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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
22 Μαΐου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αρ. Φύλλου 1795

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1

Υποβολή έντυπης αίτησης πιστοποίησης δικαιούχου, κατοίκου νησιού για το μέτρο Μεταφορικό
Ισοδύναμο, αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του αντίστοιχου
εντύπου, που διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)».

Αριθμ. ΔΙΔΔΑ/Φ.15/5/16501
(1)
Υποβολή έντυπης αίτησης πιστοποίησης δικαιούχου, κατοίκου νησιού για το μέτρο Μεταφορικό Ισοδύναμο, αρμοδιότητας Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του αντίστοιχου εντύπου, που διεκπεραιώνεται και μέσω
των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

2

Ανάκληση της 1241.2064/33/22328/18-11-1998
κοινής υπουργικής απόφασης περί εγκατάστασης στην Ελλάδα γραφείου της εταιρείας «SAMOS
(ISLAND) MARITIME CO LTD»με έδρα στη Λιβερία.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

3

Αποδοχή εγγυητικής επιστολής για την εταιρεία
«ANCHOR SHIPBROKING INC.» που εδρεύει στα
νησιά ΜΑΡΣΑΛ.

4

Διαπίστωση της παύσης ισχύος της άδειας που
χορηγήθηκε με την 2212.2-1/5195/72882/2018/
04-10-2018 υπουργική απόφαση, σχετικά με την
εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου της εταιρείας «ΑΝΟΝ CONSULTANT SERVICES LTD» με έδρα
στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ.

5

Διαπίστωση της παύσης ισχύος της άδειας που
χορηγήθηκε με την 2212.2-1/5181/69600/2018/
21-9-2018 υπουργική απόφαση σχετικά με την
εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου της Εταρείας
«VIPER ENERGY S.A.» με έδρα στα Νησιά ΜΑΡΣΑΛ.

6

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων
του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ηπείρου
για το έτος 2019.

7

Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης αποσπασμένης μόνιμης υπαλλήλου του Ν.Π. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, Κοινωνικής Πολιτικής
και Αθλητισμού Δήμου Σερρών» για το έτος 2019.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 8 και 10 του ν. 1599/1986 «Σχέσεις
Κράτους-Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου ταυτότητας
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 75/Α΄), όπως ισχύει.
β. Της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 «Κύρωση
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 45/Α΄), όπως ισχύει.
γ. Της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 102/Α΄), όπως ισχύει.
δ. Της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α΄)
«Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.», όπως ισχύει.
ε. Του άρθρου 15 του ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α΄) «Για την
περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και
τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης», όπως ισχύει.
στ. Του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄) «Ενίσχυση της
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια"
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α΄), όπως ισχύει.
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ζ. Του άρθρου 12 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 /Α΄) «Εκδημοκρατισμός της διοίκησης -Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις».
η. Του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (ΦΕΚ 161/
Α΄) και λοιπές ρυθμίσεις».
θ. Του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α΄) «Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της
αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις».
ι. Του άρθρου 5 παρ. 1β΄του ν. 4551/2018 (ΦΕΚ 216/Α΄)
«Μηχανισμός Εφαρμογής, Κρατική Εποπτεία και Γενικοί
Όροι Υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδύναμου (Μ.Ι.)»
(ΦΕΚ Α΄ 116), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 του
ν. 4585/2018.
ια. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).
ιβ. Του π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών και
Υφυπουργών».
ιγ. Του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α΄) «Ανασύσταση και
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,...».
ιδ. Του π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160/Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
ιε. Της ΔΙΔΥ/Φ.1.2/11523/23-3-2018 (ΦΕΚ 1164/Β΄)
απόφασης της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής
"με εντολή Υπουργού" στον Γενικό Γραμματέα και στους
Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων των υπηρεσιών του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης».
ιστ. Της Υ64/13-9-2018 (ΦΕΚ 3986/Β΄) απόφασης του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Ανα-
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πληρωτή Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Νεκτάριο Σαντορινιό».
ιζ. Της ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25-9-2002 (ΦΕΚ 1276/Β΄) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του
ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α΄)».
ιη. Της 4796/2018 (ΦΕΚ 6124/Β΄) κοινής υπουργικής
απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, Οικονομίας και
Ανάπτυξης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτική «Πλήρης εφαρμογή του μέτρου Μεταφορικό Ισοδύναμο (Μ.Ι.)
στις ωφελούμενες μονάδες (επιβάτες)».
2. Την ανάγκη βελτίωσης της εξυπηρέτησης και της
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, ούτε του προϋπολογισμού του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Στις περιπτώσεις που ο/η πολίτης, που αιτείται να πιστοποιηθεί ως δικαιούχος του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδύναμου και να λάβει Μοναδικό Αριθμό Νησιώτη (Μ.Α.Ν),
έχει απαλλαγεί από την υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής της φορολογικής του/ της δήλωσης, η διαδικασία της
υποβολής έντυπης αίτησης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, διεκπεραιώνεται
και μέσω των ΚΕΠ με τις προβλεπόμενες από το άρθρο 31
του ν. 3013/2002, διατάξεις, όπως αυτό ισχύει.
Το έντυπο που αντιστοιχεί στη διαδικασία και επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της και είναι αυτό που θα χρησιμοποιείται
από τα ΚΕΠ και τις καθ' ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τη
διευκόλυνσή τους.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Ȱ Ȼ Ɉ ȸ ɇ ȸ – ɉɅȵɉȺɉɁȸ ȴȸȿɏɇȸ (ɳʌɽʌʉ 8 Ɂ.1599/1986)
ȸ ɲʃʌʀɴɸɿɲ ʏʘʆ ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ ʋʉʐ ʐʋʉɴɳʄʄʉʆʏɲɿ ʅɸ ɲʐʏɼ ʏɻ ɷɼʄʘʍɻ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ
ɸʄɸɶʖɽɸʀ ʅɸ ɴɳʍɻ ʏʉ ɲʌʖɸʀʉ ɳʄʄʘʆ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ (ɳʌɽʌʉ 8 ʋɲʌ. 4 Ɂ. 1599/1986)
Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ ɲɿʏɼʅɲʏʉʎ: «Ʌɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻ ɷɿʃɲɿʉʑʖʉʐ ʃɲɿ ɍʉʌɼɶɻʍɻ ɀʉʆɲɷɿʃʉʑ Ȱʌɿɽʅʉʑ
Ɂɻʍɿʙʏɻ (ɀȰɁ) ʍʏʉ ʋʄɲʀʍɿʉ ʏʉʐ ʅɹʏʌʉʐ “ɀɸʏɲʔʉʌɿʃʊ Ȼʍʉɷʑʆɲʅʉ”»
ȳɸʆɿʃɼ ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲ Ȱɿɶɲʀʉʐ ʃɲɿ
ȰɆȻȺɀ. ɅɆɏɈɃȾɃȿȿɃɉ
ȸɀȵɆɃɀȸɁȻȰ
Ɂɻʍɿʘʏɿʃɼʎ Ʌʉʄɿʏɿʃɼʎ

ɅɆɃɇ:

ȴ/ʆʍɻ Ɂɻʍɿʘʏɿʃɼʎ Ʌʉʄɿʏɿʃɼʎ

ɇʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻʆ ɉʋɻʌɸʍʀɲ

Ɉʅɼʅɲ ɇʖɸɷɿɲʍʅʉʑ, Ʌɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎ
ʃɲɿ ȵʔɲʌʅʉɶɼʎ Ɂɻʍɿʘʏɿʃɼʎ Ʌʉʄɿʏɿʃɼʎ

Ɉɲʖ. ȴ/ʆʍɻ ɼ fax :ɀɿʃʌɳʎ Ȱʍʀɲʎ 2, 81100 ȿɹʍɴʉʎ, fax 2251041175

Ƀ – ȸ Ʉʆʉʅɲ*:

ȵʋʙʆʐʅʉ*:

Ʉʆʉʅɲ Ʌɲʏɹʌɲ*:

ȵʋʙʆʐʅʉ
Ʌɲʏɹʌɲ*:

Ʉʆʉʅɲ
ɀɻʏɹʌɲʎ*:

ȵʋʙʆʐʅʉ
ɀɻʏɹʌɲʎ*:

Ȱʌɿɽ. ȴɸʄʏ. Ɉɲʐʏʊʏɻʏɲʎ/
Ȱʌɿɽ. ȴɿɲɴɲʏɻʌʀʉʐ*:

ȵʃɷʀɷʉʐʍɲ
Ȱʌʖɼ*:

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɶɹʆʆɻʍɻʎ(1*):

Ɉʊʋʉʎ ȳɹʆʆɻʍɻʎ*:

Ɉʊʋʉʎ
Ⱦɲʏʉɿʃʀɲʎ*:
Ɉɻʄ*:
ȰɌɀ*:

Ƀɷʊʎ*:

Ȱʌɿɽ*:

ɈȾ
*:

E–
mail:

Fax:
Ȱʌʅʊɷɿɲ
ȴɃɉ*:
ɇɈɃȻɍȵȻȰ ȰȻɈɃɉɁɈɃɇ:

ȰɀȾȰ*:

ɃɆȻɇɀɃɇ / ɇɈɃȻɍȵȻȰ ȵȾɅɆɃɇɏɅɃɉ(4) (ɶɿɲ ʃɲʏɳɽɸʍɻ ɲʀʏɻʍɻʎ ɼ ʋɲʌɲʄɲɴɼ ʏɸʄɿʃɼʎ ɷɿʉɿʃɻʏɿʃɼʎ
ʋʌɳʇɻʎ) : ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ɷɸ ʍʐʆʏɳʍʍɸʏɲɿ ɻ ɸʇʉʐʍɿʉɷʊʏɻʍɻ ʍʏʉ ʋɲʌʊʆ ɹʆʏʐʋʉ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ
ʋʌʉʍʃʊʅɿʍɻ ɸʇʉʐʍɿʉɷʊʏɻʍɻʎ ʅɸ ɸʋɿʃʑʌʘʍɻ ʏʉʐ ɶʆɼʍɿʉʐ ʏɻʎ ʐʋʉɶʌɲʔɼʎ ɲʋʊ ɷɻʅʊʍɿɲ ʐʋɻʌɸʍʀɲ ɼ
ʍʐʅɴʉʄɲɿʉɶʌɲʔɿʃʉʑ ʋʄɻʌɸʇʉʐʍʀʉʐ.
ɃɁɃɀȰ:
ɃɁɃɀȰɈȵɅɏɁɉɀɃ ɅȰɈȵɆȰ:

ȵɅɏɁɉɀɃ:
ȰȴɈ:
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Ɉ.Ⱦ:

Ɉɻʄ:
Fax:
E – mail:
(2)
ɀɸ ɲʏʉʅɿʃɼ ʅʉʐ ɸʐɽʑʆɻ ʃɲɿ ɶʆʘʌʀɺʉʆʏɲʎ ʏɿʎ ʃʐʌʙʍɸɿʎ , ʋʉʐ ʋʌʉɴʄɹʋʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏɻʎ
ʋɲʌ. 6 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 22 ʏʉʐ Ɂ. 1599/1986, ɷɻʄʙʆʘ ʊʏɿ:

(3) ȵʇʉʐʍɿʉɷʉʏʙ ʏʉ ȾȵɅ (ɳʌɽʌʉ 31 Ɂ. 3013/2002) ʆɲ ʋʌʉɴɸʀ ʍɸ ʊʄɸʎ ʏɿʎ
ɲʋɲʌɲʀʏɻʏɸʎ ɸʆɹʌɶɸɿɸʎ (ɲʆɲɺɼʏɻʍɻ ɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃʙʆ ʃʄʋ) ɶɿɲ ʏɻ
ɷɿɸʃʋɸʌɲʀʘʍɻ ʏɻʎ ʐʋʊɽɸʍɼʎ ʅʉʐ.
(4) ȵʇʉʐʍɿʉɷʉʏʙ ʏʉʆ/ʏɻʆ ʋɿʉ ʋɳʆʘ ɲʆɲʔɸʌʊʅɸʆʉ/ɻ ʆɲ ʃɲʏɲɽɹʍɸɿ ʏɻʆ
ɲʀʏɻʍɻ ɼ/ʃɲɿ ʆɲ ʋɲʌɲʄɳɴɸɿ ʏɻʆ ʏɸʄɿʃɼ ʋʌɳʇɻ. (ȴɿɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ʊʏɲʆ ɷɸʆ
ʉʌʀɺɸʏɲɿ ɸʃʋʌʊʍʘʋʉʎ)

…….……………..20…………..
(ɉʋʉɶʌɲʔɼ)

(1) Ȱʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ʉʄʉɶʌɳʔʘʎ ʃɲɿ ʃɲʏʊʋɿʆ ɲʌɿɽʅɻʏɿʃɳ, ʘʎ ʋʄɼʌɻʎ ɸʇɲʗɼʔɿʉʎ ɲʌɿɽʅʊʎ ɻ
ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɶɹʆʆɻʍɻʎ: ʋʖ ɻ 7 Ɍɸɴʌʉʐɲʌʀʉʐ 1999 ɶʌɳʔɸʏɲɿ ɲʌɿɽʅɻʏɿʃɳ: 070299
(2) «Ʉʋʉɿʉʎ ɸʆ ɶʆʙʍɸɿ ʏʉʐ ɷɻʄʙʆɸɿ ʗɸʐɷɼ ɶɸɶʉʆʊʏɲ ɼ ɲʌʆɸʀʏɲɿ ɼ ɲʋʉʃʌʑʋʏɸɿ ʏɲ ɲʄɻɽɿʆɳ
ʅɸ ɹɶɶʌɲʔɻ ʐʋɸʑɽʐʆɻ ɷɼʄʘʍɻ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 8 ʏɿʅʘʌɸʀʏɲɿ ʅɸ ʔʐʄɳʃɿʍɻ ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ʏʌɿʙʆ
ʅɻʆʙʆ. ȵɳʆ ʉ ʐʋɲʀʏɿʉʎ ɲʐʏʙʆ ʏʘʆ ʋʌɳʇɸʘʆ ʍʃʊʋɸʐɸ ʆɲ ʋʌʉʍʋʉʌʀʍɸɿ ʍʏʉʆ ɸɲʐʏʊʆ ʏʉʐ ɼ
ʍɸ ɳʄʄʉʆ ʋɸʌɿʉʐʍɿɲʃʊ ʊʔɸʄʉʎ ɴʄɳʋʏʉʆʏɲʎ ʏʌʀʏʉʆ ɼ ʍʃʊʋɸʐɸ ʆɲ ɴʄɳʗɸɿ ɳʄʄʉʆ,
ʏɿʅʘʌɸʀʏɲɿ ʅɸ ʃɳɽɸɿʌʇɻ ʅɹʖʌɿ 10 ɸʏʙʆ».
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ɅȿȸɆɃɌɃɆȻȰȾȰ ɇɈɃȻɍȵȻȰ
ȰɅȰȻɈɃɉɀȵɁȰ ȴȻȾȰȻɃȿɃȳȸɈȻȾȰ

ɈȻɈȿɃɇ ȴȻȾȰȻɃȿɃȳȸɈȻȾɃɉ:

ȾȰɈȰɈȵȺȸȾȵ
ɀȵ ɈȸɁ ȰȻɈȸɇȸ

ȺȰ
ɅɆɃɇȾɃɀȻɇɈȵȻ

ɁȰ
ȰɁȰȷȸɈȸȺȵȻ
ɉɅȸɆȵɇȻȰȾȰ(3)

1. ȶʆʏʐʋʉ ȵ1 ʏɻʎ ʘʔɸʄʉʑʅɸʆɻʎ ʅʉʆɳɷɲʎ, ʏʉ
ʉʋʉʀʉ ʆɲ ɹʖɸɿ ʐʋʉɴʄɻɽɸʀ ʖɸɿʌʊɶʌɲʔɲ ʍʏɻʆ
ɲʌʅʊɷɿɲ ȴ.Ƀ.ɉ.
2. ȿɻʇɿɲʌʖɿʃɼ ʋʌɳʇɻ ɽɲʆɳʏʉʐ ʏʉʐ ʐʋʊʖʌɸʉʐ
ʐʋʉɴʉʄɼʎ ʔʉʌʉʄʉɶɿʃɼʎ ɷɼʄʘʍɻʎ (ɸʔʊʍʉʆ
ʍʐʆʏʌɹʖɸɿ ɲʐʏɼ ɻ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ)
ɅɆɃɋɅɃȺȵɇȵȻɇ:
1. Ƀ ɲɿʏʙʆ ʆɲ ɹʖɸɿ ʐʋʉɴɳʄɸɿ ʍɸ ɹʆʏʐʋɻ ʅʉʌʔɼ ʏɻ ʔʉʌʉʄʉɶɿʃɼ ɷɼʄʘʍɻ ɶɿɲ ʏʉ
ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆʉ ʔʉʌʉʄʉɶɿʃʊ ɹʏʉʎ ʅɸ ʏʉʐʎ ʊʌʉʐʎ ʏɻʎ ʋɲʌ. 2 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 67 ʏʉʐ ʆ.
4172/2013 ɸʀʏɸ
2.
ȸ ʔʉʌʉʄʉɶɿʃɼ ɷɼʄʘʍɻ ʏɻʎ ʘʔɸʄʉʑʅɸʆɻʎ ʅʉʆɳɷɲʎ ʆɲ ɹʖɸɿ ʐʋʉɴʄɻɽɸʀ ʖɸɿʌʊɶʌɲʔɲ
ɲʋʊ ʏʉʐʎ ʃʄɻʌʉʆʊʅʉʐʎ, ʄʊɶʘ ɽɲʆɳʏʉʐ ʏʉʐ ʐʋʊʖʌɸʉʐ, ʃɲɿ ɻ ɲʀʏɻʍɻ ɶɿɲ ʖʉʌɼɶɻʍɻ ɀȰɁ
ʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉʆ ʆɹʉ ʐʋʊʖʌɸʉ ɶɿɲ ʐʋʉɴʉʄɼ ʔʉʌʉʄʉɶɿʃɼʎ ɷɼʄʘʍɻʎ ʏɻʎ
ʘʔɸʄʉʑʅɸʆɻʎ ʅʉʆɳɷɲʎ.
ɅɆɃȺȵɇɀȻȰ ɉɅɃȲɃȿȸɇ:
ȸ ɲʀʏɻʍɻ, ʃɲɿ ʏɲ ʍʐʆʉɷɸʑʉʆʏɲ ɲʐʏɼʆ ɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳ, ʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿ ʅɹʍɲ ʍʏɿʎ ɶɸʆɿʃɹʎ
ʋʌʉɽɸʍʅʀɸʎ ʐʋʉɴʉʄɼʎ ɲɿʏɼʅɲʏʉʎ ʋɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎ ɷɿʃɲɿʉʑʖʘʆ ɀɸʏɲʔʉʌɿʃʉʑ Ȼʍʉɷʑʆɲʅʉ.
XɆɃɁɃɇ:
ȾɃɇɈɃɇ: ɀɻɷɹʆ
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ȲȵȲȰȻɏɇȸ ɉɅɃȲɃȿȸɇ ȰȻɈȸɀȰɈɃɇ
Ȱʀʏɻʅɲ:

«Ʌɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻ ɷɿʃɲɿʉʑʖʉʐ ʃɲɿ ɍʉʌɼɶɻʍɻ ɀʉʆɲɷɿʃʉʑ Ȱʌɿɽʅʉʑ Ɂɻʍɿʙʏɻ (ɀȰɁ) ʍʏʉ ʋʄɲʀʍɿʉ
ʏʉʐ ʅɹʏʌʉʐ ɀɸʏɲʔʉʌɿʃʊ Ȼʍʉɷʑʆɲʅʉ»

ɉʋɻʌɸʍʀɲ ɉʋʉɴʉʄɼʎ:

ȳɸʆɿʃɼ ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲ Ȱɿɶɲʀʉʐ ʃɲɿ Ɂɻʍɿʘʏɿʃɼʎ Ʌʉʄɿʏɿʃɼʎ, ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ Ɂɻʍɿʘʏɿʃɼʎ
Ʌʉʄɿʏɿʃɼʎ, Ɉʅɼʅɲ ɇʖɸɷɿɲʍʅʉʑ, Ʌɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎ ʃɲɿ ȵʔɲʌʅʉɶɼʎ Ɂɻʍɿʘʏɿʃɼʎ
Ʌʉʄɿʏɿʃɼʎ

Ȱʌɿɽʅ. Ʌʌʘʏʉʃʊʄʄʉʐ:

ȸʅ/ʆɿɲ ɲɿʏɼʅɲʏʉʎ:

Ȱʌʅʊɷɿʉʎ ɉʋɳʄʄɻʄʉʎ:

Ʉʆʉʅɲ:

ȵʋʙʆʐʅʉ:

Ȱɿʏʙʆ:

Ʉʆʉʅɲ:

ȵʋʙʆʐʅʉ:

ɅȿȸɆɃɌɃɆȻȰȾȰ ɇɈɃȻɍȵȻȰ
ȰɅȰȻɈɃɉɀȵɁȰ ȴȻȾȰȻɃȿɃȳȸɈȻȾȰ

ɈȻɈȿɃɇ ȴȻȾȰȻɃȿɃȳȸɈȻȾɃɉ:

ȾȰɈȰɈȵȺȸȾȵ
ɀȵ ɈȸɁ ȰȻɈȸɇȸ

ȺȰ
ɅɆɃɇȾɃɀȻɇɈȵȻ

ɁȰ
ȰɁȰȷȸɈȸȺȵȻ
ɉɅȸɆȵɇȻȰȾȰ(3)

1. ȶʆʏʐʋʉ ȵ1 ʏɻʎ ʘʔɸʄʉʑʅɸʆɻʎ ʅʉʆɳɷɲʎ, ʏʉ
ʆɲ ɹʖɸɿ ʐʋʉɴʄɻɽɸʀ ʖɸɿʌʊɶʌɲʔɲ ʍʏɻʆ ɲʌʅʊɷɿɲ
ȴ.Ƀ.ɉ.
2. ȿɻʇɿɲʌʖɿʃɼ ʋʌɳʇɻ ɽɲʆɳʏʉʐ ʏʉʐ ʐʋʊʖʌɸʉʐ
ʐʋʉɴʉʄɼʎ ʔʉʌʉʄʉɶɿʃɼʎ ɷɼʄʘʍɻʎ (ɸʔʊʍʉʆ
ʍʐʆʏʌɹʖɸɿ ɲʐʏɼ ɻ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ)
ȳɿɲ ʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɸʎ ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ ʅʋʉʌɸʀʏɸ ʆɲ ɲʋɸʐɽʑʆɸʍʏɸ ʍʏɻ ȳɸʆɿʃɼ ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲ Ȱɿɶɲʀʉʐ
ʃɲɿ Ɂɻʍɿʘʏɿʃɼʎ Ʌʉʄɿʏɿʃɼʎ
ɍɆɃɁɃɇ:
ȾɃɇɈɃɇ: ɀɻɷɹʆ

Ƀ ɉʋɳʄʄɻʄʉʎ (ʐʋʉɶʌɲʔɼ)
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Με εντολή Υπουργού
Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ
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Αριθμ. 2212.2-1/2064/29535/2019
(2)
Ανάκληση της 1241.2064/33/22328/18-11-1998
κοινής υπουργικής απόφασης περί εγκατάστασης στην Ελλάδα γραφείου της εταιρείας «SAMOS
(ISLAND) MARITIME CO LTD»με έδρα στη Λιβερία.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του α.ν.. 378/1968 (ΦΕΚ 82 Α΄/17-4-1968).
β. Του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77/Α΄/22-4-1975)
και ιδίως την παρ. 1.
γ. Του άρθρου 4 του ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142/A΄/31-8-1994).
δ. Του άρθρου 25 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/A΄/
25-7-1997).
ε. Του άρθρου 34 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312/A΄/
27-12-2005).
στ. Του άρθρου 4 του ν. 3752/2009 (ΦΕΚ 40/A΄/4-3-2009).
ζ. Του άρθρου 31 του ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102/A΄/
29-4-2013).
η. Του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/A΄/22-4-2005).
θ. Του Κεφ. Α΄, του πρώτου μέρους, του ν. 4389/2016
(ΦΕΚ 94/A΄/27-05-2016).
ι. Του π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/A΄/21-6-2012) «Ίδρυση
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση
υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 5 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του π.δ. 94/2012 (ΦΕΚ 149/
A΄/17-7-2012) «Τροποποίηση π.δ. 85/2012 "Ίδρυση και
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση
υπηρεσιών" (Α΄ 141)» και τροποποιήθηκε με το άρθρο
3 π.δ. 98/2012 (ΦΕΚ 160/A΄/10-8-2012).
ια. Του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/A΄/22-9-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας
και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής...».
ιβ. Του π.δ. 86/2018 (ΦΕΚ 159/A΄/29-8-2018) «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη».
ιγ. Του π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160/A΄/29-8-2018) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
ιδ. Της 3122.18/03/13/11-12-2013 (ΦΕΚ 3263/Β΄/
20-12-2013) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Ναυτιλίας
και Αιγαίου και των 1246.3/5/94/1-12-1994 (ΦΕΚ 919/
Β΄/14-12-1994) και 1246.3/6/94/1-12-1994 (ΦΕΚ 919/
Β΄/14-12-1994) κοινών αποφάσεων των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας.
ιε. Της 1241.2064/33/22328/18-11-1998 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 331/τ.ΑΠΣ/1-12-1998).
2. Την από 19 Μαρτίου 2019 αίτηση της εταιρείας
SAMOS (ISLAND) MARITIME CO LTD με την οποία ζήτησε
την ανάκληση της άδειας εγκατάστασης του γραφείου
της στην Ελλάδα, αποφασίζουμε:
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1. Ανακαλούμε την 1241.2064/33/22328/18-11-1998
κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και
Εμπορικής Ναυτιλίας (ΦΕΚ 331/τ.ΑΠΣ/1-12-1998) σχετικά με την εγκατάσταση στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις
διατάξεις των α.ν. 378/1968 και ν. 27/1975, ν. 814/1978,
ν. 2234/1994, ν. 3752/2009, ν. 4150/2013, γραφείου της
εταιρείας SAMOS (ISLAND) MARITIME CO LTD με έδρα
στη ΛΙΒΕΡΙΑ.
2. Η παραπάνω εταιρεία υποχρεώνεται, σύμφωνα με
το άρθρο 23 του ν. 1360/1983, να εκπληρώσει τις κάθε
είδους υποχρεώσεις της με το δημόσιο, μέσα σε δύο (2)
μήνες από την έκδοση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Υπουργός
ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ
Ι

Αριθμ. 2212.2-1/5182/29534/2019
(3)
Αποδοχή εγγυητικής επιστολής για την εταιρεία
«ANCHOR SHIPBROKING INC.» που εδρεύει στα
νησιά ΜΑΡΣΑΛ .
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του α.ν. 378/1968 (ΦΕΚ 82 Α΄/17-4-1968).
β. Του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77/A΄/22-4-1975)
και ιδίως την παρ. 1.
γ. Του άρθρου 4 του ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142/A΄/31-8-1994).
δ. Του άρθρου 25 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/A΄/
25-7-1997).
ε. Του άρθρου 34 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312/A΄/
27-12-2005).
στ. Του άρθρου 4 του ν. 3752/2009 (ΦΕΚ 40/A΄/4-3-2009).
ζ. Του άρθρου 31 του ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102/A΄/29-4-2013).
η. Του «Κώδικα νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/A΄/22-4-2005).
θ. Του Κεφ. Α΄, του Πρώτου Μέρους, του ν. 4389/2016
(ΦΕΚ 94/A΄/27-05-2016).
ι. Του π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/A΄/21-6-2012) «Ίδρυση
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση
υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 5 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του π.δ. 94/2012 (ΦΕΚ 149/
A΄/17-7-2012) «Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση
υπηρεσιών» (Α΄ 141)» και τροποποιήθηκε με το άρθρο
3 π.δ. 98/2012 (ΦΕΚ 160/A΄/10-8-2012).
ια. Του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/A΄/22-9-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας
και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής...».
ιβ. Του π.δ. 86/2018 (ΦΕΚ 159/A΄/29-8-2018) «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και Προστασίας
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του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη».
ιγ. Του π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160/A΄/29-8-2018) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
ιδ. Της 3122.18/03/13/11-12-2013 (ΦΕΚ 3263/Β΄/
20-12-2013) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Ναυτιλίας
και Αιγαίου και των 1246.3/5/94/1-12-1994 (ΦΕΚ 919/
Β΄/14-12-1994) και 1246.3/6/94/1-12-1994 (ΦΕΚ 919/
Β΄/14-12-1994) κοινών αποφάσεων των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας.
ιε. Της 2212.2-1/5182/69613/2018/21-9-2018 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 4606/Β΄/18-10-2018).
2. Το με 9854-25/01/2019 ΔΚΕ: 122/5182 έγγραφο του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων/Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων/Διεύθυνση Κεφαλαίων
Εξωτερικού), αποφασίζουμε:
1. Αποδεχόμεθα την κατά μία (01) ημέρα εκπρόθεσμα κατατεθείσα στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών
Επενδύσεων/Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων/
Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) Εγγυητική Επιστολή
Τραπέζης που προβλέπεται στο άρθρο 2 της 2212.2-1/
5182/69613/2018/21-9-2018 απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΦΕΚ 4606/
Β΄/18-10-2018) με θέμα «Εγκατάσταση στην Ελλάδα
Γραφείου ή Υποκαταστήματος της Εταιρείας «ANCHOR
SHIPBROKING INC.» που εδρεύει στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ».
2. Η 2212.2-1/5182/69613/2018/21-9-2 018 υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 4606/Β΄/18-10-2018) θεωρείται ότι δεν
έχει παύσει να ισχύει μέχρι σήμερα και εξακολουθεί να
υφίσταται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Υπουργός
ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ
Ι

Αριθμ. 2212.2-1/5195/29536/2019
(4)
Διαπίστωση της παύσης ισχύος της άδειας που
χορηγήθηκε με την αριθμ 2212.2-1/5195/72882/
2018/04-10- 2018 υπουργική απόφαση, σχετικά με
την εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου της εταιρείας «ΑΝΟΝ CONSULTANT SERVICES LTD» με έδρα
στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του α.ν. 378/1968 (ΦΕΚ 82 Α΄/17-4-1968).
β. Του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77/A΄/22-4-1975)
και ιδίως την παρ. 1.
γ. Του άρθρου 4 του ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142/A΄/31-8-1994).
δ. Του άρθρου 25 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/A΄/
25-7-1997).
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ε. Του άρθρου 34 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312/A΄/
27-12-2005).
στ. Του άρθρου 4 του ν. 3752/2009 (ΦΕΚ 40/A΄/4-3-2009).
ζ. Του άρθρου 31 του ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102/A΄/29-4-2013).
η. Του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/A΄/22-4-2005).
θ. Του Κεφ. Α΄, του πρώτου μέρους, του ν. 4389/2016
(ΦΕΚ 94/A΄/27-05-2016).
ι. Του π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/A΄/21-6-2012) «Ίδρυση
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση
υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 5 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του π.δ. 94/2012 (ΦΕΚ 149/
A΄/17-7-2012) «Τροποποίηση π.δ. 85/2012 "Ίδρυση και
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση
υπηρεσιών" (Α΄ 141)» και τροποποιήθηκε με το άρθρο 3
π.δ. 98/2012 (ΦΕΚ 160/A΄/10-8-2012).
ια. Του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/A΄/22-9-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής...».
ιβ. Του π.δ. 86/2018 (ΦΕΚ 159/A΄/29-8-2018) «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη».
ιγ. Του π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160/A΄/29-8-2018) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
ιδ. Της 3122.18/03/13/11-12-2013 (ΦΕΚ 3263/Β΄/
20-12-2013) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Ναυτιλίας
και Αιγαίου και των 1246.3/5/94/1-12-1994 (ΦΕΚ 919/
Β΄/14-12-1994) και 1246.3/6/94/1-12-1994 (ΦΕΚ 919/
Β΄/14-12-1994) κοινών αποφάσεων των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας.
ιγ. Της 2212.2-1/5195/72882/2018/04-10-2018 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 4508/Β΄/15-10-2018).
2. Το με αριθμ. 16430-07/02/2019 ΔΚΕ: 123/5195 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων/
Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων/Διεύθυνση
Κεφαλαίων Εξωτερικού), από το οποίο προκύπτει ότι η
εταιρεία «ANON CONSULTANT SERVICES LTD.» δεν κατέθεσε την εγγυητική επιστολή που προβλέπεται από
την 2212.2-1/5195/72882/2018/04-10- 2018 υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 4508/Β΄/15-10-2018), αποφασίζουμε:
Την διαπίστωση της παύσης ισχύος της άδειας
που χορηγήθηκε με την 2212.2-1/5195/72882/2018/
04-10-2018 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής (ΦΕΚ 4508/Β΄/15-10-2018), σύμφωνα με τις διατάξεις των α.ν. 378/1968 και ν. 27/1975,
ν. 814/1978, ν. 2234/1994, ν. 3752/2009, ν. 4150/2013,
σχετικά με την εγκατάσταση στην Ελλάδα, γραφείου της
εταιρείας «ANON CONSULTANT SERVICES LTD.» με έδρα
στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ διότι δεν κατέθεσε την εγγυητική
επιστολή που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 2
της προαναφερόμενης υπουργικής απόφασης.
Η άδεια που χορηγήθηκε με την απόφαση αυτή παύει
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να ισχύει και θεωρείται ότι δεν χορηγήθηκε ποτέ, όπως
ρητά αναφέρεται στην παρ.1 του άρθρου 3 αυτής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Υπουργός
ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ
Ι

Αριθμ. 2212.2-1/5181/29537/2019
(5)
Διαπίστωση της παύσης ισχύος της άδειας
που χορηγήθηκε με την αριθμ. 2212.2-1/5181/
69600/2018/21-9-2018 υπουργική απόφαση σχετικά με την εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου
της Εταρείας «VIPER ENERGY S.A.» με έδρα στα
Νησιά ΜΑΡΣΑΛ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του α.ν. 378/1968 (ΦΕΚ 82 Α΄/17-4-1968).
β. Του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77/A΄/22-4-1975)
και ιδίως την παρ. 1.
γ. Του άρθρου 4 του ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142/A΄/
31-8-1994).
δ. Του άρθρου 25 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/A΄/
25-7-1997).
ε. Του άρθρου 34 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312/A΄/
27-12-2005).
στ. Του άρθρου 4 του ν. 3752/2009 (ΦΕΚ 40/A΄/4-3-2009).
ζ. Του άρθρου 31 του ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102/A΄/
29-4-2013).
η. Του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/A΄/22-4-2005).
θ. Του Κεφ. Α΄, του πρώτου μέρους, του ν. 4389/2016
(ΦΕΚ 94/A΄/27-05-2016).
ι. Του π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/A΄/21-6-2012) «Ίδρυση
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση
υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 5 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του π.δ. 94/2012 (ΦΕΚ 149/
A΄/17-7-2012) «Τροποποίηση π.δ. 85/2012 "Ίδρυση και
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση
υπηρεσιών» (Α΄ 141)" και τροποποιήθηκε με το άρθρο 3
π.δ. 98/2012 (ΦΕΚ 160/A΄/10-8-2012).
ια. Του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/A΄/22-9-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής...».
ιβ. του π.δ. 86/2018 (ΦΕΚ 159/A΄/29-8-2018) «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη».
ιγ. Του π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160/A΄/29-8-2018) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
ιδ. Της 3122.18/03/13/11-12-2013 (ΦΕΚ 3263/Β΄/
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20-12-2013) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Ναυτιλίας
και Αιγαίου και των 1246.3/5/94/1-12-1994 (ΦΕΚ 919/
Β΄/14-12-1994) και 1246.3/6/94/1-12-1994 (ΦΕΚ 919/
Β΄/14-12-1994) κοινών αποφάσεων των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας.
ιγ. Της 2212.2-1/5181/69600/2018/21-9-2018 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4469/Β΄/08-10-2018).
2. Το με αριθμ. 24158-26/02/2019 ΔΚΕ: 426/5181 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων/
Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων/Διεύθυνση
Κεφαλαίων Εξωτερικού), από το οποίο προκύπτει ότι
η εταιρεία «VIPER ENERGY S.A.» δεν κατέθεσε την εγγυητική επιστολή που προβλέπεται από την 2212.2-1/
5181/69600/2018/21-9-2 018 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ
4469/Β΄/08-10-2018).
3. Το από 08-3-2019 έγγραφο της εταιρείας VIPER
ENERGY S.A. με το οποίο γνωστοποιείται η μη έκδοση εγγυητικής επιστολής και αιτείται την ακύρωση της άδειας
εγκατάστασης του εν Ελλάδι γραφείου, αποφασίζουμε:
Την διαπίστωση της παύσης ισχύος της άδειας που
χορηγήθηκε με την αριθμ. 2212.2-1/5181/69600/2018/
21-9-2018 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΦΕΚ 4469/Β΄/08-10-2018), σύμφωνα με τις διατάξεις των α.ν. 378/1968 και ν. 27/1975,
ν. 814/1978, ν. 2234/1994, ν. 3752/2009, ν. 4150/2013,
σχετικά με την εγκατάσταση στην Ελλάδα, γραφείου
της εταιρείας «VIPER ENERGY S.A.» με έδρα στα νησιά
ΜΑΡΣΑΛ διότι δεν κατέθεσε την εγγυητική επιστολή που
προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 2 της προαναφερόμενης υπουργικής απόφασης.
Η άδεια που χορηγήθηκε με την απόφαση αυτή παύει
να ισχύει και θεωρείται ότι δεν χορηγήθηκε ποτέ, όπως
ρητά αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 3 αυτής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Υπουργός
ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ
Ι

Αριθμ. οικ. 1381
(6)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων
του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ηπείρου
για το έτος 2019.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 53-56 του ν. 2218/1994
(ΦΕΚ 90Α΄) «Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια και άλλες διατάξεις».
2. Την 4683/1998 (ΦΕΚ 140 Β΄) απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
περί Κανονισμού Προσωπικού των ΠΤΑ, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
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3. Την 2141/1998 (ΦΕΚ 78Β΄) απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
περί κανονισμού Οικονομικής Διοίκησης και Διαχείρισης
των ΠΤΑ, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 190-193 του ν. 3852/2010
9ΦΕΚ 87/A΄/7-6-2010) περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354 (ΦΕΚ 176/
A΄/1-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες
διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
6. Την 3/5/23-9-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ηπείρου, περί καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ηπείρου.
7. Την 2/6/10-12-2018 απόφαση του του Διοικητικού
Συμβουλίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης
Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός
του 2019 και το ποσό των υπερωριών των υπαλλήλων
του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ηπείρου (κωδ.
προυπ. Κ.Α. 60.00.02 ποσού 14.000,00 €).
8. Τις ανάγκες εύρυθμης λειτουργίας των τμημάτων
του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης και τα αυξημένα
καθήκοντα των υπαλλήλων του λόγω εργασιακού φόρτου, που δεν καλύπτονται εντός του νόμιμου υποχρεωτικού ωραρίου, αποφασίζει:
Την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή κατά
τις απογευματινές ώρες 8 (οκτώ) υπαλλήλων προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες
του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ηπείρου.
Η υπερωριακή εργασία δεν μπορεί να υπερβεί τις 120
ώρες εργάσιμων ημερών ανά εξάμηνο και ανά υπάλληλο. Η συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής εργασίας
από τους υπαλλήλους του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ηπείρου, έχει ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Π.Ε.
Δ.Ε.

ΩΡΕΣ
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
2018

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
2018

6

120

120

2

120

120

Οι υπηρεσίες του ταμείου εντέλλονται για την υλοποίηση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Τεύχος B’ 1795/22.05.2019

Αριθμ. απόφ. 131
(7)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης αποσπασμένης μόνιμης υπαλλήλου του Ν.Π. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού Δήμου Σερρών» για το
έτος 2019.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 ν. 4354/2015 (Φ.Ε.Κ. 176/
τ.Α΄/16.12.2015).
2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του
ν. 3852/2010.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 49 του ν. 3584/2007.
4. Την αριθμ. 2/1015/ΔΕΠ/05-01-2016 εγκύκλιο του
Υπουργείου Οικονομικών.
5. Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.61/1/9066/11-4-2016 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με την οποία μόνιμη υπάλληλος του Ν.Π.
«Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών», κλάδου ΤΕ Βρεφονηπιοκομίας, έχει αποσπαστεί στο παραπάνω αναφερόμενο υπουργείο και διατεθεί σε γραφείο Βουλευτή του
Ν. Σερρών.
6. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει θα καλυφθεί από τις αντίστοιχες πιστώσεις του Κ.Α. 15/6012.02
με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης»,
ποσό 2.000,00 € του προϋπολογισμού του Ν.Π. για το
οικονομικό έτος 2019, αποφασίζουμε:
1. Καθιερώνουμε και εγκρίνουμε για το έτος 2019 στην
υπάλληλο του Ν.Π. Του κλάδου ΤΕ Βρεφονηπιοκομίας
η οποία είναι αποσπασμένη σε γραφείο Βουλευτή του
Ν. Σερρών, ως ακολούθως:
- Υπερωριακή εργασία (μέχρι 22ης ώρας) 14 ώρες το
μήνα.
- Νυχτερινή υπερωριακή εργασία (από 22ης ώρας μέχρι 6ης πρωινής) 5 ώρες το μήνα.
- Εργασία τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες (από 6ης
πρωινής μέχρι 22ης ώρας) 6 ώρες το μήνα.
2. Ο αριθμός των δεδουλευμένων ωρών της υπαλλήλου θα βεβαιώνεται με υπηρεσιακό σημείωμα του
βουλευτικού γραφείου όπου είναι αποσπασμένη η παραπάνω αναφερόμενη υπάλληλος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ιωάννινα, 22 Απριλίου 2019

Σέρρες, 19 Απριλίου 2019

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 1795/22.05.2019

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02017952205190012*

