
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της με αριθμ. 44530/1002/2018 
απόφασης «Καθορισμός αριθμού μαθητών της 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
(ΕΠΑ.Σ., ΕΠΑ.Λ - Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθη-
τείας και ΙΕΚ) που θα πραγματοποιήσουν Μαθη-
τεία - Πρακτική Άσκηση σε φορείς του Δημοσίου 
Τομέα κατά το σχολικό έτος 2018-2019 (Β 3671)».

2 Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή υποκα-
ταστήματος της εταιρείας «ARCHANGEL PACIFIC 
LTD» που εδρεύει στη Λιβερία.

3 Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την εταιρεία 
«ASSODIVERS LIMITED ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗ-
ΜΑ» υλικών και εργασιών επισκευής του περιπο-
λικού σκάφους ΠΛΣ 335 του Κεντρικού Λιμεναρ-
χείου Ελευσίνας.

4 Αποδοχή πρότασης δωρεάς από τον ΚΑΝΑΚΑ-
ΡΗ Νικόλαο του Γερασίμου χιλίων (1.000) λίτρων 
αμόλυβδης βενζίνης για τις ανάγκες των επιχειρη-
σιακών μέσων χερσαίων και πλωτών του Λιμεναρ-
χείου Θήρας.

5 Αποδοχή πρότασης δωρεάς ενός (01) μεταχει-
ρισμένου κλιματιστικού μηχανήματος μάρκας 
«Toshiba» 24 UTB με S/N 22200158 από την εται-
ρεία «CHANDRIS (HELLAS) INC.», για τα Ανακριτι-
κά Συμβούλια Ναυτικών Ατυχημάτων (ΑΣΝΑ) του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

6 Ένταξη φοιτητών του τμήματος εμπορίας και δια-
φήμισης του παραρτήματος Ιεράπετρας του Τ.Ε.Ι. 
Κρήτης.

7 Ένταξη φοιτητών του τμήματος πολιτικών δομι-
κών έργων της σχολής τεχνολογικών εφαρμογών 
του Τ.Ε.Ι. Κρήτης.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

8 Διόρθωση σφάλματος στην 155403/Ν1/19-9-
2018 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
4767/ 25-10-2018 τ.Β΄).

9 Διόρθωση σφάλματος στην 2777/Ν1/12-10-2018 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
4688/18-10-2018 τ.Β΄).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 58218/1362 (1)
  Τροποποίηση της με αριθμ. 44530/1002/2018 

απόφασης «Καθορισμός αριθμού μαθητών της 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

(ΕΠΑ.Σ., ΕΠΑ.Λ - Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μα-

θητείας και ΙΕΚ) που θα πραγματοποιήσουν Μα-

θητεία - Πρακτική Άσκηση σε φορείς του Δημο-

σίου Τομέα κατά το σχολικό έτος 2018-2019 (Β 

3671)».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. την παρ. 3 του άρθρου 94 του ν. 1566/1985 «Δομή 

και λειτουργία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α' 167), όπως ισχύει,
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2. την περ. β' της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 
«Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθι-
έρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα 
καθώς για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο 
του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α'65), όπως επανα-
προσδιορίστηκε από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρ-
θρου 19 του ν. 1586/1986 (Α' 37),

3. το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρο-
νισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α' 101),

4. τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες 
διατάξεις» (Α' 258),

5. τις περ. α' και θ' της παρ. 1 και της παρ. 2 του άρ-
θρου 18 του ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία 
της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
άλλες διατάξεις» (Α' 146),

6. τον ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄193),

7. το άρθρο 66 του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α 83),

8. το β.δ. 3/06-06-1952 «Περί εκπαιδεύσεως μαθητών 
τεχνιτών» (Α' 157),

9. το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98),

10. το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α΄ 168),

11. το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31),

12. το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων, 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, Υποδο-
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄114),

13. το π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 37),

14. τη με αριθμ. 52935/Υ1/30-3-2018 κοινή απόφα-
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στην Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
Μερόπη Τζούφη» (Β' 1227), όπως τροποποιήθηκε με την 
με αριθμ. Υ1/158719/24-9-2018 όμοιά της (Β΄ 4222),

15. τη με αριθμ. Υ6/28-2-2018 Απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Σύσταση μίας (1) θέσης Υφυπουργού στο 
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης» (Β' 695),

16. τη με αριθμ. 13471/4878/7-3-2018 απόφασης του 
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο 
Ηλιόπουλο» (Β' 814),

17. τη με αριθμ. 26385/2017 απόφαση των Υπουρ-
γών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών «Πλαίσιο Ποι-
ότητας Μαθητείας» (Β' 491),

18. τη με αριθμ. Φ7/136312/Δ4/2017 απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας «Υλοποίηση 
Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας αρμοδιότητας 
ΥΠ.Π.Ε.Θ.» (Β' 2859),

19. τη με αριθμ. 31464/708/2018 απόφαση των Υπουρ-
γών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών «Επιδότηση της 
Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης των μαθητευομένων των 
ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ν. 3475/2006, που θα απασχολη-
θούν στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, στους 
OTA, σε επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(Ο.Τ.Α.), σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε 
συνεταιρισμούς, σε σωματεία το έτος 2018» (Β' 2154),

20. τη με αριθμ. 44530/1002/21-8-2018 απόφαση των 
Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης «Καθορισμός αριθμού μαθητών της Επαγγελμα-
τικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Σ., Μεταλυκει-
ακό Έτος - Τάξη Μαθητείας αρμοδιότητας ΥΠ.Π.Ε.Θ και 
ΙΕΚ) που θα πραγματοποιήσουν πρόγραμμα Μαθητείας 
στον χώρο εργασίας (Μαθητεία - Πρακτική Άσκηση) σε 
φορείς του Δημοσίου Τομέα κατά το σχολικό έτος 2018 - 
2019» (Β' 3671),

21. τη με αριθμ. 53937/4645/16-10-2018 εισήγηση της 
Προϊσταμένης της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

22. τη με αριθμ. 3263/77/2-10-2018 απόφαση του Δ.Σ. 
του ΟΑΕΔ,

23. το γεγονός ότι εξακολουθεί να εκφράζεται ενδιαφέ-
ρον για διάθεση επιπλέον θέσεων μαθητείας από φορείς,

24. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, ούτε σε βάρος του προϋπολογισμού 
του ΟΑΕΔ, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθμ. 
44530/1002/21-8-2018 απόφασης των Υπουργών Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με «τον 
καθορισμό αριθμού μαθητών της Επαγγελματικής Εκ-
παίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Σ., Μεταλυκειακό Έτος - 
Τάξη Μαθητείας αρμοδιότητας ΥΠ.Π.Ε.Θ και ΙΕΚ) που θα 
πραγματοποιήσουν πρόγραμμα Μαθητείας στον χώρο 
εργασίας (Μαθητεία - Πρακτική Άσκηση) σε φορείς του 
Δημοσίου Τομέα κατά το σχολικό έτος 2018-2019» (Β' 
3671), μετά από προτάσεις των οικείων φορέων οι οποίες 
έχουν κατατεθεί στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, με 
την προσθήκη του παρακάτω πίνακα, ως εξής:



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 62945Τεύχος Β’ 5296/26.11.2018

A/A ΦΟΡΕΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1 Γ.Ν.Π.Α " ΠΑΝ & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ" 12 μαθητές (υπ’ αριθμ. 15/2018 απόφαση Δ.Σ.")

2 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 35 μαθητές (υπ’ αριθμ. 265/2018 απόφαση Δ.Σ.")

3 ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 4 μαθητές (υπ’ αριθμ. 107/2018 απόφαση Δ.Σ.")

4 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 10 μαθητές (υπ’ αριθμ. 118/2018 απόφαση Δ.Σ.)

5 ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 6 μαθητές (υπ’ αριθμ. 116/2018 απόφαση Δ.Σ.")

6 ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 24 μαθητές (υπ’ αριθμ. 116/2018 απόφαση Δ.Σ.")

7 Ο.Σ.Υ 236 μαθητές (υπ’ αριθμ. 198/2018 απόφαση Δ.Σ.")

8 ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ 8 μαθητές (υπ’ αριθμ. 24/2018 απόφαση Δ.Σ.")

9 ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ 10 μαθητές (υπ’ αριθμ. 61/2018 απόφαση Δ.Σ.")

10 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ 28 μαθητές (υπ’ αριθμ. 94/2018 απόφαση Δ.Σ.]

11 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ" 32 μαθητές (υπ’ αριθμ. 6/2018 απόφαση Δ.Σ.")

12 ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ "Ο ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ" 10 μαθητές (υπ’ αριθμ. 49/2018 απόφαση Δ.Σ.)

13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 45 μαθητές (υπ’ αριθμ. 183/2018 απόφαση Δ.Σ.")

14 ΔΕΥΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 21 μαθητές (υπ’ αριθμ. 127/2018 απόφαση Δ.Σ.")

15 ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 20 μαθητές (υπ’ αριθμ. 183/2018 απόφαση Δ.Σ.")

16 ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 25 μαθητές (υπ’ αριθμ. 612/2018 απόφαση Δ.Σ.")

17 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 103 μαθητές της υπ'αριθμ. 10/2018 απόφασης Δ.Σ.")

18 ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 8 μαθητές (υπ’ αριθμ. 207/2018 απόφαση Δ.Σ.")

19 Ψ.Ν.Α. 5 μαθητές (υπ’ αριθμ. 16/2018 απόφαση Δ.Σ.")

20 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 16 μαθητές (υπ’ αριθμ. 323/2018 απόφαση Δ.Σ.")

21 ΝΠΔΔ - ΚΠΠΑ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 2 μαθητές (υπ’ αριθμ. 77/2018 απόφαση Δ.Σ.")

Το σύνολο των μαθητών που θα απασχοληθούν σε νέες θέσεις Μαθητείας σύμφωνα με τις αποφάσεις των φο-
ρέων του ανωτέρω πίνακα είναι 660.

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. 44530/1002/2018 απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β' 3671).

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2018

Οι Υφυπουργοί

Παιδείας, Έρευνας  Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Θρησκευμάτων  και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
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Αριθμ. 2212.2-1/5209/83606/2018 (2)
Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή υποκα-

ταστήματος της εταιρείας «ARCHANGEL PACIFIC 

LTD» που εδρεύει στη Λιβερία.

      Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του α.ν. 378/1968 (ΦΕΚ 82 Α/17-4-1968).
β. του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77/Α/22-4-1975) 

και ιδίως την παράγραφο 1.
γ. του άρθρου 4 του ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142/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 Κεφαλαίου Α΄, του Πρώτου Μέρους, του 
ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/27-05-2016). 

ι. του π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α/21-6-2012) «Ίδρυση 
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργη-
ση υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 5 όπως αντι-
καταστάθηκε 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) «Ανασύ-
σταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υπο-
δομών, 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) «Ανασύ-
σταση του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και Προστασίας 
του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστα-
σίας του Πολίτη». 

ιγ. του π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160/Α/29-8-2018) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

ιδ. της αριθ. 3122.18/03/13/11-12-2013 (ΦΕΚ 3263/
Β/20-12-2013) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονο-
μικών - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Ναυτιλίας 
και Αιγαίου και των αριθ. 1246.3/5/94/1-12-1994 (ΦΕΚ 
919/Β/14-12-1994) και 1246.3/6/94/1-12-1994 (ΦΕΚ 919/
Β/14-12-1994) κοινών αποφάσεων των Υπουργών Εθνι-
κής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας.

2. Τo με αριθ. 6751574/04-10-2018 Διπλότυπο Δ Ο Υ 
Πλοίων Πειραιά.

3. Την από 19-10-2018 αίτηση της εταιρείας 
«ARCHANGEL PACIFIC LTD » με έδρα στη Λιβερία, απο-
φασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Εγκρίνουμε την εγκατάσταση στην Ελλάδα γρα-

φείου ή υποκαταστήματος της εταιρείας «ARCHANGEL 
PACIFIC LTD» που εδρεύει στη Λιβερία 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, εφό-
σον 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 αγοραπωλη-
σιών ή ναυπηγήσεων ή ναυλώσεων πλοίων με Ελληνική 
ή ξένη σημαία πάνω από 500 κόρους ολικής χωρητικότη-
τας, με εξαίρεση τα επιβατηγά ακτοπλοϊκά πλοία και τα 
εμπορικά πλοία που εκτελούν εσωτερικούς πλόες, καθώς 
και με την αντιπροσώπευση πλοιοκτητριών εταιρειών, ως 
και επιχειρήσεων που έχουν σαν αντικείμενο εργασιών 
τις ίδιες με τις προαναφερόμενες δραστηριότητες.

2. Ειδικότερα επιτρέπεται από το γραφείο ή υποκατά-
στημα της εταιρείας να γίνονται στην Ελλάδα οι παρα-
κάτω 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 επιχειρή-
σεων 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 πληρώ-
ματα 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 
οικογένειές τους, νοσηλίων, αντιτίμων τροφοδοσίας εξό-
δων 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) Την 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.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 εκτε-
λούνται στην Ελλάδα είτε στο Εξωτερικό.

(6) Το διορισμό και την ανάκληση πρακτόρων σε 
οποιοδήποτε λιμάνι του κόσμου, την αποστολή εμβα-
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σμάτων εξόδων και αμοιβών των παραπάνω διοριζο-
μένων πρακτόρων και τον έλεγχο των σχετικών λογα-
ριασμών τους που αποστέλλονται.

(7) Τις απαιτήσεις και υποχρεώσεις των παραπάνω 
πλοίων από οποιαδήποτε συμβατική ή εξωσυμβατική αι-
τία όπως π.χ αβαρίες συγκρούσεις, επιθαλάσσιες αρωγές 
κ.λπ. και την ενέργεια κάθε άλλης πράξης στην Ελλάδα 
ή στο Εξωτερικό σχετικής με τη διαχείριση και εκμετάλ-
λευση πλοίων. Εξαιρούνται απαιτήσεις και υποχρεώσεις 
που αφορούν μεταφορές μεταξύ Ελληνικών λιμανιών.

(8) Τη σύναψη συμβάσεων για την προμήθεια καυ-
σίμων και λιπαντικών για τα παραπάνω πλοία, καθώς 
επίσης και συμβάσεων που αφορούν την προμήθεια 
ανταλλακτικών και εφοδίων καταστρώματος μηχανο-
στασίου 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 Υποκα-
τάστημα, ο έλεγχος των λογαριασμών τους, η διενέργεια 
εισπράξεων και πληρωμών για λογαριασμό τούτων κα-
θώς και η τήρηση λογαριασμών στις Τράπεζες της Ελλά-
δος 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 αυ-
τές όπως π.χ η εκκαθάριση και είσπραξη ναύλων, μισθω-
μάτων, σταλιών και επισταλιών, αποζημιώσεων και η κα-
ταβολή 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 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 διαμε-
σολάβηση 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 θέ-
ματος 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 «ARCHANGEL PACIFIC LTD» που εδρεύ-

ει στη Λιβερία είναι υποχρεωμένη μέσα σε δύο μήνες 
από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής να καταθέσει 
στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης (Διεύθυνση 
Κεφαλαίων Εξωτερικού) Τραπεζική εγγυητική επιστολή 
αναγνωρισμένης Τράπεζας του εσωτερικού ή εξωτερι-
κού 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 χρό-
νο 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 μετατρέ-
πεται 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 Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυνση Ποντοπόρου 
Ναυτιλίας) και Οικονομίας και Ανάπτυξης (Διεύθυνση 
Κεφαλαίων Εξωτερικού) και στην Ανεξάρτητη Αρχή Δη-
μοσίων Εσόδων (Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορο-
λογίας) των ακολούθων εγγράφων:

(α) Βεβαίωσης Τράπεζας ή Τραπεζών, που λειτουργούν 
στην Ελλάδα, από τις οποίες θα προκύπτει το συνάλλαγ-
μα 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 μετατρά-
πηκε σε εθνικό νόμισμα καθώς επίσης το ποσό σε ευρώ 
που εισήχθη από την εταιρεία κατά το παρελθόν έτος. 

II) τα ποσά εισαχθέντος συναλλάγματος ή ευρώ που 
χρησιμοποίησε η εταιρεία για κάλυψη των πάσης φύσε-
ως δαπανών λειτουργίας του γραφείου της στην Ελλάδα, 
το οποίο δεν δύναται να είναι κατώτερο του ισόποσου 
των 50.000 δολ. ΗΠΑ. 
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III) τα ποσά εισαχθέντος συναλλάγματος ή ευρώ που 
χρησιμοποίησε η εταιρεία για την κάλυψη άλλων πλη-
ρωμών για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων.

Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση όλα τα ποσά σε ευρώ που 
αναφέρονται παραπάνω, πρέπει να εκφράζονται και σε 
δολάρια ΗΠΑ και να εμφανίζονται και στα τηρούμενα 
από την εταιρεία λογιστικά βιβλία, μαζί με τα αντίστοιχα 
παραστατικά.

γ. Να γνωστοποιεί κάθε μεταβολή της Ιθαγένειας της 
εταιρείας, του τύπου υπό τον οποίο λειτουργεί αυτή, της 
έδρας, της επωνυμίας της, του αντικειμένου της, καθώς 
και του διευθυντού και εκπροσώπου αυτής στην Ελλά-
δα στα Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
(Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας) και Οικονομίας και 
Ανάπτυξης (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και στην 
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Διεύθυνση Εφαρ-
μογής Άμεσης Φορολογίας) μέσα σε δεκαπέντε ημέρες 
από την μεταβολή που έγινε.

δ. Εφόσον απασχολεί αλλοδαπό προσωπικό, να γνω-
στοποιεί στα κατά τόπο Γραφεία Αλλοδαπών και Μετα-
νάστευσης με κοινοποίηση και στα Υπουργεία Ναυτιλί-
ας και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυνση Ποντοπόρου 
Ναυτιλίας) και Οικονομίας και Ανάπτυξης (Διεύθυνση 
Κεφαλαίων Εξωτερικού) και στα κατά τόπο τμήματα Αλ-
λοδαπών του Υπουργείου 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 διαλύσεώς 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 παύ-

ει να ισχύει και θεωρείται ότι δεν έχει χορηγηθεί ποτέ 
εφόσον:

α. Η παραπάνω εταιρεία δεν εγκαταστήσει Γραφείο 
ή Υποκατάστημα που προβλέπει το άρθρο 1 μέσα σε 
τρεις (3) μήνες από την ημέρα που ισχύει η απόφαση 
αυτή ή δεν καταθέσει εμπρόθεσμα την εγγυητική επι-
στολή που αναφέρεται στην παραγρ. (1) του άρθρου 2 
της απόφασης αυτής.

β. Η παραπάνω εταιρεία δεν γνωστοποιήσει στα 
Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Δι-
εύθυνση 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 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, 9 Νοεμβρίου 2018

Ο Υπουργός

ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ

Ι

(3)
    Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την εταιρεία 

«ASSODIVERS LIMITED ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣ-

ΤΗΜΑ» υλικών και εργασιών επισκευής του πε-

ριπολικού σκάφους ΠΛΣ 335 του Κεντρικού Λι-

μεναρχείου Ελευσίνας.

  Με την 2824.76/83140/2018/08-11- 2018 απόφαση 
του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4182/2013 
(ΦΕΚ 185 Α') «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολα-
ζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις», όπως τρο-
ποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, καθώς επίσης και 
τις διατάξεις των αρθ. 496-512 του Αστικού Κώδικα, γίνε-
ται αποδεκτή η με αρ. πρωτ. Εισερχ. Κεντρικού Λιμεναρ-
χείου Ελευσίνας: 12187/02-10-2018 επιστολή πρόθεσης 
δωρεάς της εταιρείας «ASSODIVERS LIMITED ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ», υλικών και εργασιών επισκευής του 
περιπολικού σκάφους ΠΛΣ 335 του Κεντρικού Λιμε-
ναρχείου Ελευσίνας, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν 
από εξειδικευμένο συνεργείο με την επωνυμία «Μπε-
ληγιάννης Αθ. Δημήτριος», όπως αναφέρεται και στην 
ανωτέρω επιστολή, συνολικής αξίας δύο χιλιάδων εξα-
κοσίων εξήντα εννέα ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών 
(2.669,72 €), (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

  Ο Υπουργός

ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ

Ι

(4)
Αποδοχή πρότασης δωρεάς από τον ΚΑΝΑΚΑ-

ΡΗ Νικόλαο του Γερασίμου χιλίων (1.000) λίτρων 

αμόλυβδης βενζίνης για τις ανάγκες των επιχει-

ρησιακών μέσων χερσαίων και πλωτών του Λι-

μεναρχείου Θήρας.

    Με την 2824.76/83129/2018/08-11-2018 απόφαση 
του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τον ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185 Α') 
«Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κλη-
ρονομιών και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε, 
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συμπληρώθηκε και ισχύει, καθώς επίσης και τις διατάξεις 
των αρθ. 496-512 του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδε-
κτή η από 07-09-2018 επιστολή - πρόθεση δωρεάς του 
ΚΑΝΑΚΑΡΗ Νικολάου του Γερασίμου χιλίων (1.000) λί-
τρων αμόλυβδης βενζίνης, για τις ανάγκες των επιχειρη-
σιακών μέσων, χερσαίων και πλωτών, του Λιμεναρχείου 
Θήρας, συνολικής εκτιμώμενης αξίας δύο χιλιάδων ευρώ 
(2.000 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ο Υπουργός

ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ

Ι

(5)
      Αποδοχή πρότασης δωρεάς ενός (01) μεταχει-

ρισμένου κλιματιστικού μηχανήματος μάρκας 

«Toshiba» 24 UTB με S/N 22200158 από την εται-

ρεία «CHANDRIS (HELLAS) INC.», για τα Ανακριτι-

κά Συμβούλια Ναυτικών Ατυχημάτων (ΑΣΝΑ) του 

Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Με την 2824.76/33123/2018/08-11-2018 απόφαση του 
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 
185 Α') «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών 
κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» όπως τροποποιή-
θηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει καθώς επίσης και τις 
διατάξεις των αρθ. 496-512 του Αστικού Κώδικα, γίνεται 
αποδεκτή η από 21-09-2018 επιστολή πρόθεσης δωρε-
άς της εταιρείας «CHANDRIS (HELLAS) INC.» ενός (01) 
μεταχειρισμένου κλιματιστικού μηχανήματος μάρκας 
«Toshiba» 24 UTB με S/N 22200158 για τα Ανακριτικά 
Συμβούλια Ναυτικών Ατυχημάτων (ΑΣΝΑ) του Υπουργεί-
ου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, συνολικής εκτι-
μώμενης αξίας τετρακοσίων ενενήντα έξι ευρώ (496 €), 
όπως αναφέρεται και στη δωρητήρια επιστολή.

Ο Υπουργός

ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ

Ι

Αριθμ. 8485/Φ120 (6)
    Ένταξη φοιτητών του τμήματος εμπορίας και δια-

φήμισης του παραρτήματος Ιεράπετρας του Τ.Ε.Ι. 

Κρήτης.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α΄/ 

06.09.2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 15 του ν. 4485/2017 

(ΦΕΚ Α΄ τ. 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δια-
τάξεις».

3. Το π.δ. 104/2013 (ΦΕΚ 137 τ. Α΄/05.06.2013) περί 
«Μετονομασίας Σχολής-Μετονομασίας Τμημάτων - Συγ-
χώνευσης Τμημάτων - Κατάργησης Παραρτημάτων και 

Τμημάτων - Ίδρυσης Σχολής - Ίδρυσης Τμήματος-Συ-
γκρότησης Σχολών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του ν. 3861/2010 
(ΦΕΚ 112 Α') «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεω-
τική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις», όπως τρο-
ποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254 
Α') «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες Διατάξεις».

5. Τη με αρ. 8394/Φ. 120/24-10-2018 Εισήγηση του 
Προέδρου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγί-
ου Νικολάου με θέμα «Ένταξη Φοιτητών του Τμήματος 
Εμπορίας και Διαφήμισης του Παραρτήματος Ιεράπε-
τρας του TEI Κρήτης».

6. Την με αρ. 206997/Ζ1/27-11-2017 πράξη του Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 633/ 
τ. Υ.Ο.Δ.Δ./30-11-2017) με την οποία διαπιστώθηκε η 
εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του 
TEI Κρήτης.

Διαπιστώνει
Την ένταξη των φοιτητών του Τμήματος Εμπορίας 

και Διαφήμισης του Παραρτήματος Ιεράπετρας του TEI 
Κρήτης στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα τον 
Άγιο Νικόλαο της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του 
TEI Κρήτης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 26 Οκτωβρίου 2018

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 8483/Φ120 (7)
    Ένταξη φοιτητών του τμήματος πολιτικών δομι-

κών έργων της σχολής τεχνολογικών εφαρμογών 

του Τ.Ε.Ι. Κρήτης.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α΄/ 

06.09.2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 1,2, 15 του ν. 4485/2017 

(ΦΕΚ Α' τ. 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτα-
της εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις».

3. Το π.δ. 104/2013 (ΦΕΚ 137 τ. Α΄/05.06.2013) περί 
«Μετονομασίας Σχολής - Μετονομασίας Τμημάτων - Συγ-
χώνευσης Τμημάτων - Κατάργησης Παραρτημάτων και 
Τμημάτων - Ίδρυσης Σχολής - Ίδρυσης Τμήματος - Συ-
γκρότησης Σχολών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του ν. 3861/2010 
(ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεω-
τική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
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«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις», όπως τρο-
ποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254 
Α') «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες Διατάξεις».

5. Τη με αρ. 8393/Φ.120/24-10-2018 εισήγηση του 
Προέδρου Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων της Σχο-
λής Τεχνολογικών Εφαρμογών του TEI Κρήτης με θέμα 
«Ένταξη φοιτητών του Τμήματος Πολιτικών Δομικών 
Έργων του TEI Κρήτης».

6. Τη με αρ. 206997/Ζ1/27-11-2017 Πράξη του Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 633/τ. 
Υ.Ο.Δ.Δ./30-11-2017) με την οποία διαπιστώθηκε η εκλογή 
Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του TEI Κρήτης.

Διαπιστώνει
Την ένταξη των φοιτητών του Τμήματος Πολιτικών 

Δομικών Έργων της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών 
του TEI Κρήτης, μετά από αίτησή τους, στα Τμήματα: 

α) Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολο-
γικών Εφαρμογών του TEI Κρήτης.

β) Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε. 
της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών του TEI Κρήτης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 26 Οκτωβρίου 2018

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(8)
      Στην 155403/Ν1/19-9-2018 απόφαση του Υπουργού 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύ-
θηκε στο ΦΕΚ 4767/25-10-2018 (τ. Β') στη σελίδα 57378, 
στην Β' στήλη, στο στίχο 24 εκ των άνω διορθώνεται:

το εσφαλμένο: «ΔΑ/3526/27-7-2018» 
στο ορθό: «ΔΑ/35338/24-8-2018».

  (Από το ΥΠ.Π.Ε.Θ - 
Αυτοτελής Διεύθυνση Ιδιωτικών σχολείων - 
Τμήμα Α' Ιδιωτικών Σχολείων Π.Ε. και Δ.Ε.)

Ι

(9)
      Στην 2777/Ν1/12-10-2018 απόφαση του Υπουργού 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύ-
θηκε στο ΦΕΚ 4688/18-10-2018 (τ. Β') στη σελίδα 56675, 
στην Α' στήλη, στο στίχο 23 εκ των κάτω διορθώνεται:

το εσφαλμένο: «Αριθμ. 2777» 
στο ορθό: «Αριθμ. 170517/Ν1».

  (Από το ΥΠ.Π.Ε.Θ - 
Αυτοτελής Διεύθυνση Ιδιωτικών σχολείων - 
Τμήμα Α' Ιδιωτικών Σχολείων Π.Ε. και Δ.Ε.)  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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