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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

9 Μαΐου 2020

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της 3122.18/03/13/11.12.2013 (Β΄
3263) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Ναυτιλίας
και Αιγαίου «Ρύθμιση λεπτομερειών που αφορούν στα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη
διαδικασία για την εγκατάσταση στην Ελλάδα
γραφείων ή υποκαταστημάτων αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων και υπαγωγή ημεδαπών
ναυτιλιακών επιχειρήσεων στις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (Α΄ 77)».

2

Όροι και προϋποθέσεις υπαγωγής αίτησης πιστοποίησης για την καταβολή του Α.ΝΗ.ΚΟ. σε έγχαρτη μορφή.

3

Αποδοχή Εγγυητικής επιστολής για την εταιρεία
«MOLON SERVICES S.A.» που εδρεύει στα Νησιά
Μάρσαλ.

4

Διαπίστωση της παύσης ισχύος της άδειας που
χορηγήθηκε με την 2212.2-1/2300/90707/2019/
18-12-2019 υπουργική απόφαση, σχετικά με την
εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου της εταιρείας «skippers maritime services ltd» με έδρα στη
Λιβερία.

5

Διαπίστωση της παύσης ισχύος της άδειας που
χορηγήθηκε με την 2212.2-1/5313/83931/2019/
20-11-2019 υπουργική απόφαση, σχετικά με την
εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου της εταιρείας «ALWADI TRADING CO.» με έδρα τα Νησιά
Μάρσαλ.

Αρ. Φύλλου 1772

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2212.2/25747/2020
(1)
Τροποποίηση της 3122.18/03/13/11.12.2013
(Β΄ 3263) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Ναυτιλίας και Αιγαίου «Ρύθμιση λεπτομερειών που
αφορούν στα απαιτούμενα δικαιολογητικά και
τη διαδικασία για την εγκατάσταση στην Ελλάδα
γραφείων ή υποκαταστημάτων αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων και υπαγωγή ημεδαπών
ναυτιλιακών επιχειρήσεων στις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (Α΄ 77)».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 27/1975 «Περί φορολογίας πλοίων, επιβολής εισφοράς προς ανάπτυξιν της
Εμπορικής Ναυτιλίας, εγκαταστάσεως αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων»
(Α΄ 77), όπως αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το άρθρο 28 του ν. 814/1978 (Α΄ 144), με
το άρθρο 77 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), το άρθρο 4 του
ν. 2234/1994 (Α΄ 142), το άρθρο 25 του ν. 2515/1997 (Α΄
154), τις παρ. 6, 7 και 8 του άρθρου 4 του ν. 3752/2009 (Α΄
40), το άρθρο 31 του ν. 4150/2013 (Α΄ 102) και το άρθρο
59 του ν. 4646/2019 (Α΄201) και ισχύει,
β. του α.ν. 378/1968 «Περί συμπληρώσεως του
α.ν. 89/1967 «περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι Αλλοδαπών
Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών» (Α΄ 82),
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γ. του άρθρου 34 του ν. 3427/2005 «Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 312),
δ. του άρθρου 1 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 του π.δ. 98/2012
(Α΄ 160),
ε. του π.δ. 70/2015 (Α΄114),
στ. της 3122.18/03/13/11-12-2013 κοινής απόφασης
των Υπουργών Οικονομικών-Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας-Ναυτιλίας και Αιγαίου «Ρύθμιση λεπτομερειών που αφορούν στα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη
διαδικασία για την εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείων
ή υποκαταστημάτων αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων και υπαγωγή ημεδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων
στις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (Α΄ 77)»
(Β΄ 3263),
ζ. του Κεφαλαίου Α΄, του Πρώτου Μέρους, του
ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94),
η. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),
θ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121),
ι. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α΄ 133),
ια. την 339/18.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού
και του Υπ. Οικονομικών "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο
(Β΄ 3051).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Την αντικατάσταση των περιπτώσεων 1στ και 2στ
του άρθρου 1 της 3122.18/03/13/11.12.2013 (Β΄ 3263)
κοινής απόφασης, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
1. «στ. Σε περίπτωση που η υπό εγκατάσταση εταιρεία
είναι απλώς διαχειρίστρια, τότε απαιτείται και έγγραφο
του πλοιοκτήτη ή ναυλωτή γυμνού πλοίου (bareboat
charterer) ή μισθωτή γυμνού πλοίου υπό χρηματοδοτική
μίσθωση (ship lessee) ή του εκμεταλλευτή του πλοίου,
εκτός από την περίπτωση που η ανάθεση της διαχείρισης πραγματοποιείται από διαχειρίστρια εταιρεία του
άρθρου 25 του ν. 27/1975, δεόντως θεωρημένο για
το γνήσιο της υπογραφής, με τα αναφερόμενα στην
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υποπερίπτωση γγ της παραγράφου ε στοιχεία, από το
οποίο να προκύπτει η ανάθεση της διαχειρίσεως στο υπό
εγκατάσταση γραφείο ή υποκατάστημα της εταιρείας. Σε
περίπτωση όμως που είναι πλοιοκτήτρια απαιτείται προσκόμιση επικυρωμένου φωτοαντιγράφου του εγγράφου
εθνικότητας του πλοίου.».
2. «στ.Σε περίπτωση που η εταιρεία είναι απλώς διαχειρίστρια, τότε απαιτείται και έγγραφο του πλοιοκτήτη
ή ναυλωτή γυμνού πλοίου (bareboat charterer) ή μισθωτή γυμνού πλοίου υπό χρηματοδοτική μίσθωση (ship
lessee) ή του εκμεταλλευτή του πλοίου, εκτός από την
περίπτωση που η ανάθεση της διαχείρισης πραγματοποιείται από διαχειρίστρια εταιρεία του άρθρου 25 του
ν. 27/1975, δεόντως θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής, με τα αναφερόμενα στην υποπερίπτωση ββ της
παραγράφου ε στοιχεία από το οποίο να προκύπτει η
ανάθεση της διαχείρισης του πλοίου στην εταιρεία. Σε
περίπτωση όμως που είναι πλοιοκτήτρια, απαιτείται προσκόμιση επικυρωμένου φωτοαντιγράφου του εγγράφου
εθνικότητας του πλοίου.»,
2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 4 Μαΐου 2020
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός Οικονομικών

Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
I

Αριθμ. 4111.08.01/1317
(2)
Όροι και προϋποθέσεις υπαγωγής αίτησης πιστοποίησης για την καταβολή του Α.ΝΗ.ΚΟ. σε
έγχαρτη μορφή.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με
υποχρεωτική την ανάρτηση νόμων και πράξεων των
Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 112).
1.2. Toυ άρθρου 13 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής
δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).
1.3. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ)-Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).
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1.4. Του ν. 4551/2018 «Μηχανισμός Εφαρμογής, Κρατική Εποπτεία και Γενικοί Όροι Υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδύναμου (Μ.Ι) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 116),
όπως ισχύει.
1.5. Του άρθρου 51 του ν. 4676/2020 «Εκσυγχρονισμός
θεσμικού πλαισίου για τις θαλάσσιες ενδομεταφορές και
λοιπές διατάξεις» (Α΄67).
1.6. Του άρθρου 67 του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012,
του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.» (Α΄167).
1.7. Του άρθρου 5 του π.δ. 80/2016 (Α΄ 145) «Ανάληψη
Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
1.8. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α΄ 98).
1.9. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός
των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων» (Α΄ 119).
1.10. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
1.11. Του π.δ. 13/2018 (Α΄ 26) «Οργανισμός Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής».
1.12. Της 134453/23-12-2015 (ΑΔΑ:ΒΖΚ54653Ο7-ΥΔ6)
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Ρυθμίσεις για τις
πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων» (Β΄ 2857).
1.13. Της 4796/31.12.2018 κοινής απόφασης των
Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Πλήρης εφαρμογή
του μέτρου «Μεταφορικό Ισοδύναμο» (Μ.Ι.) στις ωφελούμενες μονάδες (επιβάτες)» (Β΄ 6124).
1.14. Της 4111.08-01/1002/24-3-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Καθορισμός του ποσού που καταβάλλεται για το μέτρο του
Μεταφορικού Ισοδύναμου για το έτος 2020» (Β΄1165).
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1.15. Της με αριθμ. 14235/6-2-2020 (ΑΔΑ:ΨΟ7Ε46ΜΤΛΡ0ΒΛ) εγκυκλίου Οδηγιών για την Έγκριση και Χρηματοδότηση του Π.Δ.Ε 2020 και τον Προγραμματισμό Δαπανών Π.Δ.Ε 2021 - 2023 του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης.
2. Το γεγονός ότι η δαπάνη για το έργο ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ
ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ
ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΟΧΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΑ
ΝΗΣΙΑ» με κωδικό 2018ΣΕ03300006 βαρύνει την ΣΑΕ
033 του π.δ.Ε του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, Ειδικός Φορέας Γενική Γραμματεία Αιγαίου και
Νησιωτικής Πολιτικής.
3. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη δεδομένου ότι η σχετική δαπάνη
έχει ήδη συμπεριληφθεί στις εγκεκριμένες πιστώσεις
του κρατικού προϋπολογισμού 2020, σύμφωνα με την
ανωτέρω υπό 1.14 κοινή απόφαση, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Οι δικαιούχοι του Μεταφορικού Ισοδύναμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4551/2018, όπως
ισχύει, οι οποίοι έχουν απαλλαγεί από την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης, δύνανται να υποβάλουν
αίτηση πιστοποίησης, προκειμένου να λάβουν τον Μοναδικό Αριθμό του Νησιώτη (Μ.Α.Ν.), σε έγχαρτη μορφή.
2. Η υποβολή της αίτησης γίνεται στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (ΓΓΑΙ και ΝΠ) του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
3. Υπόδειγμα της ανωτέρω αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία αναγράφονται και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που υποχρεούται να προσκομίζει ο αιτών/ούσα
στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΓΓΑΙ και ΝΠ, παρατίθεται
στο παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης που αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος αυτής.
4. Για τις περιπτώσεις των ανωτέρω δικαιούχων του
Μεταφορικού Ισοδύναμου, απαιτείται να γίνεται πιστοποίησή τους στην αρχή κάθε έτους.
Άρθρο 2
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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ǹȡȚșȆȡȦĲȠțȩȜȜȠȣ

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ

ȈȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚĮʌȩĲȘȞȣʌȘȡİıȓĮ

ǼʌȫȞȣȝȠ 

ǵȞȠȝĮțĮȚǼʌȫȞȣȝȠȆĮĲȑȡĮ



ǵȞȠȝĮțĮȚǼʌȫȞȣȝȠȂȘĲȑȡĮȢ 
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮȖȑȞȞȘıȘȢ



ȉȩʌȠȢīȑȞȞȘıȘȢ



ǹȡȚșȝȩȢǻİȜĲȓȠȣȉĮȣĲȩĲȘĲĮȢ



ȉȩʌȠȢȀĮĲȠȚțȓĮȢ

ǹȡȉȘȜİȠȝȠȚȠĲȪʌȠȣ
)D[ 



ȅįȩȢ




ǻȞıȘǾȜİțĲȡ
ȉĮȤȣįȡȠȝİȓȠȣ
ǼPDLO 

ȉȘȜ



ǹȡȚș



ȉȀ 





ȂİĮĲȠȝȚțȒȝȠȣİȣșȪȞȘțĮȚȖȞȦȡȓȗȠȞĲĮȢĲȚȢțȣȡȫıİȚȢ  ʌȠȣʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚĮʌȩĲȘȢ
įȚĮĲȐȟİȚȢĲȘȢʌĮȡĲȠȣȐȡșȡȠȣĲȠȣȃįȘȜȫȞȦȩĲȚ
x ǼȓȝĮȚ įȚțĮȚȠȪȤȠȢ ĲȠȣ ȂİĲĮĳȠȡȚțȠȪ ǿıȠįȪȞĮȝȠȣ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ
ȐȡșȡȠȣĲȠȣȃȩʌȦȢȚıȤȪİȚ
x ǻİȞİȓȝĮȚȣʌȩȤȡİȠȢıİȣʌȠȕȠȜȒĭȠȡȠȜȠȖȚțȒȢǻȒȜȦıȘȢȖȚĮĲȠĳȠȡȠȜȠȖȚțȩȑĲȠȢ
««««
x ǼȓȝĮȚ
țȪȡȚȠȢ
įȚțĮȚȠȪȤȠȢ
ĲȠȣ
ĲȡĮʌİȗȚțȠȪ
ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ
ȝİ
,%$1««««««««««
x ǼȓȝĮȚțȐĲȠȤȠȢĲȠȣǹĭȂ««««
x ǼȤȦ ȜȐȕİȚ ȖȞȫıȘ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ʌȠȣ įȚȑʌȠȣȞ ĲȘȞ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȠȣ ȝȑĲȡȠȣ ĲȠȣ
ȂİĲĮĳȠȡȚțȠȪǿıȠįȣȞȐȝȠȣ  
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ǾʌĮȡȠȪıĮıȣȞȠįİȪİĲĮȚĮʌȩĲĮĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮįȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐ

Į ǹȞĲȓȖȡĮĳȠ ȊʌİȪșȣȞȘȢ  ǻȒȜȦıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌĮȜȜĮȖȒ ȝȠȣ Įʌȩ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ
țĮĲȐșİıȘȢ ĭȠȡȠȜȠȖȚțȒȢ ǻȒȜȦıȘȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ȚıȤȪȠȣıİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ
ĳȠȡȠȜȠȖȓĮȢİȚıȠįȒȝĮĲȠȢȝİĮʌȠįİȚțĲȚțȩțĮĲȐșİıȘȢĲȘȢıĲȘȞĮȡȝȩįȚĮǻȅȊ

ȕ  ǺİȕĮȓȦıȘȂȩȞȚȝȘȢȀĮĲȠȚțȓĮȢ

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ««

ȅ±ǾǻȘȜ«

ȊʌȠȖȡĮĳȒ 

  ǵʌȠȚȠȢ İȞ ȖȞȫıİȚ ĲȠȣ įȘȜȫȞİȚ ȥİȣįȒ ȖİȖȠȞȩĲĮ Ȓ ĮȡȞİȓĲĮȚ Ȓ ĮʌȠțȡȪʌĲİȚ ĲĮ
ĮȜȘșȚȞȐ ȝİ ȑȖȖȡĮĳȘ ȣʌİȪșȣȞȘ įȒȜȦıȘ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ  ĲȚȝȦȡİȓĲĮȚ ȝİ ĳȣȜȐțȚıȘ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲȡȚȫȞ ȝȘȞȫȞ ǼȐȞ Ƞ ȣʌĮȓĲȚȠȢ ĮȣĲȫȞ ĲȦȞ ʌȡȐȟİȦȞ ıțȩʌİȣİ ȞĮ
ʌȡȠıʌȠȡȓıİȚıĲȠȞİĮȣĲȩȞĲȠȣȒıİȐȜȜȠȞʌİȡȚȠȣıȚĮțȩȩĳİȜȠȢȕȜȐʌĲȠȞĲĮȢĲȡȓĲȠȞȒ
ıțȩʌİȣİȞĮȕȜȐȥİȚȐȜȜȠȞĲȚȝȦȡİȓĲĮȚȝİțȐșİȚȡȟȘȝȑȤȡȚİĲȫȞ
 ȈİʌİȡȓʌĲȦıȘĮȞİʌȐȡțİȚĮȢȤȫȡȠȣȘįȒȜȦıȘıȣȞİȤȓȗİĲĮȚıĲȘȞʌȓıȦȩȥȘĲȘȢțĮȚ
ȣʌȠȖȡȐĳİĲĮȚĮʌȩĲȠȞįȘȜȠȪȞĲĮȒĲȘȞįȘȜȠȪıĮ


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 5 Μαΐου 2020
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Αριθμ. 2212.2-1/5294/25554/2020
(3)
Αποδοχή Εγγυητικής επιστολής για την εταιρεία
«MOLON SERVICES S.A.» που εδρεύει στα Νησιά
Μάρσαλ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του α.ν. 378/1968 (ΦΕΚ 82 Α΄/17-4-1968),
β. του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77/Α΄/
22-4-1975) και ιδίως την παράγραφο 1,
γ. του άρθρου 4 του ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142/Α΄/31-81994),
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 Κεφαλαίου Α΄, του Πρώτου Μέρους, του
ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α΄/27-5-2016),
θ. του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α΄/7-8-2019),
ι. του άρθρου 59 του ν. 4646/2019 (ΦΕΚ 201/Α΄/
12-12-2019),
ια. 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),
ιβ. 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…»,
ιγ. του π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α΄/08-7-2019) «Σύσταση,
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
ιδ. του π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α΄/09-7-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
ιε. της 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 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,
ιστ. της 2212.2-1/5294/62119/2019/26-8-2019 υπουργικής απόφασης (ΦEK 3445/Β΄/11-9-2019).
2. Το με αριθμ.: ΔΚΕ 3460/5294-3815/15-01-2020 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων(Γενική
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Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα/Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών
Επενδύσεων/Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού/Τμήμα
Ναυτιλιακών Εταιρειών), αποφασίζουμε:
1. Γίνεται αποδεκτή η κατά οκτώ (08) ημέρες εκπρόθεσμα κατατεθείσα στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και
Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα/Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων/Διεύθυνση Κεφαλαίων
Εξωτερικού/Τμήμα Ναυτιλιακών Εταιρειών), Εγγυητική
Επιστολή Τραπέζης που προβλέπεται στην παρ. 1 του
άρθρου 2 της 2212.2-1/5294/62119/2019/26-8-2019
απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΦEK 3445/Β΄/11-9-2019), με θέμα «Εγκατάστασης
στην Ελλάδα γραφείου ή υποκαταστήματος της εταιρείας
«MOLON SERVICES S.A.» που εδρεύει στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ».
2. Η 2212.2-1/5294/62119/2019/26-8-2019 υπουργική
απόφαση (ΦEK 3445/Β΄/11-9-2019) θεωρείται ότι δεν
έχει παύσει να ισχύει μέχρι σήμερα και εξακολουθεί να
υφίσταται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 30 Απριλίου 2020
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
I

Αριθμ. 2212.2-1/2300/25560/2020
(4)
Διαπίστωση της παύσης ισχύος της άδειας που
χορηγήθηκε με την 2212.2-1/2300/90707/2019/
18-12-2019 υπουργική απόφαση, σχετικά με την
εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου της εταιρείας «skippers maritime services ltd» με έδρα
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 Κεφαλαίου Α΄, του Πρώτου Μέρους, του
ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α΄/27-5-2016),
θ. του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α΄/7-8-2019),
ι. του άρθρου 59 του ν. 4646/2019 (ΦΕΚ 201/Α΄/
12-12-2019),
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ια. 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),
ιβ. 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…»,
ιγ. του π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α΄/8-7-2019) «Σύσταση,
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
ιδ. του π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α΄/9-7-2019) «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
ιε. της 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 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,
ιστ. της 2212.2-1/2300/90707/2019/18-12-2019
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 5032/Β΄/31-12-2019).
2. Το με αριθμ.: 29027-12/03/2020 ΔΚΕ: 250/902300 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 «SKIPPERS MARITIME SERVICES LTD» δεν
κατέθεσε την εγγυητική επιστολή που προβλέπεται από
την 2212.2-1/2300/90707/2019/18-12-2019 υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 5032/Β΄/31-12-2019), διαπιστώνουμε:
Την παύση της ισχύος της άδειας που χορηγήθηκε
με την 2212.2-1/2300/90707/2019/18-12-2019 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
(ΦΕΚ 5032/Β΄/31-12-2019), 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 «SKIPPERS MARITIME SERVICES LTD» με έδρα στη
ΛΙΒΕΡΙΑ, διότι η εταιρεία δεν κατέθεσε την εγγυητική
επιστολή που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 2
της προαναφερόμενης υπουργικής απόφασης. Η άδεια
που χορηγήθηκε με την απόφαση αυτή παύει να ισχύει
και θεωρείται ότι δεν χορηγήθηκε ποτέ, όπως ρητά αναφέρεται στην παρ.1 του άρθρου 3 αυτής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 30 Απριλίου 2020
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
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Αριθμ. 2212.2-1/5313/25558/2020
(5)
Διαπίστωση της παύσης ισχύος της άδειας που
χορηγήθηκε με την 2212.2-1/5313/83931/2019/
20-11-2019 υπουργική απόφαση, σχετικά με την
εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου της εταιρείας «ALWADI TRADING CO.» με έδρα τα Νησιά
Μάρσαλ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του α.ν. 378/1968 (ΦΕΚ 82 Α΄/17-4-1968),
β. του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77/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 Κεφαλαίου Α΄, του Πρώτου Μέρους, του
ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α΄/27-5-2016),
θ. του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α΄/7-8-2019),
ι. του άρθρου 59 του ν. 4646/2019 (ΦΕΚ 201/Α΄/
12-12-2019),
ια. 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),
ιβ. 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…»,
ιγ. του π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α΄/8-7-2019) «Σύσταση,
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
ιδ. του π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α΄/9-7-2019) «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
ιε. της 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 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,

18236

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ιστ. της 2212.2-1/5313/83931/2019/20-11-2019
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 4392/B΄/29-11-2019).
2. Το με αριθμ.: 23373-27/02/2020 ΔΚΕ: 248/5313 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 «ALWADI TRADING CO.» δεν κατέθεσε την
εγγυητική επιστολή που προβλέπεται από την 2212.21/5313/83931/2019/20-11-2019 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 4392/B΄/29-11-2019), διαπιστώνουμε:
Την παύση της ισχύος της άδειας που χορηγήθηκε
με την 2212.2-1/5313/83931/2019/20-11-2019 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
(ΦΕΚ 4392/B΄/29-11-2019), σύμφωνα με τις διατάξεις των
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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
«ALWADI TRADING CO.» με έδρα στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ,
διότι η εταιρεία δεν κατέθεσε την εγγυητική επιστολή
που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 2 της προαναφερόμενης υπουργικής απόφασης. Η άδεια που χορηγήθηκε με την απόφαση αυτή παύει να ισχύει και θεωρείται
ότι δεν χορηγήθηκε ποτέ, όπως ρητά αναφέρεται στην
παρ.1 του άρθρου 3 αυτής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 30 Απριλίου 2020
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
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