
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα της εται-
ρείας «SULZER MANAGEMENT AG» που εδρεύει
στην Ελβετία, σύμφωνα με τις διατάξεις του
α.ν. 89/1967, όπως συμπληρώθηκε, τροποποι-
ήθηκε και αντικαταστάθηκε με το ν. 3427/2005
(κεφάλαιο ΣΤ΄) και ισχύει.

2 Επικαιροποίηση άδειας Κολλεγίου DEREE 
COLLEGE στο Σωματείο THE AMERICAN COLLEGE 
OF GREECE.

3 Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων έτους 2017.

4 Ανάκληση της αριθ. 3122.1/4622/24949/
06-12-2012 κοινής υπουργικής απόφασης, περί 
εγκατάστασης στην Ελλάδα γραφείου της εται-
ρείας «CARDIFF DRILLING INC.» με έδρα στα νη-
σιά ΜΑΡΣΑΛ.

5 Ανάκληση της αριθ. 1241.3411/23736/22-12-1999
κοινής υπουργικής απόφασης, περί εγκατάστα-
σης στην Ελλάδα γραφείου της εταιρείας «WEM 
LINES S.A.» με έδρα στη ΛΙΒΕΡΙΑ.

6 Αποδοχή εγγυητικής επιστολής για την εταιρεία 
Athenai Management Services Ltd. που εδρεύει 
στις ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΥΣ ΝΗΣΟΥΣ.

7 Ανάθεση διενέργειας των εξετάσεων πιστοποίη-
σης καταλληλότητας στην PEOPLECERT ΕΛΛΑΣ 
Α.Ε.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

    Αριθ. 75490/2901/50211 (1)
Εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα της εται-

ρείας «SULZER MANAGEMENT AG» που εδρεύει

στην Ελβετία, σύμφωνα με τις διατάξεις του

α.ν. 89/1967, όπως συμπληρώθηκε, τροποποι-

ήθηκε και αντικαταστάθηκε με το ν. 3427/2005 

(κεφάλαιο ΣΤ΄) και ισχύει. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του α.ν. 89/1967 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 132) και ιδί-

ως το άρθρο 1 παρ. 2 «περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι 
Αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών», όπως 
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε 
με το ν. 3427/2005 (Κεφάλαιο ΣΤ΄) (Φ.Ε.Κ. Α΄ 312).

2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυ-
βερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 98).

3. Το π.δ. 116/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 185) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» όπως 
ισχύει.

4. Το π.δ. 123/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 208/04-11-2016) «Ανασύ-
σταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Με-
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ.λπ.».

5. Το π.δ. 125/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 210/05-11-2016) «Διο-
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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6. Την αριθ. Υ197/16-11-2016 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρί-
τση», (ΦΕΚ Β΄/3722/17-11-2016) όπως ισχύει.

7. Την αριθ. 121033/7121/16-11-2016 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Ανά-
πτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης, Αστέριο Πιτσιόρλα» (ΦΕΚ Β΄ 
3722/17-11-2016).

8. Τις από 02-03-2017 (αριθ. πρωτ. 25714/872) και 
13-03-2017 (αριθ. πρωτ. 30122/994) αιτήσεις της εται-
ρείας «SULZER MANAGEMENT AG» που εδρεύει στην 
Ελβετία, για εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα βάσει 
του α.ν. 89/1967, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε 
και αντικαταστάθηκε με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄) 
και ισχύει.

9. Την από 26-05-2016 με αριθμό: 1047783/2016 
βεβαίω ση από την Καντονική Κυβέρνηση της Ζυρί-
χης, από την οποία προκύπτει ότι η εταιρεία «SULZER 
MANAGEMENT AG» έχει συσταθεί νόμιμα στην Ελβετία.

10. Την απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 του
α.ν. 89/1967 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28 
του ν. 3427/2005 και ισχύει, η οποία συνεδρίασε στις 
10-05-2017 (Συνεδρίαση 67), για την πιστοποίηση του 
ποσοστού κέρδους της εταιρείας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Εγκρίνουμε την εγκατάσταση γραφείου στην Ελ-

λάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967, όπως 
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με 
το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄) και ισχύει, της εταιρείας 
«SULZER MANAGEMENT AG» που εδρεύει στην Ελβε-
τία με κύριο αντικείμενο δραστηριότητας την άσκηση 
διευθυντικών λειτουργιών και παροχή υπηρεσιών σε 
εταιρείες του ομίλου, στους τομείς της διοίκησης, των 
οικονομικών, του σχεδιασμού, του προσωπικού, της επι-
κοινωνίας και της νομικής υποστήριξης.

2. Το γραφείο που θα εγκατασταθεί στην Ελλάδα θα 
ασχολείται αποκλειστικά με τη παροχή υπηρεσιών κα-
τάρτισης μελετών, σχεδίων και συμβάσεων, προς τα Κε-
ντρικά της εταιρείας στην Ελβετία.

Άρθρο 2
1. Το ποσοστό κέρδους επί των πάσης φύσεως εξόδων 

και αποσβέσεων του γραφείου πλην του φόρου εισοδή-
ματος που θα εφαρμόζεται για τον προσδιορισμό των 
ακαθαρίστων εσόδων του (μέθοδος cost plus), σύμφω-
να με την παρ. 1 του άρθρου 2 του α.ν. 89/1967 όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28 του ν. 3427/2005 και 
ισχύει, ορίζεται σε πέντε επί τοις εκατό (5,00%).

2. Το ποσοστό αυτό επανεξετάζεται ανά πενταετία ή 
νωρίτερα εφόσον διαφοροποιούνται σημαντικά οι συν-
θήκες της αγοράς.

Η εταιρεία οφείλει κατά το τελευταίο δίμηνο της πε-
νταετίας από την έκδοση της παρούσης απόφασης ή και 
οποτεδήποτε άλλοτε ζητηθεί από την αρμόδια Υπηρε-
σία, να υποβάλει εκ νέου, βάσει των τελευταίων διαθέσι-
μων στοιχείων, τη μελέτη τεκμηρίωσης του περιθωρίου 
κέρδους, που προβλέπεται στην υπουργική απόφαση 

αριθ. ΙΕ/4487/466/8-2-2006 (ΦΕΚ Β΄ 152) «Καθορισμός δι-
καιολογητικών και στοιχείων αιτήσεων για την υπαγωγή 
αλλοδαπών και ημεδαπών εταιρειών στις διατάξεις του 
α.ν. 89/1967, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3427/2005 
(Κεφάλαιο Στ΄)».

Άρθρο 3
1. Το γραφείο της εταιρείας «SULZER MANAGEMENT 

AG» η εγκατάσταση του οποίου στην Ελλάδα εγκρίνεται 
με την παρούσα, υποχρεούται:

α) να έχει δαπάνες λειτουργίας στην Ελλάδα (μισθο-
δοσία του προσωπικού και κάθε είδους άλλες δαπάνες 
λειτουργίας) τουλάχιστον εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ 
ετησίως, οι οποίες πρέπει να τεκμηριώνονται από αντί-
στοιχα επίσημα παραστατικά και στοιχεία που πληρούν 
τις προϋποθέσεις της εκάστοτε φορολογικής νομοθε-
σίας,

β) να τιμολογεί το ποσό των ετήσιων δαπανών του, 
πλέον του προσδιορισθέντος ποσοστού κέρδους, προς 
τις επιχειρήσεις στις οποίες παρέχει υπηρεσίες σύμφωνα 
με το άρθρο 1 παρ. 2 τις παρούσας,

γ) να εισπράττει το παραπάνω ποσό υποχρεωτικά 
μέσω τραπεζικού εμβάσματος, όπως θα προκύπτει από 
βεβαίωση αναγνωρισμένης Τράπεζας εσωτερικού, στην 
οποία θα γίνεται μνεία του νομικού προσώπου που εμ-
βάζει το ποσό αυτό,

δ) εντός δώδεκα (12) μηνών από την έκδοση της πα-
ρούσας απόφασης και εφεξής να απασχολεί στην Ελλά-
δα προσωπικό τουλάχιστον τεσσάρων ατόμων, εκ των 
οποίων ένας υπάλληλος δύναται να απασχολείται με 
σύμβαση μερικής απασχόλησης.

Άρθρο 4
1. Η εταιρεία «SULZER MANAGEMENT AG» είναι υπο-

χρεωμένη:
α) Να γνωστοποιήσει, μέσα σε δύο (2) μήνες από τη 

δημοσίευση της απόφασης αυτής, την έναρξη λειτουρ-
γίας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και τη διεύθυνση της εγκα-
τάστασης του γραφείου της στην Ελλάδα, στο Υπουργείο 
Οικονομίας και Ανάπτυξης (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξω-
τερικού) και στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 
(Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας). Επίσης 
εντός της ιδίας προθεσμίας η εταιρεία είναι υποχρεω-
μένη να υποβάλει στις ανωτέρω Υπηρεσίες τις σχετικές 
συμβάσεις για τη παροχή από το γραφείο των αναφε-
ρομένων στο άρθρο 1 παράγραφος 2 της παρούσας 
υπηρεσιών.

β) Να γνωστοποιεί στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουρ-
γείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (Διεύθυνση Κεφαλαίων 
Εξωτερικού) κάθε μεταβολή των στοιχείων της όπως η 
ιθαγένεια και η έδρα της, η επωνυμία και νομική της μορ-
φή το αντικείμενο δραστηριότητάς της, η σύνθεση του 
Διοικητικού της Συμβουλίου, ο νόμιμος εκπρόσωπός 
της στην Ελλάδα και τα στοιχεία επικοινωνίας αυτού, η 
διεύθυνση και τα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας του Γρα-
φείου, εντός 50 ημερών το αργότερο από την ημέρα της 
μεταβολής, υποβάλλοντας τα κατά περίπτωση δικαιολο-
γητικά τεκμηρίωσης.

γ) Να ενημερώνει εντός 15 ημερών το Υπουργείο 
Εσωτερικών, (Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής), για 
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κάθε απόλυση αλλοδαπού προσωπικού, καθώς και για 
κάθε αλλαγή του νόμιμου εκπροσώπου στην Ελλάδα 
και της διεύθυνσης και των στοιχείων επικοινωνίας του 
Γραφείου.

δ) Να υποβάλλει κάθε χρόνο το αργότερο μέχρι τέλος 
Ιουνίου στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης (Δι-
εύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού), όλα τα στοιχεία που 
αφορούν στη λειτουργία του γραφείου της στην Ελλάδα 
κατά τον προηγούμενο χρόνο.

Ειδικότερα τα παραπάνω στοιχεία υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα καθώς και 
σε έντυπη μορφή και αφορούν:

- τα στοιχεία προσωπικού που απασχολήθηκε τον προ-
ηγούμενο χρόνο, και ο χρόνος απασχόλησής του,

- το ποσό των ετησίων δαπανών στην Ελλάδα και τα 
πάσης φύσεως άλλα έξοδα,

- το ποσό των ακαθαρίστων εσόδων,
- το ποσό που εισέπραξε μέσω τραπεζικών εμβασμά-

των από το εξωτερικό και
- ό,τι άλλο στοιχείο περιλαμβάνεται στο Πληροφορια-

κό Σύστημα και τα σχετικά έντυπα της Υπηρεσίας.
2. Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας του γραφεί-

ου, η εταιρεία «SULZER MANAGEMENT AG» υποχρεούται 
να ενημερώσει εγκαίρως το Υπουργείο Οικονομίας και 
Ανάπτυξης (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού), υποβάλ-
λοντας αίτημα ανάκλησης της παρούσας, συνοδευόμενο 
από την σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου της.

Άρθρο 5
1. Παράβαση από την εταιρεία των διατάξεων του

α.ν. 89/1967, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και 
αντικαταστάθηκε με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄) 
και ισχύει, καθώς και των όρων της απόφασης αυτής, 
συνιστά λόγο επιβολής κυρώσεων, που συνίστανται σε 
πρόστιμο ή και ανάκληση της παρούσας, σύμφωνα με 
την αριθ. πρωτ. 76068/7006/22-12-2014 (ΦΕΚ 3682/Β΄/
31-12-2014) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας «Εξειδίκευση του είδους καθώς και 
του τρόπου και της διαδικασίας επιβολής κυρώσεων στις 
εταιρείες του άρθρου 1 του α.ν. 89/1967 «Περί εγκατα-
στάσεως εν Ελλάδι αλλοδαπών εμποροβιομηχανικών 
εταιρειών» όπως ισχύει, σε περίπτωση παράβασης των 
όρων της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής στις διατάξεις 
του νόμου».

2. Για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εισόδου και δι-
αμονής αλλοδαπών ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολό-
κληρον με την εταιρεία ο νόμιμος εκπρόσωπός της στην 
Ελλάδα, ανεξαρτήτως της τυχόν ποινικής του ευθύνης.

3. Κατά τα λοιπά η λειτουργία του γραφείου της εται-
ρείας «SULZER MANAGEMENT AG» στην Ελλάδα, διέπε-
ται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Άρθρο 6
Η απόφαση αυτή ισχύει από της δημοσιεύσεώς της 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 6 Ιουλίου 2017

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ο Υφυπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ   

 Αριθ. 113455/Κ1 (2)
Επικαιροποίηση άδειας Κολλεγίου DEREE 

COLLEGE στο Σωματείο THE AMERICAN COLLEGE 

OF GREECE. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των υποπαραγράφων Θ4 και Θ7 της 

παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής 
του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (ΦΕΚ 222 Α΄) 
όπως ισχύουν.

2. Την υποπαράγραφο Θ3 της παραγράφου Θ, περ. 
14 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 33/Α΄/2-3-2011) 
«Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδι-
καιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση 
επαγγελμάτων» παρ. 1 του άρθρου 3 «Κατάργηση αδι-
καιολόγητων απαιτήσεων προηγούμενης διοικητικής 
άδειας για την άσκηση επαγγελμάτων».

4. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Θ19, περ. 1α, 2α 
και β, της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2013-2016 -Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής 
του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (ΦΕΚ 222 Α΄) 
όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 3, περ. 6 του
ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/Α΄).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4862/1931 (ΦΕΚ 2/
Α΄/7-1-1931) «Περί των ξένων σχολείων».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 17, παρ. 1,2 και 3 «Αναδι-
άρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές 
διατάξεις» (ΦΕΚ 193/Α΄/17-9-2013).

8. Το αριθ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/A΄/22-9-2015) προεδρικό 
διάταγμα που αφορά στην Ανασύσταση των Υπουργείων 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

9. Το αριθ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/5-11-2016) προεδρι-
κό διάταγμα που αφορά στο διορισμό του Κωνσταντί-
νου Γαβρόγλου του Βασιλείου στη θέση του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και στο διορισμό 
του Δημητρίου Μπαξεβανάκη του Σόλωνα στη θέση του 
Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

10. Την με αριθ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 (ΦΕΚ 3324 Β΄) 
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών 
για τη χορήγηση, την τροποποίηση και την επικαιρο-
ποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστη-
ρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, Ιδιωτικού Ινστιτούτου 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Διά Βίου 
Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά Βίου Μάθησης 
Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προ-
σώπων και ΝΠΔΔ».

11. Την με αριθ. 34566/ΙΑ/12-3-2013 (ΦΕΚ 756 Β΄) 
απόφαση «Τροποποίηση της αριθ. 10135/18-11-2012 
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υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ποσού παραβόλων 
και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευ-
σης και κατάρτισης κατά την παράγραφο Θ του πρώτου 
άρθρου του ν. 4093/2012».

12. Την αριθ. 178761/Γ2/9-11-2015 απόφαση του 
Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 803/τεύχος υπαλλήλων Ειδικών 
θέσεων/10-11-2015) που αφορά στην Αποδοχή παραί-
τησης του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και 
Νέας Γενιάς και στον διορισμό Γενικού Γραμματέα Διά 
Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων.

13. Την αριθ. 201408/Υ1/25-11-2016 απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Παιδείας (ΦΕΚ 3818/Β΄/
28-11-2016) που αφορά στην «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
Δημήτριο Μπαξεβανάκη».

14. Την αριθ. 93258/Α1/12-6-2015 (ΦΕΚ 1185/Β΄/
19-6-2015) απόφαση του Υπουργού Παιδείας περί «Με-
ταβίβασης δικαιώματος υπογραφής με εντολή Υπουρ-
γού στον Γενικό Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας 
Γενιάς του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων και στους Προϊσταμένους Δ/σεων και τμη-
μάτων της ΓΓΔΒΜΝΓ».

15. Την αριθ. 108254/ΙΑ/5-8-2013 (ΦΕΚ 2012/Β΄/
14-8-2013) απόφαση χορήγησης άδειας Κολλεγίου με το 
διακριτικό τίτλο DEREE COLLEGE στην αστική μη κερδο-
σκοπική εταιρεία «ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ -
ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΝΤΕΡΗ, Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης», 
με έδρα την Αθήνα.

16. Την αριθ. 135046/ΙΑ/28-8-2014 (ΦΕΚ 2380/Β΄/
5-9-2014) απόφαση έγκρισης Μεταβίβασης της αριθ. 
108254/ΙΑ/5-8-2013 (ΦΕΚ 2012/Β΄/14-8-2013) άδειας του 
Κολλεγίου με το διακριτικό τίτλο DEREE COLLEGE από 
την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ 
ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΝΤΕΡΗ, Κέντρο Μετα-
λυκειακής Εκπαίδευσης», στο σωματείο με την επωνυ-
μία «THE AMERICAN COLLEGE OF GREECE», με έδρα το 
Κολοράντο των Η.Π.Α.

17. Την από 29-7-2016 με αριθ. πρωτ. 126457/
29-7-2016 αίτηση επικαιροποίησης άδειας Κολλεγίου, 
του νομίμου εκπροσώπου του σωματείου με τα συνημ-
μένα σε αυτή απαραίτητα δικαιολογητικά.

18. Την αριθ. ΔΑ/15903/24-4-2017 απόφαση της αριθ. 
265/21-4-2017 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ «Δι-
ατύπωση Θετικής Γνώμης προς το Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων ως προς τη συνδρομή των 
κτιριολογικών προϋποθέσεων του ν. 4093/2012 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει για χορήγηση άδειας Κολλε-
γίου και αναφέρεται στον πίνακα 1.

19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζει:

Την επικαιροποίηση της αριθ. 108254/ΙΑ/5-8-2013 
(ΦΕΚ 2012/Β΄/14-8-20 13) απόφαση χορήγησης άδειας 
Κολλεγίου με το διακριτικό τίτλο DEREE COLLEGE στην 
αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛ-
ΛΕΓΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΝΤΕΡΗ, Κέντρο Μεταλυκει-
ακής Εκπαίδευσης», με έδρα την Αθήνα - όπως νόμιμα 
μεταβιβάσθηκε στο σωματείο με την επωνυμία «THE 

AMERICAN COLLEGE OF GREECE», με έδρα το Κολοράντο 
των Η.Π.Α. και κτιριακή δομή του Κολλεγίου:

α. επί της οδού Γραβιάς 6, Αγία Παρασκευή Αττικής, Τ.Κ. 
15342, με δυναμικότητα διακοσίων εξήντα (260) ατόμων,

β. επί της οδού Γραβιάς 6, Αγία Παρασκευή Αττικής, Τ.Κ. 
15342, με δυναμικότητα εκατόν εβδομήντα ενός (171) 
ατόμων και

γ. επί της οδού Γραβιάς 6, Αγία Παρασκευή Αττικής, 
Τ.Κ. 15342, (ΒΙΒΛ).

Η επικαιροποίηση της άδειας ισχύει για την επόμενη 
διετία και άρχεται από την ημερομηνία δημοσίευσής της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 5 Ιουλίου 2017

Ο Υφυπουργός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ   

Ι

 Αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./85/19265 (3)
Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων έτους 2017. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 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. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α΄/4-11-2016) «Ανασύ-
σταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση 
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου 
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 
μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρι-
σμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» και το
π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/5-11-2016) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

3. Την αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ.4573/01-3-2011 (ΦΕΚ 
323/Β΄/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτε-
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προτεραιοτή-
των των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

4. Το αριθ. 2495/15-6-2017 έγγραφο του Εθνικού Ιδρύ-
ματος Ερευνών.

5. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που 
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 1
του άρθρου 1 του ν. 3812/2009.

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του 
Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών του Γεράσιμου Μέριανου 
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σε θέση ερευνητή Β΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο 
«Βυζαντική Ιστορία με έμφαση στις Οικονομικές Ιδέες και 
την Ιστορία των Επιστημών» και της Ευαγγελινής Μάρ-
κου σε θέση ερευνητή Β΄ βαθμίδας, με γνωστικό αντι-
κείμενο «Νομισματική και Ιστορία της Αρχαίας Κύπρου» 
(Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 6 Ιουλίου 2017

Η Υπουργός
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ   

Ι

 Αριθ. 2212.2-1/4622/50080/2017 (4)
Ανάκληση της αριθ. 3122.1/4622/24949/06-12-2012 

κοινής υπουργικής απόφασης, περί εγκατά-

στασης στην Ελλάδα γραφείου της εταιρείας 

«CARDIFF DRILLING INC.» με έδρα στα νησιά 

ΜΑΡΣΑΛ. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

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

22-4-1975) και ιδίως την παράγραφο 1,
γ. του άρθρου 4 του ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142/Α΄/

31-8-1994),
δ. του άρθρου 25 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α΄/

25-7-1997),
ε. του άρθρου 34 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α΄/

27-12-2005),
στ. του άρθρου 4 του ν. 3752/2009 (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 κατάργηση 
υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 5 όπως αντικατα-
στάθηκε 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) «Ανα-
σύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων.

Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου 
και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νη-
σιωτικής Πολιτικής...»,

ιβ. του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/05-11-2016) «Διο-
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών»,

ιγ. της αριθ. 3122.18/03/13/11-12-2013 (ΦΕΚ 3263/Β΄/
20-12-2013) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικο-
νομικών - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Ναυτι-
λίας 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 Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπο-
ρικής Ναυτιλίας,

ιδ. της αριθ. 3122.1/4622/24949/06-12-2012 κοινής 
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 3385/Β΄/18-12-2012 και 
506/Β΄/6-3-2013).

2. Την από 23 Ιουνίου 2017 αίτηση της εταιρείας 
«CARDIFF DRILLING INC.», με την οποία ζήτησε την ανά-
κληση της άδειας εγκατάστασης του γραφείου της στην 
Ελλάδα, αποφασίζουμε:

1. Ανακαλούμε την αριθ. 3122.1/4622/24949/
06-12-2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύ-
ων και Ναυτιλίας και Αιγαίου (ΦΕΚ 3385/Β΄/18-12-2012), 
όπως έχει τροποποιηθεί (ΦΕΚ 506/Β΄/6-3-2013) σχετικά 
με την εγκατάσταση στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις των α.ν. 378/1968 και ν. 27/1975, ν. 814/1978,
ν. 2234/1994, ν. 3752/2009, ν. 4150/2013, γραφείου της 
εταιρείας «CARDIFF DRILLING INC.» με έδρα στα νησιά 
ΜΑΡΣΑΛ.

2. Η παραπάνω εταιρεία υποχρεώνεται, σύμφωνα με 
το άρθρο 23 του ν. 1360/1983, να εκπληρώσει τις κάθε 
είδους υποχρεώσεις της με το Δημόσιο, μέσα σε 2 μήνες 
από την έκδοση της παρούσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 6 Ιουλίου 2017

Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ   

Ι

 Αριθ. 2212.2-1/3411/50082/2017 (5)
Ανάκληση της αριθ. 1241.3411/23736/22-12-1999 

κοινής υπουργικής απόφασης, περί εγκατάστα-

σης στην Ελλάδα γραφείου της εταιρείας «WEM 

LINES S.A.» με έδρα στη ΛΙΒΕΡΙΑ.  

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),
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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 κατάργηση 
υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 5 όπως αντικατα-
στάθηκε 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) «Ανα-
σύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυ-
τιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής...»,

ιβ. του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/05-11-2016) «Διο-
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών»,

ιγ. 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,

ιδ. της αριθ. 1241.3411/23736/22-12-1999 κοινής 
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 283/τ.ΑΠΣ/30-12-1999).

2. Την από 21 Ιουνίου 2017 αίτηση της εταιρείας «WEM 
LINES S.A.», με την οποία ζήτησε την ανάκληση της 
άδειας εγκατάστασης του γραφείου της στην Ελλάδα, 
αποφασίζουμε:

1. Ανακαλούμε την αριθ. 1241.3411/23736/22-12-1999 
κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και 
Εμπορικής Ναυτιλίας (ΦΕΚ 283/τ.ΑΠΣ/30-12-1999) σχε-
τικά με την εγκατάσταση στην Ελλάδα, 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, γραφείου της 
εταιρείας «WEM LINES S.A.» με έδρα στην ΛΙΒΕΡΙΑ.

2. Η παραπάνω εταιρεία υποχρεώνεται, σύμφωνα με 
το άρθρο 23 του ν. 1360/1983, να εκπληρώσει τις κάθε 
είδους υποχρεώσεις της με το Δημόσιο, μέσα σε 2 μήνες 
από την έκδοση της παρούσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 6 Ιουλίου 2017

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

    Αριθ. 2212.2-1/5048/50081/2017 (6)
Αποδοχή εγγυητικής επιστολής για την εταιρεία 

Athenai Management Services Ltd. που εδρεύει 

στις ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΥΣ ΝΗΣΟΥΣ. 

 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 κατάργηση 
υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 5 όπως αντικατα-
στάθηκε 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) «Ανα-
σύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυ-
τιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής...»,

ιβ. του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/05-11-2016) «Διο-
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών»,

ιγ. της αριθ. 3122.18/03/13/11-12-2013 (ΦΕΚ 3263/
Β΄/20-12-2013) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικο-
νομικών - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Ναυτι-
λίας 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 Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπο-
ρικής Ναυτιλίας,

ιδ. της αριθ. 2212.2-1/5048/9779/2017/07-02-2017 
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 501/Β΄/20-02-2017).

2. Το με αριθ. πρωτ.: 62205/1770/5048/02-06-2017 έγ-
γραφο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (Γενι-
κή Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων/
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Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων/Διεύθυνση Κε-
φαλαίων Εξωτερικού), αποφασίζουμε:

1. Αποδεχόμεθα την εκπρόθεσμα κατά δέκα τέσσερις 
(14) ημέρες κατατεθείσα στο Υπουργείο Οικονομίας και 
Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιω-
τικών Επενδύσεων/Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επεν-
δύσεων/Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) Εγγυητική 
Επιστολή Τραπέζης που προβλέπεται στο άρθρο 2 της 
αριθ. 2212.2-1/5048/9779/2017/07-02-2017 απόφα-
σης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
(ΦΕΚ 501/Β΄/20-02-2017) με θέμα «Εγκατάσταση στην 
Ελλάδα Γραφείου ή Υποκαταστήματος της Εταιρείας 
Athenai Management Sevices Ltd που εδρεύει στις ΒΡΕ-
ΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΥΣ ΝΗΣΟΥΣ».

2. Η αριθ. 2212.2-1/5048/9779/2017/07-02-2017 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 501/Β΄/20-02-2017) θεωρείται 
ότι δεν έχει παύσει να ισχύει μέχρι σήμερα και εξακολου-
θεί να υφίσταται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 6 Ιουλίου 2017

Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Ι   

Αριθ. απόφ. 5/788/15.6.2017 (7)
 Ανάθεση διενέργειας των εξετάσεων πιστοποίη-

σης καταλληλότητας στην PEOPLECERT ΕΛΛΑΣ 

Α.Ε. 

 Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 

 Αφού έλαβαν υπόψη:
1. Το άρθρο 14 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α΄ 195/17.8.2007), 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του ν. 4141/2013 
(ΦΕΚ Α΄ 81/5.4.2013) και το άρθρο 10 του ν. 4281/2014 
(ΦΕΚ Α΄ 160/8.8.2014).

2. Τα άρθρα 28 και 55Α του καταστατικού της Τράπεζας 
της Ελλάδος, όπως ισχύει.

3. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98/22.4.2005) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα».

4. Την παράγραφο 2 του άρθρου 11 της αριθ. 11/720/ 
16.7.2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Πιστοποίηση καταλληλό-
τητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με 
το άρθρο 14 του ν. 3606/2007» (ΦΕΚ Β΄ 1780/19.8.2015), 
όπως ισχύει.

5. Την παράγραφο 2 του άρθρου 11 της από 26.10.2015 
κοινής απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τρά-
πεζας της Ελλάδος και του Διοικητικού Συμβουλίου
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (αριθ. συνεδρίασης 
2/735/22.10.2015), «Πιστοποίηση καταλληλότητας 
προσώπων απασχολουμένων σε πιστωτικά ιδρύματα 
που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του
ν. 3606/2007» (ΦΕΚ Β΄ 2452/13.11.2015), όπως ισχύει.

6. Την εγκύκλιο 54/2.11.2015 της Επιτροπής Κεφαλαι-
αγοράς, με θέμα «Ανάθεση της διενέργειας εξετάσεων 
πιστοποίησης του άρθρου 11 της 11/720/16.7.2015 
απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς».

7. Τις από 28.11.2016, 20.2.2017, 8.3.2017 και 12.6.2017 
(αρ. πρωτ. εισερχ. ΕΚ 13333/29.11.2016, 2170/21.2.2017, 
2907/8.3.2017 και 6993/12.6.2017) επιστολές της 
PEOPLECERT ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

8. Την από 13.6.2017 (αριθ. πρωτ. εισερχ. ΕΚ 7013/
13.6.2017) επιστολή της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτι-
κού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος.

9. Την από 13.6.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Μελε-
τών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

10. Ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουν:

1. Την ανάθεση διενέργειας των εξετάσεων πιστοποίη-
σης καταλληλότητας στην PEOPLECERT ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 30 Ιουνίου 2017

Η Εκτελεστική Επιτροπή
της Τράπεζας της Ελλάδος

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΗΤΡΑΚΟΣ  

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ
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*02024631907170008*

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο 

το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
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