
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελ-
ματικής Κατάρτισης με διακριτικό τίτλο «Ι.Ι.Ε.Κ. 
ΝΕΟΙ ΔΡΟΜΟΙ».

2 Παραχώρηση κατά χρήση της Παιδόπολης «Αγία 
Ελένη» Ιωαννίνων στο Υπουργείο Εθνικής Άμυ-
νας.

3 Τροποποίηση της αριθ. 328609/28.9.2009 από-
φασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονο-
μικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
«Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του 
Κοινοτικού καθεστώτος, όσον αφορά την ενίσχυ-
ση της τοπικής παραγωγής γάλακτος που προο-
ρίζεται για την παραγωγή παραδοσιακών τυριών 
στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους - Καν (ΕΚ) 
1405/2006 του Συμβουλίου» (Β΄ 2117/30.9.2009), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4 Αποδοχή εγγυητικής επιστολής για την εταιρεία 
Galatia Shipping Company S.A. που εδρεύει στην 
Ονδούρα.

5 «Τροποποίηση της αριθ. 3122.1/3218/11/24235/ 
2-6-2005 κοινής υπουργικής απόφασης, περί 
εγκατάστασης στην Ελλάδα γραφείου της EXCEL 
MANAGEMENT LTD. που εδρεύει στη Λιβερία».

6 Τροποποίηση της αριθ. 3211.1/4777/01/28-05-2014 
υπουργικής απόφασης, περί εγκατάστασης στην 
Ελλάδα γραφείου της CELESTYAL CRUISES S.A. 
που εδρεύει στα Νησιά Μάρσαλ.

7 «Διαπίστωση της παύσης ισχύος της άδειας 
που χορηγήθηκε με την αριθ. 3122.1/4890/01/
10-09-2015 υπουργική απόφαση, σχετικά με την 
εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα της εταιρεί-
ας COLVERT MARITIME S.A. με έδρα στα Νησιά 
Μάρσαλ».

  Αριθμ. 93603/Κ1 (1)
Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγ-

γελματικής Κατάρτισης με διακριτικό τίτλο 

«Ι.Ι.Ε.Κ. ΝΕΟΙ ΔΡΟΜΟΙ».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

1.   Τις διατάξεις του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α'/
21-09-2010) «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές 
διατάξεις», ιδίως τα άρθρα 2, 6, 12, όπως τροποποιήθη-
καν ή αντικαταστάθηκαν και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α΄/
12-11-2012) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσι-
ονομικής Στρατηγικής 2013-2016- Επείγοντα Μέτρα Εφαρ-
μογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», άρθρο πρώτο, 
παράγραφος Θ, υποπαράγραφοι Θ3, Θ4, Θ5, Θ6, Θ10, Θ15, 
Θ17, Θ18 και Θ19, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/17-9-2013) 
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις» άρθρα 17 έως 27, 31, 38, 44, 47, όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε, άρθρο 30 του Ν. 4111/ 
2013 (ΦΕΚ 18/Α/25.01.2013).

5. Τη με αρ. 151678/ΙΑ/2012 (ΦΕΚ 3324/Β/12-12-2012) 
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών 
για τη χορήγηση, την τροποποίηση και την επικαιρο-
ποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρί-
ου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, Ιδιωτικού Ινστιτούτου 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ), Κέντρου Διά Βίου 
Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά Βίου Μάθησης 
Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προ-
σώπων και Ν.Π.Δ.Δ.».

6. Τις διατάξεις του Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/Α΄/
10-12-2013) άρθρο 6, παράγραφος 3 «Θέματα Ιδιωτικής 
εκπαίδευσης».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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7. Τη με αρ. 10131/ΙΑ/2012 (ΦΕΚ 3057/Β/18-11-2012) 
απόφαση «Καθορισμός διαδικασίας της υποβολής των 
προγραμμάτων σπουδών ιδιωτικού σχολείου Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγί-
ου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και 
Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο.»

8. Τη με αρ. 34566/ΙΑ/2013 (ΦΕΚ 756/Β/3-4-2013) από-
φαση «Τροποποίηση της αριθμ. 10135/2012 υπουργικής 
απόφασης «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρημα-
τικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης κατά την παράγραφο Θ του Πρώτου Άρθρου 
του Ν. 4093/2012».

9. Τις διατάξεις του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/Α/10-01-2014) 
«Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστά-
σεων - Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις», άρθρο 
11 «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Παιδείας και θρησκευμάτων», παρ. 1 «Θέματα Φορέων 
Εκπαίδευσης», περίπτωση 3.

10. Το Π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181/Α/29-08-2014) «Οργα-
νισμός Υπουργείου Παιδείας και θρησκευμάτων».

11. Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22-9-2015) περί Ανα-
σύστασης Υπουργείων.

12. Τη με αρ. 178761/Γ2/2015 (ΦΕΚ 803/ΥΟΔΔ/10-11-2015) 
απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μά-
θησης και Νέας Γενιάς, του Υπουργείου Πολιτισμού, Παι-
δείας και Θρησκευμάτων».

13. Τις διατάξεις του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/11-5-2016) 
«Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» άρθρο 66 
«Ρυθμίσεις για τα ζητήματα της Επαγγελματικής Εκπαί-
δευσης» παρ. 19, υποπαρ. 16 περί κατάργησης Σχολών 
Επαγγελματικής Κατάρτισης.

14. Τη με αρ. 43282/Κ1/11-3-2016 αίτηση του Νομικού 
Προσώπου «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 2 
ΝΕΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με 
τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά σχετικά με χο-
ρήγηση άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ).

15. Τη θετική γνώμη του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού 
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσα-
νατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) όπως διατυπώθηκε στην με 
αριθ. ΔΑ/29110/27-5-2016 απόφασή του, της με αριθ. 
212/26-5-2016 συνεδρίασης.

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζει:

Χορηγούμε άδεια Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελμα-
τικής Κατάρτισης με το διακριτικό τίτλο «Ι.Ι.Ε.Κ. ΝΕΟΙ 
ΔΡΟΜΟΙ», στο Νομικό Πρόσωπο «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 
ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 2 ΝΕΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟ-
ΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με έδρα την Αθήνα και κτηριακή 
δομή Ι.Ε.Κ. στο Βόλο.

Τα κατατεθειμένα προγράμματα σπουδών (Πίνακας 
Ειδικοτήτων Ι.Ε.Κ.) και το έγγραφο θετικής διατύπωσης 
γνώμης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως προς τη συνδρομή των κτι-
ριολογικών προϋποθέσεων του Ιδιωτικού Ινστιτούτου 
Επαγγελματικής Κατάρτισης προσαρτώνται στην παρού-

σα άδεια, με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας 
για την αδειοδότηση Υπηρεσίας.

Διά της παρούσης άδειας δίνεται η δυνατότητα στο 
Ι.Ι.Ε.Κ. να εγγραφεί στο Μητρώο Φορέων Διά Βίου Μάθη-
σης της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας 
Γενιάς, σύμφωνα με το άρθρο 17 «Μητρώα του Δικτύου», 
παρ. 3 του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α/21-09-2010) «Ανά-
πτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις», και 
με διαδικασίες που ορίζονται στην υπ’ αρ. 1936/2012 
(ΦΕΚ 906/Β/23-03-2012 απόφαση «Καθορισμός όρων, 
προϋποθέσεων και διαδικασίας εγγραφής στο Μητρώο 
Φορέων Διά Βίου Μάθησης».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 7 Ιουνίου 2016

Ο Γενικός Γραμματέας

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

I

    Αριθμ. Δ22/οικ. 22083/715 (2)
Παραχώρηση κατά χρήση της Παιδόπολης «Αγία 

Ελένη» Ιωαννίνων στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4052/2012 (Α΄41), 

«Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά-
λισης για εφαρμογή του Νόμου “Έγκριση των Σχεδίων 
Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 
(ΕΤΧΣ), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας 
της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης 
μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγου-
σες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη 
διάσωση της εθνικής οικονομίας” και άλλες διατάξεις».

2) Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 56 του 
Ν. 4075/2012 (Α΄89), «Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης 
ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νο-
μοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις».

3) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.δ/τος 63/2005 
(Α΄ 98), «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα», όπως ισχύει.

4) Τις διατάξεις του Ν. 2646/1998 (Α΄236), «Ανάπτυξη 
του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλ-
λες διατάξεις».

5) Τις διατάξεις του Ν. 3106/2003 (Α΄30), «Αναδιοργά-
νωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας 
και άλλες διατάξεις».

6) Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 1512/1985 (Α΄4), 
«Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξε-
ων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου 
Νομικών».

7) Τις διατάξεις του Ν. 3329/2005 (Α΄81), «Εθνικό Σύ-
στημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 
διατάξεις».
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8) Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 
(Α΄29), «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την 
αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση 
της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και 
λοιπές διατάξεις».

9) Τις διατάξεις του Π.δ/τος 113/2014 (Α΄180), «Οργα-
νισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Πρόνοιας».

10) Τις διατάξεις του Π.δ/τος 132/2006 (Α΄143), «Κα-
τάργηση Παιδόπολης “Αγία Ελένη” Ιωαννίνων».

11) Τις διατάξεις του Π.δ/τος 73/2015 (Α΄116), «Διορι-
σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

12) Την υπ’ αριθμ. Υ28/8-10-2015 απόφαση του Πρω-
θυπουργού (Β΄2168), «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην 
Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου».

13) Την υπ’ αριθμ. 44528/Δ9.12187/8.10.2015 απόφα-
ση (ΥΟΔΔ 724/13.10.2015), «Διορισμός Γενικού Γραμμα-
τέα της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας του Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης».

14) Την υπ’ αριθμ. Οικ. 13690/Δ9.3513 απόφαση 
(Β΄883/1.4.2016), «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής 
στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας 
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

15) Την υπ' αριθμ. Οικ. 1027/20.3.2003 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, «Εξαίρεση από κατε-
δάφιση κτιρίων παιδόπολης “Αγία Ελένη” στον οικισμό 
Αμπελάκια Δήμου Πασαρώνος Ν. Ιωαννίνων, σύμφωνα 
με το άρθρο 9 παρ. 10 του Ν. 1512/1985».

16) Το υπ’ αριθμ. 940/14.3.2003 έγγραφο της Δ/νσης 
ΠΕΧΩ Περιφέρειας Ηπείρου.

17) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού.

18) Την ανάγκη αποτελεσματικής αντιμετώπισης των 
έκτακτων αναγκών, που απορρέουν από την προσφυ-
γική κρίση, και ειδικότερα της διαμονής σε δομές προ-
σωρινής φιλοξενίας προσφύγων και αιτούντων άσυλο, 
πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών, που εισέρχονται 
στη χώρα χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις, αποφασίζουμε:

1) Παραχωρούμε άνευ ανταλλάγματος κατά χρήση το 
κτηριακό συγκρότημα της Παιδόπολης «Αγία Ελένη» Ιω-
αννίνων (Ταχ. Δ/νση: Ιωάννη Ραδοβολιού - Δήμος Ζίτσας 
Ιωαννίνων) μετά των συστατικών και παραρτημάτων 
του στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για χρονικό διάστη-
μα ενός (1) έτους από την υπογραφή της παρούσας με 
αποκλειστικό σκοπό τη φιλοξενία προσφύγων και, κατά 
προτίμηση, οικογενειών, μονογονεϊκών οικογενειών και 
ασυνόδευτων ανηλίκων. Το ως άνω κτηριακό συγκρότη-
μα είναι συνολικής δομημένης επιφάνειας επτά χιλιάδων 
διακοσίων τριάντα τριών (7.233,20) τετραγωνικών μέ-
τρων και βρίσκεται εντός οικοπέδου εμβαδού τριάντα 
εννέα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (39.750) τετραγω-
νικών μέτρων στην περιοχή Άγιος Ιωάννης Ελεούσας 

Ιωαννίνων, σύμφωνα με το από 3-4-1961 τοπογραφικό 
διάγραμμα του Τεχνικού Γραφείου Δοξιάδη (κλ. 1:1000).

2) Οι δαπάνες επισκευής, συντήρησης και λειτουργίας, 
καθώς και οι φόροι, τέλη και λογαριασμοί κοινής ωφε-
λείας του παραχωρούμενου συγκροτήματος θα επιβα-
ρύνουν εξ ολοκλήρου το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

3) Για οποιαδήποτε ουσιώδη αλλαγή ή προσθήκη 
στο κτηριακό συγκρότημα της Παιδόπολης «Αγία Ελέ-
νη» Ιωαννίνων θα ενημερώνονται με την υποβολή των 
αντίστοιχων τεχνικών σχεδίων και οικοδομικών αδειών 
η Διεύθυνση Προμηθειών, Μέριμνας, και Τεχνικών Έργων 
και η Διεύθυνση Προστασίας Οικογένειας.

4) Η παρούσα παραχώρηση τελεί υπό τον όρο της συ-
νεχούς χρήσης της παραχωρούμενης ως άνω έκτασης 
για τον σκοπό, που αναφέρεται παραπάνω. Σε διαφορε-
τική περίπτωση, η παραχώρηση αίρεται αυτοδικαίως και 
η χρήση του κτηριακού συγκροτήματος επιστρέφει στη 
Γενική Γραμματεία Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Μαΐου 2016

Ο Γενικός Γραμματέας Πρόνοιας

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΕΛΛΑΣ

Ι

    Αριθμ. 664/66652 (3)
Τροποποίηση της αριθ. 328609/28.9.2009 από-

φασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονο-

μικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

«Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του 

Κοινοτικού καθεστώτος, όσον αφορά την ενίσχυ-

ση της τοπικής παραγωγής γάλακτος που προο-

ρίζεται για την παραγωγή παραδοσιακών τυριών 

στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους - Καν (ΕΚ) 

1405/2006 του Συμβουλίου» (Β΄ 2117/30.9.2009), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 33 του Ν. 2538/1997 «Τροποποίηση της 

κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά 
φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσε-
ων και άλλες διατάξεις» (Α΄242), όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 33 του Ν. 3147/2003 «Ρύθμιση θεμάτων 
αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων 
και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις» 
(Α΄135).

β) Του άρθρου 62 παρ. 2 περ. α΄ του Ν. 4235/2014 
(Α΄32), όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του 
άρθρου 46 του Ν. 4384/2016 (Α΄78).

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κυρώθηκε 
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με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄98).

2. α) Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 229/2013 του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Μαρ-
τίου 2013, σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων 
για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου και για την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 78, 20.3.2013, σ. 41).

β) Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 178/ 
2014 της Επιτροπής, της 6ης Νοεμβρίου 2013, για τη 
συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 229/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα 
μικρά νησιά του Αιγαίου (ΕΕ L 63, 4.3.2014, σ. 1). 

γ) Τον εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 181/2014 της 
Επιτροπής, της 20ής Φεβρουαρίου 2014, για τη θέσπιση 
κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 229/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχε-
τικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία 
στα μικρά νησιά του Αιγαίου (ΕΕ L 63, 4.3.2014, σ. 53).

3. Το Πρόγραμμα Στήριξης των Μικρών Νησιών του 
Αιγαίου Πελάγους σύμφωνα με τον Κανονισμό 229/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τα Ref. Ares 
(2015)5954578- 18.12.2015 και (2016)1778915-14.4.2016 
έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

4. Την αριθμ. Υ26/6-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο 
Μπόλαρη» (Β'2144/6.10.2015).

5. Την με αριθ. 208/62989/31-5-2016 εισήγηση της Γε-
νικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού πέραν αυτής που προκλήθηκε με την 
αριθ. 328609/28.9.2009 απόφαση (Β΄2117/30.9.2009), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Τροποποίηση της αριθ. 328609/28.9.2009 από-
φασης (Β΄2117/30.9.2009), όπως τροποποιήθη-
κε και ισχύει

Η αριθ. 328609/28.9.2009 απόφαση τροποποιείται ως 
εξής:

1. Στο τέλος του άρθρου 5 της αριθ. 328609/28.9.2009 
απόφασης προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Για το έτος 2015 (οικονομικό έτος 2016) το συνολικό 
ύψος της ενίσχυσης που καλύπτεται από Κοινοτική Χρη-
ματοδότηση ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια τετρακόσιες 
τριάντα εννιά χιλιάδες διακόσια ευρώ (3.439.200 €), σε 
εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 3 περ. β' του Κανονισμού 
181/2014»

2. Όπου στην αριθ. 328609/28.9.2009 απόφαση γίνεται 
αναφορά στην ενίσχυση του γάλακτος για την παραγω-
γή παραδοσιακών τυριών, νοείται η ενίσχυση γάλακτος 
για την παραγωγή παραδοσιακών τυριών και για την 
παραγωγή γιαούρτης, από γάλα που παράγεται και με-
ταποιείται στα μικρά νησιά του Αιγαίου.

Άρθρο 2 
Έναρξη ισχύος

1. Η παρ. 1 του άρθρου 1 αρχίζει να ισχύει από δημοσί-
ευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η παρ. 2 του άρθρου 1 αρχίζει να ισχύει από την 1η 
Ιανουαρίου 2016, σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 32 
του Κανονισμού 181/2014.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Ιουνίου 2016 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός 
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ

Ι

    Α.Π.: 2212.2-1/1906/49244/2016 (4)
Αποδοχή εγγυητικής επιστολής για την εταιρεία 

Galatia Shipping Company S.A. που εδρεύει στην 

Ονδούρα. 

 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 (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) «Ίδρυ-
ση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κα-
τάργηση υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 5 όπως 
αντικαταστάθηκε 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) «Ανασύ-
σταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανά-
πτυξης 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 Οικο-
νομικών - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Ναυτι-
λίας και Αιγαίου και των αριθ. 1246.3/5/94/1-12-1994 
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(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. 1241.1906/21/22156/19-6-1996 κοινής 
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 164/τ.ΑΠΣ/4-7-1996, 183/
τ. ΑΠΣ/ 11-8-2006 και 2729/Β/16-12-2015).

2. Το με αριθ. πρωτ.: 51686/2620/22156/18-5-2016 έγ-
γραφο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Του-
ρισμού (Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών 
Επενδύσεων/Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων/
Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού), αποφασίζουμε:

1. Αποδεχόμεθα την εκπρόθεσμα κατά πενήντα οκτώ 
(58) ημέρες κατατεθείσα στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανά-
πτυξης και Τουρισμού (Γενική Γραμματεία Στρατηγικών 
και Ιδιωτικών Επενδύσεων/Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών 
Επενδύσεων/Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) Εγγυη-
τική Επιστολή Τραπέζης που προβλέπεται στην παράγρα-
φο 2 της αριθ. 2212.2-1/1906/45/22156/44474/2015/08-
12-2015 (ΦΕΚ 2729/Β΄/16-12-2015) απόφασης του 
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα 
«Τροποποίηση της αριθ. 1241.1906/21/22156/19-6-1996 
κοινής υπουργικής απόφασης, περί εγκατάστασης στην 
Ελλάδα Γραφείου της GALATIA SHIPPING COMPANY S.A. 
με έδρα στην ΟΝΔΟΥΡΑ».

2. Η αριθ. 1241.1906/21/22156/19-6-1996 κοινή 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 164/τ.ΑΠΣ/4-7-1996, 183/ 
τ.ΑΠΣ/11-8-2006 και 2729/Β/16-12-2015) θεωρείται ότι 
δεν έχει παύσει να ισχύει μέχρι σήμερα και εξακολουθεί 
να υφίσταται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 8 Ιουνίου 2016

Ο Υπουργός
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ 

Ι

   Α.Π.: 2212.2-1/3218/49218/2016 (5)
Τροποποίηση της αριθ. 3122.1/3218/11/24235/ 

2-6-2005 κοινής υπουργικής απόφασης, περί 

εγκατάστασης στην Ελλάδα γραφείου της EXCEL 

MANAGEMENT LTD. που εδρεύει 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/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 Π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α/21-6-2012) «Ίδρυση 
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 5 όπως αντικατα-
στάθηκε 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). 

ι. Του Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/A΄/22-9-2015) «Ανασύ-
σταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυ-
τιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής...», 

ια. του Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/A/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 Οικο-
νομικών - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Ναυτι-
λίας 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 Εμπο-
ρικής Ναυτιλίας, 

ιγ. της αριθ. 3122.1/3218/11/24235/2-6-2005 κοινής 
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 104/τ.ΑΠΣ/10-6-2005).

2. Το αριθ. 6751211/17-05-2016 παράβολο της ΔΟΥ 
ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ.

3. Την από 25 Μαΐου 2016 αίτηση της εταιρείας EXCEL 
MANAGEMENT LTD. για τροποποίηση της απόφασης 
εγκατάστασης ως προς την επωνυμία.

4. Την από 18 Μαΐου 2016 βεβαίωση του Αναπληρωτή 
Ληξιάρχου των Εταιρειών της Δημοκρατίας της Λιβερίας 
από την οποία προκύπτει ότι κατεχωρήθη νόμιμα στη ΛΙ-
ΒΕΡΙΑ η αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας από EXCEL 
MANAGEMENT LTD. (παλαιά επωνυμία) σε QUEENSLAND 
NAVIGATION S.A. (νέα επωνυμία), αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την αριθ. 3122.1/3218/11/24235/ 
2-6-2005 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 104/τ.ΑΠΣ/ 
10-6-2005) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας 
και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας περί εγκα-
τάστασης στην Ελλάδα γραφείου της εταιρείας EXCEL 
MANAGEMENT LTD. που εδρεύει στη ΛΙΒΕΡΙΑ, ως προς 
την επωνυμία της εταιρείας από EXCEL MANAGEMENT 
LTD. (παλαιά επωνυμία) σε QUEENSLAND NAVIGATION 
S.A. (νέα επωνυμία).

2. Η εταιρεία υποχρεούται, εντός ενός (1) μηνός από 
την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης αυτής στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να καταθέσει στο Υπουρ-
γείο Οικονομίας, Ανάπτυξης, και Τουρισμού (ΓΓΣΙΕ/ΓΔ 
Ιδιωτικών Επενδύσεων/Δ/νση Κεφαλαίων Εξωτερικού) 
νέα εγγυητική επιστολή προς αντικατάσταση της προ-
ηγούμενης ή τροποποιητική πράξη αυτής, στο κείμενο 
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της οποίας θα αναφέρεται η αρχική εγκριτική απόφα-
ση εγκατάστασης με τις μετέπειτα αποφάσεις τροπο-
ποίησής της, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας 
απόφασης.

3. Για τα υπόλοιπα ισχύει η παραπάνω 3122.1/3218/11/ 
24235/2-6-2005 (ΦΕΚ 104/τ.ΑΠΣ/10-6-2005) κοινή υπουρ-
γική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 8 Ιουνίου 2016

Ο Υπουργός

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ 

Ι

   Α.Π.: 2212.2-1/4777/49201 /2016 (6)

Τροποποίηση της αριθ. 3211.1/4777/01/28-05-2014 

υπουργικής απόφασης, περί εγκατάστασης στην 

Ελλάδα γραφείου της CELESTYAL CRUISES S.A. 

που εδρεύει στα Νησιά Μάρσαλ.

  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 παράγραφο 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/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/A΄/22-4-2005).

θ. 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 αντικατα-
στάθηκε 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/Α΄/10-8-2012).

ι. Του Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/A΄/22-9-2015) «Ανασύ-
σταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυ-
τιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής...».

ια. Του Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/A΄/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 Οικο-
νομικών - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Ναυτι-
λίας 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 Υπουρ-
γών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής 
Ναυτιλίας. 

ιγ. Της αριθ. 3122.1/4777/01/28-5-2014 υπουργι-
κής απόφασης (ΦΕΚ 1654/Β/23-6-2014 και 199/Β/
23-1-2015).

2. Το αριθ. 081436470956 0418 0055 παράβολο της 
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

3. Τις από 05-04-2016 και 27-05-2016 αιτήσεις της 
εταιρείας CELESTYAL CRUISES S.A. για τροποποίηση 
της απόφασης εγκατάστασης ως προς την έδρα και την 
επωνυμία της εταιρείας.

4. Το από 09 Μαρτίου 2015 πιστοποιητικό Συνέχειας 
Εταιρείας του Εφόρου Εταιρειών της Κυπριακής Δημο-
κρατίας, αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την αριθ. 3122.1/4777/01/28-5-
2014 (ΦΕΚ 1654/Β/23-6-2014 και 199/Β/23-1-2015) 
απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου περί 
εγκατάστασης στην Ελλάδα γραφείου της εταιρεί-
ας CELESTYAL CRUISES S.A. που εδρεύει στα νησιά 
ΜΑΡΣΑΛ ως προς την έδρα της εταιρείας από νησιά 
ΜΑΡΣΑΛ (παλαιά έδρα) σε ΚΥΠΡΟ (νέα έδρα) και την 
επωνυμία της εταιρείας από CELESTYAL CRUISES S.A. 
(παλαιά επωνυμία) σε CELESTYAL CRUISES CENTRE 
LIMITED (νέα επωνυμία).

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 τροποποίησής της, συμπεριλαμβανομένης της 
παρούσας απόφασης.

3. Για τα υπόλοιπα ισχύει η παραπάνω 3122.1/4777/01/ 
28-5-2014 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1654/Β/
23-6-2014).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 8 Ιουνίου 2016

Ο Υπουργός

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ 
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Διαπίστωση της παύσης ισχύος της άδειας 

που χορηγήθηκε με την αριθ. 3122.1/4890/01/

10-09-2015 υπουργική απόφαση, σχετικά με την 

εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα της εται-

ρείας COLVERT MARITIME S.A. με έδρα στα Νη-

σιά Μάρσαλ. 

 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 (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 κατάρ-
γηση υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 5 όπως 
αντικαταστάθηκε 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 Οικο-
νομικών - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Ναυτι-
λίας 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 Υπουρ-
γών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής 
Ναυτιλίας, 

ιγ. της αριθ. 3122.1/4890/01/10-09-2015 υπουργικής 
απόφασης (ΦΕΚ 2026/Β/17-09-2015).

2. Το με αριθ. 7804/6761/4890/01/25-01-2016 έγγρα-
φο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρι-
σμού (Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών 
Επενδύσεων/Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων/
Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού), από το οποίο προ-
κύπτει ότι η εταιρεία COLVERT MARITIME S.A. δεν κατέ-
θεσε την εγγυητική επιστολή που προβλέπεται από την 
αριθ. 3122.1/4890/01/10-09-2015 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 2026/Β/17-09-2015), αποφασίζουμε:

Τη διαπίστωση της παύσης ισχύος της άδειας που 
χορηγήθηκε με την αριθ. 3122.1/4890/01/10-09-2015 
(ΦΕΚ 2026/Β/17-09-2015) απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομίας Υποδομών, Ναυτιλίας και Του-
ρισμού σχετικά με την εγκατάσταση στην Ελλάδα, σύμ-
φωνα 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 COLVERT MARITIME S.A. με έδρα 
στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ διότι η εταιρεία 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.

  Πειραιάς, 8 Ιουνίου 2016

Ο Υπουργός

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ  



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ21140 Τεύχος Β’ 1864/24.06.2016

*02018642406160008*

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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