΠ-ΕΠ στα ΑΕΙ. για το ακαδημαϊκό 
έτος 2019-20» (ΑΔΑ: Ψ4ΑΨ4653ΠΣ-ΣΒΒ),

5. Την προφορική εισήγηση της Πρυτάνισσας, σε 
συνέχεια του υπ’ αρ. 18414/12.12.2019 εγγράφου του 
Προέδρου του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Δια-
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τροφής με θέμα «Κατανομή τεσσάρων (4) κενών οργα-
νικών θέσεων ΔΕΠ στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και 
Διατροφής της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστη-
μίου Αιγαίου».

6. Την απόφαση της υπ’ αρ. 09/16.07.2019 συνεδρί-
ασης της Συγκλήτου, θέμα 7.5 «Κατανομή δεκαεννέα 
(19) θέσεων μελών ΔΕΠ στα Τμήματα του Ιδρύματος», 
σύμφωνα με την οποία το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων 
και Διατροφής, έλαβε τέσσερις (4) θέσεις.

7. Την απόφαση της υπ΄αρ. 03/13.11.2019 συνεδρία-
σης της Συνέλευσης του εν λόγω Τμήματος.

8. Την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων Καθηγητών 
στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

9. Το υπ’ αρ. 11/12.06.2020 πρακτικό της συνεδρίασης 
της Συγκλήτου θέμα 10.1. «Κατανομή τεσσάρων (4) κε-
νών οργανικών θέσεων μελών ΔΕΠ στο Τμήμα Επιστήμης 
Τροφίμων και Διατροφής της Σχολής Περιβάλλοντος του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου.».

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Eγκρίνει την κατανομή τεσσάρων (4) κενών οργανικών 
θέσεων Καθηγητών στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και 
Διατροφής της Σχολής Περιβάλλοντος για την πλήρωση 
των παρακάτω νέων θέσεων:

• Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου 
Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Φυ-
σική Συμπυκνωμένης Ύλης στην Επιστήμη Τροφίμων 
και Διατροφής»

• Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου 
Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διατροφογενωμική-
Διατροφογενετική»

• Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου 
Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βιοστατιστική»

• Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου 
Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστικές Προ-
σομοιώσεις και Πληροφορική στην Αγροδιατροφή»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μυτιλήνη, 18 Iουνίου 2020

Η Πρυτάνισσα

ΧΡΥΣΗ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ

I

    Αριθμ. 22403 (6)
Ένταξη μέλους κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π. σε θέση κατη-

γορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 

Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετι-

κών Επιστημών».

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση 

της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανω-
τάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (A΄ 195) και ιδίως τα 
άρθρα 29 και 79 του ανωτέρω νόμου.

2. Τον ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και 
κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής 
νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών 
και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατά-
ξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων» και ιδίως η παρ. 3 του άρθρου 68 του 
ανωτέρω νόμου περί ρυθμίσεως θεμάτων αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ειδικές 
κατηγορίες διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού 
των Α.Ε.Ι. (Α΄ 32).

3. Την παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 4264/ 2014 (Α΄ 118), 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 27 του 
ν. 4386/2016 (Α΄ 83).

4. Το άρθρο 27 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83/2016).
5. Την παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17).
6. Την υπ’ αρ. 439/18.6.2019 αίτηση ένταξης σε θέση 

κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 
(Ε.ΔΙ.Π.) του Δημητρίου-Ευσταθίου Μπλέτσα, μέλους 
Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επι-
στημών.

7. Το υπ’ αρ. 500/15.7.2019 έγγραφο της Κοσμητεί-
ας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων, ορισμού Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής 
για την ένταξη υπηρετούντος μέλους Ε.Τ.Ε.Π., κατόχου 
μεταπτυχιακού διπλώματος συναφούς με τα γνωστικά 
αντικείμενα που θεραπεύει η Σχολή, στην κατηγορία Ερ-
γαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.).

8. Την υπ’ αρ. 66/10.10.2019 εισήγηση της Τριμελούς 
Εισηγητικής Επιτροπής.

9. Το υπ’ αρ. 6082/5.11.2019 έγγραφο της Κοσμητεί-
ας της Σχολής Θετικών Επιστημών με το απόσπασμα 
πρακτικών της υπ’ αρ. 155/1.11.2019 συνεδρίας της Κο-
σμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών, ένταξης του 
Δ. Μπλέτσα, σε θέση κατηγορίας Εργαστηριακού Διδα-
κτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Φυσικής της 
Σχολής Θετικών Επιστημών.

10. Tην υπ’ αρ. 6162/6.11.2019 πράξη του Κοσμήτορα 
της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιω-
αννίνων, «Για την ένταξη υπηρετούντος μέλους Ειδικού 
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), κατόχου 
μεταπτυχιακού διπλώματος στην κατηγορία Εργαστηρι-
ακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)».

11. Την υπ’ αρ. 8002/27.11.2019 βεβαίωση Πρυτανεί-
ας του Ιδρύματός μας αναφορικά με τον αυτεπάγγελτο 
έλεγχο γνησιότητας δικαιολογητικών του Δ. Μπλέτσα.

12. Το υπ’ αρ. 8720/23.12.2019 απόσπασμα πρακτικών 
της Συνεδρίας της Συγκλήτου υπ’ αρ. 1078/12.12.2019 
κατανομής δύο (2) κενών οργανικών θέσεων κατηγο-
ρίας Ε.ΔΙ.Π από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στο Τμήμα 
Φυσικής.

13. Το υπ’ αρ. 25170/Β1/20.02.2020 έγγραφο της Γενι-
κής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργεί-
ου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

14. Τις ανακύπτουσες λειτουργικές ανάγκες του Ιδρύ-
ματος, διαπιστώνουμε:

Α. Την ένταξη του Δημητρίου-Ευσταθίου Μπλέτσα του 
Θεμιστοκλή, υπηρετούντος μέλους Ε.Τ.Ε.Π., κατόχου με-
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ταπτυχιακού διπλώματος συναφούς με τα γνωστικά αντι-
κείμενα που θεραπεύει το Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θε-
τικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε κενή 
οργανική θέση κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού 
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στο Τμήμα Φυσικής, της Σχολής 
Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Β. Καταργούμε την οργανική θέση Ε.Τ.Ε.Π. που κατείχε 
ο ανωτέρω.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων: 
3798/8.7.2020).

  Ιωάννινα, 16 Ιουλίου 2020

Ο Πρύτανης

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ   
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