
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Σύσταση και Συγκρότηση Επιτροπής για τη χαρ-
τογράφηση των κτιριακών υποδομών των Ι.Ε.Κ. 
αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων.

2 Ανάκληση και εκ νέου παραχώρηση κατά χρήση 
ακινήτου ιδιοκτησίας του Υπουργείου στην πε-
ριοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης για τη στέγαση 
Νηπιαγωγείου.

3 Έγκριση χρονικής παράτασης για την εκτέλεση 
έργου «Προμήθεια, εγκατάσταση συστήματος 
πλοήγησης Τύπου Doppler VOR - Διαμόρφωση 
Υφιστάμενων Υποδομών του προς αντικατάστα-
ση Συμβατικού VOR ευθύνης ΥΠΑ, στο Αεροδρό-
μιο Τανάγρας», από την Εταιρεία “GADIR Ενεργει-
ακή MEΠΕ”, με δαπάνες της, χωρίς επιβάρυνση 
του Δημοσίου.

4 Καθορισμός του είδους και του ποσού της τραπε-
ζικής εγγύησης προς το Δημόσιο για τις ναυτιλια-
κές επιχειρήσεις που υπάγονται στις διατάξεις του 
άρθρου 25 του ν. 27/1975 καθώς και της διαδικα-
σίας κατάπτωσης ή επιστροφής αυτών και ρύθμι-
ση λοιπών θεμάτων σχετικών με την κατάθεση 
και διαχείρισή τους.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. K5/160692 (1)
Σύσταση και Συγκρότηση Επιτροπής για τη χαρ-

τογράφηση των κτιριακών υποδομών των Ι.Ε.Κ. 

αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρη-

σκευμάτων.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, 
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 4622/

2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και δια-

φάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και 
της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

β) του ν. 4763/2021 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσω-
μάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 254).

γ) του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 112),

δ) του π.δ. 18/23-02-2018 «Οργανισμός Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),

ε) του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄45),

στ) του π.δ. 81/2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

ζ) του π.δ. 83/09-07-2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» (Α’ 121),

η) του π.δ. 84/17-07-2019 «Σύσταση και Κατάργηση 
Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων 
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

2. Την υπό στοιχεία 122600/Γ1 απόφαση Πρωθυπουρ-
γού και Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων) «Διορι-
σμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, 
Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παι-
δείας και Θρησκευμάτων» (ΥΟΔΔ 513/2019.

3. Την υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 κοινή υπουργι-
κή απόφαση «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής 
’’Με εντολή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουργού’’ 
στους Γενικούς Γραμματείς, στους Προϊσταμένους των 
Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Αυτοτελών Δι-
ευθύνσεων, Τμημάτων, και Αυτοτελών Τμημάτων του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και 
ορισμός διατακτών του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων» (Β΄ 8).

4. Την ανάγκη για την πλήρη χαρτογράφηση των κτι-
ρίων και των κτιριακών υποδομών στις οποίες στεγάζο-
νται/συστεγάζονται και λειτουργούν τα Δημόσια Ι.Ε.Κ. 
αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
με στόχο τη διερεύνηση τυχόν δυσλειτουργιών, αδυνα-
μιών, προβλημάτων για την διαχείριση της υλοποίησης 
της κατάρτισης.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

6. Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας 
των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων η οποία εξυπηρετεί το Δημόσιο 
συμφέρον, αποφασίζουμε:

Α. Τη σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής για τη χαρ-
τογράφηση των κτιρίων και κτιριακών υποδομών στις 
οποίες στεγάζονται/συστεγάζονται τα Δημόσια Ι.Ε.Κ. 
αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Β. Μέλη της Επιτροπής ορίζονται οι κάτωθι αναφερό-
μενοι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελ-
ματικής Κατάρτισης:

1. Ζαφειρόπουλος Κωνσταντίνος, υπάλληλος Τμήμα-
τος Γ΄ Προσωπικού και Υποστήριξης Επαγγελματικής 
Κατάρτισης.

2. Κουμούλη Βασιλική, υπάλληλος Τμήματος Α΄ Ορ-
γάνωσης και Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης.

3. Μπαλαγιάννη Φωτεινή, υπάλληλος Τμήματος Γ΄ 
Προσωπικού και Υποστήριξης Επαγγελματικής Κατάρ-
τισης.

4. Μπράκη Ελένη, υπάλληλος Τμήματος Α΄ Οργάνωσης 
και Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Γ. Χρέη Συντονιστή της Επιτροπής θα εκτελεί η Αδάμ 
Ευαγγελία, Προϊσταμένη Τμήματος Γ΄, Προσωπικού και 
Υποστήριξης Επαγγελματικής Κατάρτισης της Διεύθυν-
σης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Δ. Έργο της Επιτροπής είναι:
1. Η καταγραφή των κτιριακών υποδομών των Ι.Ε.Κ.
2. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς των κτιρίων.
3. Η καταγραφή των αποφάσεων παραχωρήσεων των 

σχετικών χώρων από τα αρμόδια όργανα και τυχόν ελ-
λείψεις αυτών.

4. Η καταγραφή τυχόν επικαλύψεων ωραρίων λειτουρ-
γίας με άλλες εκπαιδευτικές μονάδες.

5. Η καταγραφή των εργαστηριακών χώρων που ανή-
κουν στα Ι.Ε.Κ.

6. Η καταγραφή τυχόν προβλημάτων στέγασης/συ-
στέγασης των Ι.Ε.Κ.

7. Η καταγραφή των εργαστηριακών χώρων (Ε.Κ., ερ-
γαστήρια ΕΠΑΛ, Σχολικά Εργαστήρια κ.λπ) άλλων εκ-
παιδευτικών μονάδων οι οποίοι χρησιμοποιούνται από 
τα Ι.Ε.Κ.

8. Η καταγραφή τυχόν αναγκών σε κτιριακές υποδο-
μές.

9. Η καταγραφή των κτιρίων στα οποία στεγάζονται/
συστεγάζονται τα Δημόσια Ι.Ε.Κ. και οι στεγαζόμενες σε 
αυτά εκπαιδευτικές μονάδες.

10. Η καταγραφή τυχόν αναγκών σε εξοπλισμό κτιρι-
ακών εγκαταστάσεων (π.χ. θέρμανση, ψύξη, ασφάλεια 
κ.λπ).

Ε. Η Επιτροπή θα παραδώσει την καταγραφή και τα 
αποτελέσματα της διερεύνησης έως την 30η Ιανουαρίου 
2022.

Στ. Η χαρτογράφηση θα ξεκινήσει με τα Ι.Ε.Κ. τα οποία 
λειτουργούν ήδη ως Θεματικά και Πειραματικά.

Ζ. Η Επιτροπή θα λειτουργεί μέχρι την περάτωση του 
έργου της χωρίς αμοιβή.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 9 Δεκεμβρίου 2021

Ο Γενικός Γραμματέας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ

Ι

Αριθμ. 104411  (2)
Ανάκληση και εκ νέου παραχώρηση κατά χρήση 

ακινήτου ιδιοκτησίας του Υπουργείου στην πε-

ριοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης για τη στέγαση 

Νηπιαγωγείου.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 4386/2016 «Ρυθ-

μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 83), όπως 
αυτές τροποποιήθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 44 
του ν. 4554/2018 «Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενί-
σχυση της προστασίας των εργαζομένων - Επιτροπεία 
ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 130).

2. Το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (A΄ 133).

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

4. Το π.δ. 134/2017 «Δήμος Θεσσαλονίκης Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης»(Α΄168).

5. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

6. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

7. Την υπό στοιχεία 12567/Δ1.4434/16.3.2020 υπουρ-
γική απόφαση «Ορισμός αναπληρωτή προϊσταμένου 
Γενικής Διεύθυνσης» (ΑΔΑ: 66ΗΧ46ΜΤΛΚ-ΝΒΘ).

8. Την υπ’ αρ. 54113/4651/26.11.2018 (Β΄ 5706) από-
φαση του τότε Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τίτλο «Δωρεάν 
παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου στον Οργανισμό 
Βρεφονηπιακής, Παιδικής και Οικογενειακής Μέριμνας 
(Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ) του Δήμου Θεσσαλονίκης για τη στέγαση 
Δημοτικού Παιδικού Σταθμού»

9. Την υπ’ αρ. 93814/23.11.2021 γνωμοδότηση της Δι-
εύθυνσης Προμηθειών και Μέριμνας του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

10. Την υπ’ αρ. 94885/25.11.2021 πρόταση Γενικού 
Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμη-
σης της Φτώχειας.
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11. Το υπ’ αρ. 262672/4-11-2021 έγγραφο της Διεύ-
θυνσης Οικονομικού της Γ. Διεύθυνσης Εσωτερικής Λει-
τουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 
Θράκης.

12. Το υπ. αρ. 2632/12.10.2021 έγγραφο του 
Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ. του Δήμου Θεσσαλονίκης.

13. Την υπ’ αρ. 483/12.07.2021 απόφαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης.

14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού.

15. Την αναγκαιότητα εξυπηρέτησης αποκλειστικά 
κοινωφελών σκοπών, αποφασίζουμε:

Α. Ανακαλούμε την υπ’ αρ. 54113/4651/26.11.2018 
(5706 Β) απόφαση του τότε Υπουργείου Εργασίας, Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τίτ-
λο «Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου στον 
Οργανισμό Βρεφονηπιακής, Παιδικής και Οικογενειακής 
Μέριμνας (Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ) του Δήμου Θεσσαλονίκης για 
τη στέγαση Δημοτικού παιδικού Σταθμού» με την οποία 
εγκρίθηκε η δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση εις το 
διηνεκές του Ακινήτου, κείμενου εντός του Ο.Τ. Γ310 του 
σχεδίου πόλεως του Δήμου Θεσσαλονίκης στο συνοι-
κισμό «Άνω Τούμπας», συνολικής επιφανείας 2.390,31 
μέτρων τετραγωνικών με προσόψεις επί των οδών Ολυ-
μπίας 10, Παυσίλιπου και πεζόδρομο πλάτους πέντε (5) 
μέτρων με υφιστάμενο κτίσμα (τύπου ΤΟΛ) επιφανείας 
345,48 μέτρων τετραγωνικών, το οποίο εμπίπτει εντός 
ευρύτερης έκτασης (γεωτεμαχίου) εμβαδού 7.300,81 
μέτρων τετραγωνικών με ΚΑΕΚ 190446935001/0/0, δε-
δομένου ότι με την υπ’ αρ. 20/12.7.2021 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ., αποφασίστη-
κε να προταθεί η ανάκλησή της.

Το εν λόγω οικόπεδο σύμφωνα με το 16.4.1984 Πο-
λεοδομικό Διάταγμα ρυμοτομίας (Δ΄ 382) περί «αναθε-
ώρησης του ρυμοτομικού σχεδίου των Δήμων Θεσσα-
λονίκης, Πυλαίας και Τριανδρίας στο Συνοικισμό Άνω 
Τούμπας….» χαρακτηρίστηκε σε χώρο Δημοτικού παιδι-
κού σταθμού και ο Οργανισμός είχε σκοπό να το χρησι-
μοποιήσει για την στέγαση και λειτουργία του Δημοτικού 
Παιδικού Σταθμού Άνω Τούμπας.

Ωστόσο, λόγω της θεσμοθέτησης της δίχρονης υποχρε-
ωτικής προσχολικής εκπαίδευσης (ν. 4521/2018/Α 38) και 
των αναγκών, που προέκυψαν από την εφαρμογή της, το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης προχώ-
ρησε στην υπ’ αρ. 483/12.07.2021 απόφαση, σύμφωνα 
με την οποία ενέκρινε το αίτημα για την ανάκληση ή τρο-
ποποίηση της υπ’ αρ. 54113/4651/26.11.2018 (Β΄ 5706) 
υπουργικής απόφασης προκειμένου να παραχωρηθεί 
όλη η έκταση του Ο.Τ. Γ310 στον Δήμο Θεσσαλονίκης 
για χρήση εκπαίδευσης.

Σε συνέχεια των παραπάνω, ο Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ. του Δήμου 
Θεσσαλονίκης με το υπ’ αρ. 2632/12.10.2021 έγγραφό 
του προχώρησε σε αίτημα παραχώρησης χρήσης έτερου 
ακινήτου με ΚΑΕΚ 190446701014 στο Ο.Τ. μεταξύ των 
οδών Διδασκάλου Αδαμίδου Β., ανωνύμου πεζοδρόμου, 
Κλεάνθους και Γρ. Λαμπράκη του Δήμου Θεσσαλονίκης, 
για ανέγερση Παιδικού Σταθμού.

Παράλληλα, ο Δήμος Θεσσαλονίκης με το υπ’ αρ. 
297941/16-11-2021 έγγραφό του αιτείται την παρα-
χώρηση της συνολικής έκτασης του Ο.Τ.Γ310 εμβαδού 
5.062,90 τ.μ., εντός της οποίας λειτουργεί ήδη Σχολικό 
Συγκρότημα Ειδικής Αγωγής (Εργαστήριο Ειδικής Επαγ-
γελματικής Εκπαιδευτικής Κατάρτισης), ώστε να αξιο-
ποιηθεί όπως ορίζει το ισχύον διάταγμα ρυμοτομίας, ως 
χώρος εκπαίδευσης.

Το ακίνητο, βρίσκεται εντός ευρύτερης έκτασης, 
που απαλλοτριώθηκε με την υπ’ αρ.131636/1927 κοι-
νή υπουργική απόφαση (Β 97) με σκοπό την ανέγερση 
προσφυγικού συνοικισμού, και αποτυπώνεται στο υπ. 
αρ.4751/3-10-1963 τοπογραφικό διάγραμμα του Μη-
χανικού Ι. Γιαννόπουλου.

Β. Την δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση στον Δήμο 
Θεσσαλονίκης, του ακινήτου στο Ο.Τ. Γ130, το οποίο 
φέρει στο ρυμοτομικό σχέδιο χαρακτηρισμό «χώρος 
σχολείου», απεικονίζεται στο από 8.4.2021 Τοπογραφι-
κό διάγραμμα (Τ1) του Δήμου Θεσσαλονίκης με όρια 
Α-Β-Γ-Δ, είναι έκτασης 5.062,90 μέτρων τετραγωνικών, 
περικλείεται από τις οδούς Παυσίλυπου - Πεζόδρομου - 
Ολυμπίας και πεζόδρομου και είναι κείμενο στην περιοχή 
«Άνω Τούμπας» του ομώνυμου Δήμου, ενώ περιλαμβά-
νεται στον πίνακα Αδιάθετων - Υπόλοιπων Ακινήτων της 
Π.Ε. Θεσσαλονίκης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 47 του 
ν. 4386/2016.

Η ως άνω παραχώρηση γίνεται με τις εξής προϋπο-
θέσεις:

1. Η χρονική διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται για 
διάστημα δεκαπέντε (15) ετών. Ως χρόνος ενάρξεως αυ-
τής ορίζεται η ημερομηνία δημοσιεύσεως της παρούσας 
απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η απόφαση δύναται να ανανεωθεί κατόπιν σχετικού 
αιτήματος του Δήμου Θεσσαλονίκης στη Γενική Διεύθυν-
ση Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου.

3. Το παραχωρούμενο ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί για 
την ανέγερση χώρου Νηπιαγωγείου.

4. Απαγορεύεται η αλλαγή της χρήσης και η παραχώ-
ρηση του χώρου σε τρίτο χωρίς την έγγραφη συναίνεση 
της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

5. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης για την υλοποίηση των σκο-
πών της παραχώρησης, υποχρεούται να λαμβάνει από τις 
αρμόδιες Αρχές όλες τις κατά νόμο απαιτούμενες άδειες 
και εγκρίσεις καθώς επίσης να λαμβάνει τα κατάλληλα 
μέτρα κατά την υλοποίηση των έργων και να τηρεί όλους 
τους κανόνες ασφαλείας, όπως εκάστοτε ισχύουν, σύμ-
φωνα με την κείμενη νομοθεσία.

6. Απαγορεύεται η κατάληψη άλλων χώρων γύρω 
από το παραχωρούμενο ακίνητο και η τοποθέτηση σε 
αυτό μηχανημάτων εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών ή 
αντικειμένων, που μπορεί να βλάψουν το ακίνητο ή να 
ρυπαίνουν σοβαρά το περιβάλλον.

7. Επισημαίνεται ότι από την ημερομηνία δημοσιεύ-
σεως της απόφασης παραχώρησης το Υπουργείο Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δεν βαρύνεται με 
οποιαδήποτε δαπάνη σχετικά με το εν λόγω ακίνητο, 
ενώ οι όποιες απαιτούμενες εργασίες θα επιβαρύνουν 
εξ ολοκλήρου τον Δήμο Θεσσαλονίκης.
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8. Ο Δήμος έχει την αποκλειστική διοικητική, ποινική 
και αστική ευθύνη, για κάθε ζημία ή ατύχημα που τυχόν 
προκληθεί από την δραστηριότητά του στον παραχω-
ρούμενο χώρο καθώς και από την μη τήρηση των υπο-
χρεώσεών του.

9. Ειδικότερα, δεδομένου ότι εντός του ακινήτου υφί-
σταται κτίριο (μορφής ΤΟΛ), επιφανείας 348,48τ.μ. με 
στατικά προβλήματα, ο Δήμος Θεσσαλονίκης οφείλει 
μέσω των Τεχνικών Υπηρεσιών του να ελέγξει τα προ-
βλήματα αυτά.

10. Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρων προϋπο-
θέσεων η παραχώρηση ανακαλείται αυτοδίκαια.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2021

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Γενικής Διεύθυνσης 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΥΡΝΙΑΣ

Ι

Αριθμ. Κ.Γ./Δ6/Γ 44168 (3)
Έγκριση χρονικής παράτασης για την εκτέλεση 

έργου «Προμήθεια, εγκατάσταση συστήματος 

πλοήγησης Τύπου Doppler VOR - Διαμόρφωση 

Υφιστάμενων Υποδομών του προς αντικατάστα-

ση Συμβατικού VOR ευθύνης ΥΠΑ, στο Αεροδρό-

μιο Τανάγρας», από την Εταιρεία «GADIR Ενεργει-

ακή MEΠΕ», με δαπάνες της, χωρίς επιβάρυνση 

του Δημοσίου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 

Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121),

β) του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Υπο-
δομών και Μεταφορών» (Α΄ 151),

γ) του ν.δ. 714/70 «Περί ιδρύσεως Διευθύνσεως Εναέ-
ριων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών και 
Οργανώσεως της ΥΠΑ» (Α΄ 238), όπως τροποποιήθηκε με 
τον ν. 1340/1983 «Τροποποίηση του ν.δ. 714/1970 περί 
ιδρύσεως κ.λπ.» (Α΄ 35),

δ) του ν. 3913/2011 «Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας 
Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 18), όπως 
τροποποιήθηκε με το ν. 4146/2013 (Α΄ 90),

ε) του ν. 4427/2016 «Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αερο-
πορίας, Αναδιοργάνωση της ΥΠΑ και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 188),

στ) του π.δ. 85/2018 «Οργανισμός της Υπηρεσίας Πο-
λιτικής Αεροπορίας» (Α΄ 157),

ζ) του ν. 4757/2020 «Σύσταση, λειτουργία και αρμοδιό-
τητες Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, ρύθμιση ζητημάτων 
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφο-
ρών» (Α΄ 240),

η) του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προ-
μηθειών και υπηρεσιών» (Α΄ 147),

θ) του ν. 3861/2010 «ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο - πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 112), 

ι) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητι-
κά όργανα» (Α΄ 98), που έχει διατηρηθεί σε ισχύ με τον 
ν.4622/2019 (Α΄ 133).

2. Το γεγονός ότι κατά την έκδοση της παρούσας 
απόφασης, οι θεσμοθετούμενοι με τους ν. 4427/2016 
και 4757/2020 και το π.δ. 85/2018 φορείς, ήτοι η Αρχή 
Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ) και Υπηρεσία Πολιτικής Αε-
ροπορίας (ΥΠΑ), που υπεισέρχονται στη θέση της ΥΠΑ, 
βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης.

3. Τον Κανονισμό Εκπόνησης Μελετών Έργων και Τε-
χνικών Προδιαγραφών (ΚΕΜΕΤΕΠ) ΥΠΑ, όπως τροπο-
ποιήθηκε με τις αποφάσεις υπό στοιχεία Δ8/Α/33947/ 
4469/25-09-92 και Δ8/Α/27570/3506/05-07- 93, καθώς 
και του ν. 3316/2005 περί μελετών του Δημοσίου.

4. Την υπό στοιχεία Δ3/Δ/3271/781/05-02-2009 υπουρ-
γική απόφαση «Προστασία των Αεροπορικών Εγκατα-
στάσεων από τον κίνδυνο της ανάπτυξης κατασκευών - 
εμποδίων γύρω από αυτές, καθώς και της Αεροπλοΐας εκ 
των υπερυψηλών ανά την χώρα κατασκευών» (Α΄ 191),

5. Την ειδική αεροναυτική μελέτη για τις επιπτώσεις 
του Αιολικού Πάρκου 26.4 ΜW στις αεροπορικές εγκα-
ταστάσεις και ειδικότερα στο υφιστάμενο σύστημα 
πλοήγησης VOR/DME του Aεροδρομίου Τανάγρας, την 
οποία πραγματοποίησε o εγνωσμένου διεθνούς κύρους 
και ανεξάρτητος φορέας «Future Intelligence Ltd» τον 
Οκτώβριο 2016,

6. την με ημερομηνία 17 Μαΐου 2018 απόφαση - δήλω-
ση της Εταιρείας «Gadir Ενεργειακή ΜΕΠΕ» ότι αναλαμ-
βάνει εξ’ ολοκλήρου τη χρηματοδότηση της προμήθειας 
και εγκατάστασης νέου συστήματος Doppler VOR προς 
αντικατάσταση του υφιστάμενου συμβατικού VOR, χω-
ρίς επιβάρυνση του Ελληνικού Δημοσίου, δεσμευόμενη 
να υλοποιήσει το έργο, προκειμένου να αδειοδοτηθεί η 
εγκατάσταση του αιολικού πάρκου της, στη θέση Τσού-
κες του Δήμου Θηβαίων - Χαλκιδέων του Ν. Βοιωτίας,

7. Την υπό στοιχεία Δ6/Γ/6422/04-03-2021 υπουργική 
απόφαση «Εκτέλεση έργου “Προμήθεια, εγκατάσταση 
συστήματος πλοήγησης τύπου Doppler VOR - Διαμόρ-
φωση υφιστάμενων υποδομών του προς αντικατάστα-
ση συμβατικού VOR ευθύνης ΥΠΑ, στο Αεροδρόμιο 
Τανάγρας’’, από την Εταιρεία Gadir Ενεργειακή ΜΕΠΕ» 
(Β΄ 1518) με δαπάνες της, χωρίς επιβάρυνση του Δημο-
σίου.

8. Την υποβολή εγγράφου αιτήματος της εταιρείας 
Gadir Ενεργειακή ΜΕΠΕ, την 13/10/2021, για την έγκριση 
παράτασης της προθεσμίας εγκατάστασης και ολοκλή-
ρωσης του έργου της αντικατάστασης του VOR, μέχρι 
την 17η Μαρτίου 2023.

9. Τις ανάγκες της ΥΠΑ και ότι από την παρούσα από-
φαση δεν προκαλείται δαπάνη για τον κρατικό προϋπο-
λογισμό, αποφασίζουμε:
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1. Εγκρίνουμε την παράταση της, αρχικά προβλεπό-
μενης, καταληκτικής ημερομηνίας για την ολοκλήρωση 
του έργου, ήτοι της 30ης Ιανουαρίου 2022, που αναφέ-
ρεται στην υπουργική απόφαση (νο7 σκεπτικού), υπό 
στοιχεία Δ6/Γ/6422/04-03-2021 (Β΄1518), μέχρι την 17η 
Μαρτίου 2023.

2. Κατά τα λοιπά παραμένει σε ισχύ η υπουργική από-
φαση νο 7 του ως άνω σκεπτικού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2021 

Ο Υπουργός 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ι

Αριθμ. 2212.2-3/ 92749/2021 (4)
Καθορισμός του είδους και του ποσού της τρα-

πεζικής εγγύησης προς το Δημόσιο για τις ναυ-

τιλιακές επιχειρήσεις που υπάγονται στις διατά-

ξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 καθώς και της 

διαδικασίας κατάπτωσης ή επιστροφής αυτών 

και ρύθμιση λοιπών θεμάτων σχετικών με την 

κατάθεση και διαχείρισή τους.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τον α.ν. 378/1968 (Α’ 82) και ιδίως το άρθρο 4 αυτού.
2. Τον ν. 27/1975 (Α’ 77) και ειδικότερα την παρ. 2 του 

άρθρου 25 αυτού «Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείων 
ή υποκαταστημάτων αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχει-
ρήσεων», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 
2234/1994 ( Α’ 142).

3. Τον ν. 4712/2020 (Α’ 146) και ειδικότερα το άρθρο 
44 «Ρύθμιση θεμάτων επιστροφής των εγγυητικών επι-
στολών που υποβάλλονται από ναυτιλιακές επιχειρήσεις 
υπαγόμενες στις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 
(Α΄77), μετά την ανάκληση της απόφασης υπαγωγής» 
και το άρθρο 45 «Μεταβατικές και καταργούμενες δια-
τάξεις», αυτού.

4. Τις γνωμοδοτήσεις υπ’ αρ. 147/1982 του Α’ Τμήμα-
τος, 84/1980 του Β’  Τμήματος και υπ’ αρ.768/1991 του Γ’ 
Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

5. Την υπ’ αρ. 1246.3/5/94/1-12-1994 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και 
Εμπορικής Ναυτιλίας «Καθορισμός του είδους και του 
ποσού εγγυήσεων προς το Δημόσιο των εγκαθισταμέ-
νων στην Ελλάδα ναυτιλιακών επιχειρήσεων»(Β’ 919).

6. Την υπ’ αρ. 3122.18/03/13/11-12-2013 κοινή από-
φαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αιγαίου «Ρύθμιση 
λεπτομερειών που αφορούν στα απαιτούμενα δικαιο-
λογητικά και τη διαδικασία για την εγκατάσταση στην 
Ελλάδα γραφείων ή υποκαταστημάτων αλλοδαπών 

ναυτιλιακών επιχειρήσεων και την υπαγωγή ημεδαπών 
ναυτιλιακών επιχειρήσεων στις διατάξεις του άρθρου 25 
του ν. 27/1975 (Α’ 77)» (Β΄ 3263).

7. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α΄ 133).

8. 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 
κ.λπ.» (Α’ 114).

9. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομα-
σία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

10. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

11. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).

12. Την υπ’ αρ. 339/18-07-2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο 
Βεσυρόπουλο» (B΄ 3051).

13. Την υπό στοιχεία Υ35/22/09/2021 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαο Πα-
παθανάση» (Β΄ 4405).

14. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).

15. Το π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26).

16. Τ0 π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α΄ 181).

17. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση, η οποία εκδίδεται κατ’ 
εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 25 
του ν. 27/1975 (Α’ 77), καθορίζεται εκ νέου το είδος και 
το ποσό της τραπεζικής εγγύησης προς το Δημόσιο, 
που οφείλουν να υποβάλουν οι ναυτιλιακές εταιρείες, 
οι οποίες υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 25 του 
ν. 27/1975 καθώς και η διαδικασία για την κατάπτωση ή 
την επιστροφή της και ρυθμίζονται λοιπά θέματα, που 
αφορούν στην κατάθεση και διαχείριση αυτής, λαμβα-
νομένης υπόψη της συμπλήρωσης του νομοθετικού 
πλαισίου με τα άρθρα 44 και 45 του ν. 4712/2020 και των 
κατά πάγια πρακτική σχετικών ενεργειών της διοίκησης.
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Άρθρο 2
Είδος, ποσό και αντικείμενο τραπεζικής 
εγγύησης

1. Η τραπεζική εγγύηση προς το Δημόσιο για τη 
συμμόρφωση των γραφείων ή υποκαταστημάτων αλ-
λοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων που εγκαθίστανται 
στην Ελλάδα και των εξομοιούμενων με αυτές ημεδαπών 
επιχειρήσεων, προς τους όρους της απόφασης υπαγωγής 
τους στις διατάξεις του α.ν. 378/1968 και του άρθρου 25 
του ν. 27/1975 παρέχεται με εγγυητική επιστολή που 
εκδίδεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου από πιστωτικό 
ίδρυμα (τράπεζα) που εδρεύει στην Ελλάδα ή σε άλλο 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει την απαι-
τούμενη αδειοδότηση για παροχή της υπηρεσίας αυτής 
στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4261/2014 
(Α’ 107).

2. Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή για κάθε γραφείο 
ή υποκατάστημα αλλοδαπής ναυτιλιακής επιχείρησης, 
καθώς και για τις ημεδαπές ναυτιλιακές επιχειρήσεις 
ανέρχεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) δολάρια ΗΠΑ και 
εκδίδεται σύμφωνα με Υπόδειγμα του Υπουργείου Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων. Σε περίπτωση που η αλλοδαπή 
επιχείρηση εγκαθίσταται στην Ελλάδα με περισσότερα 
του ενός γραφεία ή υποκαταστήματα καταθέτει μια εγ-
γυητική επιστολή, το ποσό της οποίας είναι ανάλογο του 
αριθμού των εγκαταστάσεων.

3. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 
και το πιστωτικό ίδρυμα παραιτείται του δικαιώματος της 
διζήσεως και διαιρέσεως. Η εγγυητική επιστολή είναι αο-
ρίστου χρόνου και ισχύει για όλη τη διάρκεια ισχύος της 
απόφασης υπαγωγής της επιχείρησης στις διατάξεις του 
άρθρου 25 του ν. 27/1975, όπως αναφέρεται στο σώμα 
αυτής και πάντως μέχρι την ενημέρωση του πιστωτικού 
ιδρύματος από τη Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την απο-
δέσμευση ή κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, κατά 
τα οριζόμενα στα άρθρα 4 και 5.

Στο σώμα της εγγυητικής επιστολής αναφέρονται τα 
στοιχεία του πιστωτικού ιδρύματος, η ημερομηνία έκ-
δοσης, ο αριθμός της εγγυητικής επιστολής, η Υπηρεσία 
της παρ. 1 του άρθρου 3 ως παραλήπτρια της εγγυητικής 
επιστολής, τα στοιχεία της ναυτιλιακής επιχείρησης υπέρ 
της οποίας εκδίδεται (η ακριβής επωνυμία και έδρα που 
αναγράφονται στην απόφαση υπαγωγής όπως εκάστο-
τε ισχύει), τα στοιχεία της απόφασης υπαγωγής και των 
αποφάσεων τροποποίησης αυτής, το ποσό το οποίο 
καλύπτει, οι υποχρεώσεις του πιστωτικού ιδρύματος 
που παρέχει την εγγύηση σε περίπτωση κατάπτωσης 
καθώς και ο τρόπος ενημέρωσης του υπόχρεου πιστω-
τικού ιδρύματος για την κατάπτωση ή αποδέσμευσή της.

4. Σε περίπτωση που η εγγυητική επιστολή δεν είναι 
ορθή και πλήρης, σύμφωνα με το Υπόδειγμα και η ναυ-
τιλιακή επιχείρηση, μετά τη σχετική ενημέρωση από την 
αρμόδια Υπηρεσία, δεν προβεί σε ενέργειες διόρθωσης 
με κατάθεση τροποποιητικής πράξης ή αντικατάστασή 
της με νέα, αυτή επιστρέφεται στο πιστωτικό ίδρυμα και 
θεωρείται ως μη κατατεθείσα.

Άρθρο 3
Κατάθεση εγγυητικής επιστολής

1. Η κατάθεση εγγυητικής επιστολής του άρθρου 
2 αποτελεί προϋπόθεση για την ισχύ της απόφασης 
υπαγωγής ναυτιλιακής επιχείρησης στις διατάξεις του 
άρθρου 25 του ν. 27/1975. Η εγγυητική επιστολή κα-
τατίθεται στη Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και κρατείται 
στην Υπηρεσία αυτή.

2. Η ναυτιλιακή επιχείρηση οφείλει να υποβάλει την 
εγγυητική επιστολή εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών 
από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
της απόφασης υπαγωγής της στις διατάξεις του άρθρου 
25 του ν. 27/1975. Με την επιφύλαξη του επόμενου εδα-
φίου, η μη εμπρόθεσμη υποβολή επιφέρει την παύση 
ισχύος της απόφασης υπαγωγής από την έκδοσή της.

Σε περίπτωση που η ναυτιλιακή επιχείρηση καταθέ-
σει την εγγυητική επιστολή μετά την παρέλευση της 
προθεσμίας του πρώτου εδαφίου, εφόσον η καθυστέ-
ρηση δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες από τη λήξη 
της προθεσμίας αυτής και υπό την προϋπόθεση ότι αι-
τιολογημένα δεν οφείλεται σε υπαίτιες παραλείψεις της 
ναυτιλιακής επιχείρησης, η εκπροθέσμως κατατεθείσα  
εγγυητική επιστολή δύναται, με απόφαση του Υπουργού 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής να γίνει αποδεκτή, 
οπότε η απόφαση υπαγωγής παραμένει σε ισχύ.

3. Σε περίπτωση τροποποίησης της απόφασης υπα-
γωγής στις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975, η 
ναυτιλιακή επιχείρηση οφείλει εντός προθεσμίας τριών 
(3) μηνών από τη δημοσίευση της τροποποίησης στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να επικαιροποιήσει την 
εγγυητική επιστολή, με υποβολή νέας εγγυητικής επι-
στολής, προς αντικατάσταση της προηγούμενης ή με 
υποβολή τροποποιητικής πράξης της κατατεθειμένης 
εγγυητικής επιστολής. Η μη εμπρόθεσμη τήρηση της 
υποχρέωσης του προηγούμενου εδαφίου συνιστά παρά-
βαση και επιφέρει κατάπτωση της προς επικαιροποίηση 
εγγυητικής επιστολής σύμφωνα με το άρθρο 4.

4. Οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 ισχύουν για την κατά-
θεση εγγυητικών επιστολών κατ’ εφαρμογή Υπουργικών 
αποφάσεων υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 25 του 
ν. 27/1975 και τροποποίησης αυτών, που δημοσιεύονται 
μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 7.

5. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταθέσεως της εγγυ-
ητικής επιστολής κατ΄ εφαρμογή αποφάσεων, οι οποίες 
έχουν εκδοθεί πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας, και 
εφόσον μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης δεν έχει υπο-
γραφεί και πρωτοκολληθεί απόφαση παύσης ισχύος ή 
ανάκλησης της υπαγωγής, η εγγυητική επιστολή δύναται 
να γίνει αποδεκτή με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής.

Άρθρο 4
Κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής

1. Η εγγυητική επιστολή του άρθρου 2 καταπίπτει υπέρ 
του Ελληνικού Δημοσίου σε περίπτωση που διαπιστώνε-
ται παράβαση από την επιχείρηση ή και το προσωπικό 
της των διατάξεων του α.ν. 378/1968 και ν. 27/1975, κα-
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θώς και των όρων της απόφασης υπαγωγής της ναυτι-
λιακής επιχείρησης στις διατάξεις αυτές.

Η κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής πραγματοποι-
είται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργεί-
ου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κατόπιν εισήγησης της 
Διεύθυνσης Κεφαλαίων Εξωτερικού του ιδίου Υπουρ-
γείου.

2. Πριν την κατάπτωση της εγγύησης, η Υπηρεσία που 
εισηγείται, οφείλει να καλέσει τη ναυτιλιακή επιχείρη-
ση να υποβάλει την αναφερόμενη στο άρθρο 4 του α.ν. 
378/1968 (Α’ 82) έγγραφη έκθεση επί της προκαλούσης 
την κατάπτωση αιτίας. Η κλήση αποστέλλεται με απόδει-
ξη παραλαβής στη δηλωθείσα διεύθυνση της εταιρείας 
υπόψη του νόμιμου εκπροσώπου αυτής ή ανακληθείσας 
της απόφασης υπαγωγής στον αντίκλητο που ορίζεται 
κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 
3122.18/03/13/11-12-2013 (Β΄3692) κοινής υπουργικής 
απόφασης και η επιχείρηση οφείλει να απαντήσει εντός 
δέκα (10) ημερών από την παραλαβή αυτής.

3. Το πιστωτικό ίδρυμα που παρέχει την εγγύηση οφεί-
λει να καταθέσει, στην αρμόδια για τη φορολογία της 
ναυτιλιακής επιχείρησης Δ.Ο.Υ., το ισότιμο της καταπε-
σούσης εγγύησης σε ευρώ με την επίσημη ισοτιμία κατά 
την ημέρα καταβολής (ισοτιμία αναφοράς ΕΚΤ), μέσα 
σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής 
απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
και αφού επιστραφεί σε αυτήν το σώμα της εγγυητικής 
επιστολής. Το πιστωτικό ίδρυμα οφείλει να γνωρίσει 
το ανωτέρω εγγράφως στο Υπουργείο Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, επισυνάπτοντας το πρωτότυπο Διπλότυπο 
Είσπραξης της Δ.Ο.Υ. Εφόσον το πιστωτικό ίδρυμα δεν 
ανταποκριθεί, το ποσό της καταπεσούσης εγγύησης βε-
βαιώνεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. προς είσπραξη, σύμφωνα 
με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Σε περίπτωση μερικής κατάπτωσης της εγγύησης, η 
υποχρέωση του πιστωτικού ιδρύματος παραμένει για 
το υπόλοιπο ποσό, μέχρι νεότερη ενημέρωσή του από 
τη Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για την κατάπτωση ή απο-
δέσμευσή του.

4. Η ναυτιλιακή επιχείρηση, προκειμένου να διατηρή-
σει την υπαγωγή της στις διατάξεις του άρθρου 25 του 
ν. 27/1975, οφείλει εντός ενός (1) μηνός από την κοινο-
ποίηση σε αυτήν του σχετικού συστημένου εγγράφου 
με το οποίο επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή στην 
Τράπεζα προς εκτέλεση της απόφασης κατάπτωσης, να 
καταθέσει στη Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, νέα τραπεζική 
εγγυητική επιστολή προς αντικατάσταση της καταπε-
σούσης. Η μη υποβολή της νέας εγγυητικής επιστολής 
αποτελεί παράβαση των όρων της απόφασης υπαγωγής 
και απώλεια της σχετικής προϋπόθεσης ισχύος της και 
συνιστά λόγο ανάκλησης αυτής. Η αρμόδια Υπηρεσία 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων οφείλει, 
μετά την παρέλευση της προθεσμίας του πρώτου εδα-
φίου, εάν η εταιρεία δεν έχει υποβάλει τη νέα εγγυητι-
κή επιστολή, να ενημερώσει εγγράφως τη Διεύθυνση 
Ποντοπόρου Ναυτιλίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής προκειμένου αυτή να προβεί 
σε ενέργειες αρμοδιότητάς της. Σε περίπτωση εκπρό-
θεσμης υποβολής της εγγυητικής επιστολής, εφόσον 
δεν έχει υπογραφεί και πρωτοκολληθεί η απόφαση 
ανάκλησης της υπαγωγής, αυτή γίνεται δεκτή, με την 
προϋπόθεση ότι η καθυστέρηση έναντι της οριζόμενης 
στην παρούσα παράγραφο προθεσμίας δεν υπερβαίνει 
τους τρεις (3) μήνες.

5. Για την κατάθεση νέας εγγυητικής επιστολής μετά 
από απόφαση κατάπτωσης η οποία εκδόθηκε πριν τη 
δημοσίευση της παρούσας και εφόσον έχει παρέλθει η 
προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 4, η περίοδος 
τριμήνου του τελευταίου εδαφίου της ιδίας παραγρά-
φου άρχεται από την ημερομηνία ισχύος της παρούσας 
απόφασης όπως ορίζεται στο άρθρο 7.

Άρθρο 5 
Αποδέσμευση εγγυητικής επιστολής

1. Η αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής ή του 
υπολοίπου ποσού μερικώς καταπεσούσης εγγύησης 
πραγματοποιείται κατόπιν επιστροφής στην Τράπεζα 
του σώματος της εγγυητικής επιστολής και έκδοσης 
σχετικής βεβαίωσης της Διεύθυνσης Κεφαλαίων Εξωτε-
ρικού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με 
την οποία το πιστωτικό ίδρυμα απαλλάσσεται από κάθε 
υποχρέωση που προκύπτει από την εγγύηση.

2. Η ναυτιλιακή επιχείρηση δύναται να αντικαθιστά 
την κατατεθειμένη εγγυητική επιστολή με υποβολή νέας 
και η αρμόδια Υπηρεσία επιστρέφει την προηγούμενη 
στο πιστωτικό ίδρυμα που την εξέδωσε, με βεβαίωση 
αποδέσμευσης αυτής.

3. Μετά την ανάκληση της απόφασης υπαγωγής, η κα-
τατεθειμένη εγγυητική επιστολή ή το υπόλοιπο μερικώς 
καταπεσούσης εγγυητικής επιστολής, αποδεσμεύεται, 
κατόπιν έκδοσης σχετικής απόφασης του αρμοδίου 
οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
με εισήγηση της Διεύθυνσης Κεφαλαίων Εξωτερικού 
του ιδίου Υπουργείου, εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι 
κατάπτωσης, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 44 και 45 
του ν. 4712/2020.

Για την έκδοση της απόφασης του προηγούμενου εδα-
φίου, η ναυτιλιακή επιχείρηση οφείλει να υποβάλει στη 
Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού τα κατά περίπτωση 
πιστοποιητικά των αρμοδίων αρχών για διαπίστωση της 
εκπλήρωσης των πάσης φύσεων υποχρεώσεών της προς 
το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς και συγκε-
κριμένα:

α) Πιστοποιητικό της αρμόδιας για τη φορολογία της 
ναυτιλιακής επιχείρησης Δ.Ο.Υ. με το οποίο βεβαιώνε-
ται κατόπιν διενέργειας ελέγχου ότι η επιχείρηση έχει 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς το Δημόσιο με 
επισυναπτόμενες τις κοινοποιούμενες σε αυτήν σχετικές 
Εκθέσεις Ελέγχου.

β) Εφόσον η απόφαση υπαγωγής στις διατάξεις του 
άρθρου 25 του ν. 27/1975, με την οποία σχετίζεται η εγ-
γυητική επιστολή είναι προγενέστερη της 31-12-2005, 
Πιστοποιητικό της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής στο 
οποίο βεβαιώνεται ότι για την ναυτιλιακή επιχείρηση 
δεν διαπιστώνεται ύπαρξη εκκρεμοτήτων.
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γ) Εφόσον η ανάκληση της απόφασης υπαγωγής στις 
διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 με την οποία 
σχετίζεται η εγγυητική επιστολή είναι μεταγενέστερη 
της 29-07-2020, Πιστοποιητικό εκπλήρωσης των υπο-
χρεώσεων προς τους ασφαλιστικούς φορείς.

Τα Υποδείγματα των Πιστοποιητικών της παρούσας 
παραγράφου καταρτίζονται με μέριμνα της Διεύθυνσης 
Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες των αρμό-
διων για την έκδοση αυτών φορέων.

Άρθρο 6 
Καταργούμενες διατάξεις

Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως παύει να ισχύει η υπ’ αρ. 
1246.3/5/94/1-12-1994 (Β΄919) κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπο-
ρικής Ναυτιλίας.

Άρθρο 7 
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 20 Δεκεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός  Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
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