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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/35426/0022 (1)
 Καθορισμός αμοιβής Επιτροπής Εποπτείας για τη διενέρ−

γεια των Τεχνικών εμπειρογνωμοσυνών επί των προ−
τάσεων της πρόσκλησης 108 του Ε.Π. Κοινωνία της 
Πληροφορίας. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ−

νηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

2. Τον ν. 2085/1992 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης, λει−
τουργίας και προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 170/Α/20.10.1992).

3. Τον ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251 Α/14.11.2000) «Διαχείριση, 
Παρακολούθηση, Έλεγχος Κοινοτικού Πλαισίου Στήρι−
ξης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον 
ν. 3193/2003 (ΦΕΚ 266/Α΄/20.11.2003) «Κανόνες τιμολόγη−
σης, ρυθμίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες 
διατάξεις».

4. Τον ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α΄/23.12.2003) άρθρο 17 
«Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του 
Δημοσίου ΝΠΔΔ και ΟΤΕ, μονίμων στελεχών των Ενόπλων 
Δυνάμεων και αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυνομίας του 
Πυροσβεστικού και λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς 
Διατάξεις».

5. Το π.δ. 81/21.3.2002 (ΦΕΚ57/Α΄/21.3.2002) περί συγχώ−
νευσης των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονο−
μικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.

6. Το π.δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας 
− Στήριξης και διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων».

7. Την υπ’ αριθμ. 41637/ΔΙΟΕ 769 (ΦΕΚ 1502/Β΄/8.12.2000). 
κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δη−
μόσιας Διοίκησης και Απόκεντρωσης Εθνικής Οικονομίας 
και Οικονομικών (κοινή υπουργική απόφαση) «Σύσταση 
Ειδικής Γραμματείας για την Κοινωνία της Πληροφορίας 
και Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ «ΚτΠ», όπως 
ισχύει.

8. Την υπ’ αριθμ. 16421/340/5.4.2004 απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομι−
κών για τον διορισμό του Ειδικού Γραμματέα (ΦΕΚ 101/
Γ΄/6.4.2004).

9. Την υπ’ αριθμ. Ε (2001) 551, 14.3.2001 απόφαση της 
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για την έγκριση 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πλη−
ροφορίας» το οποίο εντάσσεται στο Κοινοτικό Πλαίσιο 
Στήριξης για τις κοινοτικές διαρθρωτικές παρεμβάσεις 
στις περιφέρειες του στόχου αριθ. 1 στην Ελλάδα, CCI 
2000/GR/16/1/PO/023, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ 
αριθμ. Ε (2004) 5868, 29/12/2004 20.12.2005 Ε(2005) 5839 
αποφάσεις της Επιτροπής.

10. Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού όπως αυτό εγκρί−
θηκε στην 6η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. «ΚτΠ» 
στις 8.3.2006.

11. Την υπ’ αριθμ. 16349/ΕΥΣΣΑΑΠ 1268/13.4.2006 απόφαση 
του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών έγκρισης 
του ετήσιου προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας της ΕΥΔ 
ΕΠ «ΚτΠ» για το έτος 2006.
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12. Την υπ’ αριθμ. 9648/ΔΕ−282/2.3.2006 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για την ένταξη 
στην ΣΑΕ 019/3 του ΠΔΕ 2006 του έργου 2002ΣΕ01930002 
«Δαπάνες Τεχνικής Βοήθειας − Στήριξης της Ειδικής Υπη−
ρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ ΚτΠ χρηματοδοτούμενων από 
αμιγώς Εθνικούς Πόρους.

13. Την υπ’ αριθμ. 11309/ΔΙΟ−745/16.3.2006 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομίας και Οι−
κονομικών για την κατανομή χρηματοδότησης του έργου 
2002ΣΕ01930002 «Δαπάνες Τεχνικής Βοήθειας − Στήριξης 
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ ΚτΠ χρημα−
τοδοτούμενων από αμιγώς Εθνικούς Πόρους» της ΣΑΕ 
019/3 του ΠΔΕ 2006.

14. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας για την Εφαρμογή του 
Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» (άρθρο 1 παρ. 2, π.δ. 
4/2002).

15. Την υπ’ αριθμ. 7272−Δ/Φ54/28.7.2005 (ΦΕΚ 1155/Β΄/ 
19.8.2005) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικο−
νομικών για τη σύσταση και συγκρότηση της Επιτροπής 
Εποπτείας για τη διενέργεια των Τεχνικών εμπειρογνω−
μοσυνών επί των προτάσεων της πρόσκλησης 108 του 
Ε.Π. ΚτΠ, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 8712−
ΔΦ54/22.9.2005 (ΦΕΚ 1361/Β΄/30.9.2005).

16. Την υπ’ αριθμ. 2/40508/0004/23.7.2004 απόφαση «Με−
ταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσίας να υπογράφουν με 
εντολή Υφυπουργού στον Γεν. Γραμματέα Δημοσιονομικής 
Πολιτικής κ.λπ.».

17. Το από 31.3.2006 υπηρεσιακό σημείοψα του Προϊ−
σταμένου της Μονάδας Β΄ για την ολοκλήρωση του έργου 
της Επιτροπής.

18. Τα 12 πρακτικά συνεδριάσεων της Επιτροπής, απο−
φασίζουμε:

Τον καθορισμό της αμοιβής των μελών της Επιτροπής 
Εποπτείας για τη διενέργεια των Τεχνικών εμπειρογνωμο−
συνών επί των προτάσεων της πρόσκλησης 108 του Ε.Π. 
ΚτΠ που συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 7272−Δ/Φ54/28.7.2005 
(ΦΕΚ 1155/Β΄/19.8.2005) απόφαση του Υπουργού Οικονο−
μίας και Οικονομικών για τη σύσταση και συγκρότηση 
της Επιτροπής και τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 8712−
ΔΦ54/22.9.2005 (ΦΕΚ 1361/Β΄/30.9.2005).

Η αποζημίωση ανέρχεται στα σαράντα ένα ευρώ και 
τριάντα λεπτά (41,30 €) ανά συνεδρίαση, σύμφωνα με το 
άρθρο 17, παρ. 2 β, του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297Α΄/23.12.2003). 
Αναλυτικά, οι αμοιβές ανά μέλος υπολογίζονται ως 
εξής:

Αλεξανδρής Ηλίας 12 συνεδριάσεις x 41,3 =495,60 €
Ζαχαριά Θεοδώρα 12 συνεδριάσεις x 41,3 =495,60 €
Κανετάκης Δημήτριος 6 συνεδριάσεις x 41,3 =247,80 €
Κουτζαμποϊκίδης Πέτρος 6 συνεδριάσεις χ 41,3 =247,80 €
Το συνολικό κόστος της αμοιβής ανέρχεται στο ποσό 

των χιλίων τετρακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και ογδόντα 
λεπτά (1.486,80 €) συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων 
κρατήσεων.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου 
2002ΣΕ01930002, ενταγμένου στη ΣΑΕ 019/3 του ΠΔΕ 
2006 και συγκεκριμένα την κατηγορία Δ1−Αμοιβή Ομάδων 
Εργασίας και Επιτροπών, του Υποπρογράμματος Β΄ του 
εγκεκριμένου ετήσιου προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας 
της ΗΥΔ ΕΠ «ΚτΠ» για το έτος 2006.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 23 Ιουνίου 2006

Με εντολή Υφυπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής

Γ. ΚΟΥΡΗΣ 

Αριθμ. 65346/Β7 (2)
     Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Β7/456,522 (ΦΕΚ 1662/τ.Β΄/ 

13.12.2001) υπουργικής απόφασης που αναφέρεται στο 
ΠΜΣ του Τμήματος Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτι−
σμού του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πο−
λιτικών Επιστημών. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του ν. 2083/1992 

(ΦΕΚ 159 τ.Α΄) «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευ−
σης», του άρθρου 16 παρ. 2 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156 τ.Α΄) 
«Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, και άλλες διατάξεις» και του 
άρθρου 5 παρ 12 γ του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 τ.Α΄) «Διάρ−
θρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων 
του τεχνολογικού τομέα αυτής».

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

3. Την υπ’ αριθμ. 37876/ΣΤ5 (ΦΕΚ 608/Β΄/26.4.2004) κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων».

4. Το ν. 3027/2002, άρθρο 3, παρ.1. εδ. ββ περί μετονομα−
σίας του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενη−
μέρωσης σε Τμήμα Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού.

5. Την υπ’ αριθμ. Β7/456,522 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 
1662/τ.Β΄/13.12.2001) «Έγκριση ΠΜΣ του Τμήματος Επικοι−
νωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης» του Παντείου 
Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 38706/Β7/13.7.2005 (ΦΕΚ 
880/Β΄/29.6.2005) υπουργική απόφαση.

6. Το απόσπασμα των πρακτικών της συνεδρίασης της 
Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος 
Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (συνεδρ. 
11.6.2004 και 3.2.2005).

7. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου με την ειδι−
κή σύνθεση του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και 
Πολιτικών Επιστημών (συνεδρ. 15.7.2004 και 31.3.2005).

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε από τα ακαδημαϊκό έτος 2005−2006 την 
υπ’ αριθμ. Β7/456,522 (ΦΕΚ 1662/Β΄/ 13.12.2001) υπουργική 
απόφαση «Έγκριση ΠΜΣ του Τμήματος Επικοινωνίας Μέ−
σων και Πολιτισμού (πρώην Τμήμα Επικοινωνίας και Μέ−
σων Μαζικής Ενημέρωσης» του Παντείου Πανεπιστημίου 
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, όπως τροποποιήθη−
κε με την υπ’ αριθμ. 38706/Β7/13.7.2005 (880/Β΄/29.6.2005 
υπουργική απόφαση ως εξής:

1. Το άρθρο 3 «Μεταπτυχιακοί τίτλοι» αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού απονέμει: 
α) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Πολιτιστική 
Διαχείριση», β) Διδακτορικό Δίπλωμα στα αντικείμενα που 
αναφέρονται στο Άρθρο 2, παρ. 1.»

2. Το άρθρο 2 «Χρονική διάρκεια» αντικαθίσταται ως 
εξής:

«Άρθρο 2
Χρονική διάρκεια

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του κατά 
το άρθ. 3 Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται 
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σε 15 μήνες. Περιλαμβάνει δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα 
και μια τρίμηνη περίοδο εντός της οποίας εκπονείται η 
μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Η ελάχιστη χρονική 
διάρκεια για την απονομή του Διδακτορικού Διπλώματος 
ορίζεται σε έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα μετά τη λήψη 
του Μ.Δ.Ε.»

3. Το άρθρο 7 «Αριθμός εισακτέων» αντικαθίσταται ως 
εξής:

«Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων

Ο ετήσιος αριθμός εισακτέων ορίζεται κάθε χρόνο μετά 
από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος και δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τους τριάντα (30) για το Μεταπτυχιακό Δί−
πλωμα Ειδίκευσης. Υποψήφιοι που έχουν λάβει υποτροφία 
του ΙΚΥ σε αντικείμενο που περιλαμβάνεται στο γνωστικό 
αντικείμενο του ΠΜΣ γίνονται δεκτοί καθ’ υπέρβαση του 
αριθμού εισακτέων και εκτός διαδικασίας επιλογής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 30 Ioυνίου 2006
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ 
F

Αριθμ. 64778/Γ2 (3)
Τροποποίηση Προγράμματος Σπουδών και Ωρολο γίου 

Προγράμματος Γ΄ τάξης Ναυτικού − Ναυτιλιακού Το−
μέα, ειδικότητας Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού των 
TEE σχολ. έτους 2006−2007.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του εδάφ. δ΄ της παραγράφου 9 του άρ−

θρου 8 του ν. 1566/1985, όπως τροπο ποιήθηκε και ισχύει με 

τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7 του ν. 
2525/1997 «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 
έργου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 188/Α΄).

2. Τις διατάξεις του εδαφ. α της παραγράφου 1 του 
άρθρου 5 του ν. 2640/1998 καθώς και τις διατάξεις του 
άρθρου 3 του ιδίου νόμου.

3. Την εισήγηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου όπως 
αυτή διατυπώθηκε με την υπ’ αριθμ. 8/27.3.2006 πράξη του 
τμήματος Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

4. Την υπ’ αριθμ. 38451/Γ2 /18.2.2003 (ΦΕΚ 533/Β΄) υπουρ−
γική απόφαση «Ωρολόγια Προγράμματα των Ημερησίων 
Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (TEE)”. 

5. Την υπ’ αριθμ. 37876/ΣΤ5/26.4.2004 (ΦΕΚ 608/Β΄) υπουρ−
γική απόφαση «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών 
του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων».

6. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄). 

7. Την αναγκαιότητα καθορισμού νέων Ωρολογίων Προ−
γραμμάτων, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση του Ωρολογίου Προγράμματος Γ΄ 
τάξης ειδικότητας Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού και 
του Προγράμματος Σπουδών για το μάθημα «Μηχανές 
Πλοίου Ι» ως εξής:

(Το μάθημα «Μηχανές Πλοίου Ι» θα διδάσκεται 3 ώρες 
την εβδομάδα αντί 2, το μάθημα «Βοηθητικά Μηχανήματα» 
2 ώρες αντί 3 και το μάθημα «Μηχανολογικές Κατασκευές 
Πλοίων» θα χαρακτηρίζεται από 1Θ + 6Ε σε 7Ε).

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Ν.

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ

1 Μηχανές Πλοίου Ι (Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική − ΜΕΚ −
Αεριοστρόβιλοι − Καύσιμα − Λιπαντικά)

3

2 Μηχανές Πλοίου II (Ατμομηχανές − Ατμολέβητες) 2

3 Μηχανολογικό Σχέδιο 3 (Σ)

4 Βοηθητικά Μηχανήματα 2

5 Ηλεκτρονικές Συσκευές Πλοίων 2

6 Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Πλοίων 2

7 Μηχανολογικές Κατασκευές Πλοίων 7 (Ε)

8 Αγγλικά Ειδικότητας 3

9 Εφαρμογές Η/Υ 2 (Ε)

Σύνολο 26
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: «ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΟΙΟΥ Ι»

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΟΙΟΥ Ι
(ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ − ΜΕΚ − ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ − ΚΑΥΣΙΜΑ − ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ)

Α΄ ΜΕΡΟΣ: ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙ

1.  Θεωρητικοί κύκλοι λειτουργίας των 
ΜΕΚ.

2. Βαθμοί απόδοσης ΜΕΚ

3. Κατάταξη ΜΕΚ

4.  Εκκίνηση − Προθέρμανση −
Αναστροφή ΜΕΚ

5. Όργανα ελέγχου ΜΕΚ

6.  Συνηθέστερες ανωμαλίες των 
πετρελαιοκινητήρων και η 
αποκατάστασή τους

Να επαναλάβουν και να εμπεδώσουν οι μαθητές ορισμένα θεωρητικά 
στοιχεία που αφορούν τις ΜΕΚ (τα οποία έχουν διδαχτεί και στη Β΄ 
τάξη) ώστε να μπορούν:

Να διακρίνουν και να περιγράφουν τους θεωρητικούς κύκλους των 
ΜΕΚ, σε συσχετισμό με την πραγματική λειτουργία τους.

Να ορίζουν τις σχετικές βασικές έννοιες.

Να κατατάσσουν τις ΜΕΚ με βάση ορισμένα κριτήρια.

Τα στοιχεία αυτά θα αξιοποιηθούν (αναλογικά και συγκριτικά) και κατά 
την αντίστοιχη εξέταση των αεριοστροβίλων, η οποία θα ακολουθήσει.

Να περιγράφουν τις διαδικασίες Εκκίνησης − Προθέρμανσης − Αναστρο−
φής των ΜΕΚ.

Να αναφέρουν τα όργανα ελέγχου των ΜΕΚ και το ρόλο του καθενός.

Να αναφέρουν τα συμπτώματα και τα πιθανά αίτια των συνηθέστερων 
ανωμαλιών των πετρελαιομηχανών.

Να υποδεικνύουν τους ενδεδειγμένους τρόπους αποκατάστασής τους.

Β΄ ΜΕΡΟΣ: ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙ

Α. Εισαγωγή
Κατάταξη των αεριοστροβίλων.
Διαφορές από ατμοστρόβιλους.
Λειτουργία των αεριοστροβίλων.
Κύκλοι λειτουργίας.
Αεριοστρόβιλοι σταθερού όγκου και σταθερής 
πίεσης.
Διάγραμμα λειτουργίας ανοικτού κυκλώματος.

Βελτίωση του βαθμού απόδοσης με:
α) Ανάκτηση θερμότητας (αναγέννηση)
β) Ενδιάμεση ψύξη
γ) Αναθέρμανση των καυσαερίων
δ) Συνδυασμός των ανωτέρω μεθόδων.

Να γνωρίσουν οι μαθητές τους αεριοστρόβιλους (και τα 
είδη τους) ως θερμικές μηχανές. Να αναφέρουν τα κοινά 
στοιχεία και τις διαφορές τους από τους ατμοστρόβιλους. 
Να περιγράφουν τη λειτουργία τους αναφερόμενοι στους 
σχετικούς θερμοδυναμικούς κύκλους. Να αναφέρουν 
τα βασικά είδη αεριοστροβίλων με κριτήριο τον τρόπο 
λειτουργίας.

Να αναφέρουν τη σκοπιμότητα και να περιγράφουν τους 
τρόπους και τις διαδικασίες βελτίωσης της απόδοσής τους.

Β. Τύποι αεριοστροβίλων
1. Αεριοστρόβιλος ανοικτού κυκλώματος.
2. Αεριοστρόβιλος κλειστού κυκλώματος.
3. Αεριοστρόβιλος μεικτού κυκλώματος.
4.  Πλεονεκτήματα − μειονεκτήματα των ανωτέρω 

αεριοστροβίλων.

Να γνωρίσουν τους τύπους των αεριοστροβίλων και να 
αναφέρουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους, 
σε διάφορες εφαρμογές.

Γ. Περιγραφή των αεριοστροβίλων
1.  Μέρη και εξαρτήματα.

Κατασκευαστικά στοιχεία.
2. Υλικά κατασκευής των αεριοστροβίλων.
3. Βοηθητικά εξαρτήματα αεριοστροβίλων.

Να αναφέρουν και να περιγράφουν τα μέρη των 
αεριοστροβίλων, τα υλικά κατασκευής τους και τον τρόπο 
λειτουργίας τους.

Δ. Έλεγχοι και συντήρηση αεριοστροβίλων
1. Επιθεώρηση, έλεγχος των αεριοστροβίλων.
2. Συντήρηση των αεριοστροβίλων.
3. Ισχύς των αεριοστροβίλων.
4.  Μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργα σιών 

στους αεριοστρόβιλους.

Να περιγράφουν πώς γίνεται ο έλεγχος και η συντήρηση 
των αεριοστροβίλων, και να αναφέρουν τα μέσα 
ασφαλείας κατά την εκτέλεση των σχετικών εργασιών.
Να ορίζουν την έννοια της ισχύος και τα σχετικά με την 
εκτίμησή της στους αεριοστρόβιλους.



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 13015

Ε. Σύγκριση θερμικών μηχανών Να μπορούν να συγκρίνουν τους διάφορους τύπους θερμικών 
μηχανών, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, αναφέροντας τα πλε−
ονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε κατηγορίας.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΚ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙ

1. Εξωλέμβιες μηχανές. Περιγραφή των μερών 
αυτών.
2. Λειτουργία των εξωλέμβιων μηχανών.
3. Συντήρηση των εξωλέμβιων μηχανών.
4. Εσωεξωλέμβιες μηχανές.
Περιγραφή λειτουργία και συντήρηση αυτών.

Να γνωρίσουν και να περιγράφουν τα μέρη απ’ τα οποία απο−
τελούνται οι εξωλέμβιες μηχανές και οι εσωεξωλέμβιες μηχα−
νές και το ρόλο του καθενός.
Να μπορούν να περιγράφουν τη λειτουργία τους και τους 
τρόπους συντήρησής τους.

Γ΄ ΜΕΡΟΣ: ΚΑΥΣΙΜΑ − ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙ

Α. Καύσιμα
1. Τα κυριότερα καύσιμα. Υγρά καύσιμα, το πε−
τρέλαιο και τα προϊόντα του πετρελαίου.
2. Βενζίνη. Ιδιότητες. Αριθμός οκτανίων.
3. Πετρέλαιο Diesel. Ιδιότητες.
Αριθμός σετανίου. Ιξώδες.
4. Μαζούτ. Ιδιότητες, χρήσεις.
5. Καύσιμα ναυτικών οργάνων.
6. Έλεγχος, δοκιμές καυσίμων.
7. Αέρια καύσιμα. Υγραέριο, φωταέριο, φυσικό 
αέριο. Περιγραφή και δίκτυα.
8. Αποθήκευση υγρών και αερίων καυσίμων. 
Συνθήκες ασφαλείας στο χώρο αποθήκευσης.

Να γνωρίσουν οι μαθητές τα είδη καυσίμων και να κατανο−
ήσουν τη σημασία τους για τη καλή λειτουργία των μηχα−
νών.
Να ορίζουν τις έννοιες που χαρακτηρίζουν τα καύσιμα και τις 
ιδιότητές τους.
Να αναφέρουν και να περιγράφουν τους απαραίτητους ελέγ−
χους σχετικά με τα καύσιμα καθώς και τα είδη των σχετικών 
δοκιμών.
Να περιγράφουν τη δομή και τη λειτουργία των δικτύων διανο−
μής των καυσίμων.
Να γνωρίσουν και να αναφέρουν τις συνθήκες ασφαλείας 
στους χώρους αποθήκευσης των καυσίμων.

Β. Λιπαντικά
1. Σκοπός της λίπανσης. Είδη
λίπανσης. Γενικά περί τριβής.

2. Χαρακτηριστικά των λιπαντικών Κατάταξη των 
λιπαντικών.
Ορυκτέλαια, συνθετικά λιπαντικά, βελτιωτικά 
πρόσθετα λιπαντικών.
Στερεά λιπαντικά.
3. Ιδιότητες των λιπαντικών (ιξώδες, σημείο 
ροής, τήξης, νέρωσης).
Αντοχή σε οξείδωση. Δοκιμές γαλάκτωσης.
Δοκιμές σε πλοία.

Να κατανοήσουν και να εξηγούν τη σκοπιμότητα της λίπαν−
σης και τη σημασία των λιπαντικών ως αντιτριβικών αλλά και 
αντιψυκτικών υλικών.
Να γνωρίσουν τα διάφορα είδη των λιπαντικών και τα χαρα−
κτηριστικά τους Να κατατάσσουν τα λιπαντικά με βάση ορισμέ−
να κριτήρια.

Να ορίζουν τις έννοιες που χαρακτηρίζουν τις ιδιότητες των 
λιπαντικών. Να περιγράφουν τις απαραίτητες δοκιμές στις ναυ−
τικές εφαρμογές.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙ

1. Σύνταξη ημερολογίου Μηχανοστασίου πλοίου.

2. Προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος.

3. Γραπτή επικοινωνία.

Να γνωρίσουν οι μαθητές τι είναι και πως συντάσσεται το 
ημερολόγιο του Μηχανοστασίου.
Να γνωρίσουν οι μαθητές πώς γίνεται η διαχείριση των απο−
βλήτων του μηχανοστασίου, μεταλλικών κομματιών και λιπα−
ντικών ή καυσίμων, ώστε να μη μολύνεται το περιβάλλον.
Να γνωρίσουν οι μαθητές τα βασικά στοιχεία της γραπτής επι−
κοινωνίας για τεχνικά ζητήματα του πλοίου.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από το σχολικό έτος 2006−2007.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Aθήνα, 29 Ιουνίου 2006

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΣ
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       Αριθμ. Φ.10036/10859/696 (4)
Σύσταση έντεκα (11) οργανικών θέσεων, ειδικότητας Επι−

μελητών Εισπράξεων − Βεβαιωτών, της ΔΕ κατηγορί−
ας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγ−
γελματιών (ΤΑΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ−
θρου 11 του π. δ/τος 164/2004 (Α΄ 134). 

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του κεφ. Β΄ του π. δ/τος 

164/2004 (Α΄ 134) «Ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους με 
συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα».

2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3320/2005 
(Α΄ 48) «Ρυθμίσεις θεμάτων για το προσωπικό του Δημο−
σίου και των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα και για τους ΟΤΑ».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυ−
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

4. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β18/463/οικ.8791/2005 ερμη−
νευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ρυθμίσεις του ν. 3320/2005 
για τη σύσταση θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου».

5. Την υπ’ αριθμ. 828/16.9.2005 απόφαση του Β΄ Τμήματος 
Διακοπών του ΑΣΕΠ, ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋπο−
θέσεις για την υπαγωγή του προσωπικού στις διατάξεις 
του άρθρου 11 του π. δ/τος 164/2004.

6. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οι−
κονομικών, «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 1432), όπως ισχύει.

7. Την ΔΙΔΚ/Φ1/2/6139/23.3.2004 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοί−
κησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους 
Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης» (Β΄ 527).

8. Το π.δ. 33/2006 (A΄35) «Διορισμός μελών της Κυβέρ−
νησης και Υφυπουργών».

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ−
τής προκαλείται ετήσια οικονομική επιβάρυνση σε βάρος 
του προϋπολογισμού του ΟΑΕΕ (ΤΑΕ), ύψους 215.265,48 € 
περίπου (ΚΑΕ 0212, 0225, 0227, 0224, 0551, 0552). Για την 
κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης δεν θα απαιτηθεί επιπλέον 
κρατική επιχορήγηση για την αιτία αυτή.

10. Το υπ’ αριθμ. 23363/5.4.2006 έγγραφο του ΟΑΕΕ 
(ΤΑΕ), από το οποίο προκύπτει ότι δεν υφίστανται κενές 
οργανικές θέσεις Επιμελητών Εισπράξεων − Βεβαιωτών 
στον ΟΑΕΕ−ΤΑΕ.

11. Το υπ’ αριθμ. 27408/27.4.2006 έγγραφο του ΟΑΕΕ 
(ΤΑΕ). 

12. Το υπ’ αριθμ. 21/24.11.2004 πρακτικό του αρμόδιου 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου του ΟΑΕΕ (ΤΑΕ), αποφασίζου−
με:

Τη σύσταση έντεκα (11) οργανικών θέσεων ειδικότητας 
Επιμελητών Εισπράξεων − Βεβαιωτών, της ΔΕ κατηγορίας, 
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, 
πλήρους απασχόλησης, στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευ−
θέρων Επαγγελματιών (ΤΑΕ), προκειμένου να καλυφθούν 
οι διαπιστωθείσες πάγιες και διαρκείς ανάγκες του, κατ’ 
εφαρμογή του π. δ/τος 164/2004.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 21 Ιουνίου 2006

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 Α. ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ Π. ΔΟΥΚΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Σ. ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ

F
Αριθμ. 279039 (5)
    Παράταση για δύο επί πλέον χρόνια της μείωσης σε 

ποσοστό 20% του ελαχίστου ορίου απαλλαγής των 
ασφαλιστικά καλυπτομένων από τον ΕΛ.Γ.Α. ζημιών, 
για τους παραγωγούς οι οποίοι δεν είναι εγγεγραμ−
μένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλ−
λεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) .

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των περιπτώσεων α και β της παραγράφου 1 του 

άρθρου 3 β του ν. 1790/1988 (ΦΕΚ Α 134), που προστέθηκε 
με το άρθρο 5 του ν. 2945/2001 (ΦΕΚ Α 223).

β) Των άρθρων 48 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π. δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α 98).

2. Την υπ’ αριθμ. 241202/5.1.2005 (ΦΕΚ Β 15) απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με 
παράταση της μείωσης σε ποσοστό 20% του ελαχίστου 
ορίου απαλλαγής των ασφαλιστικά καλυπτόμενων από 
τον ΕΛ.Γ.Α. ζημιών, για τους παραγωγούς οι οποίοι δεν 
είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτι−
κών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.), για το χρονικό διάστημα 
μέχρι 31/12/2005.

3. Την υπ’ αριθμ. 16/24.1.2006 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφα−
λίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) − Ν.Π.Ι.Δ..

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Νομικού Προσώπου «Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών 
Ασφαλίσεων» για τα έτη 2006 και 2007, το ύψος της 
οποίας δεν μπορεί να προϋπολογισθεί.

Η παραπάνω δαπάνη έτους 2006 θα αντιμετωπισθεί 
από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις ύψους 215.500.000,00 
Ευρώ, του Κωδικού Λογαριασμού 67.01. του προϋπολογι−
σμού έτους 2006 του ΕΛ.Γ.Α., ενώ η δαπάνη έτους 2007 
θα αντιμετωπισθεί από εγγεγραμμένες πιστώσεις του 
υπό κατάρτιση προϋπολογισμού του ΕΛ.Γ.Α. για το ίδιο 
έτος, αποφασίζουμε:

Παρατείνουμε για δύο επί πλέον χρόνια τη μείωση του 
ελαχίστου ορίου απαλλαγής των ασφαλιστικά καλυπτό−
μενων από τον ΕΛ.Γ.Α. ζημιών, για τους παραγωγούς οι 
οποίοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και 
Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, για όλους τους ασφαλιζό−
μενους από τον ΕΛ.Γ.Α. κινδύνους, για τους οποίους δεν 
έχουν αναπτυχθεί αντίστοιχα ασφαλιστικά συμπληρωμα−
τικά προγράμματα από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και 
τους αλληλοασφαλιστικούς συνεταιρισμούς, που συμμε−
τέχουν στο ετήσιο πρόγραμμα γεωργικών ασφαλίσεων. 
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Το ελάχιστο αυτό όριο θα παραμείνει στο 20% και θα 
έχει ισχύ μέχρι και τις 31.12.2007.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 30 Ιουνίου 2006

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ
F 

Αριθμ. 3323.1/04/06 (6)
     Τροποποίηση − Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 3323.1/ 

01/05/26.5.2005 απόφασης «Aνώτατες Επιτρεπόμενες 
Τιμές Καθαρών Ναύλων Οικονομικής ή Ενιαίας Θέσης 
Επιβατών, Οχημάτων και Εμπορευμάτων, πλην Ταχυ−
δρομικών Αποστολών, Πλοίων Ακτοπλοΐας κατά Σύν−
δεση και κατά Κατηγορία Πλοίου» (Β΄ 718)», όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις 

θαλάσσιες ενδομεταφορές−Σύσταση Γενικής Γραμματείας 
Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής−Μετατροπή Λιμενικών Τα−
μείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 145), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν. 3153/2003 «Ναυτι−
κή επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση 
και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υ.Ε.Ν.» (Α΄ 153), 
τον ν. 3260/2004 «Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων 
και θεμάτων δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 151), τον ν. 3409/2005 
«Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 273) και 
τον ν. 3450/2006 «Αναβάθμιση και αναδιάρθρωση της ναυ−
τικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 64).

β) Του ν.δ. 187/1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού 
Δικαίου», όπως ισχύει. 

γ) Του π.δ. 344/2003 «Εφαρμογή της αρχής της ελεύθε−
ρης παροχής των υπηρεσιών στις θαλάσσιες μεταφορές 
σε συμμόρφωση προς τον Κανονισμό (ΕΟΚ) 3577/1992 του 
Συμβουλίου» (Α΄ 314).

2. Την υπ’ αριθμ. 3323.1/01/05/26.5.2005 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Αιγαίου και Νη−
σιωτικής Πολιτικής «Ανώτατες επιτρεπόμενες τιμές καθα−
ρών ναύλων οικονομικής ή ενιαίας θέσης επιβατών, οχημά−
των και εμπορευμάτων, πλην ταχυδρομικών αποστολών, 
πλοίων ακτοπλοΐας κατά σύνδεση και κατά κατηγορία 
πλοίου» (Β΄ 718).

3. Την υπ’ αριθμ. 3323.1/01/06/3.5.2006 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εμπορικής 
Ναυτιλίας και Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής «Τροπο−
ποίηση−Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 3323.1/01/05/26.5.2005 
Απόφασης «Aνώτατες Επιτρεπόμενες Τιμές Καθαρών 
Ναύλων Οικονομικής ή Ενιαίας Θέσης Επιβατών, Οχημά−
των και Εμπορευμάτων, πλην Ταχυδρομικών Αποστολών, 
Πλοίων Ακτοπλοΐας κατά Σύνδεση και κατά Κατηγορία 
Πλοίου» (Β΄ 556).

4. Την υπ’ αριθμ. 01/9.1.2006 Γνωμοδότηση του Συμβου−
λίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.). 

5. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

6. Την ανάγκη προστασίας της τακτικής και επαρκούς 
παροχής υπηρεσίας μεταφορών από, προς και μεταξύ 
των νησιών.

7. Τα υπάρχοντα στατιστικά στοιχεία κίνησης επιβατών 
στους Ελληνικούς Λιμένες.

8. Το γεγονός ότι από την απόφασή μας αυτή δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

1. Δεν υφίσταται ανώτατη επιτρεπόμενη τιμολόγηση 
σε όλες τις θέσεις επιβατών και σε όλες τις κατηγο ρίες 
οχημάτων που διακινούνται με πλοία της ακτοπλοΐας στις 
συνδέσεις που τόσο ο αφετήριος λιμένας όσο και ο λιμέ−
νας προορισμού είναι:

α− Λιμένας Ηπειρωτικής χώρας.
β− Λιμένας Ιονίων νήσων.
γ− Λιμένας Εύβοιας.
δ− Λιμένας Σποράδων.
ε− Λιμένας Θάσου.
στ− Λιμένας Σαμοθράκης 
ζ− Λιμένας Νήσων αρμοδιότητας Νομαρχιακής Αυτοδι−

οίκησης Πειραιά.
η− Λιμένας Αγίου Όρους.
θ− Λιμένας Κρήτης (περιλαμβανομένης και της Γαύ−

δου). 
ι− Λιμένας Ελαφονήσου Λακωνίας,
εφόσον πληρούται μία τουλάχιστον από τις παρακάτω 

προϋποθέσεις:
α) Η σύνδεση εξυπηρετείται, από πλοία που ανήκουν σε 

δυο τουλάχιστον ανεξάρτητες εταιρείες με ανεξάρτητη 
μεταξύ τους οικονομική δραστηριότητα και ο αφετήριος 
λιμένας και ο λιμένας προορισμού, που προσδιορίζουν την 
σύνδεση, να έχουν έκαστος ετήσιο αριθμό διακινουμένων 
επιβατών (αποβιβασθέντες και επιβιβασθέντες) άνω των 
εκατό πενήντα χιλιάδων (150.000) βάσει των πρόσφατων 
διαθέσιμων ετησίων στατιστικών στοιχείων. 

β) Ο αφετήριος λιμένας και ο λιμένας προορισμού να 
έχουν έκαστος ετήσιο αριθμό διακινουμένων επιβατών 
(αποβιβασθέντες και επιβιβασθέντες) άνω των τριακοσί−
ων χιλιάδων (300.000) βάσει των πρόσφατων διαθέσιμων 
ετησίων στατιστικών στοιχείων.

2. Οι συνδέσεις λιμένων για τις οποίες πληρούνται οι 
προϋποθέσεις της παραγράφου 1 ανακοινώνονται με 
εγκύκλιο του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, η οποία 
επικαιροποιείται τουλάχιστον μια φορά ετησίως και το 
αργότερο μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να έχει 
εφαρμογή την επόμενη δρομολογιακή περίοδο.

Η ανωτέρω εγκύκλιος βασίζεται στις κατά περίπτω−
ση ισχύουσες αποδοχές δηλώσεων δρομολόγησης, στις 
συμβάσεις αποκλειστικής εξυπηρέτησης δρομολογιακών 
γραμμών, στις συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας 
έναντι μισθώματος και στα πρόσφατα διαθέσιμα στατι−
στικά στοιχεία διακίνησης επιβατών.

3. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν περισσότεροι του 
ενός λιμένες προσέγγισης σε ένα νησί η ετήσια επιβατι−
κή κίνηση υπολογίζεται ως ενιαία ανά νησί. Ομοίως ως 
ενιαία θα υπολογίζεται και η κίνηση στους λιμένες του 
Αγίου Όρους.

4. Για τις συνδέσεις λιμένων που δεν εμπίπτουν σε μία 
τουλάχιστον από τις περιπτώσεις της παραγράφου 1, κα−
θώς και για τα δρομολόγια έναντι μισθώματος ή αποκλει−
στικής εξυπηρέτησης με συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας 
υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου όγδοου 
του ν. 2932/01, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της 
υπ’ αριθμ. 3323.1/01/05/26.5.2005 (Β΄ 718) κοινής υπουργικής 
απόφασης.
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5. Σε μικτό δρομολόγιο που περιλαμβάνει αφενός «ελεύ−
θερες» συνδέσεις και αφετέρου συνδέσεις «δημόσιας 
υπηρεσίας», η τιμή ναύλου για κάθε λιμένα προορισμού 
σύνδεσης «δημόσιας υπηρεσίας» δεν θα υπερβαίνει την 
τιμή ναύλου του τελευταίου προ αυτού λιμένα «ελεύθε−
ρης» σύνδεσης, όπου:

«ελεύθερες» νοούνται οι συνδέσεις εκείνες που εμπί−
πτουν σε μία τουλάχιστον από τις περιπτώσεις της πα−
ραγράφου 1 και 

«δημόσιας υπηρεσίας» νοούνται οι συνδέσεις που εμπί−
πτουν σε μία τουλάχιστον από τις περιπτώσεις της πα−
ραγράφου 4.

6. Η ανωτάτη τιμή ναύλου της χειμερινής περιόδου (1/11−
31/3) δεν θα υπερβαίνει την αντίστοιχη χαμηλότερη τιμή 
ναύλου που διαμορφώθηκε από την ίδια πλοιοκτήτρια 
εταιρεία την προηγούμενη θερινή περίοδο (1/4 μέχρι 31/10), 
μη υπολογιζομένων των προσφορών και εκπτώσεων. 

7. Οι πλοιοκτήτες/πλοιοκτήτριες εταιρείες που εμπί−
πτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1 οφείλουν να ενη−
μερώνουν εγγράφως την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουρ−
γείου Εμπορικής Ναυτιλίας (ΥΕΝ/ΔΘΣ – ΔΠΝΤ), καθώς 
και τις οικείες Λιμενικές Αρχές, εντός τριών ημερών από 
ενάρξεως ισχύος των εκάστοτε τιμών (κατά προέλευση 
– προορισμό – οικονομική θέση − κατηγορία οχημάτων) 
και οποιασδήποτε μεταβολής τους (μείωση, αύξηση) και 
διαφοροποίησής τους (εκπτώσεις, προσφορές).

8. Η ισχύς της παρούσης δύναται ν’ αναστέλλεται μερι−
κώς ή ολικώς, με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και 

Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, εφόσον υπάρχουν 
ενδείξεις εναρμονισμένης πρακτικής, από υπόχρεες για 
την εφαρμογή της παρούσης πλοιοκτήτριες εταιρείες ή 
πλοιοκτήτες, η οποία οδηγεί σε υπέρμετρη αύξηση των 
τιμών των ναύλων και σε κάθε περίπτωση βλάπτει το 
κοινωνικό συμφέρον. Η αναστολή ισχύει μέχρις έκδοσης 
οριστικής απαλλακτικής απόφασης από την Επιτροπή 
Ανταγωνισμού, στην οποία παράλληλα παραπέμπεται 
άμεσα οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση. Σε περίπτωση 
αναστολής ισχύος της παρούσης απόφασης εφαρμόζο−
νται τα προβλεπόμενα της υπ’ αριθμ. 3323.1/01/05/26.5.2005 
(Β΄ 718) κοινής υπουργικής απόφασης.

9. Στους παραβάτες των αναφερομένων στη παρούσα, 
επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις από το άρθρο 
ενδέκατο του ν. 2932/2001. 

10. Κατά τα λοιπά εφαρμογή έχουν τ’ αναφερόμενα στην 
υπ’ αριθμ. 3323.1/01/05/26−5−2005 (Β΄ 718) κοινή υπουργική 
απόφαση.

11. Η παρούσα απόφαση ισχύει από δημοσιεύσεως στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.

  Πειραιάς, 30 Ιουνίου 2006

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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