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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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Αρ. Φύλλου 774

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

22 Μαρτίου 2016

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 30/003/000/1027
(1)
Παραγωγή ειδικού τύπου μπίρας με χρήση βύνης κρι−
θαριού σε συνδυασμό με λυκίσκο, μαστίχα ή/και αι−
θέριο έλαιο μαστίχας και μαγιάς.

Παραγωγή ειδικού τύπου μπίρας με χρήση βύνης κρι−
θαριού σε συνδυασμό με λυκίσκο, μαστίχα ή/και
αιθέριο έλαιο μαστίχας και μαγιάς................................
Παραγωγή ειδικού τύπου μπίρας με χρήση βύνης κρι−
θαριού σε συνδυασμό με μέλι, λυκίσκο, κορίανδρο
και μαγιά. ..............................................................................................
Ανάκληση διαπιστωτικής πράξης επαναφοράς υπαλ−
λήλου του καταργηθέντος Ν.Π.Ι.Δ. Οργανισμός
Εθελοντισμού «Έργο Πολιτών» σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 4325/2015, ως προς το σημείο
που αφορά στην επαναφορά της Λιανού Στυλια−
νής − Μαρίας. .....................................................................................
Ανάκληση διαπιστωτικής πράξης επαναφοράς
υπαλλήλου του καταργηθέντος Ν.Π.Ι.Δ. Οργανι−
σμός Εθελοντισμού «Έργο Πολιτών» σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν. 4325/2015, ως προς το ση−
μείο που αφορά στην επαναφορά της Σιόρεντα
Ελένης. ....................................................................................................
Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή υποκα−
ταστήματος της Εταιρείας INTERNATIONAL
BULK SERVICES S.A., που εδρεύει στα Νησιά
Μάρσαλ. .................................................................................................
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 3122.1/2871/17/23172/4−9−2009
κοινής υπουργικής απόφασης περί εγκατάστασης
στην Ελλάδα γραφείου της Εταιρείας PERSEAS
SHIPPING SA, με έδρα στον Παναμά. ...........................
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 3122.1/4900/01/07−9−2015
υπουργικής απόφασης περί εγκατάστασης
στην Ελλάδα γραφείου της Εταιρείας HARTLEY
MANAGEMENT INC., με έδρα τα Νησιά Μάρσαλ.
Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Διοικητή του ΟΓΑ στον
Υποδιοικητή του Οργανισμού. ............................................
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Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Διόρθωση σφαλμάτος στην υπ’ αριθμόν 15/02.03.2016
απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου
Κρήτης περί ορισμού Αναπληρωτών Πρύτανη στο
Πανεπιστήμιο Κρήτης, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
σε αυτούς και καθορισμός της σειράς αναπλήρω−
σης του Πρύτανη, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
617/τ.Β΄/08.03.2016. ......................................................................... 9

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του εδαφίου β της παραγράφου 2 του
άρθρου 3 του Ν. 2963/1922 (Φ.Ε.Κ. 134/Α΄) «περί τροπο−
ποιήσεως και συμπληρώσεως ενιαίων διατάξεων της
περί φορολογίας του ζύθου νομοθεσίας», όπως αυτά
αντικαταστάθηκαν από την παράγραφο 2 του άρθρου 3
του Ν. 1839/1989 (Φ.Ε.Κ. 90/Α΄) «τροποποίηση διατάξεων
νόμων φορολογίας ζύθου και άλλες διατάξεις».
2. Την υπ’ αριθ. 51/2015 απόφαση του Ανωτάτου Χη−
μικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση παραγωγής
ειδικού τύπου μπίρας με χρήση βύνης κριθαριού σε
συνδυασμό με λυκίσκο, μαστίχα ή/και αιθέριο έλαιο
μαστίχας και μαγιάς.
3. Τις διατάξεις του Π.δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178/Α΄/2014 και
ΦΕΚ 25/Α΄/2015 για τη διόρθωση σφάλματος) «Οργανι−
σμός του Υπουργείου Οικονομικών».
4. Την υπ’ αριθ. Υ14/2015 (ΦΕΚ 2144/Β΄) απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη−
ρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη».
5. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του
Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας
για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Εγκρίνουμε την παραγωγή ειδικού τύπου μπίρας με
τη χρήση βύνης κριθαριού, λυκίσκου, μαστίχας ή/και
αιθέριου ελαίου μαστίχας και μαγιάς.
Η μαστίχα θα προστίθεται υπό τη μορφή δακρύων
μαστίχας (ρητίνη) κατά το στάδιο βρασμού του ζυθο−
γλεύκους, μαζί με το λυκίσκο και θα πληροί τις σχετικές
διατάξεις του Καν (ΕΕ) 1334/2008, αναφορικά με τις
αρωματικές ύλες και ορισμένα συστατικά τροφίμων με
αρωματικές ιδιότητες που χρησιμοποιούνται εντός και
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

επί των τροφίμων, ως και τους σχετικούς όρους των
άρθρων 37 και 42 παρ. 30 του Κ.Τ.Π.
Εκ παραλλήλου ή αντί των δακρύων μαστίχας, μπορεί
να χρησιμοποιείται αιθέριο έλαιο μαστίχας (μαστιχέ−
λαιο), το οποίο θα προστίθεται κατά το στάδιο βρασμού
του ζυθογλεύκους, μαζί με το λυκίσκο (ή/και τη ρητίνη
μαστίχας) και θα πληροί τις σχετικές διατάξεις του
Καν(ΕΕ) 1334/2008, ως και τους σχετικούς όρους του
άρθρου 45 παρ. 48 του Κ.Τ.Π.
Άρθρο 2
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Μαρτίου 2016
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Άρθρο 2
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Μαρτίου 2016
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

F
Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΥΕΦΤΠ/
(3)
45603/6374/5659/369
Ανάκληση διαπιστωτικής πράξης επαναφοράς υπαλλή−
λου του καταργηθέντος Ν.Π.Ι.Δ. Οργανισμός Εθελο−
ντισμού «Έργο Πολιτών» σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 4325/2015, ως προς το σημείο που αφορά στην
επαναφορά της Λιανού Στυλιανής − Μαρίας.

ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

F
Αριθμ. 30/003/000/1028
(2)
Παραγωγή ειδικού τύπου μπίρας με χρήση βύνης κρι−
θαριού σε συνδυασμό με μέλι, λυκίσκο, κορίανδρο
και μαγιά.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του εδαφίου β της παραγράφου 2 του
άρθρου 3 του Ν. 2963/1922 (Φ.Ε.Κ. 134/Α΄) «περί τροπο−
ποιήσεως και συμπληρώσεως ενιαίων διατάξεων της
περί φορολογίας του ζύθου νομοθεσίας», όπως αυτά
αντικαταστάθηκαν από την παράγραφο 2 του άρθρου 3
του Ν. 1839/1989 (Φ.Ε.Κ. 90/Α΄) «τροποποίηση διατάξεων
νόμων φορολογίας ζύθου και άλλες διατάξεις».
2. Την υπ’ αριθ. 52/2015 απόφαση του Ανωτάτου Χη−
μικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση παραγωγής
ειδικού τύπου μπίρας με χρήση βύνης κριθαριού σε συν−
δυασμό με μέλι, λυκίσκο, κορίανδρο και μαγιά.
3. Τις διατάξεις του Π.δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178/Α΄/2014 και
ΦΕΚ 25/Α΄/2015 για τη διόρθωση σφάλματος) «Οργανι−
σμός του Υπουργείου Οικονομικών».
4. Την υπ’ αριθ. Υ14/2015 (ΦΕΚ 2144/Β΄) απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη−
ρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη».
5. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του
Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας
για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Εγκρίνουμε την παραγωγή ειδικού τύπου μπίρας με τη
χρήση βύνης κριθαριού σε ποσοστό τουλάχιστον 98%
και μελιού σε ποσοστό έως 2% (υπολογιζόμενων στο
εκχύλισμα που περιέχεται στο ζυθογλεύκος), καθώς και
λυκίσκου, κορίανδρου και μαγιάς.
Ο κορίανδρος (κ.ν. κόλιανδρο) θα προστίθεται υπό τη
μορφή αποξηραμένων σπόρων κατά το στάδιο βρασμού
του ζυθογλεύκους, μαζί με το λυκίσκο και θα πληροί τις
σχετικές διατάξεις του Καν(ΕΕ) 1334/2008, ως και τους
σχετικούς όρους των άρθρων 37 παρ. 1 και 42 παρ. 19
του Κ.Τ.Π., ως ισχύουν.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. στ΄ του άρθρου 14 και του άρθρου 17 του
Ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης− Καταπο−
λέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 47/
A΄/11.05.2015),
β) της παρ. στ΄ του άρθρου 56 του Ν. 4002/2011 «Τρο−
ποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημο−
σίου − Ρυθμίσεις .... και Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ
180/Α΄/22.08.2011),
γ) της παρ. 5 του άρθρου 34 του Ν. 4024/2011 «Συντα−
ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία.... δημοσιονομικής στρατηγικής
2012−2015» (ΦΕΚ226/Α΄/27.10.2011),
δ) του Προεδρικού διατάγματος αριθμ. 104/2014 «Περί
Οργανισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
(ΦΕΚ Α΄ 171), όπως ισχύει,
ε) Του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών....»
(ΦΕΚ 114/Α΄/2015),
στ) του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α΄/2015).
2. Την αριθμ. 131753/18−5−2015 αίτηση της Λιανού Στυ−
λιανής − Μαρίας για επαναφορά της στην Υπηρεσία,
βάσει των διατάξεων του Ν. 4325/2015
3. Την αριθμ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΥΕΦΤΠ182084/
21315/18971/883/2−7−2015 (ΑΔΑ:7ΜΧΡ465ΦΘ3−ΖΦΡ) πράξη
του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων,
που αφορά στην επαναφορά υπαλλήλων του καταργη−
θέντος ΝΠΙΔ Οργανισμός Εθελοντισμού «Έργο Πολιτών»
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4325/15 (ΦΕΚ 1736/Β΄/18−
8−2015).
4. Την αριθμ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΥΕΦΤΠ/230523/
29019/26073/1079/24−8−2015 ανακοίνωσης επαναφοράς
υπαλλήλων του ως άνω καταργηθέντος Ν.Π.Ι.Δ, η οποία
δεν παρελήφθη από τη Λιανού Στυλιανή − Μαρία και επε−
στράφη στην Υπηρεσία, ως ανεπίδοτη, από το Ταχυδρο−
μείο.
5. Το αριθμ. 1016/7/64α/23−10−2015 έγγραφο του Α΄
Αστυνομικού Τμήματος Πατρών, σχετικά με επίδοση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
εγγράφου, καθώς και το από 11−11−2015 αποδεικτικό επί−
δοσης −κοινοποίησης.
6. Το αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΥΕΦΤΠ/ΕΠ4197/
28−12−2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανά−
πτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, προς την Λιανού Στυλια−
νή − Μαρία σχετικά με κλήση σε ακρόαση της ανωτέρω
υπαλλήλου, το οποίο της επιδόθηκε στις 7−1−2016 σύμ−
φωνα με το αριθμ. 7/162/11−2−2016 έγγραφο των ΕΛΤΑ
καθώς και το γεγονός ότι η προαναφερόμενη δεν πα−
ρουσιάστηκε στην κλήση για ακρόαση, αποφασίζουμε:
Α. Ανακαλούμε την αριθμ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/
ΤΥΕΦΤΠ/182084/21315/18971/883/2−7−2015 (ΦΕΚ 1736/Β΄/18−
8−2015) (ΑΔΑ:7ΜΧΡ465ΦΘ3−ΖΦΡ) πράξη του Υπουργού
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο σημείο
που αφορά στην επαναφορά της Λιανού Στυλιανής −Μα−
ρίας, σε συνιστώμενη προσωπαγή θέση ειδικότητας ΔΕ
Διοικητικών Γραμματέων του ΥΠ.ΠΟ.Α. με βαθμό (Ε΄) και
ΜΚ (ΜΚ1) στη Δ/νση Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπι−
νου Δυναμικού, επειδή δεν παρουσιάστηκε για ανάληψη
υπηρεσίας εντός της ταχθείσας προθεσμίας σύμφωνα
με τα αναφερόμενα στα αριθμ., ΥΠΟΠΑΙΘ /ΓΔΔΥΗΔ /
ΔΔΑΑΔ /ΤΥΕΦΤΠ /230523/29019/26073/1079/24−8−2015
έγγραφο, ούτε στην κλήση για ακρόαση σύμφωνα με
το ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΥΕΦΤΠ/ ΕΠ4197/28−12−2015
έγγραφο, προκειμένου να τοποθετηθεί επί του θέμα−
τος, δεδομένου ότι είχε παρέλθει άπρακτη η ταχθείσα
προθεσμία για ανάληψη υπηρεσίας από την ανωτέρω
υπάλληλο.
Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΔΥΗΔ/
ΔΔΑΑΔ/ΤΥΕΦΤΠ182084/21315 /18971/883/2−7−2015 διαπι−
στωτική πράξη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Μαρτίου 2016
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ

F
Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΥΕΦΤΠ/
(4)
55389/6464/5741/371
Ανάκληση διαπιστωτικής πράξης επαναφοράς υπαλλή−
λου του καταργηθέντος Ν.Π.Ι.Δ. Οργανισμός Εθελο−
ντισμού «Έργο Πολιτών» σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 4325/2015, ως προς το σημείο που αφορά στην
επαναφορά της Σιόρεντα Ελένης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. στ΄ του άρθρου 14 και του άρθρου 17 του
Ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης− Καταπο−
λέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 47/
A΄/11.05.2015),
β) της παρ. στ΄ του άρθρου 56 του Ν. 4002/2011 «Τρο−
ποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημο−
σίου − Ρυθμίσεις .... και Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ
180/Α΄/22.08.2011),
γ) της παρ. 5 του άρθρου 34 του Ν. 4024/2011 «Συντα−
ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο,
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εργασιακή εφεδρεία ...δημοσιονομικής στρατηγικής
2012−2015» (ΦΕΚ226/Α΄/27.10.2011),
δ) του Προεδρικού διατάγματος αριθμ. 104/2014 «Περί
Οργανισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
(ΦΕΚ Α΄ 171), όπως ισχύει,
ε) Του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών...»
(ΦΕΚ 114/Α΄/2015),
στ) του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α΄/2015).
2. Την αριθμ. 131737/18−5−2015 αίτηση της Σιόρεντα
Ελένης για επαναφορά της στην Υπηρεσία, βάσει των
διατάξεων του Ν. 4325/2015
3. Την αριθμ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΥΕΦΤΠ182084/
21315/18971/883/2−7−2015 (ΑΔΑ:7ΜΧΡ465ΦΘ3−ΖΦΡ) πράξη
του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων,
που αφορά στην επαναφορά υπαλλήλων του καταργη−
θέντος ΝΠΙΔ Οργανισμός Εθελοντισμού «Έργο Πολιτών»
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4325/15 (ΦΕΚ 1736/Β΄/
18−8−2015).
4. Την αριθμ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΥΕΦΤΠ/230523/
29019/26073/1079/24−8−2015 ανακοίνωσης επαναφοράς
υπαλλήλων του ως άνω καταργηθέντος Ν.Π.Ι.Δ.
5. Το αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΥΕΦΤΠ/131737/
15986/14223/654/6−10−2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοί−
κησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, προς την
Σιόρεντα Ελένη σχετικά με μη ανάληψη υπηρεσίας από
την ανωτέρω υπάλληλο, εντός της ταχθείσας προθεσμί−
ας, το οποίο της επιδόθηκε στις 9−10−2015, σύμφωνα με
το αριθμ. 74/162/2−12−2015 έγγραφο των ΕΛΤΑ.
6. Το αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΥΕΦΤΠ/ΕΠ4057/
10−12−2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανά−
πτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, προς την Σιόρεντα Ελέ−
νη σχετικά με κλήση σε ακρόαση της ανωτέρω υπαλλή−
λου, το οποίο της επιδόθηκε στις 16−12−2015 σύμφωνα με
το αριθμ. 10/162/19−2−2016 έγγραφο των ΕΛΤΑ καθώς και
το γεγονός ότι η προαναφερόμενη δεν παρουσιάστηκε
στην κλήση για ακρόαση, αποφασίζουμε:
Α. Ανακαλούμε την αριθμ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/
ΤΥΕΦΤΠ/182084/21315/18971/883/2−7−2015 (ΑΔΑ: 7ΜΧΡ465ΦΘ3−
ΖΦΡ) πράξη του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων (ΦΕΚ 1736/Β΄/18−8−2015), στο σημείο που αφο−
ρά την επαναφορά της Σιόρεντα Ελένης του Δημητρίου,
σε συνιστώμενη προσωπαγή θέση της υφιστάμενης ει−
δικότητας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων του ΥΠΟΠΑΙΘ
(νυν ΥΠ.ΠΟ.Α.) με το βαθμό (Ε΄) και το ΜΚ (ΜΚ1) που κα−
τείχε κατά το χρόνο θέση της σε εργασιακή εφεδρεία
στη Δ/νση Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυνα−
μικού, επειδή δεν παρουσιάστηκε για ανάληψη υπηρε−
σίας εντός της ταχθείσας προθεσμίας, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στα αριθμ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/
ΤΥΕΦΤΠ/230523/29019/26073/1079/24−8−2015 και ΥΠΠΟΑ/
ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΥΕΦΤΠ/131737/15986/14223/654/6−10−2015
έγγραφα, ούτε στην κλήση για ακρόαση σύμφωνα με το
αριθμ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΥΕΦΤΠ/ΕΠ4057/10−12−2015
έγγραφο, προκειμένου να τοποθετηθεί επί του θέματος,
δεδομένου ότι είχε παρέλθει άπρακτη η ταχθείσα προθε−
σμία για ανάληψη υπηρεσίας από την ανωτέρω υπάλληλο.
Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑ−
ΑΔ/ΤΥΕΦΤΠ182084/21315 /18971/883 /2−7−2015 διαπιστωτική
πράξη.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Μαρτίου 2016
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ

F
Αριθμ. 2212.2−1/4947/01/22555 /2016
(5)
Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή υποκαταστήμα−
τος της Εταιρείας INTERNATIONAL BULK SERVICES
S.A., που εδρεύει στα Νησιά Μάρσαλ.
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),
θ. του Π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/21−6−2012) «Ίδρυση και
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση
υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 5 όπως αντικα−
ταστάθηκε 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, 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) «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών 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 − Ναυ−
τιλίας 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 Εθνικής
Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας.
2. Το αριθ. 076921407956 0314 0093 παράβολο Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
3. Την από 25 Φεβρουαρίου 2016 αίτηση της εταιρείας
INTERNATIONAL BULK SERVICES S.A., αποφασίζουμε:
΄Αρθρο 1
1. Εγκρίνουμε την εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφεί−
ου ή υποκαταστήματος της εταιρείας «INTERNATIONAL
BULK SERVICES S.A.» που εδρεύει στα Νησιά ΜΑΡΣΑΛ
και την υπαγωγή της στις διατάξεις 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 με το
σκοπό όπως εφόσον επιτρέπεται από το καταστατικό
της, απασχολείται αποκλειστικά και μόνο με ναυλώσεις,
διακανονισμό αβαριών, μεσιτεία ναυλώσεων ή αγορα−
πωλησιών ή ναυπηγήσεων πλοίων με Ελληνική ή ξένη
σημαία πάνω από 500 κόρους ολικής χωρητικότητας, με
εξαίρεση τα επιβατηγά ακτοπλοϊκά πλοία και τα εμπο−
ρικά πλοία που εκτελούν εσωτερικούς πλόες, καθώς
και με την αντιπροσώπευση επιχειρήσεων που έχουν
σαν αντικείμενο εργασιών τις ίδιες με τις παραπάνω
δραστηριότητες.
2. Ειδικότερα επιτρέπεται από το γραφείο ή υποκα−
τάστημα της εταιρείας να γίνονται στην Ελλάδα οι
παρακάτω εργασίες:
α. Η σύναψη συμβάσεων ναυλώσεων και η μεσιτεία για
τη ναύλωση πλοίων που αναφέρονται στην παρ. 1 του
άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε θέματος σχετικού
με τις εργασίες αυτές.
β. Η μεσιτεία για αγοραπωλησίες πλοίων που αναφέ−
ρονται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια
κάθε θέματος σχετικού με την εργασία αυτή.
γ. Η μεσιτεία για τη ναυπήγηση, μετασκευή ή επισκευή
σε Ελληνικά ή ξένα Ναυπηγεία πλοίων που αναφέρονται
στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε
θέματος σχετικού με τις εργασίες αυτές, εφόσον τη−
ρούνται οι σχετικές με την φορολογία πλοίων διατάξεις.
δ. Ο διακανονισμός αβαριών σε πλοία που αναφέρο−
νται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε
θέματος σχετικού με την εργασία αυτή.
ε. Η τήρηση λογιστικών βιβλίων, η διενέργεια εισπρά−
ξεων και πληρωμών για τις παραπάνω πράξεις και η
τήρηση λογαριασμών σε συνάλλαγμα στις Τράπεζες
της Ελλάδος ή του Εξωτερικού.
3. Απαγορεύεται στο Γραφείο ή Υποκατάστημα που θα
εγκατασταθεί να αναπτύξει κάθε άλλη δραστηριότητα
που δεν αναφέρεται στην απόφαση αυτή.
΄Αρθρο 2
1. Η εταιρεία INTERNATIONAL BULK SERVICES S.A.,
που εδρεύει στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ, είναι υποχρεωμένη
μέσα σε δύο μήνες από την δημοσίευση της απόφασης
αυτής να καταθέσει στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυ−
ξης και Τουρισμού (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού)
Τραπεζική εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τρά−
πεζας του εσωτερικού ή εξωτερικού ποσού δολαρίων
ΗΠΑ 10.000.
Η εγγυητική αυτή επιστολή θα καταπίπτει υπέρ του
Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με την διαδικασία του
άρθρου 4 του A.N. 378/68 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
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του Γραφείου ή Υποκαταστήματος της στην Ελλάδα,
το αντικείμενο των εργασιών του, τον αριθμό, τα στοι−
χεία ταυτότητος και την ακριβή διεύθυνση διαμονής
του ξένου και Ελληνικού προσωπικού που απασχολείται
σ’ αυτό και το ποσό που εισάγεται κάθε χρόνο σε συ−
νάλλαγμα, 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
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυνση Ποντο−
πόρου 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 συνάλ−
λαγμα 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 αυ−
τών δεν δύναται να είναι κατώτερο του ισόποσου των
50.000 δολ. ΗΠΑ.
(β) Υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 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 φύ−
σεως 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 (Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας), Οικονο−
μίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Διεύθυνση Κεφαλαίων
Εξωτερικού) και Οικονομικών (Διεύθυνση Εφαρμογής
Άμεσης Φορολογίας) 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 ΙΟημέρου από της συντελέ−
σεώς της.
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ε. Να τακτοποιεί μέσα σε δύο μήνες όλες τις προς
το Δημόσιο υποχρεώσεις της σε περίπτωση διαλύσεως
της 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.
΄Αρθρο 3
1. Η άδεια που χορηγείται με την απόφαση αυτή, παύει
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 Υποκαταστήμα−
τος 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.
΄Αρθρο 4
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή 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, 11 Μαρτίου 2016
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ

F
Αριθμ. 2212.2−1/2871/24/23172/22554/2016
(6)
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 3122.1/2871/17/23172/4−9−2009
κοινής υπουργικής απόφασης περί εγκατάστασης
στην Ελλάδα γραφείου της Εταιρείας PERSEAS
SHIPPING SA, με έδρα στον Παναμά.
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),
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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 κατάργηση
υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 5 όπως αντικα−
ταστάθηκε 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, 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) «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών 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 − Ναυτιλί−
ας 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 Εθνικής
Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας,
ιγ. της αριθ. 3122.1/2871/17/23172/4−9−2009 κοινής υπουρ−
γικής απόφασης (ΦΕΚ 1937/Β΄/8−9−2009).
2. Την από 25 Φεβρουαρίου 2016 αίτηση της εταιρείας
PERSEAS SHIPPING SA με την οποία ζήτησε την ανάκλη−
ση της άδειας εγκατάστασης του γραφείου της στην
Ελλάδα, αποφασίζουμε:
1. Ανακαλούμε την αριθ. 3122.1/2871/17/23172/4−9−2009
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονο−
μικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής (ΦΕΚ 1937/Β΄/8−9−2009) σχετικά με την εγκα−
τάσταση στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις των
A.N. 378/1968 και Ν. 27/1975, Ν. 814/1978, Ν. 2234/1994,
Ν. 3752/2009, Ν. 4150/2013 γραφείου της εταιρείας
PERSEAS SHIPPING SA με έδρα στον ΠΑΝΑΜΑ.
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 2 μήνες
από την έκδοση της παρούσης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 11 Μαρτίου 2016
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ

F
Αριθμ. 2212.2−1/4900/04/22553/2016
(7)
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 3122.1/4900/01/07−9−2015 υπουρ−
γικής απόφασης περί εγκατάστασης στην Ελλάδα
γραφείου της Εταιρείας HARTLEY MANAGEMENT
INC., με έδρα τα Νησιά Μάρσαλ.
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),
θ. του Π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/21−6−2012) «Ίδρυση και
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση
υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 5 όπως αντικα−
ταστάθηκε 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, 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) «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών»,
ιβ. της αριθ. 3122.18/03/13/11−12−2013 (ΦΕΚ 3263/Β΄/20−12−
2013) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών − Ανά−
πτυξης 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 απο−
φάσεων των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών
και Εμπορικής Ναυτιλίας,
ιγ. της αριθ. 3122.1/4900/01/07−9−2015 Υ.Α. (ΦΕΚ 1949/
Β΄/9−9−2015).
2. Την από 18 Φεβρουαρίου 2016 αίτηση της εταιρείας
HARTLEY MANAGEMENT INC. με την οποία ζήτησε την
ανάκληση της άδειας εγκατάστασης του γραφείου της
στην Ελλάδα, αποφασίζουμε:
1. Ανακαλούμε την αριθ. 3122.1/4900/01/07−9−2015 από−
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών,
Ναυτιλίας και Τουρισμού (ΦΕΚ 1949/Β΄/9−9−2015) σχετικά με
την εγκατάσταση στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις
των A.N. 378/1968 και Ν. 27/1975, Ν. 814/1978, Ν. 2234/1994, Ν.
3752/2009, Ν. 4150/2013 γραφείου της εταιρείας HARTLEY
MANAGEMENT INC. με έδρα στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ.
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 2 μήνες
από την έκδοση της παρούσης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 11 Μαρτίου 2016
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ

F
Αριθμ. απόφ. 146
(8)
Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Διοικητή του ΟΓΑ στον
Υποδιοικητή του Οργανισμού.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 15 του Ν. 4169/1961 «Περί Γεωργικών
Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 81 Α΄), όπως ισχύει,
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β) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 15 του Ν. 1573/1985
«Τελωνειακή επίβλεψη και φορολογικό καθεστώς των
αυτοκινήτων εγχώριας παραγωγής και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 201 Α΄).
2. Την αριθ. Ε4/Φ34 οικ. 4279/5−8−1971 απόφαση του
Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών «Περί εγκρίσεως του
Κανονισμού διαρθρώσεως, συνθέσεως και αρμοδιοτή−
των των Υπηρεσιών του Οργανισμού Γεωργικών Ασφα−
λίσεων» (ΦΕΚ 678 Β΄), όπως ισχύει.
3. Την αριθ. 88729/5834/20−7−1967 απόφαση του Υπουρ−
γού Γεωργίας «Περί εγκρίσεως του Κανονισμού Περι−
θάλψεως Προσωπικού του ΟΓΑ» (ΦΕΚ 502 Β΄), όπως
ισχύει.
4. Την αριθμ. Φ. 10034//Δ9/21187/5796/20−5−2015 από−
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας, Κοινωνι−
κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 357/
Υ.Ο.Δ.Δ./20−5−2015), με την οποία διορίστηκε ως Διοικη−
τής του ΟΓΑ ο Αθανάσιος Μπακαλέξης του Κωνστα−
ντίνου.
5. Την Φ.10034/οικ.23603/6451/27−5−2015 απόφαση
του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 386/
Υ.Ο.Δ.Δ./29−5−2015), με την οποία διορίστηκε ως Υποδι−
οικητής του ΟΓΑ ο Νικόλαος Βιταντζάκης του Βασιλείου.
6. Το γεγονός ότι, αν και η διοίκηση του Οργανισμού
είναι λειτουργικά ενιαία, η εκχώρηση συγκεκριμένων
αρμοδιοτήτων από τον Διοικητή στον Υποδιοικητή του
Οργανισμού είναι αναγκαία προκειμένου να επιτευχθεί
ο μέγιστος βαθμός αποτελεσματικότητας και αποδοτι−
κότητας των διοικητικών ενεργειών και παρεμβάσεων
για την εκπλήρωση των σκοπών του Οργανισμού.
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού και του Προϋπολογισμού του Οργανισμού,
αποφασίζουμε:
Συμπληρώνουμε την αριθμ. 674/ 27−08−2015 απόφαση
(ΦΕΚ 1846 Β΄) και αναθέτουμε στον Υποδιοικητή του
ΟΓΑ Νικόλαο Βιταντζάκη του Βασιλείου την αρμοδιό−
τητα έκδοσης αποφάσεων έγκρισης απουσίας από την
Υπηρεσία του προσωπικού του Οργανισμού για παρα−
κολούθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων
και συνεδρίων.
Η παρ. 2 του άρθρου 2 της απόφασης αριθμ. 1336/
1−12−2010 (ΦΕΚ 1876 Β΄) του Διοικητή του ΟΓΑ παύει να
ισχύει.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Μαρτίου 2016
Ο Διοικητής
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(9)
Στην υπ’ αριθμόν 15/02.03.2016 απόφαση του Συμβου−
λίου του Πανεπιστημίου Κρήτης περί ορισμού Αναπλη−
ρωτών Πρύτανη στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων σε αυτούς και καθορισμός της σειράς ανα−
πλήρωσης του Πρύτανη, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
617/τ.Β΄/08.03.2016, γίνονται οι ακόλουθες διορθώσεις:
Α. Στη σελίδα 7585 του προαναφερόμενου Φ.Ε.Κ., στη
Β΄ στήλη στα έχοντας υπόψη στο σημείο 9. σειρά 3η
και 4η, διορθώνεται
το εσφαλμένο: «Γενικό Πρωτόκολλο Πανεπιστημίου
Κρήτης 1960/Ζ1/23.02.2016»,
στο ορθό: «Γενικό Πρωτόκολλο Πανεπιστημίου Κρήτης
1960/23.02.2016»,
Β. Στη σελίδα 7585, στη Β΄ στήλη στα έχοντας υπόψη
στο σημείο 11. σειρά 1η, 2η και 3η, διορθώνεται
το εσφαλμένο: «Την υπ’ αριθμ. 2015/26.02.2016 από−
φαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, Καθη−
γητή Οδυσσέα−Ιωάννη Ζώρα και τη διαβίβασή της (αρ.
2016/26.02.2016)»,
στο ορθό: «Την υπ’ αριθμ. 2105/26.02.2016 απόφαση
του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, Καθηγη−
τή Οδυσσέα−Ιωάννη Ζώρα και τη διαβίβασή της (αρ.
2106/26.02.2016)»,
Γ. Στη σελίδα 7586, στη Β΄ στήλη στο σημείο [Β] όπου
σημειώνεται: στον Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών
Υποθέσεων Καθηγητή Πρώτης Βαθμίδας Ιωάννη Κα−
ρακάση του Βασιλείου τις αρμοδιότητες, διορθώνεται
η λανθασμένη αρίθμηση: « [1] ... [2] ... [3] ... [4] ... [5] ... [6]
... [5] ... [6] ... [7] ...»
στην ορθή: «[1] ... [2] ... [3] ... [4] ... [5] ... [6] ... [7] ... [8] ... [9] ...»
(Από το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κρήτης)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Το Εθνικό Τυπογραφείο είναι δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με κύρια αποστολή την έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, εκτύπωση,
διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) και την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των τευχών ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με τα
δημοσιεύματα σε αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν
καταχωρισθεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας στην
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.
Η έντυπη μορφή των τευχών 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 κυκλοφορία τευχών ΦΕΚ η διάθεση γίνεται υπό μορφή συνδρομής από το τμήμα Συνδρομητών.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την διαθεσιμότητα
των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα.
Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης
των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ).
Περισσότερες πληροφορίες για δημοσιεύματα και λοιπά θέματα, μπορείτε να αναζητήσετε από το
Τμήμα Πληροφοριών καθώς και από το τηλεφωνικό κέντρο του Εθνικού Τυπογραφείου.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από σχετικό αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους αλληλο−
γραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

êõîïôîòòîç ñê øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΜΕ ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ, ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ κ.λπ.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 − fax: 210 5279054
Ωράριο λειτουργίας για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 − 13:30
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Τμήμα
Τμήμα
Τμήμα
Τμήμα

Πωλήσεων:
Συνδρομητών:
Πληροφοριών:
A1 Παραλαβής

(Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 − 180)
(Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
(Ισόγειο, Γραφείο 3 και τηλεφωνικό κέντρο 210 5279000)
Δημοσιευτέας Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

2. ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ
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
ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02007742203160008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 79 054
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

