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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
12 Δεκεμβρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

PG-500-E έτους 2018 με S/N: 64177597, από τον
ALAIN JEAN F. WIRTZ για το περιπολικό σκάφος
ΠΛΣ 799 του Λιμεναρχείου Νεάπολης Βοιών/Α’ Λιμενικού Τμήματος Π. Μονεμβασίας.

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

2

3

Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Ελισάβετ ενός (01) καταγραφικού
HIKVISION, μοντέλο DS7208HQHI-KL, με τέσσερις
(04) κάμερες παρακολούθησης, για το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου/Λιμενικό Σταθμό Αγ. Γαλήνης.
Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την εταιρεία
«GOLDENSTEP SHIPPING ΕΠΕ» ενός (01) καινούργιου
και αμεταχείριστου κινητήρα μάρκας IVECO, τύπου
MR 7061, με ισχύ 320ΗΡ/3800 RPM, συνοδευόμενο
από πίνακα ενδείξεων των οργάνων, πλεξούδα καλωδίων, πιστοποιητικό RCDI και βιβλίο συντήρησης
και οδηγιών του κατασκευαστή, για το περιπολικό
σκάφος ΠΛΣ 173 του Λιμεναρχείου Μυκόνου.
Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την Ιερά Μητρόπολη Ιεραπύτνης και Σητείας ενός (01) φωτοτυπικού πολύ μηχανήματος μάρκας Panasonic, (DPMB 537), δύο (02) κλιματιστικών μηχανημάτων
μάρκας MIDEA (A/C) DC Inverter, με εξωτερικές
μονάδες, μίας (01) εσωτερικής ξύλινης πόρτας
για το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας και ενός (01) σετ
ελαστικών Dunlop Sportmax CPR-300 75 R για το
δίκυκλο όχημα Λ.Σ. 1369 του Λιμεναρχείου.

4

Αποδοχή πρότασης δωρεάς από τον ΦΛΟΥΡΗ Παναγιώτη του Στεφάνου πεντακοσίων (500) λίτρων αμόλυβδης βενζίνης για τα περιπολικά οχήματα ΠΟΛΣ
3024 και ΜΛΣ 1701 του Λιμεναρχείου Πάτμου.

5

Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την εταιρεία
«TSAKOS COLUMBIA SHIPMANAGEMENT (TCM)
S.A.», ενός (01) μοντέλου πλοίου και μίας (01) αφίσας της εταιρείας για το ΚΕΣΕΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.

Αρ. Φύλλου 5574

8

Αποδοχή πρότασης δωρεάς ενός (01) ραντάρ,
μάρκας Simrad R3016 HALO, από την εταιρεία
«ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ
ΕΡΓΟΥ» για το ΠΛΣ 609 του Λιμεναρχείου Τήνου.

9

Αποδοχή πρότασης δωρεάς ενός (01) ντεσιμπελόμετρου, από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
Ύδρας για το Λιμεναρχείο Ύδρας.

10

Έγκριση τροποποίησης του Γενικού Κανονισμού
Λιμένων αριθμ. 20 «Ταχύπλοα (ταχυκίνητα) σκάφη και λοιπά θαλάσσια μέσα αναψυχής».

11

Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή υποκαταστήματος της Εταιρείας «octo maritime s.a.» που
εδρεύει στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ.

12

Έγκριση προσωρινών κυκλοφορικών ρυθμίσεων
σύμφωνα με την αριθμ. 1400/2018 απόφαση Δ.Σ.
του Δήμου Θεσσαλονίκης στα πλαίσια εκτέλεσης
του έργου: «Εργασίες επέκτασης δικτύου φυσικού αερίου επί της οδού Αμφιτρύωνος του Δήμους Θεσσαλονίκης», της ΕΔΑ ΘΕΣΣ Α.Ε.

13

Καθορισμός αριθμού προσφερόμενων θέσεων
φοίτησης σε τέσσερα (4) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΑΠ με Θ.Ε. εξαμηνιαίας διάρκειας για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού
έτους 2018-19.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

6

«HARBOR SHIPPING AND TRADING S.A.» δύο (02)
καινούργιων σκαφών τύπου ZODIAC MIL-PRO
FC470 ROLL-UP για το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική
Ακτοφυλακή, με σκοπό την αντιμετώπιση της
προσφυγικής κρίσης.

(1)
Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Ελισάβετ ενός (01) καταγραφικού
HIKVISION, μοντέλο DS7208HQHI-KL, με τέσσερις (04) κάμερες παρακολούθησης, για το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου/Λιμενικό Σταθμό Αγ. Γαλήνης.

7

Αποδοχή πρότασης δωρεάς ενός (01) ραντάρ
μάρκας FURUNO, μοντέλο Μ-1818-Ε-15Μ έτους
2018 με S/N: 100063101472 και μίας (01) ηλεκτρονικής πυξίδας μάρκας FURUNO, μοντέλο

Με την 2824.76/87587/2018/27-11-2018 απόφαση
του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
3 του ν. 4182/2013, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώ-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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θηκε και ισχύει καθώς επίσης και τις διατάξεις των αρθ.
496-512 του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η από
25-7-2018 επιστολή πρόθεσης δωρεάς της ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ
Ελισάβετ ενός (01) καταγραφικού HIKVISION, μοντέλο
DS7208HQHI-KL και σειριακό αριθμό: 781717180, με τέσσερις (04) κάμερες παρακολούθησης, για το Λιμεναρχείο
Ρεθύμνου/Λιμενικό Σταθμό Αγ. Γαλήνης, συνολικής αξίας
τετρακοσίων ευρώ (400 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Ο Υπουργός
ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ
I

(2)
Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την εταιρεία
«GOLDENSTEP SHIPPING ΕΠΕ» ενός (01) καινούργιου και αμεταχείριστου κινητήρα μάρκας IVECO,
τύπου MR 7061, με ισχύ 320ΗΡ/3800 RPM, συνοδευόμενο από πίνακα ενδείξεων των οργάνων,
πλεξούδα καλωδίων, πιστοποιητικό RCDI και βιβλίο συντήρησης και οδηγιών του κατασκευαστή, για το περιπολικό σκάφος ΠΛΣ 173 του Λιμεναρχείου Μυκόνου.
Με την. 2824.76/87604/2018/27-11-2018 απόφαση
του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του
ν. 4182/2013, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και
ισχύει καθώς επίσης και τις διατάξεις των αρθ. 496-512
του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η από 22-10-2018
επιστολή πρόθεσης δωρεάς της εταιρείας «GOLDENSTEP
SHIPPING ΕΠΕ» ενός (01) καινούργιου και αμεταχείριστου κινητήρα μάρκας IVECO, τύπου MR 7061, με ισχύ
320ΗΡ/3800 RPM, συνοδευόμενο από πίνακα ενδείξεων
των οργάνων (στροφόμετρο, ωρόμετρο, βολτόμετρο,
θερμοκρασίας κλπ), πλεξούδα καλωδίων, πιστοποιητικό
RCDI και βιβλίο συντήρησης και οδηγιών του κατασκευαστή, για το περιπολικό σκάφος ΠΛΣ 173 του Λιμεναρχείου Μυκόνου, συνολικής αξίας ποσού περίπου δεκαεννέα
χιλιάδων ευρώ (19.000 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Ο Υπουργός
ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ
I

(3)
Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την Ιερά Μητρόπολη Ιεραπύτνης και Σητείας ενός (01) φωτοτυπικού πολύ μηχανήματος μάρκας Panasonic, (DPMB 537), δύο (02) κλιματιστικών μηχανημάτων
μάρκας MIDEA (A/C) DC Inverter, με εξωτερικές
μονάδες, μίας (01) εσωτερικής ξύλινης πόρτας
για το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας και ενός (01) σετ
ελαστικών Dunlop Sportmax CPR-300 75 R για
το δίκυκλο όχημα Λ.Σ. 1369 του Λιμεναρχείου.
Με την 2824.76/87606/2018/27-11-2018 απόφαση του
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4182/
2013, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει καθώς επίσης και τις διατάξεις των αρθ. 496-512
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του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η από 3-8-2018
επιστολή πρόθεσης δωρεάς της Ιεράς Μητροπόλεως
Ιεραπύτνης και Σητείας, ενός (01) φωτοτυπικού πολυμηχανήματος μάρκας Panasonic, (DP-MB 537), δύο (02)
κλιματιστικών μηχανημάτων μάρκας MIDEA (A/C) DC
Inverter, με εξωτερικές μονάδες, μίας (01) εσωτερικής
ξύλινης πόρτας για το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας και ενός
(01) σετ ελαστικών Dunlop Sportmax CPR-300 75 R για
το δίκυκλο όχημα Λ.Σ. 1369 του Λιμεναρχείου, συνολικής
εκτιμώμενης αξίας δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 €).
Ο Υπουργός
ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ
I

(4)
Αποδοχή πρότασης δωρεάς από τον ΦΛΟΥΡΗ
Παναγιώτη του Στεφάνου πεντακοσίων (500) λίτρων αμόλυβδης βενζίνης για τα περιπολικά οχήματα ΠΟΛΣ 3024 και ΜΛΣ 1701 του Λιμεναρχείου Πάτμου.
Με την 2824.76/87582/2018/27-11-2018 απόφαση
του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του
ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185 Α') «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις»
όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει καθώς
επίσης και τις διατάξεις των αρθ. 496-512 του Αστικού
Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η από 8-7-2018 επιστολή πρόθεσης δωρεάς του ΦΛΟΥΡΗ Παναγιώτη του Στεφάνου,
πεντακοσίων (500) λίτρων αμόλυβδης βενζίνης για τα
περιπολικά οχήματα ΠΟΛΣ 3024 και ΜΛΣ 1701 του Λιμεναρχείου Πάτμου, συνολικής αξίας οχτακοσίων ενενήντα
πέντε ευρώ και πενήντα λεπτών (895,50 €).
Ο Υπουργός
ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ
I

(5)
Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την εταιρεία
«TSAKOS COLUMBIA SHIPMANAGEMENT (TCM)
S.A.», ενός (01) μοντέλου πλοίου και μίας (01)
αφίσας της εταιρείας για το ΚΕΣΕΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.
Με την 2824.76/87579/2018/27-11-2018 απόφαση
του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του
ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185 Α') «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις»
όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει καθώς
επίσης και τις διατάξεις των αρθ. 496-512 του Αστικού
Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η από 13-3-2018 επιστολή
πρόθεσης δωρεάς της εταιρείας «TSAKOS COLUMBIA
SHIPMANAGEMENT (TCM) S.A.», ενός (01) μοντέλου
πλοίου και μίας (01) αφίσας της εταιρείας για το ΚΕΣΕΝ/
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, συνολικής εκτιμώμενης αξίας τεσσάρων
χιλιάδων διακοσίων ευρώ (4.200 €).
Ο Υπουργός
ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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(6)
Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την εταιρεία
«HARBOR SHIPPING AND TRADING S.A.» δύο
(02) καινούργιων σκαφών τύπου ZODIAC MILPRO FC470 ROLL-UP για το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, με σκοπό την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης.
Με την 2824.76/87577/2018/27-11-2018 απόφαση
του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του
ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185 Α') «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις»
όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει καθώς
επίσης και τις διατάξεις των αρθ. 496-512 του Αστικού
Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η από 3-9-2018 επιστολή πρόθεσης δωρεάς της εταιρείας «HARBOR SHIPPING AND
TRADING S.A.», συνοδευόμενη από τα πρακτικά της από
28-8-2018 έκτακτης συνεδρίασης του Δ.Σ. της εταιρείας,
δύο (02) καινούργιων σκαφών τύπου ZODIAC MIL-PRO
FC470 ROLL-UP για το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, τα οποία θα προμηθευτούν από την εταιρεία
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ, με σκοπό την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης, συνολικής καθαρής αξίας
τριάντα δύο χιλιάδων ευρώ (32.000 €), σύμφωνα με την
ΑΥΟ ΠΟΛ 1180/2016 (ΦΕΚ 4086 Β'/20-12-2016).
Ο Υπουργός
ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ
I

(7)
Αποδοχή πρότασης δωρεάς ενός (01) ραντάρ
μάρκας FURUNO, μοντέλο Μ-1818-Ε-15Μ έτους
2018 με S/N: 100063101472 και μίας (01) ηλεκτρονικής πυξίδας μάρκας FURUNO, μοντέλο
PG-500-E έτους 2018 με S/N: 64177597, από τον
ALAIN JEAN F. WIRTZ για το περιπολικό σκάφος
ΠΛΣ 799 του Λιμεναρχείου Νεάπολης Βοιών/Α'
Λιμενικού Τμήματος Π. Μονεμβασίας.
Με την 2824.76/87396/2018/26-11-2018 απόφαση
του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του
ν. 4182/2013, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και
ισχύει καθώς επίσης και τις διατάξεις των αρθ. 496-512 του
Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η με αριθμ. Εισερχ. Α΄
Λ/Τ Π. Μονεμβασίας: 925/16-8-2018 επιστολή πρόθεσης
δωρεάς του κ. ALAIN JEAN F. WIRTZ, ενός (01) ραντάρ
μάρκας FURUNO, μοντέλο Μ-1818-Ε-15Μ έτους 2018
με S/N: 100063101472 και μίας (01) ηλεκτρονικής πυξίδας μάρκας FURUNO, μοντέλο PG-500-E έτους 2018 με
S/N: 64177597 για το περιπολικό σκάφος ΠΛΣ 799 του
Λιμεναρχείου Νεάπολης Βοιών/Α' Λιμενικού Τμήματος
Π. Μονεμβασίας, συνολικής αξίας τεσσάρων χιλιάδων
διακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (4.254,44 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Ο Υπουργός
ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ

65777

(8)
Αποδοχή πρότασης δωρεάς ενός (01) ραντάρ,
μάρκας Simrad R3016 HALO, από την εταιρεία
«ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ» για το ΠΛΣ 609 του Λιμεναρχείου
Τήνου.
Με την 2824.76/87393/2018/26-11-2018 απόφαση
του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του
ν. 4182/2013, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και
ισχύει καθώς επίσης και τις διατάξεις των αρθμ. 496-512
του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η από 14-9-2018
επιστολή πρόθεσης δωρεάς της εταιρείας «ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ», ενός (01) ραντάρ, μάρκας Simrad R3016 HALO για το ΠΛΣ 609 του
Λιμεναρχείου Τήνου, συνολικής αξίας έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (6.500 €), συν ΦΠΑ.
Ο Υπουργός
ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ
I

(9)
Αποδοχή πρότασης δωρεάς ενός (01) ντεσιμπελόμετρου, από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
Ύδρας για το Λιμεναρχείο Ύδρας.
Με την 2824.76/87392/2018/26-11-2018 απόφαση
του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του
ν. 4182/2013, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και
ισχύει καθώς επίσης και τις διατάξεις των αρθμ. 496-512
του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η Πράξη με αριθμ.
07/2018, απόφαση αριθμ. 73/2018 (Ορθή Επανάληψη)
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ύδρας με την πρόθεση δωρεάς ενός (01) ντεσιμπελόμετρου, για το Λιμεναρχείο Ύδρας, συνολικής αξίας διακοσίων πενήντα επτά
ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (#257,92#€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Ο Υπουργός
ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ
I

Αριθμ. 2133.1/87509/2018
(10)
Έγκριση τροποποίησης του Γενικού Κανονισμού
Λιμένων αριθμ. 20 «Ταχύπλοα (ταχυκίνητα) σκάφη και λοιπά θαλάσσια μέσα αναψυχής».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της περίπτωσης (α) του άρθρου 156 του Κώδικα
Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο
μόνον του ν.δ. 187/1973 (Α' 261), όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει,
β) του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α' 102),
όπως ισχύει,
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γ) του άρθρου 2 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),
δ) της περίπτωσης α) της παραγράφου 4 του άρθρου 16
του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής» (Α' 26),
ε) του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 160),
στ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο Πρώτο
Εγκρίνουμε την παρακάτω τροποποίηση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 20 «Ταχύπλοα (ταχυκίνητα) σκάφη και λοιπά θαλάσσια μέσα αναψυχής»
(Β' 444/1999), όπως ισχύει.
Τροποποίηση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων
αριθμ. 20 «Ταχύπλοα (ταχυκίνητα)
σκάφη και λοιπά θαλάσσια μέσα αναψυχής»
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της περίπτωσης (α) του άρθρου 156 του Κώδικα
Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο
μόνον του ν.δ. 187/1973 (Α' 261), όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει,
β) του ν.δ. 444/1970 «Περί αρμοδιοτήτων Λιμενικού
Σώματος και σχέσεων προς τας αρμοδιότητας των Σωμάτων Ασφαλείας» (Α' 39),
γ) του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α' 102), όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
δ) του άρθρου 2 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 Περιβάλ-
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λοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού» (Α' 114),
ε) της περίπτωσης α) της παραγράφου 4 του άρθρου 16
του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής» (Α' 26),
στ) του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 160),
ζ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, εκδίδουμε την παρακάτω τροποποίηση του
Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 20 (Β'444/1999),
όπως ισχύει.
Άρθρο Μόνον
Τροποποίηση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων
αριθμ. 20 «Ταχύπλοα (ταχυκίνητα)
σκάφη και λοιπά θαλάσσια μέσα αναψυχής»
1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 22 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 20, που εγκρίθηκε με την αριθμ.
3131.1/03/99/6-4-1999 απόφαση Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας (Β' 444), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«4. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν έχει
εφαρμογή αποκλειστικά και μόνο για τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα των υποπεριπτώσεων (αα) και (ββ)
της περίπτωσης α) της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του
ν. 4276/2014 (Α' 155), όπως ισχύει, τα οποία, σύμφωνα
με το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας τους, έχουν δυναμικότητα εξήντα (60) κλινών και άνω ή εξήντα (60) ατόμων
και άνω, εφόσον οι εγκαταστάσεις τους είναι συνέχεια
της παραλίας ή του αιγιαλού και η χορηγούμενη άδεια
αφορά στην εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής
αποκλειστικά και μόνο για τους πελάτες τους.».
2. Η περίπτωση δ) της παραγράφου 2.1. του άρθρου 23
του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 20, που εγκρίθηκε με την αριθμ. 3131.1/03/99/6-4-1999 απόφαση
Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας (Β' 444), όπως ισχύει,
καταργείται.
3. Η περίπτωση ε) της παραγράφου 5 του άρθρου 23
του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 20, που εγκρίθηκε με την αριθμ. 3131.1/03/99/6-4-1999 απόφαση
Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας (Β' 444), όπως ισχύει,
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«ε) ευκρινή φωτοαντίγραφα των, προβλεπόμενων για
την κατηγορία τους, πιστοποιητικών αξιοπλοΐας των
ταχυπλόων σκαφών που θα έλκουν τα θαλάσσια μέσα
αναψυχής, εφόσον πρόκειται περί αιτήματος χορήγησης
άδειας εκμίσθωσης ελκόμενων από ταχύπλοο σκάφος
θαλασσίων μέσων αναψυχής, καθώς και ευκρινές φωτοαντίγραφο της επαγγελματικής άδειας εκτέλεσης πλόων
του σωστικού σκάφους και, εφόσον συντρέχει περίπτωση,
του ατομικού σκάφους - θαλασσίου μοτοποδηλάτου».
Πειραιάς, 26 Νοεμβρίου 2018
Ο Αρχηγός
Ο Αντιναύαρχος Λ.Σ.
ΡΑΠΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
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Άρθρο Δεύτερο
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 26 Νοεμβρίου 2018
Ο Υπουργός
ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ
I

Αριθμ. 2212.2-1/5215/87656/2018
(11)
Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή υποκαταστήματος της Εταιρείας «octo maritime s.a.» που
εδρεύει στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του α.ν. 378/1968 (ΦΕΚ 82 Α΄/17-4-1968).
β. Του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77/Α΄/
22-4-1975) και ιδίως την παράγραφο 1.
γ. Του άρθρου 4 του ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142/Α΄/
31-8-1994).
δ. Του άρθρου 25 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α΄/
25-7-1997).
ε. Του άρθρου 34 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α΄/
27-12-2005).
στ. Του άρθρου 4 του ν. 3752/2009 (ΦΕΚ40/Α΄/
4-3-2009).
ζ. Του άρθρου 31 του ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α΄/
29-4-2013).
η. Του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22-4-2005).
θ. Του Κεφαλαίου Α', του Πρώτου Μέρους, του ν. 4389/
2016 (ΦΕΚ 94/Α΄/27-5-2016).
ι. 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 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),
ια. του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22-9-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής...»,
ιβ. του π.δ. 86/2018 (ΦΕΚ 159/Α΄/29-8-2018) «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη»,
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ιγ. του π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160/Α΄/29-8-2018) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
ιδ. της αριθμ. 3122.18/03/13/11-12-2013 (ΦΕΚ 3263/
Β΄/20-12-2013) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Ναυτιλίας
και Αιγαίου και των αριθμ. 1246.3/5/94/1-12-1994 (ΦΕΚ
919/Β΄/14-12-1994) και 1246.3/6/94/1-12-1994 (ΦΕΚ 919/
Β΄/14-12-1994) κοινών αποφάσεων των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας.
2. Το αριθμ. 242679139959 0107 0058 e-παράβολο
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
3. Την από 8 Νοεμβρίου 2018 αίτηση της εταιρείας
«OCTO MARITIME S.A.», αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Εγκρίνουμε την εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή υποκαταστήματος της εταιρείας «OCTO MARITIME
S.A.» που εδρεύει στα νησιά Μάρσαλ και την υπαγωγή
της στις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 2234/1994 και
τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του ν. 3752/2009 και με
το άρθρο 31 του ν. 4150/2013 με το σκοπό όπως εφόσον
επιτρέπεται από το καταστατικό της, απασχολείται αποκλειστικά και μόνο με ναυλώσεις, διακανονισμό αβαριών,
μεσιτεία ναυλώσεων ή αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων
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
επιχειρήσεων που έχουν σαν αντικείμενο εργασιών τις
ίδιες με τις παραπάνω δραστηριότητες.
2. Ειδικότερα επιτρέπεται από το γραφείο ή υποκατάστημα της εταιρείας να γίνονται στην Ελλάδα οι παρακάτω εργασίες:
α. Η σύναψη συμβάσεων ναυλώσεων και η μεσιτεία για
τη ναύλωση πλοίων που αναφέρονται στην παρ. 1 του
άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε θέματος σχετικού
με τις εργασίες αυτές.
β. Η μεσιτεία για αγοραπωλησίες πλοίων που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια
κάθε θέματος σχετικού με την εργασία αυτή.
γ. Η μεσιτεία για τη ναυπήγηση, μετασκευή ή επισκευή
σε ελληνικά ή ξένα Ναυπηγεία πλοίων που αναφέρονται
στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε θέματος σχετικού με τις εργασίες αυτές, εφόσον τηρούνται
οι σχετικές με την φορολογία πλοίων διατάξεις.
δ. Ο διακανονισμός αβαριών σε πλοία που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε
θέματος σχετικού με την εργασία αυτή.
ε. Η τήρηση λογιστικών βιβλίων, η διενέργεια εισπράξεων και πληρωμών για τις παραπάνω πράξεις και η τήρηση λογαριασμών σε συνάλλαγμα στις Τράπεζες της
Ελλάδος ή του Εξωτερικού.
3. Απαγορεύεται στο Γραφείο ή Υποκατάστημα που θα
εγκατασταθεί να αναπτύξει κάθε άλλη δραστηριότητα
που δεν αναφέρεται στην απόφαση αυτή.
Άρθρο 2
1. Η εταιρεία «OCTO MARITIME S.A.» που εδρεύει στα
νησιά Μάρσαλ είναι υποχρεωμένη μέσα σε δύο μήνες
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από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής να καταθέσει
στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης (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 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4
του ν. 2234/1994 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του
ν. 3752/2009 και με το άρθρο 31 του ν. 4150/2013, καθώς
και των όρων της απόφασης αυτής.
2. Η παραπάνω εταιρεία έχει υποχρέωση:
α. Όταν εγκαταστήσει Γραφείο ή Υποκατάστημα στην
Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 1, να γνωρίσει τούτο
στα Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
(Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας) και Οικονομίας
και Ανάπτυξης (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
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 Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυνση Ποντοπόρου
Ναυτιλίας) και Οικονομίας και Ανάπτυξης (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:
ι) 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,
ιι) 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,
ιιι) 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
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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 Οικονομίας και
Ανάπτυξης (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 Οικονομίας και Ανάπτυξης (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 διαλύσεως 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.
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 παραγρ. (1) του άρθρου 2
της απόφασης αυτής.
β. Η παραπάνω εταιρεία δεν γνωστοποιήσει στα
Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας) και Οικονομίας και
Ανάπτυξης (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
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.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 27 Νοεμβρίου 2018
Ο Υπουργός
ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ
I

Αριθμ. 9657
(12)
Έγκριση προσωρινών κυκλοφορικών ρυθμίσεων
σύμφωνα με την αριθμ. 1400/2018 απόφαση Δ.Σ.
του Δήμου Θεσσαλονίκης στα πλαίσια εκτέλεσης
του έργου: «Εργασίες επέκτασης δικτύου φυσικού αερίου επί της οδού Αμφιτρύωνος του Δήμους Θεσσαλονίκης», της ΕΔΑ ΘΕΣΣ Α.Ε.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης ισχύουσες διατάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107Α΄/30-5-1997)
«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας,
ρύθμιση θεμάτων για τη Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
3. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Το π.δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης».
5. Το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/23-3-1999)
που αφορά στην κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, (ΚΟΚ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του
ν.3542/2007 (ΦΕΚ 50/Α΄/2-3-2007) «Τροποποιήσεις διατάξεων του ΚΟΚ» και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48
του ν. 4313/2014.
6. Το αριθμ. 15109/13-5-2013 έγγραφο της Δ/νσης
Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων».
7. Την αριθμ. ΔΟΥ/οικ/220/15-1-2015 εγκύκλιο της
Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπ. ΥΠΟΜΕΔΙ.
8. Την αριθμ. 54218/11-7-2013 (ΑΔΑ ΒΛ4ΙΡ1Υ-ΠΔΙ)
απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης με θέμα «Άσκηση αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού περί
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων».
9. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015
(ΦΕΚ 47/A΄/2015) "Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις", περί
Συντονιστή της Αποκεντρδωμένων Διοικήσεων.
10. Την αριθμ. 14138/15-5-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./26-5-2017 - ΑΔΑ:
ΩΩ09465ΧΘ7 - ΗΜΞ) για διορισμό του Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.
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11. Την αριθμ. 35748/30-5-2017 (ΦΕΚ 1971/τ.Β'/7-6-2017)
απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας-Θράκης «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων
σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας - Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή»
στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης».
12. Το με αριθμ. 66771/2-11-2018 (αριθμ. ΔΙΠΕΧΩΣ
9657/2-11-2018) έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης με το οποίο
μας διαβιβάζεται η ΑΔΣ του θέματος με τον φάκελο του
έργου και βεβαιώνεται το νομότυπο της διαδικασίας έκδοσης της.
13. Την αριθμ. 1400/16-10-2018 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Θεσσαλονίκης (ΑΔΑ: ΨΤ86ΩΡ5-ΟΘΒ) με συνημμένη
την από 22-6-2018 τεχνική έκθεση και σχέδιο εργοταξιακής σήμανσης κλ. 1:500 όπως ελέγχθηκαν, θεωρήθηκαν
και εγκρίθηκαν από τον Δήμο Θεσσαλονίκης.
14. Το με αριθμ. 6235/8-6-2018 έγγραφο του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) με
το οποίο εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του θέματος.
15. Το γεγονός οτι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Και επειδή:
Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι
απαραίτητες προκειμένου, με την υλοποίησή τους, να
εκτελεστούν απρόσκοπτα και με ασφάλεια οι εργασίες
του έργου του θέματος, αποφασίζουμε:
Την έγκριση των προσωρινών μέτρων ρύθμισης της
κυκλοφορίας σύμφωνα με την αριθμ. 1400/2018 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Θεσσαλονίκης στα πλαίσια εκτέλεσης
του έργου: «Εργασίες επέκτασης δικτύου φυσικού αερίου επί της οδού Αμφιτρύωνος του Δήμους Θεσσαλονίκης», της ΕΔΑ ΘΕΣΣ Α.Ε.
Οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της παρούσης αφορούν στον αποκλεισμό της κυκλοφορίας των
οχημάτων στο τμήμα της οδού Αμφυτρίωνος, έμπροσθεν του αρ. 9 μεταξύ των οδών Λεωτυχίδου και Αλκίνοου και συνοδεύονται από προσωρινή απαγόρευση
στάθμευσης στις θέσεις που παρεμποδίζουν την εφαρμογή τους. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται
μέσω παρακαμπτηρίων οδών.
Οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που εγκρίνονται με την παρούσα ισχύουν για δύο (2) ημέρες. Ο
ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ενημερώσει εγγράφως το αρμόδιο τμήμα Τροχαίας για την έναρξή τους και
εφαρμόζονται με την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων
στο οδόστρωμα.
Η σήμανση θα τοποθετηθεί κατά τη διάρκεια των εργασιών και θα αποσυρθεί με το πέρας τους, οπότε η οδός
θα αποδοθεί πλήρως στην κυκλοφορία.
Αρμόδιος φορέας για την σήμανση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της παρούσης, είναι ο κατά περίπτωση αρμόδιος φορέας συντήρησης της υπό παρέμβαση
οδού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του
ν. 2696/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Η εργοταξιακή σήμανση και τα περιοριστικά μέτρα
της παρούσης πρέπει να εφαρμόζονται σύμφωνα με τις
Προδιαγραφές και Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) (ΦΕΚ 905Β/20-5-2011) και να εξειδικεύονται στο τυπικό σχέδιο 3.1.4 «εργοτάξιο σε περιοχή
συμβολής οδών με αποκλεισμό πρόσβασης».
2. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση
των εργαζόμενων και των εργοταξιακών οχημάτων, από
και προς τους χώρους εργασιών.
3. Πριν την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να γίνει
ενημέρωση των επιχειρήσεων που τυχόν επηρεάζονται
από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του θέματος.
4. Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να εξασφαλιστεί
η ασφαλής διέλευση των πεζών σε όλο το μήκος της
ζώνης των έργων καθώς και η απρόσκοπτη πρόσβαση
στις παρόδιες ιδιοκτησίες, ενώ σε κάθε περίπτωση θα
πρέπει να εξασφαλίζεται η ταχεία και ασφαλής διέλευση
οχημάτων έκτακτης Ανάγκης (ασθενοφόρα, πυροσβεστικά, περιπολικά).
5. Οι οδηγοί θα πρέπει να ενημερώνονται με πληροφοριακές πινακίδες για τις διαδρομές παράκαμψης των
κλειστών οδικών τμημάτων μέσω παρακείμενων οδών.
Η χωροθέτηση της σήμανσης για την καθοδήγηση των
οδηγών στη διαδρομή παράκαμψης του εκάστοτε αποκλειόμενου οδικού τμήματος θα πρέπει να είναι κατατοπιστική, έγκαιρη και ευκρινής.
6. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να
υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ).
7. Σε περίπτωση τα κυκλοφοριακά μέτρα του θέματος
παραμείνουν και μετά την δύση του ηλίου θα πρέπει η
σήμανση να προσαρμόζεται κατάλληλα ώστε να εξασφαλίζει την ασφαλή διέλευση τόσο των οχημάτων όσο
και των πεζών.
8. Η απόφαση αυτή δεν υποκαθιστά απαιτούμενες
άλλες άδειες ή εγκρίσεις.
9. Ο κύριος και ο ανάδοχος του έργου είναι αρμόδιοι
για την υλοποίηση του εν λόγω θέματος.
Οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα απόφαση παρακαλούνται να παρακολουθούν την ακριβή εκτέλεση και λειτουργία στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.
Η απόφαση αυτή θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α΄/
13-7-2010).
Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
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Αριθμ. απόφ.: 403/2.3.ακ./23-11-2018
(13)
Καθορισμός αριθμού προσφερόμενων θέσεων
φοίτησης σε τέσσερα (4) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΑΠ με Θ.Ε. εξαμηνιαίας διάρκειας για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-19.
Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 και των παρ. 4 και 5 του
άρθρου 5 του ν. 2552/1997 (ΦΕΚ 266 τ.Α'), όπως ισχύει.
2. Tις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 80 παρ. 22 του
ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 195 Α') όπως ισχύει καθώς
και το γεγονός ότι δεν έχει δημοσιευθεί μέχρι σήμερα ο
Οργανισμός του Ιδρύματος.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4485/2017.
4. Την αριθμ. 27537/Ζ1/16-2-2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 102/
28-2-2018) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων περί ανασυγκρότησης της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
5. Την αριθμ. 132065/Ζ1/24-8-2015 (Υ.Ο.Δ.Δ. 616/
27-8-2015) απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων με την οποία διορίσθηκε
Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου ο Καθηγητής Βασίλειος Καρδάσης.
6. Το πρακτικό της με αριθμό 403/23-11-2018 Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζει:
τον καθορισμό του αριθμού των παρεχόμενων θέσεων
στις 610 για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους
2018-19 σε τέσσερα (4) μεταπτυχιακά προγράμματα
σπουδών με Θ.Ε. εξαμηνιαίας διάρκειας, οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:
Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας ΑΓΓ 200
Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας, ΓΕΡ

100

Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική, ΒΝΠ

60

Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων, ΓΧΝ

250

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 26 Νοεμβρίου 2018
Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Πάτρα, 27 Νοεμβρίου 2018
Ο Πρόεδρος
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΔΑΣΗΣ
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