
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ειδικότητες Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρ-
τισης (Ι.Ε.Κ.).

2 Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή Υποκα-
ταστήματος της Εταιρείας Mare Management Sa 
που εδρεύει στην Ελβετία.

3 Αποδοχή εγγυητικής επιστολής για την εταιρεία A 
& S Maritime Limited που εδρεύει στα Ηνωμένα 
Αραβικά Εμιράτα.

4 Τροποποίηση της αριθ. 3122.1/4601/24925/
18-09-2012 κοινής υπουργικής απόφασης, περί 
εγκατάστασης στην Ελλάδα Γραφείου της Global 
Seaways S.A. με έδρα στη Λιβερία.

5 Συγκρότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του 
Τ.Π. και Δανείων σύμφωνα με τις μεταβατικές δι-
ατάξεις του άρθρου 30 παρ. 3 του Ν. 4369/2016, 
όπως ισχύει.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 130144/Κ1 (1)
  Ειδικότητες Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρ-

τισης (Ι.Ε.Κ.).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 17, 18, 23 και 24 του 

Ν.4186, (ΦΕΚ 193/Α΄/17-9-2013) «Αναδιάρθρωση της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν καθώς και του άρ-
θρου 44 παρ. 1 όπως συμπληρώθηκε και ισχύει με τις δι-
ατάξεις του άρθρου 11, παρ. 1, περ. 12 του Ν. 4229/2014 
(ΦΕΚ 8/Α΄) «Άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου 
παραστάσεων - Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις».

2. Το Π.δ. 114/29-08-2014 (ΦΕΚ Α' 181 ) «Οργανισμός 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»

3. Το Π.δ. 70/22.9.2015 (ΦΕΚ 114/Α/22.9.2015) Ανασύ-
σταση και μετονομασία Υπουργείων

4. Το Π.δ. 73/23-9-2015 (Α΄116) «Διορισμός Αντιπρο-
έδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών»

5. Την υπ' αριθμ. 178761/Γ2 (ΦΕΚ 803/10-11-2015) 
απόφαση «Αποδοχή παραίτησης του Γενικού Γραμμα-
τέα Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, του Υπουργείου 
Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και διορισμός του 
Παπαγεωργίου Παυσανία - Ανδρέα σε θέση μετακλητού 
Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

6. Την υπ' αριθμ. 93258/Α1 (ΦΕΚ 1185/Β΄19-6-2015) 
απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με 
εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Διά Βίου Μά-
θησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Πολιτισμού, Παι-
δείας και Θρησκευμάτων και στους Προϊσταμένους Δι-
ευθύνσεων και Τμημάτων της ΓΓΔΒΜΝΓ του ΥΠΟΠΑΙΘ.»

7. Τις διατάξεις του άρθρου 81, του Ν. 4368 (ΦΕΚ Α΄ 
21-2-2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού 
έργου και άλλες διατάξεις»

8. Τις υπουργικές αποφάσεις υπ’ αριθμ. 206968/Κ1/18-
12-2014 (ΦΕΚ Β' 3573/2014), 212887/Κ1/30-12-2014 
(ΦΕΚ Β' 3660/31-12-2014), 4260/23-04-2014 (ΦΕΚ Β' 
1154/6-5-2014) και 104008/Κ1/30-6-2015 (ΦΕΚ 1541/
Β/22-7-2015).

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:

Α. Την ένταξη ανά Ομάδα Προσανατολισμού και Το-
μέα, ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ. ως ακολούθως:

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

3. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

4. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ-
ΣΕΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

5. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΚΗΝΗΣ- ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕ-
ΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣ-
ΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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27. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ-
ΝΟΜΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

16. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

17. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
ΣΤΗΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (V.I.C.T. TRAVEL)

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

11. ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩ-
ΡΩΝ

12. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ 
ΚΟΜΜΩΣΕΩΝ

13. ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟ-
ΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

4. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ -ΤΥΡΟΚΟΜΟΣ

3. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ & ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΤΟΥ-
ΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟ-
ΞΕΝΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ-
ΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

4. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙ-
ΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ

Β. Την έγκριση νέων ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ. και την 
ένταξή τους ανά Ομάδα Προσανατολισμού και Τομέα 
ως ακολούθως:

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ-
ΝΟΜΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

18. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡ-
ΜΟΓΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥ-
ΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

5. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΑ-
ΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟ-
ΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

5. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ/ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

6. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

7. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΟ 
ΚΑΛΥΨΗ

8. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ

9. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙ-
ΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ 
EΠΙΣITIΣMOY - (CATERING)

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

4. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑΣ- ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ

5. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΕΤΑ-
ΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

6. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΑΓΡΟΤΙ-
ΚΩΝ ΖΩΩΝ

7. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛ-
ΛΕΥΣΕΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΤΟΥ-
ΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟ-
ΞΕΝΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ-
ΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

5. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ

6. ΣΥΝΟΔΟΣ ΒΟΥΝΟΥ

7. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 5 Αυγούστου 2016 

Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

Ι

Αριθμ. 2212.2-1/4989/71669/2016 (2)
    Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή Υποκα-
ταστήματος της Εταιρείας Mare Management Sa 
που εδρεύει στην Ελβετία.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του A.N. 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 παράγραφο 1. 
γ. του άρθρου 4 του Ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142/Α/31-8-1994). 
δ. του άρθρου 25 του Ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α/

25-7-1997). 
ε. του άρθρου 34 του Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α/

27-12-2005). 
στ. του άρθρου 4 του Ν. 3752/2009 (ΦΕΚ 40/Α/4-3-2009). 
ζ. του άρθρου 31 του Ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α/

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/Α/22-4-2005). 
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θ. του Π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α/21-6-2012) «Ίδρυση 
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργη-
ση υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 5 όπως αντι-
καταστάθηκε από το άρθρο 1 του Π.δ. 94/2012 (ΦΕΚ 
149/Α/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/Α/10-8-2012). 

ι. του Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22-9-2015) «Ανασύστα-
ση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων.

Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου 
και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νη-
σιωτικής Πολιτικής...», 

ια. του Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α/23-9-2015) «Διορι-
σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», 

ιβ. της αριθ. 3122.18/03/13/11-12-2013 (ΦΕΚ 3263/
Β/20-12-2013) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονο-
μικών - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Ναυτιλίας 
και Αιγαίου και των αριθ. 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 Εθνι-
κής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας.

2. Το αριθ. 8365779/10-08-2016 παράβολο ΔΟΥ Γ' 
ΠΕΙΡΑΙΑ.

3. Τις από 11-08-2016 και 16-08-2016 αιτήσεις της εται-
ρείας Mare Management SA., αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1
1. Εγκρίνουμε την εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου 

ή υποκαταστήματος της εταιρείας Mare Management SA 
που εδρεύει στην ΕΛΒΕΤΙΑ και την υπαγωγή της στις δια-
τάξεις του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 όπως αντικαταστά-
θηκε με το άρθρο 4 του Ν. 2234/1994 και τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 4 του Ν. 3752/2009 και με το άρθρο 31 του 
Ν. 4150/2013 με το σκοπό όπως εφόσον επιτρέπεται από 
το καταστατικό της, απασχολείται αποκλειστικά και μόνο 
με πράξεις που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, δηλαδή 
με τη διαχείριση, εκμετάλλευση, ναύλωση, διακανονισμό 
αβαριών, μεσιτεία αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων ή 
ναυλώσεων πλοίων με Ελληνική ή ξένη σημαία πάνω 
από 500 κόρους ολικής χωρητικότητας, με εξαίρεση τα 
επιβατηγά ακτοπλοϊκά πλοία και τα εμπορικά πλοία που 
εκτελούν εσωτερικούς πλόες, καθώς και με την αντιπρο-
σώπευση πλοιοκτητριών εταιρειών, ως και επιχειρήσεων 
που έχουν σαν αντικείμενο εργασιών τις ίδιες με τις προ-
αναφερόμενες δραστηριότητες.

2. Ειδικότερα επιτρέπεται από το γραφείο ή υποκατά-
στημα της εταιρείας να γίνονται στην Ελλάδα οι παρα-
κάτω εργασίες:

α. Η επιμέλεια θεμάτων που αφορούν αποκλειστικά και 
μόνο τα πλοία τα οποία ανήκουν σ' αυτή ή τα πλοία που 
διαχειρίζεται ή εκμεταλλεύεται ή τα πλοία των επιχειρή-
σεων που αντιπροσωπεύει και έχουν σχέση με:

(1) Την εξεύρεση πληρωμάτων από την Ελλάδα ή το 
εξωτερικό για την επάνδρωση των πιο πάνω πλοίων, την 
υπογραφή συμβάσεων ναυτικής εργασίας με τα πληρώ-

ματα των πλοίων αυτών, καθώς και τις διατυπώσεις για 
την αποστολή και μετάβαση των πληρωμάτων σ' αυτά 
τα πλοία. Για την εξεύρεση και επάνδρωση των πιο πάνω 
πλοίων με Ελληνικά πληρώματα, πρέπει να τηρούνται οι 
διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας που ισχύουν κάθε 
φορά.

(2) Την εκκαθάριση και εξόφληση στην Ελλάδα ή στο 
Εξωτερικό κάθε οφειλόμενης παροχής, για τα πληρώ-
ματα των πιο πάνω πλοίων καθώς και μισθών, αποζη-
μιώσεων κάθε είδους, που οφείλονται σ' αυτούς ή τις 
οικογένειες τους, νοσηλίων, αντιτίμων τροφοδοσίας εξό-
δων μεταβάσεως για ναυτολόγηση ή επαναπατρισμό και 
εμβασμάτων στις οικογένειες των ναυτικών.

(3) Την ασθένεια ή εργατικό ατύχημα οποιουδήποτε 
μέλους πληρώματος των παραπάνω πλοίων όπως π.χ 
καταβολή μισθών ασθένειας, αποζημιώσεων για ατυχή-
ματα ή για ψυχική οδύνη, εξόφληση νοσηλίων, αμοιβών 
γιατρών και λοιπών εξόδων νοσοκομειακής και ιατρο-
φαρμακευτικής περίθαλψης.

(4) Την φορολογία των παραπάνω πλοίων μαζί με την 
εξόφληση των σχετικών φόρων και τελών και την αμ-
φισβήτηση με κάθε νόμιμο μέσο της νομιμότητας των 
τυχόν φόρων, τελών, προστίμων κ.λπ. που τους έχουν 
επιβληθεί.

(5) Την συντήρηση, τις επισκευές, τις μετασκευές, τον 
εφοδιασμό, την κλάση των παραπάνω πλοίων, είτε οι 
σχετικές συμβάσεις και εργασίες συνάπτονται και εκτε-
λούνται στην Ελλάδα είτε στο Εξωτερικό.

(6) Τον διορισμό και την ανάκληση πρακτόρων σε 
οποιοδήποτε λιμάνι του κόσμου, την αποστολή εμβα-
σμάτων εξόδων και αμοιβών των παραπάνω διοριζο-
μένων πρακτόρων και τον έλεγχο των σχετικών λογα-
ριασμών τους που αποστέλλονται.

(7) Τις απαιτήσεις και υποχρεώσεις των παραπάνω 
πλοίων από οποιαδήποτε συμβατική ή εξωσυμβατική αι-
τία όπως π.χ αβαρίες συγκρούσεις, επιθαλάσσιες αρωγές 
κ.λπ. και την ενέργεια κάθε άλλης πράξης στην Ελλάδα ή 
στο Εξωτερικό σχετικής με την διαχείριση και εκμετάλ-
λευση πλοίων. Εξαιρούνται απαιτήσεις και υποχρεώσεις 
που αφορούν μεταφορές μεταξύ Ελληνικών λιμανιών.

(8) Τη σύναψη συμβάσεων για την προμήθεια καυ-
σίμων και λιπαντικών για τα παραπάνω πλοία, καθώς 
επίσης και συμβάσεων που αφορούν την προμήθεια 
ανταλλακτικών και εφοδίων καταστρώματος μηχανο-
στασίου και θαλαμηπόλου.

β. Η επιμέλεια θεμάτων σχετικά με το NAT και γενικά 
την κοινωνική ασφάλιση του προσωπικού των πλοίων, 
που διαχειρίζεται ή εκμεταλλεύεται ή των επιχειρήσεων 
που αντιπροσωπεύει και την εξόφληση των σχετικών 
οφειλών.

γ. Η τήρηση λογιστικών βιβλίων των επιχειρήσεων που 
αντιπροσωπεύει και διαχειρίζεται το Γραφείο ή Υποκα-
τάστημα, ο έλεγχος των λογαριασμών τους, η διενέργεια 
εισπράξεων και πληρωμών για λογαριασμό τούτων κα-
θώς και η τήρηση λογαριασμών στις Τράπεζες της Ελλά-
δος ή του Εξωτερικού στο όνομα τους σε συνάλλαγμα 
του Εξωτερικού. Επίσης η σύγκληση στην Ελλάδα των 
Διοικητικών Συμβουλίων και Γενικών Συνελεύσεων των 
ξένων αυτών ναυτιλιακών εταιρειών και η σύνταξη των 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ28580 Τεύχος Β’ 2647/25.08.2016

Ισολογισμών και λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης.
δ. Η σύναψη συμβάσεων ναύλωσης, εκμίσθωσης και 

γενικά κάθε είδους συμβάσεως που αναφέρονται στην 
εκμετάλλευση πλοίων όπως στο άρθρο 1 της παρούσης, 
η επιμέλεια κάθε θέματος σχετικού με τις συμβάσεις αυ-
τές όπως π.χ η εκκαθάριση και είσπραξη ναύλων, μισθω-
μάτων, σταλιών και επισταλιών, αποζημιώσεων και η κα-
ταβολή αποζημιώσεων σχετικά με τις συμβάσεις αυτές.

ε. Η επιμέλεια θεμάτων σχετικά με την ασφάλιση 
των πλοίων που διαχειρίζονται ή εκμεταλλεύονται σε 
ασφαλιστές ή ασφαλιστικές εταιρείες, η πληρωμή των 
σχετικών ασφαλίστρων στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό 
καθώς επίσης και η εγγραφή και διατήρηση των πλοίων 
σε συνεταιρισμούς ασφαλίσεων αστικής ευθύνης του 
πλοιοκτήτη (CLUBS).

στ. Η διαπραγμάτευση και σύναψη με προμήθεια συμ-
βάσεων ναυπηγήσεων μετασκευών ή επισκευών με Ναυ-
πηγεία ή αγοραπωλησιών, πλοίων για λογαριασμό ξένων 
Ναυτιλιακών εταιρειών εφόσον τηρούνται οι σχετικές με 
την φορολογία των πλοίων διατάξεις, καθώς και η διαμε-
σολάβηση για τη σύναψη συμβάσεων χρηματοδότησης 
των παραπάνω ναυπηγήσεων ή αγοραπωλησιών.

ζ. Η μεσιτεία για τη ναύλωση πλοίων που αναφέρονται 
στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε θέ-
ματος σχετικά με την εργασία αυτή.

3. Απαγορεύεται στο Γραφείο ή Υποκατάστημα που θα 
εγκατασταθεί να πρακτορεύει πλοία σε Ελληνικά λιμάνια 
καθώς και να αναπτύξει κάθε άλλη δραστηριότητα που 
δεν αναφέρεται στην απόφαση αυτή.

Άρθρο 2
1. Η εταιρεία Mare Management SA που εδρεύει στην 

ΕΛΒΕΤΙΑ είναι υποχρεωμένη μέσα σε δύο μήνες από την 
δημοσίευση της απόφασης αυτής να καταθέσει στο 
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Δι-
εύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) Τραπεζική εγγυητική 
επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας του εσωτερικού ή 
εξωτερικού ποσού δολαρίων Η ΠΑ 10.000.

Η εγγυητική αυτή επιστολή θα καταπίπτει υπέρ του 
Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με την διαδικασία του 
άρθρου 4 του A.N. 378/1968 σε περίπτωση παράβασης 
των διατάξεων του A.N. 378/1968 και του άρθρου 25 του 
Ν. 27/1975 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 
2234/1994 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 3752/
2009 και με το άρθρο 31 του Ν. 4150/2013, καθώς και 
των όρων της απόφασης αυτής.

2. Η παραπάνω εταιρεία έχει υποχρέωση:
α. Όταν εγκαταστήσει Γραφείο ή Υποκατάστημα στην 

Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 1, να γνωρίσει τούτο στα 
Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυν-
ση Ποντοπόρου Ναυτιλίας), Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και Οι-
κονομικών (Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας).

β. Να ενημερώνει μέσα στον μήνα Ιανουάριο κάθε 
χρόνο τα παραπάνω Υπουργεία σχετικά με τη Δ/νση 
του Γραφείου ή Υποκαταστήματος της στην Ελλάδα, το 
αντικείμενο των εργασιών του, τον αριθμό, τα στοιχεία 
ταυτότητος και την ακριβή διεύθυνση διαμονής του ξέ-
νου και Ελληνικού προσωπικού που απασχολείται σ' αυτό 

και το ποσό που εισάγεται κάθε χρόνο σε συνάλλαγμα, 
το οποίο μετατρέπεται σε εθνικό νόμισμα, ή και σε ευρώ.

Το ποσό που εισάγεται κάθε χρόνο σε συνάλλαγμα, το 
οποίο μετατρέπεται σε εθνικό νόμισμα, ή και σε Ευρώ 
πιστοποιείται με την προσκόμιση στα Υπουργεία Ναυ-
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυνση Ποντοπό-
ρου Ναυτιλίας), Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
(Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και Οικονομικών 
(Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας) των ακο-
λούθων εγγράφων:

(α) Βεβαίωσης Τράπεζας ή Τραπεζών, που λειτουργούν 
στην Ελλάδα, από τις οποίες θα προκύπτει το συνάλλαγ-
μα που εισήχθη και μετετράπη σε εθνικό νόμισμα καθώς 
και τα ποσά σε Ευρώ, που εισήχθηκαν κατά το παρελθόν 
έτος για την κάλυψη όλων των πληρωμών της εταιρείας 
στην Ελλάδα. Το σύνολο των ποσών αυτών δεν δύναται 
να είναι κατώτερο του ισόποσου των 50.000 δολ. Η ΠΑ.

(β) Υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 με την οποία 
ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας θα βεβαιώνει:

i) το συνολικό συνάλλαγμα που εισήχθη και μετατρά-
πηκε σε εθνικό νόμισμα καθώς επίσης το ποσό σε ευρώ 
που εισήχθη από την εταιρεία κατά το παρελθόν έτος. 

ii) τα ποσά εισαχθέντος συναλλάγματος ή ευρώ που 
χρησιμοποίησε η εταιρεία για κάλυψη των πάσης φύσε-
ως δαπανών λειτουργίας του γραφείου της στην Ελλάδα, 
το οποίο δεν δύναται να είναι κατώτερο του ισόποσου 
των 50.000 δολ. ΗΠΑ. 

iii) τα ποσά εισαχθέντος συναλλάγματος ή ευρώ που 
χρησιμοποίησε η εταιρεία για την κάλυψη άλλων πλη-
ρωμών για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων.

Στην ίδια Υπεύθυνη Δήλωση όλα τα ποσά σε ευρώ που 
αναφέρονται παραπάνω, πρέπει να εκφράζονται και σε 
δολάρια ΗΠΑ και να εμφανίζονται και στα τηρούμενα 
από την εταιρεία λογιστικά βιβλία, μαζί με τα αντίστοιχα 
παραστατικά.

γ. Να γνωστοποιεί κάθε μεταβολή της Ιθαγένειας της 
εταιρείας, του τύπου υπό τον οποίο λειτουργεί αυτή, της 
έδρας, της επωνυμίας της, του αντικειμένου της, καθώς 
και του διευθυντού και εκπροσώπου αυτής στην Ελλάδα 
στα Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Δι-
εύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας), Οικονομίας, Ανάπτυ-
ξης και Τουρισμού (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) 
και Οικονομικών (Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορο-
λογίας) μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την μεταβολή 
που έγινε.

δ. Εφόσον απασχολεί αλλοδαπό προσωπικό, να γνω-
στοποιεί στα κατά τόπο Γραφεία Αλλοδαπών και Μετα-
νάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης με κοινοποίηση και στα Υπουργεία 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυνση Ποντο-
πόρου Ναυτιλίας), Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
(Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και στα κατά τόπο 
τμήματα Αλλοδαπών του Υπουργείου Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης κάθε μεταβολή σχετικά 
με την πρόσληψη, απόλυση, διεύθυνση κατοικίας του 
προσωπικού αυτού εντός 10ημέρου από της συντελέ-
σεώς της.

ε. Να τακτοποιεί μέσα σε δύο μήνες όλες τις προς το 
Δημόσιο υποχρεώσεις της σε περίπτωση διαλύσεως της 
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ή καταργήσεως του Γραφείου ή Υποκαταστήματος που 
θα εγκατασταθεί στην Ελλάδα.

στ. Απαγορεύεται οποιαδήποτε ανάμειξη ή προσφο-
ρά υπηρεσιών από μέρους του ξένου προσωπικού, που 
απασχολείται στο Γραφείο ή Υποκατάστημα της παρα-
πάνω εταιρείας, σε άλλες δραστηριότητες μέσα στην 
Ελληνική Επικράτεια.

Άρθρο 3
1. Η άδεια που χορηγείται με την απόφαση αυτή, παύ-

ει να ισχύει και θεωρείται ότι δεν έχει χορηγηθεί ποτέ 
εφόσον:

α. Η παραπάνω εταιρεία δεν εγκαταστήσει Γραφείο 
ή Υποκατάστημα που προβλέπει το άρθρο 1 μέσα σε 
τρεις (3) μήνες από την ημέρα που ισχύει η απόφαση 
αυτή ή δεν καταθέσει εμπρόθεσμα την εγγυητική επι-
στολή που αναφέρεται στην παραγρ. (1) του άρθρου 2 
της απόφασης αυτής.

β. Η παραπάνω εταιρεία δεν γνωστοποιήσει στα 
Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύ-
θυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας), Οικονομίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισμού (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και 
Οικονομικών (Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογί-
ας) μέσα στην παραπάνω τρίμηνη προθεσμία την εγκα-
τάσταση στην Ελλάδα του Γραφείου ή Υποκαταστήματος 
της που ιδρύεται με την απόφαση αυτή.

2. Η απόφαση αυτή μπορεί να ανακληθεί σε περίπτω-
ση διαπιστώσεως παράβασης των όρων της από την 
εταιρεία που προαναφέρθηκε.

Άρθρο 4
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευση της στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και για 5 έτη, μετά την 
παρέλευση των οποίων εφαρμογή έχουν οι διατάξεις 
του εδαφ. 2, της παρ. 1, του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1, του άρθρου 31 
του Ν.4150/2013.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 18 Αυγούστου 2016

Ο Υπουργός 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ

Ι

Αριθμ. 2212.2-1/4908/71693/2016 (3)
    Αποδοχή εγγυητικής επιστολής για την εταιρεία 

A & S Maritime Limited που εδρεύει στα Ηνωμέ-

να Αραβικά Εμιράτα.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του A.N. 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 παράγραφο 1.

γ. του άρθρου 4 του Ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142/Α/31-8-1994).
δ. του άρθρου 25 του Ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α/

25-7-1997).
ε. του άρθρου 34 του Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α/

27-12-2005).
στ. του άρθρου 4 του Ν. 3752/2009 (ΦΕΚ40/Α/4-3-2009).
ζ. του άρθρου 31 του Ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α/

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/Α/22-4-2005). 

θ. του Π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α/21-6-2012) «Ίδρυση 
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργη-
ση υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 5 όπως αντι-
καταστάθηκε από το άρθρο 1 του Π.δ. 94/2012 (ΦΕΚ 
149/Α/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/Α/10-8-2012). ι. του Π.δ. 70/2015 
(ΦΕΚ 114/Α/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 Νη-
σιωτικής Πολιτικής...», 

ια. του Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α/23-9-2015) «Διορι-
σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», 

ιβ. της αριθ. 3122.18/03/13/11-12-2013 (ΦΕΚ 3263/
Β/20-12-2013) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονο-
μικών - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Ναυτιλίας 
και Αιγαίου και των αριθ. 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 Εθνι-
κής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, 

ιγ. της αριθ. 2212.2-1/4908/01/31575/2015/22-10-
2015 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2350/Β/02-11-2015).

2. Το με αριθ. πρωτ.: 79240/4264/4908/01/26-7-2016 
έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού (Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιω-
τικών Επενδύσεων / Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επεν-
δύσεων / Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού), αποφα-
σίζουμε:

1. Αποδεχόμεθα την εκπρόθεσμα κατά εκατό τριάντα 
(130) ημέρες κατατεθείσα στο Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού (Γενική Γραμματεία Στρατηγι-
κών και Ιδιωτικών Επενδύσεων / Γενική Διεύθυνση Ιδιω-
τικών Επενδύσεων / Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) 
Εγγυητική Επιστολή Τραπέζης που προβλέπεται στο 
άρθρο 2 της αριθ. 2212.2-1/4908/01/31575/2015/22-
10-2015 Απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιω-
τικής Πολιτικής (ΦΕΚ 2350/Β/02-11-2015) με θέμα «Εγκα-
τάσταση στην Ελλάδα Γραφείου ή Υποκαταστήματος 
της Εταιρείας A&S MARITIME LIMITED που εδρεύει στα 
ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ».

2. Η αριθ. 2212.2-1/4908/01/31575/2015/22-10-2015 
Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2350/Β/02-11-2015) θεω-
ρείται ότι δεν έχει παύσει να ισχύει μέχρι σήμερα και 
εξακολουθεί να υφίσταται.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 18 Αυγούστου 2016

Ο Υπουργός 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ

Ι

Αριθμ. 2212.2-1/4601/71686/2016 (4)
    Τροποποίηση της αριθ. 3122.1/4601/24925/

18-09-2012 κοινής υπουργικής απόφασης, περί 

εγκατάστασης στην Ελλάδα Γραφείου της Global 

Seaways S.A. 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 παράγραφο 1.
γ. του άρθρου 4 του Ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142/Α/31-8-1994).
δ. του άρθρου 25 του Ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α/

25-7-1997).
ε. του άρθρου 34 του Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α/

27-12-2005).
στ. του άρθρου 4 του Ν. 3752/2009 (ΦΕΚ40/Α/4-3-2009).
ζ. του άρθρου 31 του Ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α/

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/Α/22-4-2005).

θ. του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α/21-6-2012) «Ίδρυση 
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργη-
ση υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 5 όπως αντι-
καταστάθηκε από το άρθρο 1 του Π.δ. 94/2012 (ΦΕΚ 
149/Α/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/Α/10-8-2012).

ι. του Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22-9-2015) «Ανασύστα-
ση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδο-
μών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής...».

ια. του Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α/23-9-2015) «Διορι-
σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

ιβ. της αριθ. 3122.18/03/13/11-12-2013 (ΦΕΚ 3263/
Β/20-12-2013) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονο-
μικών - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Ναυτιλίας 
και Αιγαίου και των αριθ. 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 Εθνι-
κής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, 

ιγ. της αριθ. 3122.1/4601/24925/18-9-2012 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 
2670/Β/02-10-2012).

2. Το αριθ. 098265091956 1010 0021 παράβολο της 
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

3. Την από 11-08-2016 αίτηση της εταιρείας GLOBAL 
SEAWAYS S.A. για τροποποίηση της απόφασης εγκατά-
στασης ως προς την έδρα της εταιρείας.

4. Το από 05 Αυγούστου 2016 πιστοποιητικό Κατα-
χώρησης Μετεγκατάστασης/Μεταφοράς Έδρας του 
Αναπληρωτή Καταχωρητή της Δημοκρατίας των Νήσων 
Μάρσαλ., αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την αριθ. 3122.1/4601/24925/18-
9-2012 (ΦΕΚ 2670/Β/02-10-2012) Κοινή Απόφαση των 
Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων και Ναυτιλίας και Αιγαίου περί 
εγκατάστασης στην Ελλάδα γραφείου της εταιρείας 
GLOBAL SEAWAYS S.A. ως προς την έδρα της εταιρείας 
από ΛΙΒΕΡΙΑ (παλαιά έδρα) σε νησιά ΜΑΡΣΑΛ (νέα έδρα).

2. Η εταιρεία υποχρεούται, εντός ενός (1) μηνός από 
την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης αυτής 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να καταθέσει στο 
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Γενι-
κή Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων/
Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων/Διεύθυνση Κε-
φαλαίων Εξωτερικού) νέα εγγυητική επιστολή προς αντι-
κατάσταση της προηγούμενης ή τροποποιητική πράξη 
αυτής, στο κείμενο της οποίας θα αναφέρεται η αρχική 
εγκριτική απόφαση εγκατάστασης με τις μετέπειτα απο-
φάσεις τροποποίησης της, συμπεριλαμβανομένης της 
παρούσας απόφασης.

3. Για τα υπόλοιπα ισχύει η παραπάνω 3122.1/ 
4601/24925/18-9-2012 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 
2670/Β/02-10-2012).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 18 Αυγούστου 2016

Ο Υπουργός 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 3587/1/21-7-2016 (5)
    Συγκρότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του 

Τ.Π. και Δανείων σύμφωνα με τις μεταβατικές δι-

ατάξεις του άρθρου 30 παρ. 3 του Ν. 4369/2016, 

όπως ισχύει.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ

   Έχοντας υπόψη :
1. τις διατάξεις
α) της παρ. 3 του άρθρου 30 του Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 

Α΄ 33) «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας 
Διοίκησης, βαθμολογική διάθρωση θέσεων, συστήματα 
αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων 
(διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της 
Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις», όπως τροπο-
ποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 171 του Ν. 4389/
2016 (ΦΕΚ 94/τ.Α΄/27-2-2016) «Επείγουσες διατάξεις για 
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την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων 
και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις»,

β) του άρθρου 162 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α΄26) «Κύ-
ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Δι-
οικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως 
ισχύει,

γ) της παρ. Β4 του άρθρου 40 του Ν. 1884/1990 (ΦΕΚ 
Α' 81), σχετικά με θέματα προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου,

δ) του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α 45) «Κύρωση του Κώδι-
κα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως 
ισχύει,

ε) Το Π.δ. 95/1996 «Οργανισμός του Ταμείου Παρακα-
ταθηκών και Δανείων», όπως ισχύει,

στ) τη με αριθμ. 2/66824/0004/19-9-2013 απόφαση 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Συγκρό-
τηση και ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων», όπως τρο-
ποποιήθηκε, με μεταγενέστερες υπουργικές αποφάσεις 
και ισχύει,

ζ) την αριθ. 2/23481/0094/8.4.1999 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών "Σύσταση-Συγκρότηση πρω-
τοβάθμιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Ταμείου Παρα-
καταθηκών και Δανείων (Τ.Π. και Δανείων)" (ΦΕΚ 372 Β'),

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο-
λογισμού του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, 
αποφασίζει:

Α. Συγκροτείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανεί-
ων (Τ. Π. και Δανείων) πενταμελές (5μελές) Υπηρεσιακό 
Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από:

1. Τρεις (3) μόνιμους υπαλλήλους και τους αναπλη-
ρωτές αυτών, που ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου 
Διεύθυνσης, έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης 
καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, υπάγονται 
στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της 
Κεντρικής Υπηρεσίας του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων, εκ των οποίων ο πρώτος και ο δεύτερος κατά 

σειρά χρόνου άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου Δ/
νσης ορίζονται Πρόεδρος και αναπληρωτής Προέδρου, 
αντιστοίχως.

2. Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων και 
τους αναπληρωτές αυτών, οι οποίοι έχουν αναδειχθεί 
από τις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη αιρετών 
εκπροσώπων.

Β. Γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και νόμι-
μος αναπληρωτής του ορίζεται υπάλληλος του οικείου 
φορέα κατηγορίας ΠΕ ή TE με βαθμό τουλάχιστον Γ.

Γ. Εισηγητής ορίζεται ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
Διοικητικού του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, 
αρμόδιος για τα θέματα προσωπικού, με αναπληρωτή 
αυτόν που νομίμως τον αναπληρώνει στα υπηρεσιακά 
του καθήκοντα. 

Δ. Η θητεία των μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων 
που συγκροτούνται με τις διατάξεις του παρόντος λήγει 
με την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύν-
σεων που επιλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώ-
δικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και 
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Ν.3528/2007),οπότε και συγκρο-
τούνται τα υπηρεσιακά συμβούλια του άρθρου 159 του 
Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων 
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Ν.3528/2007). Η λειτουργία 
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου γίνεται σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 162 του Υπαλληλικού Κώδικα.

Ε. Όταν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει θέματα προ-
σωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αντί των 
δύο αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων με-
τέχουν οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι του προσωπικού με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΛΑΜΙΤΗΣ  
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*02026472508160008*

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το 
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

     

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με 

αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψη-
φιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν απο-
στολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη 
συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρεί-

τε στην ιστοσελίδα. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες 

σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθ-

μό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που 
πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

E     

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
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