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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
13 Αυγούστου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 129875 ΕΞ2020/
13.11.2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών
Ομάδων Εργασίας στο Υπουργείο Οικονομικών
για την εκτέλεση προπαρασκευαστικών εργασιών κατά τη διαδικασία νομοθετικής κωδικοποίησης της φορολογικής νομοθεσίας» (Β’ 5131)
(ΑΔΑ:6ΟΩΒΗ-3ΛΧ).

2

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 52425/Ζ1/
4-4-2019 απόφασης του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός κριτηρίων συνάφειας διδακτορικών και μεταπτυχιακών
τίτλων σπουδών με τα αντικείμενα της Ειδικής
Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής
Ψυχολογίας» υπουργικής απόφασης (Β’ 1152).

3

Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή υποκαταστήματος της εταιρείας «TARGEL SHIPPING LTD»
που εδρεύει στη Κύπρο.

4

Διαπίστωση της παύσης ισχύος της άδειας
που χορηγήθηκε με την υπ’ αρ. 2212.2-1/4679/
73937/2020/04-11-2020 υπουργική απόφαση,
σχετικά με την εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή υποκαταστήματος της εταιρείας «BRANEL
INTERNATIONAL LIMITED» με έδρα στα νησιά
Μάρσαλ.

5

Αυτοδίκαιη κατάταξη ΤΕ Μουσικού του Ν.Π.Δ.Δ.
Δήμου Δοξάτου στην ειδική κατηγορία ΤΕ Αρχιμουσικών.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
6

Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία 83753/
Ζ1/12/07/2021 κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Αρ. Φύλλου 3777

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 92282 ΕΞ 2021
(1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 129875 ΕΞ2020/
13.11.2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών
Ομάδων Εργασίας στο Υπουργείο Οικονομικών
για την εκτέλεση προπαρασκευαστικών εργασιών κατά τη διαδικασία νομοθετικής κωδικοποίησης της φορολογικής νομοθεσίας» (Β’ 5131)
(ΑΔΑ:6ΟΩΒΗ-3ΛΧ).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις:
α) του άρθρου 34 του ν. 1914/1990 «Εκσυγχρονισμός
και ανάπτυξη του δημόσιου τομέα και της κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α’ 178),
όπως αποσαφηνίστηκε με την παρ. 1 του άρθρου 13 του
ν. 2346/1995 (Α’ 220),
β) των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
(Α’ 45),
γ) των άρθρων 65-67 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό
Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής
δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
δ) του άρθρου 76 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της
οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (ενσωμάτωση στο Ελληνικό
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις»
(Α’ 184),
ε) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005 Α’ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 (Α’ 133),
στ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
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2. Την υπό στοιχεία 129875 ΕΞ2020/13.11.2021 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση και
ορισμός μελών Ομάδων Εργασίας στο Υπουργείο Οικονομικών για την εκτέλεση προπαρασκευαστικών εργασιών
κατά τη διαδικασία νομοθετικής κωδικοποίησης της φορολογικής νομοθεσίας»(Β’ 5131)(ΑΔΑ:6ΟΩΒΗ-3ΛΧ),όπως
τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 30609 ΕΞ 2021/12.3.2021 (Β’ 1132) (ΩΓΖ5Η- ΤΚΡ) και 81501 ΕΞ 2021/5.7.2021
(Β’ 2989) (ΨΔΡΒΗ-ΡΟ1) όμοιες.
3. Την υπό στοιχεία 82473 εξ 2021/7.7.2021 εισήγηση του αναπληρωτή Προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου Οικονομικών με την οποία βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών για το
τρέχον οικονομικό έτος και για τα έτη του εγκεκριμένου ΜΠΔΣ.
4. Το από 30.6.2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Συντονίστριας της Ομάδας Εργασίας για την Είσπραξη
Δημοσίων Εσόδων με το οποίο ζητείται τετράμηνη παράταση του χρόνου παράδοσης του έργου της Ομάδας για
την είσπραξη των Δημοσίων Εσόδων για τους λόγους που εκτίθενται αναλυτικά σε αυτό.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 129875 ΕΞ2020/13.11.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Σύσταση,
συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδων Εργασίας στο Υπουργείο Οικονομικών για την εκτέλεση προπαρασκευαστικών εργασιών κατά τη διαδικασία νομοθετικής κωδικοποίησης της φορολογικής νομοθεσίας» (Β’ 5131), όπως
τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 30609 ΕΞ 2021/12.3.2021 (Β’ 1132) και 81501 ΕΞ 2021/5.7.2021 (Β’ 2989) όμοιες,
ως εξής:
Παρατείνουμε το χρόνο παράδοσης του έργου της Ομάδας Εργασίας για την είσπραξη των Δημοσίων Εσόδων
και στον πίνακα της παρ. Ε. του διατακτικού της εν θέματι απόφασης τροποποιούμε το χρονοδιάγραμμα εργασιών
της εν λόγω Ομάδας Εργασίας (περ. α), ως εξής:

α)

Είσπραξη δημοσίων εσόδων: διατάξεις ν.δ.
356/1974, Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
2021

Ως εκ τούτου, ο πίνακας της παρ. Ε. του διατακτικού της τροποποιούμενης απόφασης διαμορφώνεται ως εξής:
«ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
α)

Είσπραξη δημοσίων εσόδων: διατάξεις ν.δ. 356/1974,
Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

β)

Έμμεση φορολογία και φόροι συναλλαγών:
(α) διατάξεις Κώδικα ΦΠΑ κυρίως ν. 2859/2000,
Κώδικας ΦΠΑ, ΦΕΚ Α’ 248 και
(β) διάφορα τέλη και άλλες έμμεσες επιβαρύνσεις
φορολογικού περιεχομένου, όπως φόροι συναλλαγών.

20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021
(α) ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
2021
(β) ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
2021

γ)

Φορολογία περιουσίας: διατάξεις Ενιαίου Φόρου
Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) και διατάξεις Φορολογίας
Κεφαλαίου, Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών
και Τυχερών Παιγνίων: ν. 2961/2001 «Κύρωση του
Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών,
Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά
Παίγνια» (ΦΕΚ Α’ 266) και διάσπαρτες άλλες διατάξεις.

δ)

Φορολογικές διαδικασίες: ν. 4174/2013, Κώδικας
Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ).

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021

ε)

Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021»

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Αθήνα, 26 Ιουλίου 2021
Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2021 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Τεύχος B’ 3777/13.08.2021
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Αριθμ. 89938/Ζ1
(2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 52425/Ζ1/
4-4-2019 απόφασης του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός κριτηρίων συνάφειας διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με τα αντικείμενα της
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της
Σχολικής Ψυχολογίας» (Β’ 1152).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4589/2019
«Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» (Α’ 13).
2. Την παρ. 5 του άρθρου 54 του ν. 4589/2019 «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας,
Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» (Α’ 13), όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 του ν. 4653/2020 «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ειδικοί Λογαριασμοί
Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες
διατάξεις» (Α’ 12).
3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(Α’ 143).
4. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).
5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους. - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
7. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123)
8. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
9. Την υπό στοιχεία 169/Υ1/8-1-2021 κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο Συρίγο» (Β’ 33).
10. Την υπό στοιχεία 24267/Ζ1/15-2-2019 απόφαση
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
«Συγκρότηση και ορισμός μελών ειδικής επιστημονικής
επιτροπής της παρ. β του άρθρου 65 του ν. 4589/2019
(Α’ 13)» (Β’ 774), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 42802/Ζ1/03-04-2020 (Β’ 1451) όμοια απόφαση.
11. Την υπό στοιχεία 52425/Ζ1/4-4-2019 απόφαση
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
«Καθορισμός κριτηρίων συνάφειας διδακτορικών και
μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με τα αντικείμενα της
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Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής
Ψυχολογίας» (Β’ 1152).
12. Το υπ’ αρ. 24/24-6-2021 πρακτικό της συνεδρίασης
της Επιτροπής της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 65 του
ν. 4589/2019 (Α’ 13).
13. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/459/84240/Β1/13-7-2021
εισήγηση της ΓΔΟΥ του ΥΠΑΙΘ, από την οποία προκύπτει
ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠΑΙΘ, δεδομένου ότι με αυτήν τροποποιούνται τα κριτήρια συνάφειας διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών,
με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
(Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 52425/Ζ1/4-4-2019
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός κριτηρίων συνάφειας διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της
Σχολικής Ψυχολογίας» (Β’ 1152), ως ακολούθως:
1. Η περ. α της παρ. 1 του άρθρου 2 αντικαθίσταται
ως εξής:
«α) Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών να έχει αποκτηθεί από Παιδαγωγικό Τμήμα ή Τμήμα Ανθρωπιστικών
σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή
από άλλα Τμήματα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής και να έχει εκπαιδευτική
ή παιδαγωγική εφαρμογή στην Ε.Α.Ε. Στην περίπτωση
τίτλου προερχόμενου από εκπαιδευτικά ιδρύματα της
αλλοδαπής, ο μεταπτυχιακός τίτλος πρέπει να έχει αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας από τον Διεπιστημονικό
Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ή αναγνώριση επαγγελματικής
ισοδυναμίας συναφούς αντικειμένου με εκπαιδευτικό
κλάδο».
2. Η περ. α της παρ. 2 του άρθρου 2 αντικαθίσταται
ως εξής:
«α) Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών να έχει αποκτηθεί από Τμήμα Ψυχολογίας ή από Τμήμα που προσφέρει
βασικές σπουδές Ψυχολογίας, Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης ή από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής
και να έχει εφαρμογή στην εκπαίδευση. Στην περίπτωση
τίτλου προερχόμενου από εκπαιδευτικά ιδρύματα της
αλλοδαπής ο μεταπτυχιακός τίτλος πρέπει να έχει αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας από τον Διεπιστημονικό
Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ή αναγνώριση επαγγελματικής
ισοδυναμίας συναφούς αντικειμένου με εκπαιδευτικό
κλάδο».
3. Στο δεύτερο εδάφιο της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 2, διαγράφεται η λέξη «Ειδικότερα».
4. Στο τρίτο εδάφιο της περ. γ των παρ. 1 και 2 του
άρθρου 2, η φράση «Ειδικότερα, τα μαθήματα αυτά
εμπίπτουν στους ακόλουθους τομείς», αντικαθίσταται
με τη φράση «Ειδικότερα, θα πρέπει να εμπίπτουν στους
ακόλουθους τομείς».
5. Στο πρώτο εδάφιο της περ. ε των παρ. 1 και 2 του
άρθρου 2, η φράση «Η υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση
να αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 20 πιστωτικές μονάδες
ECTS, εκ των οποίων τουλάχιστον το 60% να υλοποιεί-
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ται σε...»,αντικαθίσταται με τη φράση «Η υποχρεωτική
Πρακτική Άσκηση να αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 20 πιστωτικές μονάδες ECTS (500 τουλάχιστον ώρες), εκ των
οποίων τουλάχιστον το 60% (300 τουλάχιστον ώρες) να
υλοποιείται σε...».
Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπό στοιχεία 52425/Ζ1/
4-4-2019 υπουργική απόφαση (Β’ 1152) ως έχει.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 23 Ιουλίου 2021
Ο Υφυπουργός
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ
Ι

Αριθμ. 2212.2-1/5508/53896/2021
(3)
Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή υποκαταστήματος της εταιρείας «TARGEL SHIPPING LTD»
που εδρεύει στη Κύπρο.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του α.ν. 378/1968 (Α’ 82),
β. του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (Α’ 77) και ιδίως την
παρ. 1,
γ. του άρθρου 4 του ν. 2234/1994 (Α’ 142),
δ. του άρθρου 25 του ν. 2515/1997 (Α’ 154)
ε. του άρθρου 34 του ν. 3427/2005 (Α’ 312),
στ. του άρθρου 4 του ν. 3752/2009 (Α’ 40),
ζ. του άρθρου 31 του ν. 4150/2013 (Α’ 102),
η. του Κεφαλαίου Α’, του Πρώτου Μέρους, του ν. 4389/
2016 (Α’ 94),
θ. του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
ι. του άρθρου 59 του ν. 4646/2019 (Α’ 201),
ια. του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α’ 141) και
ειδικότερα το άρθρο 5, όπως αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 1 του π.δ. 94/2012 (Α’ 149) «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 (Α’ 160),
ιβ. του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114),
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ιγ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119), όπως ισχύει,
ιδ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),
ιε. της υπ’ αρ. 3122.18/03/13/11-12-2013 (Β’ 3263)
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Ναυτιλίας και Αιγαίου,
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 2212.2/25747/2020/
04-05-2020 (Β’ 1772) κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής, και των υπ’ αρ. 1246.3/5/94/
1-12-1994 (Β’ 919) και 1246.3/6/94/1-12-1994 (Β’ 919)
κοινών αποφάσεων των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας,
Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας.
2. Το με κωδικό αριθμό 388030255951 0830 0019
e Παράβολο Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
3. Την από 07 Ιουλίου 2021 αίτηση της εταιρείας
«TARGEL SHIPPING LTD», αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Εγκρίνουμε την εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου
ή υποκαταστήματος της εταιρείας «TARGEL SHIPPING
LTD» που εδρεύει στην ΚΥΠΡΟ και την υπαγωγή της στις
διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975, όπως ισχύει με
το σκοπό, όπως εφόσον επιτρέπεται από το καταστατικό
της, απασχολείται αποκλειστικά και μόνο με πράξεις που
προβλέπονται στο άρθρο αυτό, δηλαδή με τη διαχείριση, εκμετάλλευση, ναύλωση, διακανονισμό αβαριών,
μεσιτεία αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων ή ναυλώσεων
πλοίων με ελληνική ή ξένη σημαία πάνω από 500 κόρους ολικής χωρητικότητας, με εξαίρεση τα επιβατηγά
ακτοπλοϊκά πλοία και τα εμπορικά πλοία που εκτελούν
εσωτερικούς πλόες, καθώς και με την αντιπροσώπευση
πλοιοκτητριών εταιρειών ή ναυλωτριών γυμνών πλοίων
(bareboat charterers) ή μισθωτριών εταιρειών πλοίων
υπό χρηματοδοτική μίσθωση (ship lessees), ως και επιχειρήσεων που έχουν σαν αντικείμενο εργασιών τις ίδιες
με τις προαναφερόμενες δραστηριότητες.
2. Ειδικότερα επιτρέπεται από το γραφείο ή υποκατάστημα 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 πληρώματα 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-
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ματα των πιο πάνω πλοίων καθώς και μισθών, αποζημιώσεων κάθε είδους, που οφείλονται σ’ αυτούς ή τις
οικογένειές 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 ατυχήματα ή για ψυχική οδύνη, εξόφληση νοσηλίων, αμοιβών
γιατρών και λοιπών εξόδων νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
(4) Την φορολογία των παραπάνω πλοίων μαζί με την
εξόφληση των σχετικών φόρων και τελών και την αμφισβήτηση με κάθε νόμιμο μέσο της νομιμότητας των
τυχόν φόρων, τελών, προστίμων κ.λπ. που τους έχουν
επιβληθεί.
(5) Την συντήρηση, τις επισκευές, τις μετασκευές, τον
εφοδιασμό, την κλάση των παραπάνω πλοίων, είτε οι
σχετικές συμβάσεις και εργασίες συνάπτονται και εκτελούνται στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό.
(6) Τον διορισμό και την ανάκληση πρακτόρων σε
οποιοδήποτε λιμάνι του κόσμου, την αποστολή εμβασμάτων εξόδων και αμοιβών των παραπάνω διοριζομένων πρακτόρων και τον έλεγχο των σχετικών λογαριασμών τους που αποστέλλονται.
(7) Τις απαιτήσεις και υποχρεώσεις των παραπάνω
πλοίων από οποιαδήποτε συμβατική ή εξωσυμβατική
αιτία, όπως π.χ. αβαρίες συγκρούσεις, επιθαλάσσιες
αρωγές κ.λ.π. 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 Ελληνικών
λιμανιών.
(8) Τη σύναψη συμβάσεων για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τα παραπάνω πλοία, καθώς
επίσης και συμβάσεων που αφορούν την προμήθεια
ανταλλακτικών και εφοδίων καταστρώματος μηχανοστασίου και θαλαμηπόλου.
β. Η επιμέλεια θεμάτων σχετικά με το ΝΑΤ 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 τράπεζες της Ελλάδος ή του εξωτερικού στο όνομά 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 αποτελεσμάτων χρήσης.
δ. Η σύναψη συμβάσεων ναύλωσης, εκμίσθωσης και
γενικά κάθε είδους συμβάσεως που αναφέρονται στην
εκμετάλλευση πλοίων, όπως στο άρθρο 1 της παρούσης, η επιμέλεια κάθε θέματος σχετικού με τις συμβάσεις
αυτές, όπως π.χ. η εκκαθάριση και είσπραξη ναύλων, μισθωμάτων, σταλιών και επισταλιών, αποζημιώσεων και
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η καταβολή αποζημιώσεων σχετικά με τις συμβάσεις
αυτές.
ε. Η επιμέλεια θεμάτων σχετικά με την ασφάλιση
των πλοίων που διαχειρίζονται ή εκμεταλλεύονται σε
ασφαλιστές ή ασφαλιστικές εταιρείες, η πληρωμή των
σχετικών ασφαλίστρων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό
καθώς επίσης και η εγγραφή και διατήρηση των πλοίων
σε συνεταιρισμούς ασφαλίσεων αστικής ευθύνης του
πλοιοκτήτη (CLUBS).
στ. Η διαπραγμάτευση και σύναψη με προμήθεια συμβάσεων ναυπηγήσεων μετασκευών ή επισκευών με Ναυπηγεία 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 χρηματοδότησης
των παραπάνω ναυπηγήσεων ή αγοραπωλησιών.
ζ. Η μεσιτεία για τη ναύλωση πλοίων που αναφέρονται
στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε θέματος σχετικά με την εργασία αυτή.
3. Απαγορεύεται στο γραφείο ή υποκατάστημα που θα
εγκατασταθεί να πρακτορεύει πλοία σε ελληνικά λιμάνια
καθώς και να αναπτύξει κάθε άλλη δραστηριότητα που
δεν αναφέρεται στην απόφαση αυτή.
Άρθρο 2
1. Η εταιρεία «TARGEL SHIPPING LTD» που εδρεύει
στην ΚΥΠΡΟ είναι υποχρεωμένη μέσα σε δύο μήνες
από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής να καταθέσει
στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Διεύθυνση
Κεφαλαίων Εξωτερικού) τραπεζική εγγυητική επιστολή
αναγνωρισμένης τράπεζας 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 α.ν. 378/1968 σε περίπτωση παράβασης
των διατάξεων του α.ν. 378/1968 και του άρθρου 25 του
ν. 27/1975, όπως ισχύει, 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 (Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας) και Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και στην
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας).
β. Να ενημερώνει μέσα στον μήνα Ιανουάριο κάθε χρόνο τα παραπάνω Υπουργεία και την Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων σχετικά με τη Δ/νση του γραφείου ή
υποκαταστήματός 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 Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυνση Ποντοπόρου
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Ναυτιλίας) και Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Διεύθυνση
Κεφαλαίων Εξωτερικού) και στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας) των ακολούθων εγγράφων:
(α) Βεβαίωσης τράπεζας ή τραπεζών, που λειτουργούν
στην Ελλάδα, από τις οποίες θα προκύπτει το συνάλλαγμα που εισήχθη και μετετράπη σε εθνικό νόμισμα καθώς
και τα ποσά σε ευρώ, που εισήχθηκαν κατά το παρελθόν
έτος για την κάλυψη όλων των πληρωμών της εταιρείας
στην Ελλάδα. Το σύνολο των ποσών αυτών δεν δύναται
να είναι κατώτερο του ισόποσου των 50.000 δολ. ΗΠΑ.
(β) Υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 με την οποία
ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας θα βεβαιώνει:
i) το συνολικό συνάλλαγμα που εισήχθη και μετατράπηκε 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 φύσεως 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 πληρωμών 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) και Ανάπτυξης και
Επενδύσεων (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και
στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Διεύθυνση
Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας) μέσα σε δεκαπέντε
ημέρες από την μεταβολή που έγινε.
δ. Εφόσον απασχολεί αλλοδαπό προσωπικό, να γνωστοποιεί στα κατά τόπο Γραφεία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης με κοινοποίηση και στα Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυνση Ποντοπόρου
Ναυτιλίας) και Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Διεύθυνση
Κεφαλαίων Εξωτερικού) και στα κατά τόπο τμήματα Αλλοδαπών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη κάθε
μεταβολή σχετικά με την πρόσληψη, απόλυση, διεύθυνση 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 διαλύσεώς της
ή καταργήσεως του γραφείου ή υποκαταστήματος που
θα εγκατασταθεί στην Ελλάδα.
στ. Απαγορεύεται οποιαδήποτε ανάμειξη ή προσφορά υπηρεσιών από μέρους του ξένου προσωπικού, που
απασχολείται στο γραφείο ή υποκατάστημα της παραπάνω εταιρείας, σε άλλες δραστηριότητες μέσα στην
Ελληνική Επικράτεια.
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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 επιστολή που αναφέρεται στην παρ. (1) του άρθρου 2 της απόφασης αυτής.
β. Η παραπάνω εταιρεία δεν γνωστοποιήσει στα
Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας) και Ανάπτυξης και
Επενδύσεων (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και
στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Διεύθυνση
Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας) μέσα στην παραπάνω
τρίμηνη προθεσμία την εγκατάσταση στην Ελλάδα του
γραφείου ή υποκαταστήματός της που ιδρύεται με την
απόφαση αυτή.
2. Η απόφαση αυτή μπορεί να ανακληθεί σε περίπτωση 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
των εδαφίων 4, 5 και 6 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, 23 Ιουλίου 2021
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 2212.2-1/4679/53910/2021
(4)
Διαπίστωση της παύσης ισχύος της άδειας
που χορηγήθηκε με την υπ’ αρ. 2212.2-1/4679/
73937/2020/04-11-2020 (Β’ 5014) απόφαση
του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά με την εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή υποκαταστήματος της εταιρείας
«BRANEL INTERNATIONAL LIMITED» με έδρα στα
νησιά Μάρσαλ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του α.ν. 378/1968 (Α’ 82),
β. του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (Α’ 77) και ιδίως την
παρ. 1,
γ. του άρθρου 4 του ν. 2234/1994 (Α’ 142),
δ. του άρθρου 25 του ν. 2515/1997 (Α’ 154),
ε. του άρθρου 34 του ν. 3427/2005 (Α’ 312),
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στ. του άρθρου 4 του ν. 3752/2009 (Α’ 40),
ζ. του άρθρου 31 του ν. 4150/2013 (Α’ 102),
η. του Κεφαλαίου Α’, του Πρώτου Μέρους, του ν. 4389/
2016 (Α’ 94),
θ. του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
ι. του άρθρου 59 του ν. 4646/2019 (Α’ 201),
ια. του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α’ 141) και
ειδικότερα το άρθρο 5, όπως αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 1 του π.δ. 94/2012 (Α’ 149) «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 (Α’ 160),
ιβ. του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114),
ιγ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
ιδ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),
ιε. της υπ’ αρ. 3122.18/03/13/11-12-2013 (Β’ 3263)
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Ναυτιλίας και Αιγαίου,
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 2212.2/25747/2020/
04-05-2020 (Β’ 1772) κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής, και των υπ’ αρ. 1246.3/5/94/
1-12-1994 (Β’ 919) και 1246.3/6/94/1-12-1994 (Β’ 919)
κοινών αποφάσεων των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας,
Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας,
ιστ. της υπ’ αρ. 2212.2-1/4679/73937/2020/04-11-2020
απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β’ 5014).
2. Το υπό στοιχεία 61531 - 02/6/2021 ΔΚΕ: 475/4679
έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
(Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα/Γενική Διεύθυνση
Ιδιωτικών Επενδύσεων/Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού/Τμήμα Ναυτιλιακών Εταιρειών), από το οποίο προκύπτει ότι η εταιρεία «BRANEL INTERNATIONAL LIMITED»
κατέθεσε εκπρόθεσμα την εγγυητική επιστολή που προβλέπεται από την υπ’ αρ. 2212.2- 1/4679/73937/2020/
04-11-2020 υπουργική απόφαση (Β’ 5014), αποφασίζουμε:
Τη διαπίστωση της παύσης ισχύος της άδειας που χορηγήθηκε με την υπ’ αρ. 2212.2- 1/4679/73937/2020/
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04-11-2020 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής (Β’ 5014), σύμφωνα με τις διατάξεις των α.ν. 378/1968 και ν. 27/1975, ν. 814/1978,
ν. 2234/1994, ν. 3752/2009, ν. 4150/2013, ν. 4646/2019,
σχετικά με την εγκατάσταση στην Ελλάδα, γραφείου της
εταιρείας «BRANEL INTERNATIONAL LIMITED» με έδρα
στα ΝΗΣΙΑ ΜΑΡΣΑΛ, διότι η εταιρεία κατέθεσε εκπρόθεσμα 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, 23 Ιουλίου 2021
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 29
(5)
Αυτοδίκαιη κατάταξη ΤΕ Μουσικού του Ν.Π.Δ.Δ.
Δήμου Δοξάτου στην ειδική κατηγορία ΤΕ Αρχιμουσικών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 233 του ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (Α’ 114), όπως ισχύει
κατ’ αναλογία και για τα ΝΠΔΔ.
3. Το άρθρο 254 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).
4. Τις διατάξεις του π.δ. 476/1981 σε συνδυασμό με την
παρ. 8 του άρθρου 26 του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών
και άλλες διατάξεις» (Α’ 47) περί προσόντων διορισμού
ΤΕ Μουσικών.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4354/2015 (Α’ 176)
περί μισθολογικών ρυθμίσεων, όπως αντικαταστάθηκε
από την παρ. 3 του άρθρου δεύτερου του ν. 4405/2016
(Α’ 129) και συμπληρώθηκε με την περ. β’ της παρ. 5 του
άρθρου 35 του ν. 4487/2017 (Α’ 110).
6. Την εγκύκλιο Υπ. Οικ. υπό στοιχεία 2/1015/ΔΕΠ/0501-2016.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 4483/2017 (Α’
107), «Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α.».
8. Τον ατομικό υπηρεσιακό φάκελο του υπαλλήλου
Ι.Δ.Α.Χ., Αθανάσιου Πασχάλη του Ηλία από τον οποίο
προκύπτει ότι:
α) με την υπ’ αρ. 28/2010 απόφαση του Ν.Π. Φιλαρμονική Δήμου Δοξάτου προσλήφθηκε ως υπάλληλος
κατηγορίας/κλάδου ΔΕ Αρχιμουσικών,
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β) με την υπ’ αρ. 36/999/17-08-2015 απόφαση Προέδρου Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δήμου Δοξάτου κατατάχθηκε αυτοδίκαια σε κατηγορία/κλάδο ΤΕ Μουσικών, σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 26 του ν. 4325/2015
(Α’ 47),
γ) κατέχει τα τυπικά προσόντα για την κατάταξή
του στην ειδική κατηγορία ΤΕ Αρχιμουσικών (988/
13-08-2015 βεβαίωση γνησιότητας τίτλων σπουδών).
7. Την υπ’ αρ. 1172/23-07-2021 βεβαίωση ύπαρξης
πιστώσεων, αποφασίζει:
Κατατάσσει τον υπάλληλο με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.), Αθανάσιο
Πασχάλη του Ηλία στην ειδική κατηγορία ΤΕ Αρχιμουσικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 του
ν. 4483/2017, από 31-07-2017 (ημέρα δημοσίευσης και
έναρξης ισχύος του νόμου).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Kαλαμπάκι, 20 Ioυλίου 2021
Ο Πρόεδρος
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(6)
Στην υπό στοιχεία 83753/Ζ1/12/07/2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός των όρων και της
διαδικασίας επιλογής για τη χορήγηση προπτυχιακών
υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), στο πλαίσιο της πράξης
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«Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών
που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες/ακαδ. έτος
2019-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5070383 του Επιχειρησιακού
Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” (ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ) που
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).», που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως» (Β’ 3179), διορθώνεται:
από το εσφαλμένο:
«Η παρ. Δ1 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ»,
στο ορθό:
«Δ1. Ποσοστό ολοκλήρωσης των ακαδημαϊκών υποχρεώσεων του υποψηφίου, με ακρίβεια δύο δεκαδικών
ψηφίων [0-10 μόρια]: Οι υποψήφιοι υπότροφοι μοριοδοτούνται ανάλογα με το ποσοστό ολοκλήρωσης του
συνόλου των Πιστωτικών Μονάδων του Προγράμματος
Σπουδών έως την 31.08.2020. Το ποσοστό ολοκλήρωσης
προκύπτει ως το πηλίκο (ο λόγος) μεταξύ του αριθμού
των Πιστωτικών Μονάδων που έχουν ήδη ολοκληρώσει οι υποψήφιοι έως 31.08.2020 δια του προβλεπόμενου αριθμού Πιστωτικών Μονάδων στο Πρόγραμμα
Σπουδών τους έως τις 31.08.2020. Στην περίπτωση Πανεπιστημίων που δεν υποστηρίζουν το σύστημα των
Πιστωτικών Μονάδων, οι υποψήφιοι υπότροφοι μοριοδοτούνται ανάλογα με το ποσοστό ολοκλήρωσης του
συνόλου των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών
έως την 31.08.2020. Το ποσοστό ολοκλήρωσης προκύπτει ως το πηλίκο (ο λόγος) μεταξύ του αριθμού των
μαθημάτων που έχουν ολοκληρώσει οι υποψήφιοι έως
31.08.2020 διά του προβλεπόμενου αριθμού μαθημάτων
του Προγράμματος Σπουδών τους έως τις 31.08.2020.
Για την εξαγωγή των μορίων, το πηλίκο πολλαπλασιάζεται επί 10».
(Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων)
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