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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./73/31030
(1)
Κατανομή για το διορισμό συγγενούς αποβιώσαντος
κατά και ένεκα της εκτέλεσης υπηρεσιακού καθή−
κοντος στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του
άρθρου 11 του Ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής
οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση

της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α΄/15−3−2010), όπως
ισχύουν, και τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου
του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α΄/2012).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2266/1994 (ΦΕΚ
218/ Α΄/13−12−1994), όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση
του από το αρ. 18 του Ν.3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α΄/15−3−2006).
3. Την υπ’ αριθμ. Υ 21/06−10−15 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Χριστόφορο Βερναρδάκη» (ΦΕΚ 2144/Β΄/2015).
4. Το Π.δ. 73 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνη−
σης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουρ−
γών» (ΦΕΚ 116/Α΄/2015).
5. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ.4573/1−3−2011 (ΦΕΚ 323/
Β/1−3−2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων
και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.
6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη−
σης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι−
καίου αορίστου χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή
προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου
1 του Ν.3812/2009.
7. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. έγγραφο 69653/30−09−2015 του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων.
8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κατανο−
μής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
Την κατανομή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Παπαθεοδώρου Αντω−
νίου του Μιχαήλ, σε κενή οργανική θέση Κατηγορίας ΔΕ
του κλάδου ΔΕ Διοικητικού−Λογιστικού ως συγγενούς
αποβιώσαντος κατά και ένεκα της εκτέλεσης υπηρεσι−
ακού καθήκοντος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
14 του Ν. 2266/1994 (ΦΕΚ 218/Α΄/13−12−1994), όπως ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2015
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ
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Αριθμ. Οικ. ΔΠΠ 3563
(2)
Κατάργηση των Προεδρικών διαταγμάτων 1159/1981,
1153/1981, 1157/1981, 1317/1981, 1162/1981 και της υπουρ−
γικής απόφασης 1325/1987, σχετικά με τη μετρολο−
γία, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2011/17/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
9ης Μαρτίου 2011.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις παραγράφους 1α και 2 του άρθρου 2 του Ν. 1338/
1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦEK 34/Α/1983)
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984
«Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθε−
ματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού
EURATOM» (ΦEK 70/A/1984) και τις διατάξεις του άρ−
θρου 65 του Ν. 1892/1990 (ΦEK 101/A΄/1990),
2. Το Ν.1558/1985 (ΦEK 137/A/1985) «Κυβέρνηση και
Κυβερνητικά Όργανα», όπως τροποποιήθηκε και συ−
μπληρώθηκε από το Ν.2081/1992 (ΦEK 89/A/1992) και
κωδικοποιήθηκε από το Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005)
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά Όργανα»,
3. Την Οδηγία 2011/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου−
λίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011, η οποία
έχει δημοσιευθεί στην Ελληνική Γλώσσα στην Επίσημη
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 18ης Μαρ−
τίου 2011 (L 71, σελ. 1 έως 3) για την κατάργηση των
Οδηγιών του Συμβουλίου 71/317/ΕΟΚ, 71/347/ΕΟΚ, 74/148/
ΕΟΚ, 75/33/ΕΟΚ, 76/765/ΕΟΚ, 76/766/ΕΟΚ και 86/217/ΕΟΚ
σχετικά με τη μετρολογία,
4. Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/2015) «Ανασύσταση των
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μετα−
φορών 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, Παι−
δείας 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 Γενι−
κής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού»,
5. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α/2015) «Διορισμός Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών»,
6. Την υπ’ αριθμ. 107837/2015 Απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού (ΦΕΚ 2280/Β/2015) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στην Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού,
Θεοδώρα Τζάκρη»,
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα Απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού (Ν. 1558/85, άρθρο 29Α), αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Η παρούσα απόφαση εκδίδεται με σκοπό τη συμμόρ−
φωση της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις

της υπ' αριθμ. 2011/17/ΕΕ Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011,
η οποία έχει δημοσιευθεί στην Ελληνική Γλώσσα στην
Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της
18ης Μαρτίου 2011 (L 71, σελ. 1 έως 3) για την κατάρ−
γηση των Οδηγιών του Συμβουλίου 71/317/ΕΟΚ, 71/347/
ΕΟΚ, 74/148/ΕΟΚ, 75/33/ΕΟΚ, 76/765/ΕΟΚ, 76/766/ΕΟΚ
και 86/217/ΕΟΚ σχετικά με τη μετρολογία.
Άρθρο 2
Με την επιφύλαξη του Άρθρου 3 του παρόντος, τα
κάτωθι Π.δ. και Υ.Α., που είχαν εκδοθεί με σκοπό τη συμ−
μόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις
των Οδηγιών, καταργούνται από 1ης Δεκεμβρίου 2015.
Π.δ. &Υ.Α.

Οδηγία

Θέμα

Π.δ. 1153/81

71/347/
ΕΟΚ

Περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών
των κρατών μελών των σχετικών με
τις μετρήσεις της μάζας εκατολί−
τρου των δημητριακών

Π.δ. 1157/81

75/33/
ΕΟΚ

Περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών
των κρατών μελών των αναφερομέ−
νων στους μετρητές ψυχρού ύδατος

Π.δ. 1317/81

76/765/
ΕΟΚ

Περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών
των κρατών μελών των αναφερομέ−
νων στα αλκοολόμετρα και αραιό−
μετρα αλκοόλης

Π.δ. 1162/81

76/766/
ΕΟΚ

Περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών
των κρατών μελών των αναφερο−
μένων στους αλκοολομετρικούς
πίνακες

Υ.Α. 1325/87 86/217/
ΕΟΚ

Περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών
των κρατών μελών σχετικά με τα
πιεσόμετρα για ελαστικά αυτοκινή−
των οχημάτων

Άρθρο 3
Οι Εγκρίσεις Προτύπου ΕΚ και τα Πιστοποιητικά Έγκρι−
σης Προτύπου ΕΚ που εκδίδονται μέχρι τις 30 Νοεμ−
βρίου 2015 δυνάμει των Οδηγιών 71/347/ΕΟΚ, 75/33/ΕΟΚ,
76/765/ΕΟΚ και 86/217/ΕΟΚ εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 4
Με την επιφύλαξη του Άρθρου 5 του παρόντος, το
κάτωθι Π.Δ., που είχε εκδοθεί με σκοπό τη συμμόρφω−
ση της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των
Οδηγιών, καταργείται από 1ης Δεκεμβρίου 2015.
Π.δ.

Οδηγία

Θέμα

Π.δ. 1159/81

71/317/ΕΟΚ

Περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών
των κρατών μελών των αναφερομέ−
νων στα παραλληλεπίπεδα σταθμά
μέσης ακριβείας από 5 έως 50 χιλι−
όγραμμα και στα κυλινδρικά σταθμά
μέσης ακριβείας από 1 γραμμάριο
έως 10 χιλιόγραμμα

Π.δ. 1159/81

74/148/ΕΟΚ Περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών
των κρατών μελών, των σχετικών
με τα σταθμά 1 μγρ. έως 50 χγρ.
ακριβείας ανωτέρας της μέσης
ακριβείας
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Άρθρο 5
Τα σταθμά που είναι σύμφωνα με την Οδηγία 71/317/
ΕΟΚ και τα σταθμά που είναι σύμφωνα με την Οδηγία
74/148/ΕΟΚ μπορούν να υπόκεινται σε Αρχικό Έλεγχο
ΕΚ, ο οποίος διεξάγεται σύμφωνα με τα Άρθρα 9, 10
και 11 της κοινή υπουργική απόφαση Φ2−806/2013 που
εκδόθηκε με σκοπό τη συμμόρφωση της Ελληνικής νο−
μοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/34/ΕΚ,
έως τις 30 Νοεμβρίου 2025.
Άρθρο 6
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

F

F
Αριθμ. Δ6/Α/Φ1/οικ.51014/2522
Καταβολή συντάξεων μηνός Ιανουαρίου 2016.

Οι συντάξεις κύριες και επικουρικές των Ασφαλιστι−
κών Οργανισμών που υπάγονται στην αρμοδιότητα του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι−
νωνικής Αλληλεγγύης, του μηνός Ιανουαρίου 2016 θα
καταβληθούν ως εξής:
1. Οι συντάξεις του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων
Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) και του ΟΓΑ θα καταβληθούν
στις 21−12−2015 αντί της 4−1−2016.
2. Οι συντάξεις των λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών
θα καταβληθούν στις 23−12−2015 αντί της 30−12−2015.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

(3)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λο−
γιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 247), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 4 του Ν. 4151/
2013 (ΦΕΚ Α΄ 103) περί ρυθμίσεων συνταξιοδοτικών θε−
μάτων.
3. Τις διατάξεις του άρθ. 57 του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ Α΄88),
περί της ημερομηνίας καταβολής των συντάξεων.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
5. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 116).
6. Την αριθμ. Υ29/8−10−2015 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρω−
τή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ
Β΄ 2168).
7. Την αριθμ. οικ. 27129/120/13−8−13 κοινή υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2059), «Οργάνωση, αρμοδιότητες,
διάρθρωση και λειτουργία της Γενικής Διεύθυνσης Οι−
κονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοι−
νωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».
8. Την ανάγκη οικονομικής διευκόλυνσης των συντα−
ξιούχων των Ασφαλιστικών Οργανισμών που υπάγονται
στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνι−
κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εν όψει των
εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.
9. Την ανάγκη για διευκόλυνση των συνταξιούχων των
Ασφαλιστικών Οργανισμών στη συναλλαγή τους με τα
Τραπεζικά Ιδρύματα της χώρας.
10. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Αριθμ. 47035/2385
(4)
Τροποποίηση της αριθμ. 16591/943/26−05−2014 (ΦΕΚ Β΄
1367) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός αριθμού
θέσεων για το Υπουργείο Οικονομικών, που πλη−
ρούνται από άτομα που προστατεύονται από το Ν.
2643/1998 και κατανομή των θέσεων αυτών».
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του
Ν. 2643/1998 (220/Α) «Μέριμνα για την απασχόληση
προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύει μετά την τελευταία τροποποίηση του με
τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.3051/2002 (220/Α΄)
«Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, .....
ρυθμίσεις».
2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 3051/2002.
3. Τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και γ΄ της παρ.
4, του άρθρου 1 του Ν. 3454/2006 (75/Α΄) «Ενίσχυση της
οικογένειας και λοιπές διατάξεις».
4. Την αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.4/54/5653/4−04−2014
απόφαση της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμ−
βουλίου 33/2006 (άρθρο 2 παρ. 1) «Έγκριση για την κί−
νηση διαδικασιών πλήρωσης ογδόντα μιας (81) κενών
οργανικών θέσεων, κλάδου ΠΕ Εφοριακών (Υπουργείο
Οικονομικών), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. πρωτ.
ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.4/77/9605/12−05−2014 Απόφαση της Επιτρο−
πής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο
2 παρ. 1).
5. Το αριθμ. Δ2Β 1077803 ΕΞ 2014/20−5−2014 έγγραφο
του Υπουργείου Οικονομικών, για την επικείμενη έκδο−
ση προκήρυξης πλήρωσης ογδόντα ενός (81) συνολικά
θέσεων μόνιμων υπαλλήλων στο Υπουργείο Οικονομι−
κών, του κλάδου Εφοριακών, κατηγορίας Π.Ε. (με πτυχίο
Νομικής ή Οικονομικών).
6. Την αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ/67/17288/29−07−2015
απόφαση της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμ−
βουλίου 33/2006 (άρθρο 2 παρ. 1) «Τροποποίηση της
αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.4/54/5653/4−4−2014 εγκριτικής από−
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φασης, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.4/77/9605/12−5−2014 όμοια απόφαση (Υπουργείο Οικονο−
μικών), με την οποία τροποποιήθηκε, μεταξύ άλλων, η παράγραφος 1 του διατακτικού των ανωτέρω εγκριτικών
αποφάσεων ως εξής «Την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης τριάντα ενός (31) υπαλλήλων κατηγορίας Π.Ε.
του κλάδου Διοικητικού − Οικονομικού και πενήντα (50) υπαλλήλων κατηγορίας Π.Ε. του κλάδου Εφοριακών στο
Υπουργείο Οικονομικών».
7. Το αριθ. πρωτ. 2/67579/0004/20−10−2015 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και
Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομικών, με το οποίο διατυπώθηκε αίτημα τροποποίησης της αριθ.
16591/943/26−5−2014 υπουργικής απόφασης καθορισμού και κατανομής θέσεων που πληρούνται από προστατευό−
μενα πρόσωπα, βάσει των διατάξεων του Ν.2643/1998 σε ό,τι αφορά τη Γ.Γ. Δημόσιας Περιουσίας και συγκεκριμένα
την τροποποίηση του κλάδου Π.Ε. Εφοριακών σε Π.Ε. Διοικητικού − Οικονομικού.
8. Την με αριθμ. Υ28/8−10−2015 (ΦΕΚ Β΄ 2168) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Ανα−
πληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου», όπως αυτή
τροποποιήθηκε με την αριθμ. Υ70/11−11−2015 (ΦΕΚ Β΄ 2441) απόφαση του Πρωθυπουργού.
9. Το γεγονός ότι η απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Α. Την τροποποίηση των θέσεων με α.α. 1 και 5 της αριθμ. 16591/943/26−05−2014 υπουργικής απόφασης ως εξής:
Α/Α ΝΟΜΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΕΣΕΙΣ
Ν.2643/98

1

ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (Κεντρικός Τομέας Αθηνών)

Α.Μ.Ε.Α.

1

5

ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕ Διοικητικού− Οικονομικού
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (Κεντρικός Τομέας Αθηνών)

Τριτέκνων

1

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 16591/943/26−05−2014 υπουργική απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2015
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

F
Αριθμ. απόφ. 2324.3/42119/2015
(5)
Φορολογία πλοίων με σημαία Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου,
κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 6 του άρθρου 26α του Ν. 27/1975 (Α΄77) όπως προστέθηκε με το Ν. 4336/
2015 (Α΄ 94).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) της παραγράφου 6 του άρθρου 26α του Ν.27/1975 (Α΄ 77) όπως προστέθηκε με τον Ν. 4336/2015 «Συνταξι−
οδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό
Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α΄94).
β) του Ν.δ. 973/1971 «Περί καταμετρήσεως της χωρητικότητας των εμπορικών πλοίων» (Α΄194), όπως ισχύει,
γ) του Ν. 1373/1983 «Κύρωση Διεθνούς Σύμβασης για την καταμέτρηση της χωρητικότητας των πλοίων 1969
(ΙΜΟ − ΛΟΝΔΙΝΟ 1969)» (Α΄ 92).
δ) του Π.δ. 103/2011 «Σχετικά με τους κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και
ελέγχου πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών σύμφωνα με την Οδηγία 2009/15/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009» (Α΄236) όπως ισχύει,
ε) του Π.δ. 542/1984 «Εξουσιοδότηση οργάνων για την καταμέτρηση της χωρητικότητας των Ελληνικών πλόων,
καθορισμού τελών, έκδοση και τύπος των σχετικών πιστοποιητικών καταμέτρησης» (Α΄201) όπως ισχύει,
στ) το άρθρο 2 του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφο−
ρών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και μετονομασία
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, του Υπουργείου
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλ−
λοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας
στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄114),
ζ) το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (Α΄ 116)
η) της αρ. 4113.311/01/2013/21−11−2013 απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου «Πρότυπη συμφωνία μεταξύ
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και Αναγνωρισμένου, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 391/2009,
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Οργανισμού, για την παροχή από τον Αναγνωρισμένο
Οργανισμό υπηρεσιών προβλεπόμενων από την υφι−
στάμενη νομοθεσία σε πλοία και τις εταιρείες αυτών»
(Β΄3049)
θ) Της αριθμ. ν14/3.10.2015 (Β΄ 2144) απόφασης του
Πρωθυπουργού, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη−
ρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη».
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτές δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Καταμέτρηση σε Κόρους Ολικής Χωρητικότητας
1. α) Ο ενδιαφερόμενος πλοιοκτήτης υποβάλλει στον
Κλάδο Ελέγχου Πλοίων (Κ.Ε.Π.) του Υπουργείου Ναυτιλί−
ας και Νησιωτικής Πολιτικής αίτηση παροχής βεβαίωσης
για την αντιστοιχία της ολικής χωρητικότητας (g.t.) του
πλοίου του σε κόρους ολικής χωρητικότητας (κ.ο.χ.). Για
το σκοπό αυτό, υποβάλλονται υποχρεωτικά, μαζί με την
αίτηση, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
(αα) μελέτη υπολογισμού σε Κ.Ο.Χ. των πλοίων που
εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του άρθρ. 26α του Ν. 27/1975,
όπως προστέθηκε με τον Ν.4336/2015, και η οποία εκ−
πονείται και υπογράφεται από προσοντούχο Ναυπηγό,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.δ. 973/1971, όπως ισχύει,
ή από εξουσιοδοτημένο από την Ελλάδα νηογνώμονα
και υποβάλλεται στον Κλάδο Ελέγχου Πλοίων (ΚΕΠ)
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
(ββ) αντίγραφο του Εγγράφου Εθνικότητας του πλοίου,
(γγ) αντίγραφο του Πιστοποιητικού Ασφαλούς Δια−
χείρισης (SMC) σε ισχύ,
(δδ) αντίγραφο του Διεθνούς Πιστοποιητικού Γραμμής
Φόρτωσης (ΔΠΓΦ) σε ισχύ,
(εε) αντίγραφο του Διεθνούς Πιστοποιητικού Πρόλη−
ψης Ρύπανσης από Πετρέλαιο (ΔΠΠΡΠ) σε ισχύ,
(στστ) αντίγραφο του Διεθνούς Πιστοποιητικού Χω−
ρητικότητας σύμφωνα με τη Δ.Σ. ’69 (Δ.Π.Χ.69),
(ζζ) υπεύθυνη δήλωση του υπογράφοντος τη μελέτη
υπολογισμού των Κ.Ο.Χ. εκπροσώπου του εξουσιοδοτη−
μένου Οργανισμού ή του Ναυπηγού Μηχανικού για την
ορθότητα και την ακρίβεια των υπολογισμών, καθώς και
ότι η μελέτη αυτή εκπονήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν.δ. 973/1971 (Α΄194),
(ηη) σχέδιο Γενικής Διάταξης,
(θθ) σχέδια κατασκευαστικών τομών βάσει των οποίων
εκπονήθηκε η μελέτη,
(ιι) σχέδιο Χωρητικοτήτων (capacity plan),
(ιαια)υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου
της πλοιοκτήτριας ή διαχειρίστριας εταιρείας ότι τα
προσκομισθέντα σχέδια και λοιπά στοιχεία του πλοίου
δεν έχουν τροποποιηθεί από την ημερομηνία έκδοσης
του Διεθνούς Πιστοποιητικού Χωρητικότητας (Δ.Π.Χ.69)
μέχρι σήμερα και ότι εξουσιοδοτεί τον υπογράφοντα
την μελέτη υπολογισμού Κ.Ο.Χ. για την εκπόνησή της,
(ιβιβ) αποδεικτικά νόμιμης εκπροσώπησης (ΦΕΚ ή Πρα−
κτικό Εταιρίας ή Βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης
(ΔΙΝΕΘΑΤ – ΔΠΝ) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιω−
τικής Πολιτικής).
β) Τα σχέδια που αναφέρονται στη περίπτωση (αα)
πρέπει να είναι υπογεγραμμένα είτε από τον Οργανισμό
(νηογνώμονα) που παρακολουθεί το πλοίο, είτε από τον
εκπονήσαντα την μελέτη υπολογισμού σε κ.ο.χ., ή τον
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νόμιμο εκπρόσωπο της διαχειρίστριας εταιρείας ή της
πλοιοκτήτριας.
2. Ο Κλάδος Ελέγχου Πλοίων (Κ.Ε.Π.) διαπιστώνει την
πληρότητα των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών με
βάση τα υποβληθέντα στοιχεία, σχέδια και λοιπά πι−
στοποιητικά του πλοίου, καθώς και τις υπεύθυνες δη−
λώσεις του νόμιμου εκπροσώπου της πλοιοκτήτριας ή
διαχειρίστριας εταιρείας του πλοίου και του ναυπηγού
που εκπόνησε τη μελέτη.
3. α) Μετά το πέρας της διαδικασίας της παραγράφου
2, ο Κλάδος Ελέγχου Πλοίων (Κ.Ε.Π.) χορηγεί βεβαίωση,
στον αιτούντα, προς χρήση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την
φορολόγηση των πλοίων.
β) Στην βεβαίωση καταγράφεται η υπολογισθείσα από
την μελέτη χωρητικότητα σε κ.ο.χ., τα στοιχεία της
οποίας αποτελούν αποκλειστική και πλήρη ευθύνη κατά
περίπτωση είτε του υπογράφοντος Ναυπηγού είτε του
εξουσιοδοτημένου από την Ελλάδα νηογνώμονα.
γ) Ο Κ.Ε.Π. διατηρεί το δικαίωμα διενέργειας οποτεδήποτε
δειγματοληπτικού ενδελεχούς ελέγχου για τη διαπίστωση
της ορθότητας των καταγεγραμμένων στην μελέτη στοι−
χείων, ή κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών.
δ) Εφόσον, κατόπιν διενέργειας εκτάκτου ελέγχου
από τον Κ.Ε.Π. των στοιχείων της παραπάνω μελέτης
προκύψει διαφορά από την αρχικώς δηλωθείσα χωρη−
τικότητα, εκδίδεται διορθωτική βεβαίωση στην οποία
καταγράφεται η προκύπτουσα από τον έλεγχο χωρητι−
κότητα σε κ.ο.χ., ενώ η αρμόδια ΔΟΥ για τη φορολόγηση
των πλοίων υποχρεούται να προβεί σε επανυπολογισμό
του οφειλόμενου φόρου σύμφωνα με τη χωρητικότητα
που αναφέρεται στη νέα βεβαίωση.
ε) Στην περίπτωση που η χωρητικότητα, η οποία προ−
κύπτει από τον παραπάνω έλεγχο και αναγράφεται στη
διορθωμένη βεβαίωση, διαφοροποιείται σε ποσοστό
μεγαλύτερο του ± 1,0 % από αυτή της αρχικά υποβλη−
θείσας μελέτης, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώ−
σεις από το Π.δ. 56/1990 (Α΄ 23) όπως ισχύει κάθε φορά.
4. Σε περιπτώσεις αλλαγής διαχειρίστριας εταιρείας,
ονόματος ή σημαίας του πλοίου, για την επανέκδοση
της ως άνω βεβαίωσης απαιτούνται να υποβάλλονται
κατά περίπτωση τα κάτωθι στοιχεία:
(α) αντίγραφο του νέου Εγγράφου Εθνικότητας του
πλοίου,
(β) αντίγραφο του σε ισχύ Πιστοποιητικού Ασφαλούς
Διαχείρισης (SMC),
(γ) υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της δι−
αχειρίστριας εταιρείας ότι τα σχέδια και λοιπά στοιχεία
του πλοίου δεν έχουν τροποποιηθεί από την ημερομηνία
έκδοσης της προηγούμενης βεβαίωσης.
5. Εφόσον πλοίο είχε καταμετρηθεί σύμφωνα με το
Ν.Δ. 973/1971, αρκεί η προσκόμιση στην αρμόδια ΔΟΥ για
τη φορολόγηση των πλοίων του σχετικού πιστοποιητι−
κού για την χωρητικότητα σε κ.ο.χ. και η υποβολή υπεύ−
θυνης δήλωσης του νομίμου εκπροσώπου της πλοιοκτή−
τριας ή διαχειρίστριας εταιρίας ότι ουδεμία μεταβολή
ως προς τις χωρητικότητες του πλοίου έχει επέλθει
από την έκδοση του πιστοποιητικού. Σε περίπτωση που
για πλοίο δεν καθίσταται δυνατή η κατάθεση μελέτης
υπολογισμού σε κ.ο.χ., ιδίως λόγω μη διάθεσης των
απαραίτητων στοιχείων, η χωρητικότητα του πλοίου
σε κ.ο.χ. λαμβάνεται ως ίση με την αριθμητική τιμή της
ολικής χωρητικότητας του πλοίου (Gross Tonnage − GT)
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που αναγράφεται στο σχετικό πιστοποιητικό καταμέ−
τρησης που έχει εκδοθεί από την Αρχή, τη σημαία της
οποίας φέρει το πλοίο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 30 Νοεμβρίου 2015

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

Δ΄

110 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή
2.250 €

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02026611012150008*
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