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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Επιβολή προστίμου για υπόθεση λαθρεμπορίας κα−
πνικών σε βάρος του SAEED SAEED του GULAM
MUHAMMAD και της NAZRIN ΒΙΒΙ,...................................
Καθορισμός, κλιμάκωση και διαδικασία επιβολής
προστίμων του άρθρου 29 παρ. 8 του Ν. 3982/2011
(ΦΕΚ Α΄ 143) ........................................................................................
Συμπλήρωση του χαρακτηρισμού των Ακαδημιών
Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ανάλογα με τον τρό−
πο φοίτησης των σπουδαστών τους το ακαδη−
μαϊκό έτος 2011−2012....................................................................
Τροποποίηση της αριθ. Δ7/19488/22−8−2011 κοινής
υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομι−
κών και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής (ΦΕΚ 1986/Β/7−9−2011), όπως τροποποίη−
σε την Δ7/Β/Οικ.13803/Γ.Δ.ΦΠ4213 κοινή υπουργι−
κή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας – Οικονο−
μικών και Ανάπτυξης «Θεσμοθέτηση χρηματικού
αντισταθμίσματος (παραβόλου) για την χορήγη−
ση οποιασδήποτε άδειας ή έγκρισης ή δικαιώμα−
τος που προβλέπονται από την Μεταλλευτική και
Λατομική Νομοθεσία» (ΦΕΚ 1228/Β/11−8−2004). ......
Έγκριση μίσθωσης δικαιωμάτων μεταλλειοκτησίας
επί των Οριστικών Παραχωρήσεων Μεταλλείων
65 και 68 Ν. Χαλκιδικής από την εκμισθώτρια εται−
ρεία ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε. προς την μισθώτρια εταιρεία
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. ......................................................
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινω−
νικού Λειτουργού στην Παντσή Παναγιώτα του
Κωνσταντίνου. ..................................................................................
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της NAZRIN ΒΙΒΙ, γεν. 01−01−1985 στο Πακιστάν, αγνώ−
στου διαμονής, τα παρακάτω ποσά:
ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ:
4.714.86 ΕΥΡΩ
Τ.Χ.(2%):
94,30 ΕΥΡΩ
Ο.Γ.Α. (20% επί Τ.Χ.):
18,86 ΕΥΡΩ
Σύνολο:
4.828.02 ΕΥΡΩ
Ήτοι τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια είκοσι οκτώ ευρώ
και δύο λεπτά.
Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπο−
ρίας καπνικών (51 κούτες τσιγάρα διαφόρων σημάτων),
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 142 παρ. 2, 155
παρ. 2ζ και 150 παρ. 1 του Ν. 2960/01 και δημοσιεύεται
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 παρ. 5 του
παραπάνω νόμου.
Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΙΜΑΝΤΗΡΗΣ
Ö
Αριθμ. 484/36/Φ.15
(2)
Καθορισμός, κλιμάκωση και διαδικασία επιβολής προ−
στίμων του άρθρου 29 παρ. 8 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ
Α΄ 143)
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Επιβολή προστίμου για υπόθεση λαθρεμπορίας κα−
πνικών σε βάρος του SAEED SAEED του GULAM
MUHAMMAD και της NAZRIN ΒΙΒΙ,
Με την αριθμ. 69/2011 Καταλογιστική Πράξη του Προϊ−
σταμένου του Α΄ Τελωνείου Πειραιά καταλογίζονται σε
βάρος του SAEED SAEED του GULAM MUHAMMAD και

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 29 παρ. 8 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄143)
«Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμα−
τικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρη−
ματικών πάρκων και άλλες διατάξεις».
2. Του Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ Α΄68) «Ίδρυση και λειτουρ−
γία βιομηχανικών –βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο
πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 40 του
Ν. 3982/2011.
3. Της υπ’ αριθμ. 31404/14−6−2005 κοινής υπουργικής
απόφασης για την «Απόδοση στις Νομαρχιακής Αυτο−
διοικήσεις ποσοστού των εισπραττομένων προστίμων,
χρηματικών ποινών και προσαυξήσεων που επιβάλλο−
νται από αυτές, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 16
του Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ Β΄868), όπως ισχύει.
4. Του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α) «Κύρωση του Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ειδι−
κότερα το άρθρο 13 αυτού.

5750

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

5. Του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98) «Κωδικοποίηση νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».
6. Του Π.Δ. 27/1996 (ΦΕΚ Α΄19) «Συγχώνευση Υπουρ−
γείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολο−
γίας, και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» και του
Π.Δ. 122/2004 (ΦΕΚ Α΄85) «Ανασύσταση του Υπουργείου
Τουρισμού».
7. Του Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ Α΄213) «Ανασύσταση του
Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου
Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυ−
ξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής και μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομί−
ας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, μετατροπή του
Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης σε Γενική Γραμματεία
Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσω−
τερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης
και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής».
8. Του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ Α΄221) «Καθορισμός και ανα−
κατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
9. Του Π.Δ. 96/2010 (ΦΕΚ Α΄170) «Σύσταση Υπουργείου
Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός
των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων
των Υπουργείων». τα
10. Του Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ Α΄147) «Διάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β)
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υπο−
θέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον
Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης
και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας
Νέας Γενιάς»
11. Του Π.Δ. 229/1986 (Α΄96) «Σύσταση και οργάνωση της
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» και του ΠΔ 396/1989
(Α΄172) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχα−
νίας» όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το Π.Δ.
342/1990 (Α΄135) και το ΠΔ 189/1995 (Α΄ 99) «Συμπλήρω−
ση και τροποποίηση του ΠΔ 396/89 «Οργανισμός της
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας», του άρθρου 21 του
Ν. 2367/95 (Α΄261) «Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και
άλλες διατάξεις» και του Π.Δ. 182/2005 (Α΄230) «Διάρ−
θρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και
Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του
Υπουργείου Ανάπτυξης».
12. Του Π.Δ. 110/2011 (ΦΕΚ Α΄243) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
13. Της υπ’ αριθμ. Υ13/24−11−2011 (ΦΕΚ Β΄2740) απόφα−
σης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του
Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας Σωκράτη Ξυνίδη».
14. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
ΑΡΘΡΟ 1
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
Ως παραβάσεις που επισύρουν την επιβολή κυρώσε−
ων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3982/2011 είναι
οι εξής:
Α) ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

α) Εγκατάσταση δραστηριότητας χωρίς την απαιτού−
μενη άδεια εγκατάστασης.
β) Επέκταση ή εκσυγχρονισμός δραστηριότητας χω−
ρίς την απαιτούμενη άδεια εγκατάστασης ή χωρίς την
υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 20 παρ. 2
ή με κατάθεση αναληθών ή ανακριβών στοιχείων στην
ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση.
Β) ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
α) Λειτουργία δραστηριότητας χωρίς την απαιτούμενη
άδεια εγκατάστασης και αα) χωρίς την απαιτούμενη
άδεια λειτουργίας, ή αβ) χωρίς την προηγούμενη κατά−
θεση υπεύθυνης δήλωσης, που ενέχει θέση άδειας λει−
τουργίας, ή αγ) με την κατάθεση αναληθών ή ανακριβών
στοιχείων μέσω της ως άνω κατατεθειμένης υπεύθυνης
δήλωσης για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων χαμη−
λής όχλησης και των δραστηριοτήτων μέσης όχλησης
με την προϋπόθεση κατάθεσης εγγυητικής επιστολής.
β) Λειτουργία δραστηριότητας που είναι εφοδιασμένη
με άδεια εγκατάστασης, αλλά βα) δεν έχει εφοδιαστεί
με την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας, ή ββ) δεν έχει
καταθέσει υπεύθυνη δήλωση, που ενέχει θέση άδειας
λειτουργίας ή βγ) έχει καταθέσει την ως άνω υπεύθυνη
δήλωση με αναληθή ή ανακριβή στοιχεία για τη λει−
τουργία των δραστηριοτήτων χαμηλής όχλησης και των
δραστηριοτήτων μέσης όχλησης με την προϋπόθεση
κατάθεσης εγγυητικής επιστολής.
γ) Λειτουργία δραστηριότητας έπειτα από επέκταση
ή εκσυγχρονισμό χωρίς την απαιτούμενη άδεια εγκατά−
στασης ή την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 20 παρ. 2
και γα) χωρίς την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας ή
γβ) χωρίς την προηγούμενη κατάθεση υπεύθυνης δή−
λωσης, που ενέχει θέση άδειας ή γγ) με την κατάθεση
αναληθών ή ανακριβών στοιχείων μέσω της εν λόγω
υπεύθυνης δήλωσης, ως ανωτέρω.
δ) Λειτουργία δραστηριότητας έπειτα από επέκταση
ή εκσυγχρονισμό που έχει εφοδιαστεί με άδεια εγκα−
τάστασης ή έχει απαλλαγεί νόμιμα, αλλά δα) δεν έχει
εφοδιαστεί με την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας για
την επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό ή δβ) δεν έχει κατα−
θέσει σχετική υπεύθυνη δήλωση, που ενέχει θέση άδειας
ή δγ) έχει καταθέσει την δήλωση αυτή με αναληθή ή
ανακριβή στοιχεία, ως ανωτέρω.
ε) Παράβαση των όρων και περιορισμών που τίθενται
στις άδειες λειτουργίας ή των όρων και των περιορι−
σμών που δηλώνεται ότι θα τηρούνται στην υπεύθυνη
δήλωση, η οποία ενέχει θέση άδειας λειτουργίας για τις
δραστηριότητες χαμηλής όχλησης και τις δραστηριό−
τητες μέσης όχλησης με την προϋπόθεση κατάθεσης
εγγυητικής επιστολής.
Γ) ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ
ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Έναρξη λειτουργίας επαγγελματικού εργαστηρίου,
όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 17 παράγραφος 2 του
Ν. 3982/2011, ή μηχανολογικής εγκατάστασης χαμη−
λής όχλησης ή αποθήκης χαμηλής όχλησης εφόσον η
εγκατεστημένη κινητήρια ισχύς τους δεν υπερβαίνει
τα 22 KW ή η θερμική τα 50 KW, χωρίς την τήρηση της
διαδικασίας της παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 3982/2011,
δηλαδή χωρίς προηγουμένως να υποβληθεί στην Αδει−
οδοτούσα Αρχή Υπεύθυνη Δήλωση συνοδευόμενη από
τις απαραίτητες εγκρίσεις και δικαιολογητικά ή με την
κατάθεση αναληθών ή ανακριβών στοιχείων μέσω της
εν λόγω υπεύθυνης δήλωσης, όπως αυτή κατατέθηκε
στην αρμόδια υπηρεσία.
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Δ) ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ
ΦΟΡΕΑ Ή ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ
Αλλαγή του φορέα ή της επωνυμίας του φορέα μιας
άδειας εγκατάστασης ή λειτουργίας χωρίς να ενημε−
ρωθεί η Αδειοδοτούσα Αρχή από τους έχοντες υποχρέ−
ωση προς τούτο εντός προθεσμίας δυο (2) μηνών από
την επέλευση της μεταβολής σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.
Ε) ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
Υποβολή αναληθούς ή ανακριβούς υπεύθυνης δήλω−
σης Μηχανικού, η οποία απαιτείται σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 3982/2011, καθώς και των κανονιστι−
κών πράξεων, οι οποίες εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτού, για την εγκατάσταση, ή/και τη λειτουργία μιας
δραστηριότητας και ειδικότερα ότι:
α) Μια δραστηριότητα υπάγεται στις περιπτώσεις της
παρ. 1 του άρθρου 19, με την επιφύλαξη των περιπτώσε−
ων της παρ. 2 του ίδιου άρθρου, και απαλλάσσεται από
την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης
και άδεια λειτουργίας.
β) Η εγκατάσταση και η έναρξη λειτουργίας έγινε
και είναι σύμφωνη με τους όρους της άδειας εγκατά−
στασης.
γ) Τα προβλεπόμενα έργα εκτελέστηκαν σύμφωνα με
τις εγκριθείσες μελέτες.
δ) Η λειτουργία της δραστηριότητας ικανοποιεί τους
περιβαλλοντικούς και λοιπούς όρους της άδειας εγκα−
τάστασης.
ε) Το κτίριο έχει την απαιτούμενη στατική επάρκεια
σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις.
στ) Η εγκατάσταση των μηχανημάτων δεν θα γίνει
δεν έγινε σε χώρους, οι οποίοι είναι βοηθητικοί ή κοι−
νόχρηστοι.
ζ) Για την εγκατάσταση της δραστηριότητας δεν απαι−
τείται η έκδοση νέας οικοδομικής άδειας.
η) Η χρήση του κτιρίου είναι βιομηχανική−βιοτεχνική
όταν αυτό απαιτείται.
ΑΡΘΡΟ 2
ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ
1. Στους παραβάτες των κατηγοριών Α έως και Γ του
άρθρου 1 της παρούσας απόφασης, επιβάλλεται πρό−
στιμο από χίλια (1.000) ευρώ, ως ελάχιστο, μέχρι εβδο−
μήντα πέντε χιλιάδες (75.000) ευρώ, ως μέγιστο, που
προσδιορίζεται βάσει των κριτηρίων και του μηχανισμού
που περιλαμβάνονται στο συνημμένο παράρτημα της
παρούσας απόφασης.
Σε περίπτωση όπου το ποσό του προστίμου μετά
τον υπολογισμό προκύπτει μικρότερο των χιλίων (1.000)
ευρώ, επιβάλλεται το τελευταίο ως ελάχιστο.
2. α) Η αλλαγή φορέα μιας δραστηριότητας χωρίς
την ενημέρωση της αρμόδιας υπηρεσίας, όπως ορίζεται
στο άρθρο 23 του Ν. 3982/2011, εντός της προθεσμίας
των δυο (2) μηνών, επισύρει την επιβολή προστίμου εις
βάρος του παλαιού και του νέου φορέα, ύψους χιλίων
ευρώ (1.000).
2. β) Η αλλαγή επωνυμίας μιας δραστηριότητας χωρίς
την ενημέρωση της αρμόδιας υπηρεσίας, όπως ορίζεται
στο άρθρο 23 του Ν. 3982/2011 εντός της προθεσμίας
των δύο (2) μηνών, επισύρει την επιβολή προστίμου
ύψους χιλίων ευρώ (1.000).
3. Στους παραβάτες μηχανικούς της κατηγορίας
Ε του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης (υποβολή
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αναληθούς ή ανακριβούς υπεύθυνης δήλωσης από μη−
χανικό), επιβάλλεται πρόστιμο από χίλια (1.000) ευρώ
μέχρι δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ ανάλογα με
τη σοβαρότητα της παράβασης κατά την κρίση της
Αδειοδοτούσας Αρχής.
Όταν η παράβαση αφορά υποβολή αναληθούς ή ανα−
κριβούς υπεύθυνης δήλωσης από μηχανικό των περιπτώ−
σεων ε, στ και ζ της κατηγορίας Ε του άρθρου 1, καθώς
και σε περίπτωση υποτροπής για όλες τις περιπτώσεις
της ίδιας κατηγορίας, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους κατ’
ελάχιστο ποσό δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.
4. Σε περίπτωση διαπίστωσης περισσοτέρων παρα−
βάσεων, τότε επιβάλλεται το μεγαλύτερο από τα αντί−
στοιχα πρόστιμα.
5. Σε περίπτωση διαπίστωσης επανειλημμένης τέλε−
σης παραβάσεων, τα ανωτέρω προβλεπόμενα πρόστιμα
μπορούν να αυξάνονται έως 20%.
ΑΡΘΡΟ 3
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ
1. Οι κυρώσεις επιβάλλονται με απόφαση του Περι−
φερειάρχη του τόπου εγκατάστασης και λειτουργίας
της δραστηριότητας.
2. Η κύρωση της οριστικής διακοπής, μερικής ή ολι−
κής, κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 29 του
Ν. 3982/2011, επιβάλλεται όταν συντρέχουν οι περιπτώ−
σεις της παρ. 2 του άρθρου 29 του Ν. 3982/2011 και δια−
πιστώνονται από την Αδειοδοτούσα Αρχή παραβάσεις,
των οποίων η άρση δεν είναι σε καμία περίπτωση δυ−
νατή με ανάληψη των ανάλογων διορθωτικών ενεργειών
και παρεμβάσεων.
3. Η κύρωση της προσωρινής διακοπής, μερικής ή ολι−
κής, επιβάλλεται όταν συντρέχουν οι περιπτώσεις της
παρ. 2 του άρθρου 29 του Ν. 3982/2011, εφόσον είναι
δυνατή η άρση των διαπιστωμένων παρεκκλίσεων εντός
προθεσμίας που τάσσεται κατά τον έλεγχο.
Ειδικά για τις περιπτώσεις των δύο προηγούμενων
παραγράφων η Αδειοδοτούσα Αρχή μπορεί να ζητά τη
συνδρομή και άλλων ελεγκτικών υπηρεσιών.
4. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις παραβάσεων
επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με το προηγούμενο
άρθρο. Στην ίδια απόφαση αναφέρονται η προθεσμία
και οι ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί ο φορέας
της δραστηριότητας για να καταστεί αυτή συμβατή με
τις διατάξεις των άρθρων 17 έως 40 του Ν. 3982/2011 και
των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσι−
οδότηση αυτών ή για να συμμορφωθεί με τους όρους
και τους περιορισμούς που καθορίζονται στην άδεια
εγκατάστασης ή λειτουργίας.
Στην περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός της χορη−
γηθείσας προθεσμίας επιβάλλεται προσωρινή, μερική ή
ολική, διακοπή της λειτουργίας της δραστηριότητας.
5. Προκειμένου να επιβληθούν κυρώσεις στους παρα−
βάτες των διατάξεων του Ν. 3982/2011 και των κανο−
νιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση
αυτού διενεργείται αυτοψία και συντάσσεται πλήρως
αιτιολογημένη έκθεση στην οποία περιγράφονται ανα−
λυτικά οι διαπιστωθείσες παραβάσεις και αναφέρονται
όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με την πα−
ρούσα απόφαση.
Ειδικότερα:
Σχηματίζεται σχετικός φάκελος ο οποίος περιλαμ−
βάνει:
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α) Τα γενικά στοιχεία της δραστηριότητας.
β) Την έκθεση αυτοψίας του/των αρμόδιου/ων υπαλλή−
λου/ων της Αδειοδοτούσας Αρχής ή των Επιθεωρητών
του άρθρου 27 του Ν. 3982/2011, από την οποία προκύπτει
η τέλεση συγκεκριμένης παράβασης ή παραβάσεων. Προ−
κειμένου περί επιβολής προστίμου σε μηχανικούς στην
προαναφερόμενη έκθεση θα αναφέρονται αναλυτικά οι
αποκλίσεις που διαπιστώθηκαν, κυρίως από τεχνικούς κα−
νονισμούς, καθώς και οι παραλείψεις στην εγκατάσταση
και οι επιπτώσεις από τις ελλείψεις αυτές.
γ) Τις απόψεις του παραβάτη, τις οποίες αυτός μπορεί
να εκθέτει εγγράφως εντός είκοσι (20) ημερών από τη
σχετική ειδοποίηση. Εφόσον παρέλθει άπρακτη η παρα−
πάνω προθεσμία, η αρμόδια Υπηρεσία προβαίνει στην έκ−
δοση απόφασης επιβολής κυρώσεων και χωρίς αυτές.

6. Τα πρόστιμα βεβαιώνονται στις δημόσιες οικονο−
μικές υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.), προκειμένου να επιδιωχθεί η
είσπραξη τους κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης
Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και αποτελούν, σύμφωνα με
την παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν. 3982/2011, πόρο της
Αρχής που επιβάλλει το πρόστιμο.
ΑΡΘΡΟ 4
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευ−
σή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την οποία
παύει να ισχύει η υπ` αριθμ. Φ 15/οικ.7818/618/14.4.2005
(Β΄542) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.
Το παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
παρούσας απόφασης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Α. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Παράβαση

Τ1

Τ2

Σε χιλ. €
1. Εγκατάσταση δραστηριότητας χωρίς άδεια εγκατάστασης.

7,5

30

2. Επέκταση – εκσυγχρονισμός δραστηριότητας χωρίς άδεια εγκατάστασης/υπεύθυνη δήλωση
του άρθρου 20.2.

5

15

3. Λειτουργία δραστηριότητας χωρίς άδεια εγκατάστασης και χωρίς άδεια λειτουργίας ή
χωρίς την αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση αντί αδείας ή προς απαλλαγή από την άδεια ή με
την κατάθεση αναληθών στοιχείων μέσω αυτής.

15

75

4. Λειτουργία δραστηριότητας με άδεια εγκατάστασης, αλλά χωρίς άδεια λειτουργίας ή
χωρίς υπεύθυνη δήλωση ή με αναληθή στοιχεία μέσω αυτής.

5

30

5. Λειτουργία δραστηριότητας μετά από επέκταση – εκσυγχρονισμό χωρίς άδεια εγκατά−
στασης/υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 20.2 και χωρίς άδεια λειτουργίας ή χωρίς υπεύθυνη
δήλωση ή με την κατάθεση αναληθών στοιχείων μέσω αυτής.

5

20

6. Λειτουργία δραστηριότητας μετά από επέκταση – εκσυγχρονισμό με άδεια εγκατάστα−
σης/υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 20.2, αλλά χωρίς άδεια λειτουργίας ή χωρίς υπεύθυνη
δήλωση ή με την κατάθεση αναληθών στοιχείων μέσω αυτής.

5

12

5
5
5

10
15
25

7. Παράβαση όρων και περιορισμών της άδειας λειτουργίας ή της υπεύθυνης δήλωσης στους
εξής τομείς: Περιβάλλον – Ασφάλεια εγκαταστάσεων – Ζωή και υγεία των εργαζομένων και
περιοίκων.
Παράβαση σε ένα τομέα
Παράβαση σε δύο τομείς
Παράβαση σε τρεις τομείς

:Β. ΕΞΙΣΩΣΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
Τ = (α1 + α2) [Τ1 + ((Τ2 – Τ1) (β + γ + δ))/3] όπου:
Τ = Τιμή του επιβαλλόμενου προστίμου
Τ1 και Τ2 τα οριζόμενα στον παραπάνω πίνακα ανά περίπτωση
α1 = Αξία παραγωγικού μηχανολογικού εξοπλισμού ή χωρητικότητα αποθήκης
α2 = Ισχύς παραγωγικού μηχανολογικού εξοπλισμού
β = Περιοχή εγκατάστασης δραστηριότητας
γ = Διάρκεια παράβασης
δ = Κατηγορία όχλησης δραστηριότητας
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Γ. Οι συντελεστές εκάστου κτιρίου είναι οι ακόλου−
θοι:
α1) Αξία παραγωγικού μηχανολογικού εξοπλισμού σε
χιλιάδες €
< Αξία
≤ 200
0,02
200
< Αξία
≤ 400
0,04
400
< Αξία
≤ 800
0,08
800
< Αξία
≤ 2.600
0,1
2.600
< Αξία
≤ 3.500
0,2
3.500
< Αξία
≤ 6.000
0,3
6.000
< Αξία
0,4
Μονάδες SEVEZO
0,5
Χωρητικότητα αποθήκης σε
Χωρητικότητα
1.000
< Χωρητικότητα
2.000
< Χωρητικότητα
3.000
< Χωρητικότητα
5.000
< Χωρητικότητα
10.000
< Χωρητικότητα
20.000 < Χωρητικότητα
Μονάδες SEVEZO

κυβικά μέτρα
≤ 1.000
0,02
≤ 2.000
0,03
≤ 3.000
0,04
≤ 5.000
0,07
≤ 10.000
0,1
≤ 20.000 0,3
0,4
0,5

α2) Ισχύς (κινητήρια & θερμική) παραγωγικού μηχα−
νολογικού εξοπλισμού σε KW
0
<P
≤ 72
0,02
72
<P
≤ 200
0,04
200
<P
≤ 500
0,1
500
<P
≤ 1.000
0,2
1.000
<P
≤ 3.000
0,3
3.000
<P
0,4
Μονάδες SEVEZO
0,5
β) Περιοχή εγκατάστασης
Φθίνουσες
:0
Υπόλοιπη χώρα
: 0,4
Αττική
:1
γ) Διάρκεια παράβασης
Δ ≤ 6 μήνες
:0
6 μήνες < Δ ≤ 1 έτος : 0,6
1 έτος < Δ
:1
δ) Κατηγορία όχλησης
Μη οχλούσες
Χαμηλής όχλησης
Μέσης όχλησης
Υψηλής όχλησης

δραστηριότητας
:0
: 0,3
: 0,7
:1

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2012
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ

Ö
Αριθ. Μ3611.2/02/12
(3)
Συμπλήρωση του χαρακτηρισμού των Ακαδημιών Εμπο−
ρικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ανάλογα με τον τρόπο φοί−
τησης των σπουδαστών τους το ακαδημαϊκό έτος
2011−2012.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν. 2638/98 «Οργάνωση και
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λειτουργία της Ναυτικής Εκπαίδευσης, μισθολογικές
ρυθμίσεις για το προσωπικό αυτής και άλλες διατάξεις»
(Α 204).
2. Το Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερι−
κών, Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς « (ΦΕΚ 147 Α).
3. Το Π.Δ. 73/2011 «Μετονομασία της Γενικής Γραμ−
ματείας και ρύθμιση άλλων συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ
178 Α).
4. Την αριθμ. 5111.01/92/2011/23−08−2011 απόφασης «Διο−
ρισμός Γενικού Γραμματέα Ναυτιλίας του ΥΠΑΑΝ» (ΦΕΚ
276 τ.ΥΟΔΔ/24−08−2011).
5. Την αριθμ. 5221.1/14/2011/25−11−2011 απόφασης «Ανά−
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας Σπυρίδωνα−Άδωνι Γεωρ−
γιάδη» (ΦΕΚ2741/Β/25−11−2011).
6. Η αριθμ. Μ 3611.2/01/04/21−04−2004 υπουργική από−
φαση (ΦΕΚ 602 Β/23−04−2004).
7. Ότι από την εφαρμογή της απόφασης αυτής δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού και του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης
(ΚΝΕ), αποφασίζουμε:
1. Οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Πλοιάρχων
και Μηχανικών ειδικά για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος
2011−2012 λειτουργούν ως εξωτερικής φοίτησης. Στις
εν λόγω σχολές (πλην ΑΕΝ/ Μακεδονίας) παρέχεται η
δυνατότητα στέγασης.
2. Κατά τα λοιπά παραμένει σε ισχύ η ανωτέρω υπ’
αριθμ. 6 σχετική απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 19 Ιανουαρίου 2012
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Ö
Αριθμ. 1264
(4)
Τροποποίηση της αριθ. Δ7/19488/22−8−2011 κοινής υπουρ−
γικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
(ΦΕΚ 1986/Β/7−9−2011), όπως τροποποίησε την Δ7/Β/
Οικ.13803/Γ.Δ.ΦΠ4213 κοινή υπουργική απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας – Οικονομικών και Ανάπτυξης
«Θεσμοθέτηση χρηματικού αντισταθμίσματος (πα−
ραβόλου) για την χορήγηση οποιασδήποτε άδειας
ή έγκρισης ή δικαιώματος που προβλέπονται από
την Μεταλλευτική και Λατομική Νομοθεσία» (ΦΕΚ
1228/Β/11−8−2004).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Μεταλλευτικού Κώδικα Ν.Δ. 210/1973
(ΦΕΚ.277/Α/1973) όπως ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Ν. 1428/1984 (ΦΕΚ.43/Α/1984)
Ν. 2115/1993 (ΦΕΚ.15/Α/1993) και Ν. 669/1977 (ΦΕΚ 241/
Α/1977) Περί Λατομείων Αδρανών Υλικών, Μαρμάρων
και Βιομηχανικών Ορυκτών όπως ισχύουν σήμερα.
3. Τις διατάξεις του Κανονισμού Μεταλλευτικών και
Λατομικών Εργασιών όπως ισχύει σήμερα.
4. Τις διατάξεις του αρ. 12 του Ν. 3175/2003 (ΦΕΚ 207/
Α/2003) με την οποία θεσπίζεται η καταβολή παραβόλου
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για την χορήγηση οποιασδήποτε αδείας ή έγκρισης ή
δικαιώματος που προβλέπονται με τις διατάξεις του νό−
μου αυτού και γενικότερα της μεταλλευτικής και λατο−
μικής νομοθεσίας καθώς και για την έκδοση αποφάσεων
επί σχετικών προσφυγών που ασκούνται ενώπιον του
Υπουργού Ανάπτυξης και νυν Υπουργού Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
5. Του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οι−
κονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και
Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής
Ναυτιλίας,Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονο−
μασία του σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας−
Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης και
υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμ−
ματείας Μακεδονίας−Θράκης και της Γενικής Γραμματείας
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (ΦΕΚ Α 213), σε συν−
δυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 27/1996 «Συγχώνευση
των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας &
Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης»
(ΦΕΚ Α19), όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατά−
ξεις του Π.Δ 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου
Τουρισμού» (ΦΕΚ Α΄85).
6. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αριθμό 2876/7.10.2009
«Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ Β΄ 2234).
7. Του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 221)
8. Του Π.Δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων
των Υπουργείων και τροποποιήσεις του Π.Δ. 189/2009»
(ΦΕΚ Α΄ 56).
9. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής με αριθμό 52306/25−11−2011 «Καθορισμός αρ−
μοδιοτήτων του Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής Ιωάννη Μανιάτη». (ΦΕΚ 2741/25−
11−2011).
10. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αριθμό Y25/
6−12−2011«Καθορισμός αρμοδιοτήτων Των Αναπληρωτών
Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή
Οικονόμου» (ΦΕΚ B 2792/8−12−2011).
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Τροποποιούμε την αριθ.Δ7/19488/22−8−2011 κοινή
υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
(ΦΕΚ 1986/Β/7−9−2011) όπως τροποποίησε την Δ7/Β/
Οικ.13803/Γ.Δ.ΦΠ4213 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας
– Οικονομικών και Ανάπτυξης Δ7/Β/Οικ.13803/Γ.Δ.ΦΠ4213
κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας
– Οικονομικών και Ανάπτυξης «Θεσμοθέτηση χρηματι−
κού αντισταθμίσματος (παραβόλου) για την χορήγηση
οποιασδήποτε άδειας ή έγκρισης ή δικαιώματος που
προβλέπονται από την Μεταλλευτική και Λατομική Νο−
μοθεσία» (ΦΕΚ 1228/Β), ως εξής:
1. Για την έγκριση Τεχνικών Μελετών:
α. για λατομεία αδρανών υλικών
β. για λατομεία μαρμάρων
γ. για λατομεία βιομηχανικών ορυκτών
δ. για λατομεία αργίλου
ε. για λατομεία σχιστολιθικών πλακών
στ. για λατομεία μαρμαροψηφίδων
ζ. για μεταλλεία.

ποσό υπολογιζόμενο 2‰ επί του προϋπολογισμού
τους (εκτός κινητού εξοπλισμού) με ελάχιστο 300 ευρώ
και μέγιστο 6.000 ευρώ.
2. Για την θεώρηση ή τροποποίηση των τεχνικών με−
λετών ποσό 300 ευρώ.
3. Για την έκδοση αδειών εκμετάλλευσης:
α. σε λατομεία αδρανών υλικών
β. σε λατομεία μαρμάρων
γ. σε λατομεία βιομηχανικών ορυκτών
δ. σε λατομεία αργίλου
ε. σε λατομεία σχιστολιθικών πλακών
στ. σε λατομεία μαρμαροψηφίδας
ποσό 600 ευρώ
4. Για την χορήγηση παράτασης των αδειών εκμετάλ−
λευσης ποσό 600 ευρώ.
5. Για την θεώρηση ή τροποποίηση των αδειών εκμε−
τάλλευσης ποσό 300 ευρώ.
6. Για την έγκριση εισφοράς μισθωτικών δικαιωμάτων
σε Μεταλλεία και Λατομεία ποσό 300 ευρώ.
7. Για την έγκριση εκχώρησης μεταβίβασης ή οποι−
ασδήποτε τροποποίησης μεταλλευτικών δικαιωμάτων
ποσό 300 ευρώ.
8. Για τη χορήγηση ετήσιας παράτασης άδειας με−
ταλλευτικών ερευνών ποσό 500 ευρώ
9. Για τη χορήγηση ή παράταση συναίνεσης ερευ−
νητικών εργασιών σε δημόσιους λατομικούς χώρους
ποσού 400 ευρώ.
10. Για την χορήγηση αδειών εγκαταστάσεων μεταλ−
λείων και λατομείων ποσό αξίας 2‰ επί του προϋπο−
λογισμού με ελάχιστο 500 ευρώ και μέγιστο 10.000
ευρώ.
11. Για την χορήγηση άδειας λειτουργίας εγκαταστά−
σεων μεταλλείων και λατομείων καθώς και για την ανα−
νέωσή τους ποσό 500 ευρώ.
12. Για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης για ίδια
χρήση ενεργειακών συστημάτων θέρμανσης ψύξης (άρ−
θρο 11 του Ν. 3175/2003) ποσό 300 ευρώ.
13. Για την χορήγηση άδειας κατασκευής αποθηκών
εκρηκτικών υλών ποσό 500 ευρώ.
14. Για την χορήγηση άδειας λειτουργίας αποθηκών
εκρηκτικών υλών καθώς και για την ανανέωση τους
ποσό 500 ευρώ.
15. Για την έγκριση ειδικών κανονισμών ασφαλείας σε
μεταλλεία και λατομεία ποσό 150 ευρώ.
16. Για την έγκριση οργανογραμμάτων σε μεταλλεία
και λατομεία ποσό 100 ευρώ.
17. Για την έγκριση ειδικών κανονισμών κινητών εγκα−
ταστάσεων παρασκευής εκρηκτικών υλών ποσό 300
ευρώ.
18. Για την έγκριση του αριθμού των περιοδικά επι−
βλεπομένων έργων από Μεταλλειολόγο Μηχανικό ποσό
200 ευρώ.
19. Για την χορήγηση των προβλεπομένων από τις
διατάξεις του ΚΜΛΕ επαγγελματικών αδειών ποσό 200
ευρώ.
20. Για την ανανέωση των προβλεπομένων από τις
διατάξεις του ΚΜΛΕ επαγγελματικών αδειών ποσό 100
ευρώ.
21. Για την έκδοση αποφάσεων επί προσφυγών ασκου−
μένων ενώπιον της Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής ποσό 100 ευρώ.
22. Για την έγκριση μίσθωσης Μεταλλευτικών Δικαι−
ωμάτων του Δημοσίου με απ’ ευθείας σύμβαση ποσό
10.000 ευρώ.
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23. Για την έγκριση μίσθωσης δημόσιων λατομείων
μαρμάρων, αδρανών υλικών και βιομηχανικών ορυκτών
με απ’ ευθείας σύμβαση ποσό 10 ευρώ ανά στρέμμα».
24. Για την έγκριση πωλήσεως της πλεονάζουσας πα−
ραγωγής από λατομεία του άρθρου 8 του Ν. 2115/1993
ποσό 1000 ευρώ.
25. Για την έκδοση αποφάσεων του Υπουργού ΠΕΚΑ
για τον περιορισμό των 500 μ. από τα όρια λατομικών
περιοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του
άρθρου 3 του Ν. 1428/1984, όπως συμπληρώθηκε από
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 17 του Ν. 3335/2005
και του άρθρου 14 του Ν. 3438/2006, ποσό 200 ευρώ.
Τα ανωτέρω ποσά καταβάλλονται στις Δ.Ο.Υ. με την
έκδοση διπλοτύπων είσπραξης (ΚΑΕ3741) ή και τη χο−
ρήγηση εντύπων παραβόλων, όταν τα ποσά ανέρχονται
μέχρι του ύψους των καθορισμένων ορίων πληρωμής, με
έντυπα παράβολα. Επιπλέον και στη δεύτερη περίπτωση
στρογγυλοποιούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα για τα
έντυπα παράβολα.
ΙΙ. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Ö
(5)
Έγκριση μίσθωσης δικαιωμάτων μεταλλειοκτησίας επί
των Οριστικών Παραχωρήσεων Μεταλλείων 65 και
68 Ν. Χαλκιδικής από την εκμισθώτρια εταιρεία ΘΕ−
ΜΕΛΗ Α.Ε. προς την μισθώτρια εταιρεία ΕΛΛΗΝΙ−
ΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.
1. Με την με αρ. πρωτ. Δ8/Δ/Φ6.52.65/25177π.ε./4401/
19.1.2012 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που εκδόθηκε, δυ−
νάμει των άρθρων 74, 75 και 76 του ν.δ. 210/1973 (ΦΕΚ
Α΄ 277), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του
Ν. δ. 180/1974 (ΦΕΚ Α΄ 347), καθώς και της υπ’ αριθμ.
οικ. 52306/25.11.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2741) κοινής απόφασης του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α., με την οποία
καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες του Υφυπουργού Περι−
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ιωάννη
Μανιάτη και της υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Φ19/οικ.7630/22.4.2010
(ΦΕΚ Β΄ 582) απόφασης του Υφυπουργού Π.Ε.Κ.Α. με την
οποία μεταβιβάστηκε στο Γενικό Γραμματέα Ενέργειας
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και Κλιματικής Αλλαγής το δικαίωμα υπογραφής «Με
εντολή Υφυπουργού», εγκρίνεται η μίσθωση των δικαι−
ωμάτων μεταλλειοκτησίας επί των Οριστικών Παραχώ−
ρησεων Μεταλλείων 65 και 68 Ν. Χαλκιδικής από την
μεταλλειοκτήτρια – εκμισθώτρια εταιρεία με την επωνυ−
μία ΘΕΜΕΛΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ προς την
μισθώτρια εταιρεία με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥ−
ΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑ−
ΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΥ και το διακριτικό τίτλο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥ−
ΣΟΣ Α.Ε., όπως αυτή συνομολογήθηκε με το υπ’ αριθ.
18.924/10.3.2011 συμβόλαιο της Συμβ/φου Ιερισσού Βιρ−
γινίας Χασάπη – Γκαγκάνα.
Η έγκριση αυτή αφορά μόνο τη συγκεκριμένη μίσθω−
ση δικαιωμάτων μεταλλειοκτησίας. Οποιαδήποτε άλλη
μεταβολή των μεταλλευτικών δικαιωμάτων (π.χ. μετα−
βίβαση) απαιτεί νέα έγκριση, σύμφωνα με τα άρθρα 74
επ. του Μεταλλευτικού Κώδικα.
Η έγκριση αυτή δεν καλύπτει νομικά ελαττώματα που
μπορεί να υπάρχουν στη σύμβαση που εγκρίνεται, ούτε
δημιουργεί, τροποποιεί ή καταργεί δικαιώματα που δεν
προκύπτουν από τη σύμβαση αυτή, ούτε υφιστάμενες
υποχρεώσεις του μεταλλειοκτήτη που προβλέπονται
από τις σχετικές περί δραστηριότητας των μεταλλείων
διατάξεις της μεταλλευτικής νομοθεσίας.
Με εντολή Υφυπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ
Ö
(6)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού στην Παντσή Παναγιώτα του Κωνστα−
ντίνου.
Με την αρ. ΔΔΥΚΜ/Β1/Φ.36Ατ./ 25/ 05.01.2012 από−
φαση του Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του
Ν.Α. 4018/1959 (Α΄247), του άρθρου 1 παρ. 4 του Π.Δ.
23/1992 (Α΄6), του Π.Δ. 93/1993 (Α΄39) και του άρθρου 1
του Ν. 2026/1992 (Α΄43), του άρθρου 186 παρ. II περ. Ζ
αριθ. 17 του Ν. 3852/2010 (Α΄87), του Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ
226 Ά) και της υπ’ αριθ. Γ.Π.Κ.Μ. 1327/8.4.2011 (ΦΕΚ Β΄
1040) απόφασης του Περιφερειάρχη Κ.Μ., χορηγείται
άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού,
στην Παντσή Παναγιώτα του Κωνσταντίνου, κάτοικο
Αραβησσού Δήμου Πέλλας.
Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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