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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Καθορισμός αριθμού παρεχομένων θέσεων του Ελ−
ληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) για φοι−
τητές προπτυχιακών προγραμμάτων για το ακα−
δημαϊκό έτος 2015−2016. ...........................................................
Τροποποίηση της αριθμ. 127947/Γ6/ 08−08−2014 (ΦΕΚ
2311/τ. Β΄/28−08−2014) υπουργικής απόφασης «Κα−
θορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικα−
σίας πρόσληψης α) προσωρινών αναπληρωτών
και ωρομισθίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπι−
κού (Ε.Ε.Π) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγω−
γής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και στα Κέντρα
Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήρι−
ξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ) και β) προσωρινών αναπληρωτών
Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) στις
Σ.Μ.Ε.Α.Ε.» στο « Άρθρο 5 −Ανάρτηση πινάκων»...
Χορήγηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμι−
ας Εκπαίδευσης − Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγεί−
ου με ΜΦΠΑΔ. ...................................................................................
Χορήγηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμι−
ας Εκπαίδευσης − Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγεί−
ου με ΜΦΠΑΔ. ...................................................................................
Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ−
μιας Εκπαίδευσης − Νηπιαγωγείου.................................
Καθορισμός παγίου κατ’ αποκοπή χορηγήματος κα−
θαριότητας ΚΑΕ 1232, για το Μουσείο Βυζαντι−
νού Πολιτισμού, το κτίριο Διοίκησης και το Λευ−
κό Πύργο. ..............................................................................................
Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή Υποκατα−
στήματος της Εταιρείας «NAUTICAL CARRIERS
INCORPORATED», που εδρεύει στα νησιά ΜΑΡ−
ΣΑΛ. ...........................................................................................................
Ανάκληση της αριθμ. 1241.3325/23641/2−4−1999 κοινής
υπουργικής απόφασης, περί εγκατάστασης στην
Ελλάδα γραφείου της εταιρείας «MERCADISLE
PETROBULK SHIPPING S.A OF LIBERIA», με έδρα
στη ΛΙΒΕΡΙΑ. .......................................................................................

Αριθμ. Φ.253.1/147955 /Β6

1

(1)
Καθορισμός αριθμού παρεχομένων θέσεων του Ελλη−
νικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) για φοιτητές
προπτυχιακών προγραμμάτων για το ακαδημαϊκό
έτος 2015−2016.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

2

3

4
5

6

7

8

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 4 του Ν. 2552/1997
«Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 266−Α΄), όπως επανήλθε σε ισχύ και αντικαταστά−
θηκε με το άρθρο 36 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24−Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 16 και 52 εδ. 4
του Ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 78−Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009 «Ρύθ−
μιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού
τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 156−Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 22α του Ν. 4009/2011
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου−
δών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 195−Α΄).
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ 134−Α΄) «Διο−
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών».
6. Τη γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π., η
οποία διατυπώθηκε στην αριθμ. 260/22−7−2014 συνε−
δρίασή της.
7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
1. Τον καθορισμό του αριθμού των παρεχομένων θέ−
σεων του Ε.Α.Π. στις 4790 για φοιτητές προπτυχιακών
προγραμμάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016, οι
οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες

200

Πληροφορική

900

Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

1500

Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό

1100

Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό

1000

Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός

90

2. Τον καθορισμό καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέ−
ων σε ποσοστό 5% επί πλέον του αριθμού παρεχομένων
θέσεων και συγκεκριμένα 240 θέσεις στα προπτυχιακά
προγράμματα σπουδών υποψηφίων πασχόντων από σο−
βαρές παθήσεις, οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις του
άρθρου 35 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 17 Σεπτεμβρίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
Αριθμ. 148301/Γ6
(2)
Τροποποίηση της αριθμ. 127947/Γ6/ 08−08−2014 (ΦΕΚ
2311/τ. Β΄/28−08−2014) υπουργικής απόφασης «Καθορι−
σμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασίας πρό−
σληψης α) προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθί−
ων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π) στις
Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευ−
σης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και στα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης,
Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ) και β) προ−
σωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσω−
πικού (Ε.Β.Π.) στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε.» στο « Άρθρο 5 −Ανάρ−
τηση πινάκων».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Της παραγράφου 2 περίπτωση Α΄και της παραγρά−
φου 8 του άρθρου 35 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ. Α΄)
«Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτερο−
βάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», με την οποία
συνιστώνται οι κλάδοι του Ε.Ε.Π. και ορίζονται τα τυπικά
προσόντα διορισμού τους.
2. Της παραγράφου 2ατου άρθρου 28 του Ν. 4186/2013
(ΦΕΚ 193/τ.Α΄).
3. Της παραγράφου 5 και της παρ. 2 του άρθρου 8 του
Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267/τ. Α΄),όπως αυτός συμπληρώθηκε
και τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παρ. 3 και το άρθρο
9 παρ. 6 του Ν. 3848/2010 που τροποποιήθηκε με την
παρ. 22 του άρθρου 36 του Ν. 4186/2013.
4. Των παραγράφων 3 και 4 του μέρους Β΄ του άρθρου
4 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/τ. Α΄) « Εκπαίδευση των
ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες δι−
ατάξεις» και της παρ. 4 του άρθρου 23 του Ν. 3699/2008
(ΦΕΚ 199/τ. Α΄) «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων
με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» με
τις οποίες προβλέπεται η πρόσληψη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
5. Της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του Ν. 3194/2003
(ΦΕΚ 267/τ.Α΄) « Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και
άλλες διατάξεις».

6. Της περίπτωσης ζ) της παραγράφου 2 του άρθρου
56 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 τ. Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο των
Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου
Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»
και λοιπές διατάξεις».
7. Της παρ. 1 του άρθρου 17 του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ
199/τ. Α΄) «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με
αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», όπως
συμπληρώθηκε με την περίπτωση α) της παραγράφου
5 του άρθρου 56 του Ν. 3966/2011.
8. Του άρθρου 18 του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ. Α΄),
όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση β) της πα−
ραγράφου 5 του άρθρου 56 του Ν. 3966/2011.
9. Των περιπτώσεων α), β) και γ) της παραγράφου 4,
των περιπτώσεων α), β) και γ) της παραγράφου 5 και
των περιπτώσεων α) έως γ) της παραγράφου 10 του
άρθρου 3 του Ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις».
10. Της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του Ν. 3699/2008.
11. Του άρθρου 6 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/τ. Α΄) και
της αριθμ. Φ 80000/οικ. 30002/1896/14−12−2011 υπουργι−
κής απόφασης «Ισχύς αποφάσεων προσδιορισμού πο−
σοστών αναπηρίας εκδοθεισών πριν την ημερομηνία
έναρξης λειτουργίας του ΚΕΠΑ».
12. Των αριθμ. 32/2011 και 458/2011 γνωμοδοτήσεων του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Τμήμα Γ΄.
13. Του άρθρου 13 του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1/τ. Α΄) «Σύν−
θεση συγκρότηση και λειτουργία συμβουλίων πρωτο−
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής
αγωγής, αρμοδιότητες αυτών κ.λπ.».
14. Την αριθμ. 94654/ΣΤ5/19−6−2014 (ΦΕΚ 1618 τ. Β΄/
19.6.2014) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Παιδείας και θρησκευμάτων «Καθορισμός
αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και θρη−
σκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνστα−
ντίνο Κουκουδήμο».
15. Της παραγράφου 4, του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003
(ΦΕΚ 141 τ. Α΄) «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημό−
σιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις».
16. Την αριθμ. 127947/Γ6/28−08−2014 (ΦΕΚ 2311/τ. Β΄/2014)
υπουργική απόφαση.
17. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της απόφασης αυτής δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Διατηρούνται τα άρθρα 1 έως 4 και τα άρθρα 6 έως και
10 και τροποποιούμε το πρώτο (1ο) εδάφιο του άρθρου 5
της αριθμ. 127947/Γ6/08−08−2014 (ΦΕΚ 2311/τ. Β΄/28.8.2014)
υπουργικής απόφασης, ενώ διατηρούμε το 2° εδάφιο ως
είχε και αναλυτικότερα:
«Οι πίνακες που καταρτίζονται από τις Περιφερεια−
κές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, αναρτώνται υποχρεωτικά
στο διαδίκτυο, στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στα ΚΕΔΔΥ. Για
την υποβολή από τους υποψηφίους τυχόν ενστάσεων
ορίζεται προθεσμία δύο(2) εργάσιμων ημερών, από την
ανάρτηση των πινάκων.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται στις Περιφερειακές Δι−
ευθύνσεις Εκπαίδευσης και εξετάζονται από τα οικεία
Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Μετά την εξέταση των ενστάσεων από τα
Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π., καταρτίζονται οριστικοί πίνακες, οι οποίοι
κυρώνονται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευ−
σης και ισχύουν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους».

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 18 Σεπτεμβρίου 2014
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. Φ.2.ΓΒ/147675/Δ5
(3)
Χορήγηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης − Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου με
ΜΦΠΑΔ.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244/τ. Α΄/
1−09−1977).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρ−
θρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ. Α΄/12−10−2012)
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής ... 2013−2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις
διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/τ. Α΄/
25−01−2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις ... και άλλες επεί−
γουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από τις
διατάξεις του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ
107/τ. Α΄/9−05−2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής ... και
4127/2013» και του άρθρου 33 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ. Α΄/
17−09−2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαί−
δευσης και λοιπές διατάξεις» και της παρ. 3 του άρ−
θρου έκτου του Ν. 4218/2013 (Α΄ 268) «Κύρωση της Πρά−
ξης Νομοθετικού Περιεχομένου..και άλλες διατάξεις»,
του άρθρου 11 του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/τ. Α΄/10.1.2014)
«Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παρα−
στάσεων... και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 48 του
Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ. Α΄/15−05−2014) «Άσκηση εμπορι−
κών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».
3. Την αριθμ. 10135/18−11−2012 υπουργική απόφαση «Κα−
θορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για
παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά
την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012» (ΦΕΚ
3057/τ. Β΄/3057/18−10−2012), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με την αριθμ. 34566/ΙΑ/12−03−2013 κοινή υπουργι−
κή απόφαση (ΦΕΚ 756/Β΄/3−04−2013).
4. Την αριθμ. 151678/ΙΑ/3−12−2012 υπουργική απόφαση
«Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών ... ΝΠΔΔ»
(ΦΕΚ 3324/τ. Β΄/12−12−2012).
5. Την αριθμ. 27289/25−08−2014 απόφαση άδειας ίδρυ−
σης και λειτουργίας ΜΦΠΑΔ του Δήμου Ηλιούπολης.
6. Την από 16−07−2014 αίτηση της νομίμου εκπροσώπου
της εταιρείας με την οποία δηλώνεται και ο αριθμός
των νηπίων.
7. Την αριθμ. ΔΑ/49102/31−08−2014 απόφαση διατύπω−
σης γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ.
8. Το άρθρο 2 της αριθμ. 94654/ΣΤ5/19−06−2014 από−
φασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδεί−
ας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων... στον
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Αλέξανδρο
Δερμεντζόπουλο» (Β΄ 1618), αποφασίζουμε:
Από το σχολικό έτος 2014−2015, χορηγούμε στην
εταιρεία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΝΙΔΗΣ IKE»,
άδεια ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης−
Νηπιαγωγείου, συστεγαζόμενου στη ΜΦΠΑΔ «ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ
ΜΠΙΛΛΥ» για μία (1) αίθουσα διδασκαλίας δυναμικότητας
είκοσι οκτώ (28) νηπίων.
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Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
του Νηπιαγωγείου είναι «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ − ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΠΙΛΛΥ».
Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην οδό Θησέως
11 του Δήμου Ηλιούπολης, με νόμιμο εκπρόσωπο τον
Πενίδη Ηλία− Παναγιώτη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 17 Σεπτεμβρίου 2014
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. Φ.2.ΓΒ/ 147672/Δ5
(4)
Χορήγηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης − Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου με
ΜΦΠΑΔ.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244/τ. Α΄/
1−09−1977).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρ−
θρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ. Α΄/12−10−2012)
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής ... 2013−2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις
διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/τ. Α΄/
25−01−2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις ... και άλλες επεί−
γουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από τις
διατάξεις του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ
107/τ. Α΄/9−05−2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής ... και
4127/2013» και του άρθρου 33 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ. Α΄/
17−09−2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαί−
δευσης και λοιπές διατάξεις» και της παρ. 3 του άρ−
θρου έκτου του Ν. 4218/2013 (Α΄ 268) «Κύρωση της Πρά−
ξης Νομοθετικού Περιεχομένου..και άλλες διατάξεις»,
του άρθρου 11 του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ δ/τ. Α΄/10.1.2014)
«Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παρα−
στάσεων... και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 48 του
Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ. Α΄/15−05−2014) «Άσκηση εμπορι−
κών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».
3. Την αριθμ. 10135/18−11−2012 υπουργική απόφαση «Κα−
θορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για
παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά
την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012» (ΦΕΚ
3057/τ. Β΄/3057/18−10−2012), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με την αριθμ. 34566/ΙΑ/12−03−2013 κοινή υπουργι−
κή απόφαση (ΦΕΚ 756/Β΄/3−04−2013).
4. Την αριθμ. 151678/ΙΑ/3−12−2012 υπουργική απόφαση
«Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών ... ΝΠΔΔ»
(ΦΕΚ 3324/τ. Β΄/12−12−2012).
5. Την αριθμ. 2118/16−07−2012 απόφαση άδειας ίδρυσης
ΜΦΠΑΔ του Δήμου Παλλήνης.
6. Την από 29−04−2014 αίτηση του νομίμου εκπροσώ−
που της εταιρείας με την οποία δηλώνεται και ο αριθμός
των αιθουσών και νηπίων.
7. Την αριθμ. ΔΑ/27261/10−07−2014 απόφαση διατύπω−
σης γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ.
8. Το άρθρο 2 της αριθμ. 94654/ΣΤ5/19−06−2014 από−
φασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδεί−
ας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων... στον
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Αλέξανδρο
Δερμεντζόπουλο» (Β΄ 1618), αποφασίζουμε:
Από το σχολικό έτος 2014−2015, χορηγούμε στην εται−
ρεία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΣΛΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΥ−
ΣΑΝΘΑΚΗΣ ΟΕ», άδεια ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ−
μιας Εκπαίδευσης − Νηπιαγωγείου, συστεγαζόμενου με
ΜΦΠΑΔ ιδιοκτησίας της, για μία (1) αίθουσα διδασκαλίας
δυναμικότητας είκοσι οκτώ (28) νηπίων.
Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
του Νηπιαγωγείου είναι «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ−ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΟΥ ΓΕΛΑΕΙ».
Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην οδό Θησέως 55
στη Βάρκιζα του Δήμου Βάρης − Βούλας − Βουλιαγμένης
, με νόμιμο εκπρόσωπο τον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΣΟΥΣΛΟΥΣ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 17 Σεπτεμβρίου 2014
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. Φ.2.ΓΒ/147669/Δ5
(5)
Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμι−
ας Εκπαίδευσης − Νηπιαγωγείου.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244
τ Α΄).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου
πρώτου 35 του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ. Α΄/12−10−2012)
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής ... 2013−2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις
διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/τ. Α΄/
25−01−2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις ... και άλλες επεί−
γουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από τις
διατάξεις του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ
107/τ. Α΄/9−5−2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής ... και
4127/2013», του άρθρου 33 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ. Α΄/
17−9−2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαί−
δευσης και λοιπές διατάξεις», της παρ. 3 του άρθρου
έκτου του Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ. Α΄/10−12−2013) «Κύρω−
ση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου...και άλλες δι−
ατάξεις» και του άρθρου 11 του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/τ. Α΄/
10−01−2014) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου
παραστάσεων... και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 48
του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ. Α΄/15.5.2014) «Άσκηση εμπο−
ρικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».
3. Την αριθμ. 10135/ΙΑ/18−11−2012 υπουργική απόφαση
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών
για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
κατά την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012»
(Β΄ 3057), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 34566/
ΙΑ/12−03−2013 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 756 τ Α΄).
4. Την αριθμ. 151678/ΙΑ/3−12−2012 υπουργική απόφαση
«Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών .. ΝΠΔΔ»
(Β΄ 3324).
5. Την αριθμ. Φ.2.ΓΑ/144771/Δ5/08−10−2013 υπουργική
απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρω−
τοβάθμιας Εκπαίδευσης − Νηπιαγωγείου στην εταιρεία
«ΛΥΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ − ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ O.E.».

6. Τις αριθμ. 123364/Δ5/01−08−2014 και 140637/Δ5/
5.9.2014 αιτήσεις των ενδιαφερομένων.
7. Την αριθμ. ΔΑ/50111/28−08−2014 απόφαση διατύπω−
σης γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ.
8. Το άρθρο 2 της αριθμ. 946574/ΣΤ5/19−06−2014 από−
φασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων... στον
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Αλέξανδρο
Δερμεντζόπουλο» (ΦΕΚ 1618 τ. Β΄), αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την αριθμ. Φ.2.ΓΑ/144771/Δ5/08−10−2013
(ΦΕΚ 336/Β΄/13−02−2014) άδεια ίδρυσης Ιδιωτικού Νηπι−
αγωγείου ως προς τη διεύθυνση λειτουργίας και τον
αριθμό των νηπίων, ως ακολούθως:
Από το σχολικό έτος 2014−2015, χορηγούμε στην εται−
ρεία «ΛΥΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ − ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
O.E.» άδεια ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαί−
δευσης − Νηπιαγωγείου, για δύο αίθουσες διδασκαλίας
δυναμικότητας είκοσι οκτώ (28) και δεκατεσσάρων (14)
νηπίων αντίστοιχα.
Ο διακριτικός τίτλος ίδρυσης και λειτουργίας του
Νηπιαγωγείου είναι «Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο − ΛΥΚΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ − ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ O.E.».
Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην οδό Αγίας
Παρασκευής 13 στο Δήμο Βύρωνα Αττικής, με νόμιμο
εκπρόσωπο στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
τον Μαρκάκη Εμμανουήλ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 17 Σεπτεμβρίου 2014
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 6575
(6)
Καθορισμός παγίου κατ’ αποκοπή χορηγήματος καθα−
ριότητας ΚΑΕ 1232, για το Μουσείο Βυζαντινού Πο−
λιτισμού, το κτίριο Διοίκησης και το Λευκό Πύργο.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη :
1. Το Π.Δ. 191/2003 (146/Α΄/13−6−2003 ΦΕΚ) «Οργανισμός
Υπουργείου Πολιτισμού».
2. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α΄/10−7−2007) «Κανονισμός
Προμηθειών Δημοσίου».
3. Το Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγ−
χου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 247/Α΄/27−11−1995) όπως τροποποιήθηκε με το
Ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη»
(ΦΕΚ 141/Α΄/17−8−2010) και τον Ν. 4038/2012 «Επείγουσες
ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθε−
σμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 20012−2015
(ΦΕΚ 14/Α΄/2−2−2012)και ισχύει.
4. Το Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα
και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/τ. Α΄/1.2.1995).
5. Το άρθρο 7 παρ. 15 του Ν. 2557/1997 (271/Α΄/24−12−1997
ΦΕΚ) «Συγκρότηση του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού
ως Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού.
6. Την αριθμ. ΥΠ.ΠΟ./ΤΝΟΣ/50304/1999 κοινή υπουργική
απόφαση (2018/Β΄/17−11−1999) σχετικά με τη συγκρότηση
του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού ως Ειδική Περι−
φερειακή Υπηρεσία του ΥΠ.ΠΟ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
7. Την αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/30044/22−03−2011
(ΦΕΚ 566/Β΄/11−04−2011) «Ορισμός δευτερευόντων διατα−
κτών για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος πιστώ−
σεων οι οποίες τίθενται στη διάθεση τους κατ’ εντολή
του κύριου διατάκτη».
8. Την αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΕΟΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/20−01−2004
(ΦΕΚ 180/τ. Β΄/30−01−2004) για τη «Μεταβίβαση αρμοδιο−
τήτων του Υπουργείου Πολιτισμού στις Περιφερειακές
και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες αρμοδιότητας της
Γενικής Δ/νσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρο−
νομιάς και της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μου−
σείων και Τεχνικών Έργων του ΥΠΠΟ».
9. Την αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Α4/ΠΜΥ/10320/2−2−2012
απόφασης μετάθεσης της Προϊσταμένης Αγαθονίκης
Τσιλιπάκου στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού.
10. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄/112/13−7−2010) «Ενίσχυση της
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι−
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια"
και άλλες διατάξεις».
11. Το Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από
τους Διατάκτες» (ΦΕΚ/Α΄/194/22−11−2011 και ΦΕΚ/Α΄/209/
10.12.2010).
12. Το Π.Δ 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α΄/25−6−2013) «Ίδρυση του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».
13. Το Π.Δ. 89/2014 (134/Α΄/10−6−2014 ΦΕΚ) «Διορισμό
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
14. Την αριθμ. οικ./74611/45592/21−03−2014 (ΑΔΑ:ΒΙΞ9Γ−
Α61) απόφαση έγκρισης του Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος έτους 2014 και την αριθμ. οικ.:205932/121022/
06−08−2014 (ΑΔΑ : Ψ226Γ−ΝΔΘ/06−08−2014 ) έγκριση τρο−
ποποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος έτους
2014, του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού, με τον προ−
ϋπολογισμό των έργων που πρόκειται να εκτελεστούν
από την Υπηρεσία μας.
15. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΟΙΚΟΝ./Α/216284/24817/ 23369/
12962/25−08−2014 μεταβίβαση πίστωσης και το αριθμ. 7268
επιτροπικό ένταλμα, προκειμένου το Μουσείο Βυζαντινού
Πολιτισμού να αντιμετωπίσει επείγουσες δαπάνες.
16. Την αριθμ. 6384/11−09−2014 απόφαση ανάληψης υπο−
χρέωσης της Υπηρεσίας μας (ΑΔΑ: 756ΝΓ−225) για τη
δέσμευση πίστωσης στον ΚΑΕ 1232 που καταχωρήθηκε
με α/α 79128/15−09−2014 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντο−
λών Πληρωμής της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου
στο νομό Θεσσαλονίκης, με σκοπό την κάλυψη δαπάνης
καθαριότητας που εκδόθηκε σε συνέχεια του ανωτέρω
επιτροπικού εντάλματος.
17. Το άρθρο 2 της αριθμ. 2/5091/0026/25.05.2012 (ΦΕΚ
1741/Β΄/25.05.2012) απόφασης Υπ. Οικονομικών «Περί
καθορισμού διαδικασίας και δικαιολογητικών για την
πληρωμή δαπανών πάγιων κατ’ αποκοπή χορηγημάτων
και μισθωμάτων κτιρίων δημοσίων υπηρεσιών» (Β΄ 285).
18. Την ανάγκη αντιμετώπισης σχετικών δαπανών του
Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε την πάγια επιχορήγηση για καθαριότητα,
για το χρονικό διάστημα έως 31−12−2014, του Μουσείου
Βυζαντινού Πολιτισμού, σε: έξι χιλιάδες εκατόν πενήντα
ευρώ (6.150,00 €) (μηνιαίο ποσό 3.075,00 €) συμπεριλαμ−
βανομένου και του ΦΠΑ 23%.
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του
Τακτικού Προϋπολογισμού, ειδικού φορέα 21/110 ΚΑΕ
1232 − Κατ' αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα, του
Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού.
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Η παραπάνω πίστωση θα εισπράττεται τμηματικά
από την Προϊσταμένη, μέσω χρηματικού εντάλματος,
για την πληρωμή δαπανών καθαρισμού των χώρων του
Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού, του κτιρίου Διοίκησης
και του Λευκού Πύργου.
Μετά τη λήξη του τρέχοντος έτους η Προϊσταμένη
της ανωτέρω Υπηρεσίας, ως υπεύθυνη διαχειριστής της
πίστωσης αυτής υποχρεούται να αποδώσει λογαριασμό
σωστής διαχείρισης της, υποβάλλοντας πλήρη δικαιο−
λογητικά στην Υπηρεσία της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 17 Σεπτεμβρίου 2014
Η Προϊσταμένη
ΑΓΑΘΟΝΙΚΗ ΤΣΙΛΙΠΑΚΟΥ
F
Αριθμ. 3122.1/4800/01
(7)
Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή Υποκατα−
στήματος της Εταιρείας «NAUTICAL CARRIERS
INCORPORATED», που εδρεύει στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
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) «Περί Ίδρυσης
και μετονομασίας Υπουργείων, μεταφοράς και κατάρ−
γησης υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 5 όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Π.Δ. 94/2012 (ΦΕΚ
149/Α΄/17−7−2012) «Περί τροποποίησης του 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. 119/2013 (ΦΕΚ 153 Α΄/25−06−2013) «Περί Διο−
ρισμού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
ια. της αριθμ. 3122.18/03/13/11−12−2013 (ΦΕΚ 3263 Β΄) κοι−
νής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών − Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας − Ναυτιλίας και Αιγαίου και των
αριθμ. 1246.3/5/94/1−12−1994 (ΦΕΚ 919 Β΄) και 1246.3/6/94/
1−12−1994 (ΦΕΚ 919 Β΄) κοινών αποφάσεων των Υπουργών
Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας,
ιβ. της αριθμ. 5111.01/45/2012/26−07−2012 κοινής από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ναυτιλίας
και Αιγαίου «Περί διορισμού Γενικού Γραμματέα του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (ΦΕΚ 353 ΥΟΔΔ).
2. Το αριθμ. 5805984/20−8−2014 παράβολο ΔΟΥ Γ΄ ΠΕΙ−
ΡΑΙΑ.
3. Την από 26 Αυγούστου 2014 αίτηση της εταιρείας
«NAUTICAL CARRIERS INCORPORATED», αποφασίζουμε:
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 1.

1. Εγκρίνουμε την εγκατάσταση στην Ελλάδα γρα−
φείου ή υποκαταστήματος της εταιρείας «NAUTICAL
CARRIERS INCORPORATED», που εδρεύει στα νησιά
ΜΑΡΣΑΛ και την υπαγωγή της στις διατάξεις του άρ−
θρου 25 του Ν. 27/1975 όπως αντικαταστάθηκε με το άρ−
θρο 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 κατα−
στατικό 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
προαναφερόμενες δραστηριότητες.
2. Ειδικότερα επιτρέπεται από το γραφείο ή υποκα−
τάστημα της εταιρείας να γίνονται στην Ελλάδα οι
παρακάτω 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
επιχειρήσεων 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 πλη−
ρώματα 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
εξόδων 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) Τη 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.λ.π. που τους έχουν
επιβληθεί.
(5) Τη 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 διοριζομέ−
νων πρακτόρων και τον έλεγχο των σχετικών λογαρια−
σμών τους που αποστέλλονται.

(7) Τις απαιτήσεις και υποχρεώσεις των παραπάνω
πλοίων από οποιαδήποτε συμβατική ή εξωσυμβατική
αιτία όπως π.χ αβαρίες συγκρούσεις, επιθαλάσσιες αρω−
γές κ.λπ. και την ενέργεια κάθε άλλης πράξης στην
Ελλάδα ή στο Εξωτερικό σχετικής με την διαχείριση
και εκμετάλλευση πλοίων. Εξαιρούνται απαιτήσεις και
υποχρεώσεις που αφορούν μεταφορές μεταξύ Ελληνι−
κών λιμανιών.
(8) Τη σύναψη συμβάσεων για την προμήθεια καυσίμων
και λιπαντικών για τα παραπάνω πλοία, καθώς επίσης
και συμβάσεων που αφορούν την προμήθεια ανταλλα−
κτικών και εφοδίων καταστρώματος μηχανοστασίου
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
Υποκατάστημα, ο έλεγχος των λογαριασμών τους, η
διενέργεια εισπράξεων και πληρωμών για λογαριασμό
τούτων καθώς και η τήρηση λογαριασμών στις Τρά−
πεζες της Ελλάδος 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 Ισολογισμών και λογαριασμό απο−
τελεσμάτων 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
αυτές όπως π.χ η εκκαθάριση και είσπραξη ναύλων,
μισθωμάτων, σταλιών και επισταλιών, αποζημιώσεων
και η καταβολή αποζημιώσεων σχετικά με τις συμβά−
σεις 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
διαμεσολάβηση για τη σύναψη συμβάσεων χρηματοδό−
τησης των παραπάνω ναυπηγήσεων ή αγοραπωλησιών.
ζ. Η μεσιτεία για τη ναύλωση πλοίων που αναφέρονται
στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε
θέματος σχετικά με την εργασία αυτή.
3. Απαγορεύεται στο Γραφείο ή Υποκατάστημα που θα
εγκατασταθεί να πρακτορεύει πλοία σε Ελληνικά λιμά−
νια καθώς και να αναπτύξει κάθε άλλη δραστηριότητα
που δεν αναφέρεται στην απόφαση αυτή.
Άρθρο 2
1. Η εταιρεία «NAUTICAL CARRIERS INCORPORATED»,
που εδρεύει στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ είναι υποχρεωμένη
μέσα σε δύο μήνες από την δημοσίευση της απόφα−

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
σης αυτής να καταθέσει στο Υπουργείο Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερι−
κού) Τραπεζική εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης
Τράπεζας του εσωτερικού ή εξωτερικού ποσού δολα−
ρίων ΗΠΑ 10.000.
Η εγγυητική αυτή επιστολή θα καταπίπτει υπέρ του
Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με την διαδικασία του
άρθρου 4 του Α.Ν. 378/68 σε περίπτωση παράβασης
των διατάξεων του Α.Ν. 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 Αιγαίου (Διεύθυνση Ναυτιλια−
κής Πολιτικής και Ανάπτυξης), Ανάπτυξης και Ανταγω−
νιστικότητας (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και
Οικονομικών (Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος).
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 ξένου
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
Ναυτιλίας και Αιγαίου (Διεύθυνση Ναυτιλιακής Πολιτι−
κής και Ανάπτυξης), Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
(Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και Οικονομικών
(Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος) των ακολούθων
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. 1599/1986 με την οποία
ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας θα βεβαιώνει:
ι) 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,
ιι) 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,
ιιι) 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
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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 Αιγαίου (Διεύθυνση
Ναυτιλιακής Πολιτικής και Ανάπτυξης), Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού)
και Οικονομικών (Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος)
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 με κοινοποίηση
και στα Υπουργεία Ναυτιλίας και Αιγαίου (Διεύθυνση
Ναυτιλιακής Πολιτικής και Ανάπτυξης), Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερι−
κού) και στα κατά τόπο τμήματα Αλλοδαπών του Υπουρ−
γείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κάθε
μεταβολή σχετικά με την πρόσληψη, απόλυση, διεύθυν−
ση κατοικίας του προσωπικού αυτού εντός 10ημέρου
από της συντελέσεώς της.
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.
Άρθρο 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 Αιγαίου (Διεύθυνση Ναυτιλια−
κής Πολιτικής και Ανάπτυξης), Ανάπτυξης και Ανταγωνι−
στικότητας (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και Οι−
κονομικών (Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος) μέσα
στην παραπάνω τρίμηνη προθεσμία την εγκατάσταση
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 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, 17 Σεπτεμβρίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθμ. 3122.1/3325/19/23641
(8)
Ανάκληση της αριθμ. 1241.3325/23641/2−4−1999 κοινής
υπουργικής απόφασης, περί εγκατάστασης στην
Ελλάδα γραφείου της εταιρείας «MERCADISLE
PETROBULK SHIPPING S.A OF LIBERIA», με έδρα
στη ΛΙΒΕΡΙΑ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
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) «Περί Ίδρυσης
και μετονομασίας Υπουργείων, μεταφοράς και κατάρ−
γησης υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 5 όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Π.Δ. 94/2012 (ΦΕΚ
149/Α΄/17−7−2012) «Περί τροποποίησης του 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. 119/2013 (ΦΕΚ 153 Α΄/25−06−2013) «Περί Διο−
ρισμού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
ια. της αριθμ. 3122.18/03/13/11−12−2013 (ΦΕΚ 3263 Β΄)
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών − Ανά−
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας − Ναυτιλίας και Αιγαί−
ου και των αριθμ. 1246.3/5/94/1−12−1994 (ΦΕΚ 919 Β΄) και
1246.3/6/94/1−12−1994 (ΦΕΚ 919 Β΄) κοινών αποφάσεων
των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και
Εμπορικής Ναυτιλίας,

ιβ. της αριθμ. 5111.01/45/2012/26−07−2012 κοινής από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ναυτιλίας
και Αιγαίου «Περί διορισμού Γενικού Γραμματέα του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (ΦΕΚ 353 ΥΟΔΔ),
ιγ. της αριθμ. 1241.3325/23641/2−4−1999 κοινής υπουρ−
γικής απόφασης (ΦΕΚ 64/ΤΑΠΣ/22−4−1999).
2. Την αριθμ. 18614/3199/23641/16−4−2014 απόφαση του
Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
3. Το αριθμ. 41770/5105/23641/22−8−2014 έγγραφο του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, από το
οποίο προκύπτει ότι η εταιρεία δεν κατέθεσε νέα εγγυ−
ητική επιστολή που προβλέπεται στο αρθ. 2 παρ. 1 της
αριθμ. 1241.3325/23641/2−4−1999 (ΦΕΚ 64/ΤΑΠΣ/22.4.1999)
κοινής υπουργικής απόφασης.
4. Την αριθμ. 147/1981 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμ−
βουλίου του Κράτους, αποφασίζουμε:
1. Ανακαλούμε την αριθμ. 1241.3325/23641/2−4−1999 (ΦΕΚ
64/ΤΑΠΣ/22−4−1999) κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνι−
κής Οικονομίας και Εμπορικής Ναυτιλίας 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
«MERCADISLE PETROBULK SHIPPING S.A. OF LIBERIA»,
με έδρα στη ΛΙΒΕΡΙΑ διότι η εταιρεία δεν κατέθεσε
νέα εγγυητική επιστολή Τράπεζας στο Υπουργείο Ανά−
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Διεύθυνση Κεφαλαίων
Εξωτερικού) σε αντικατάσταση της καταπεσούσης υπέρ
του Δημοσίου.
2. Οι φορολογικές απαλλαγές που προβλέπονται στο
άρθρο 25 του Ν. 27/1975, όπως ισχύει, βάσει του οποίου
εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα γραφείο της εταιρείας
«MERCADISLE PETROBULK SHIPPING S.A. OF LIBERIA»,
αίρονται από την ημερομηνία τέλεσης της ανωτέρω
παράβασης ήτοι από την 06−06−2014.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 17 Σεπτεμβρίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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