
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1241.2770/23070/
31-03-1995 κοινής υπουργικής απόφασης, περί 
εγκατάστασης στην Ελλάδα γραφείου της Εται-
ρείας «WORLD MANAGEMENT INC» που εδρεύει 
στη Λιβερία.

2 Απαγόρευση Θήρας σε περίοδο δυσμενών και-
ρικών συνθηκών, στην περιοχή που περικλείεται 
στα όρια της Π.Ε. Φθιώτιδας, κατά την τρέχουσα 
κυνηγετική περίοδο 2020-2021.

3 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 32529(11)/Π03/7/
00038/Γ/28.9.2018 απόφασης με την οποία εγκρί-
θηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4399/2016 
επένδυσης της εταιρείας «OLYMPIC BAKERY ΜΟ-
ΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» με δ.τ. «OLYMPIC BAKERY»
(Β’ 5061), για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου 
της με το κίνητρο της επιχορήγησης.

4 Τροποποίηση της Ομάδας Εργασίας Ενιαίου Κα-
νονισμού Παροχών Ασθενείας και Λοιπών Παρο-
χών του e-ΕΦΚΑ.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

          Αριθμ. 2212.2-1/2770/75820/2020 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1241.2770/23070/

31-03-1995 κοινής υπουργικής απόφασης, περί 

εγκατάστασης στην Ελλάδα γραφείου της Εται-

ρείας «WORLD MANAGEMENT INC» που εδρεύει 

στη Λιβερία. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του α.ν. 378/1968 (Α΄ 82),
β. του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (Α΄ 77) και ιδίως την 

παρ. 1, όπως έχει τροποποιηθεί,

γ. του άρθρου 4 του ν. 2234/1994 (Α΄ 142),
δ. του άρθρου 25 του ν. 2515/1997 (Α΄ 154),
ε. του άρθρου 34 του ν. 3427/2005 (Α΄ 312),
στ. του άρθρου 4 του ν. 3752/2009 (Α΄ 40),
ζ. του άρθρου 31 του ν. 4150/2013 (Α΄ 102),
η. του Κεφαλαίου Α΄, του Πρώτου Μέρους, του ν. 4389/

2016 (Α΄ 94),
θ. του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), όπως έχει τροποποιηθεί.
ι. του άρθρου 59 του ν. 4646/2019 (Α΄ 201),
ια. του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ-

γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141) 
και ειδικότερα το άρθρο 5, όπως αντικαταστάθη-
κε από το άρθρο 1 του π.δ. 94/2012 «Τροποποίηση
π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, με-
ταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141)» (Α΄ 149) 
και τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 π.δ. 98/2012 (Α΄ 160),

ιβ. του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανα-
σύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και με-
τονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής…» (Α΄ 114),

ιγ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119), όπως ισχύει,

ιδ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121),

ιε. της υπ’ αρ. 3122.18/03/13/11-12-2013 κοινής 
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας - Ναυτιλίας και Αιγαίου, όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 2212.2/25747/2020/
04-05-2020 (Β΄ 1772) κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής, και των υπ’ αρ. 1246.3/5/94/
1-12-1994 (Β΄ 919) και 1246.3/6/94/1-12-1994 (Β΄ 919) 
κοινών αποφάσεων των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, 
Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας (Β΄ 3263),

ιστ. της υπ’ αρ. 1241.2770/23070/31-3-1995 κοινής 
απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εμπο-
ρικής Ναυτιλίας (ΑΠΣ 51 και ΑΠΣ 160).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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2. Το με κωδικό αριθμό 356374660950 1221 0050 € 
Παράβολο Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συ-
στημάτων.

3. Τις από 23 Οκτωβρίου 2020 και 29 Οκτωβρίου 2020 
αιτήσεις της εταιρείας «WORLD MANAGEMENT INC» για 
τροποποίηση της απόφασης εγκατάστασης ως προς το 
αντικείμενο της εταιρείας, αποφασίζουμε:

A. Τροποποιούμε το άρθρο 1 της υπ’ αρ. 1241.2770/
23070/31-3-1995 κοινής απόφασης των Υπουργών 
Εθνικής Οικονομίας και Εμπορικής Ναυτιλίας (ΑΠΣ 51), 
όπως έχει τροποποιηθεί (ΑΠΣ 160) αντικαθιστώντας το 
ως ακολούθως:

Άρθρο 1
1. Εγκρίνουμε την εγκατάσταση στην Ελλάδα γρα-

φείου ή υποκαταστήματος της εταιρείας «WORLD 
MANAGEMENT INC» που εδρεύει στη ΛΙΒΕΡΙΑ και την 
υπαγωγή της στις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 
όπως ισχύει με το σκοπό όπως εφόσον επιτρέπεται από 
το καταστατικό της, απασχολείται αποκλειστικά και μόνο 
με τη διαχείριση, εκμετάλλευση, ναύλωση, διακανονισμό 
αβαριών, μεσιτεία αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων ή 
ναυλώσεων πλοίων με Ελληνική ή ξένη σημαία πάνω από 
500 κόρους ολικής χωρητικότητας, με εξαίρεση τα επιβα-
τηγά ακτοπλοϊκά πλοία και τα εμπορικά πλοία που εκτε-
λούν εσωτερικούς πλόες, καθώς και με την αντιπροσώ-
πευση πλοιοκτητριών εταιρειών ή ναυλωτριών γυμνών 
πλοίων (bareboat charterers) ή μισθωτριών εταιρειών 
πλοίων υπό χρηματοδοτική μίσθωση (ship lessees), ως 
και επιχειρήσεων που έχουν σαν αντικείμενο εργασιών 
τις ίδιες με τις προαναφερόμενες δραστηριότητες.

2. Ειδικότερα επιτρέπεται από το γραφείο ή υποκατά-
στημα της εταιρείας να γίνονται στην Ελλάδα οι παρα-
κάτω εργασίες:

α. Η επιμέλεια θεμάτων που αφορούν αποκλειστικά και 
μόνο τα πλοία τα οποία ανήκουν σ’ αυτή ή τα πλοία που 
διαχειρίζεται ή εκμεταλλεύεται ή τα πλοία των επιχειρή-
σεων που αντιπροσωπεύει και έχουν σχέση με:

(1) Την εξεύρεση πληρωμάτων από την Ελλάδα ή το 
εξωτερικό για την επάνδρωση των πιο πάνω πλοίων, την 
υπογραφή συμβάσεων ναυτικής εργασίας με τα πληρώ-
ματα των πλοίων αυτών, καθώς και τις διατυπώσεις για 
την αποστολή και μετάβαση των πληρωμάτων σ΄ αυτά 
τα πλοία. Για την εξεύρεση και επάνδρωση των πιο πάνω 
πλοίων με ελληνικά πληρώματα, πρέπει να τηρούνται οι 
διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας που ισχύουν κάθε 
φορά.

(2) Την εκκαθάριση και εξόφληση στην Ελλάδα ή στο 
Εξωτερικό κάθε οφειλόμενης παροχής, για τα πληρώ-
ματα των πιο πάνω πλοίων καθώς και μισθών, αποζη-
μιώσεων κάθε είδους, που οφείλονται σ΄ αυτούς ή τις 
οικογένειές τους, νοσηλίων, αντιτίμων τροφοδοσίας εξό-
δων μεταβάσεως για ναυτολόγηση ή επαναπατρισμό και 
εμβασμάτων στις οικογένειες των ναυτικών.

(3) Την ασθένεια ή εργατικό ατύχημα οποιουδήποτε 
μέλους πληρώματος των παραπάνω πλοίων όπως π.χ. 
καταβολή μισθών ασθένειας, αποζημιώσεων για ατυχή-
ματα ή για ψυχική οδύνη, εξόφληση νοσηλίων, αμοιβών 

γιατρών και λοιπών εξόδων νοσοκομειακής και ιατρο-
φαρμακευτικής περίθαλψης.

(4) Την φορολογία των παραπάνω πλοίων μαζί με την 
εξόφληση των σχετικών φόρων και τελών και την αμ-
φισβήτηση με κάθε νόμιμο μέσο της νομιμότητας των 
τυχόν φόρων, τελών, προστίμων κ.λπ. που τους έχουν 
επιβληθεί.

(5) Την συντήρηση, τις επισκευές, τις μετασκευές, τον 
εφοδιασμό, την κλάση των παραπάνω πλοίων, είτε οι 
σχετικές συμβάσεις και εργασίες συνάπτονται και εκτε-
λούνται στην Ελλάδα είτε στο Εξωτερικό.

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

(7) Τις απαιτήσεις και υποχρεώσεις των παραπάνω 
πλοίων από οποιαδήποτε συμβατική ή εξωσυμβατική
αιτία όπως π.χ αβαρίες συγκρούσεις, επιθαλάσσιες 
αρωγές κ.λπ. και την ενέργεια κάθε άλλης πράξης στην 
Ελλάδα ή στο Εξωτερικό σχετικής με την διαχείριση και 
εκμετάλλευση πλοίων.

Εξαιρούνται απαιτήσεις και υποχρεώσεις που αφορούν 
μεταφορές μεταξύ Ελληνικών λιμανιών.

(8) Τη σύναψη συμβάσεων για την προμήθεια καυ-
σίμων και λιπαντικών για τα παραπάνω πλοία, καθώς 
επίσης και συμβάσεων που αφορούν την προμήθεια 
ανταλλακτικών και εφοδίων καταστρώματος μηχανο-
στασίου και θαλαμηπόλου.

β. Η επιμέλεια θεμάτων σχετικά με το ΝΑΤ και γενικά 
την κοινωνική ασφάλιση του προσωπικού των πλοίων, 
που διαχειρίζεται ή εκμεταλλεύεται ή των επιχειρήσεων 
που αντιπροσωπεύει και την εξόφληση των σχετικών 
οφειλών.

γ. Η τήρηση λογιστικών βιβλίων των επιχειρήσεων που 
αντιπροσωπεύει και διαχειρίζεται το Γραφείο ή Υποκα-
τάστημα, ο έλεγχος των λογαριασμών τους, η διενέργεια 
εισπράξεων και πληρωμών για λογαριασμό τούτων κα-
θώς και η τήρηση λογαριασμών στις Τράπεζες της Ελλά-
δος ή του Εξωτερικού στο όνομά τους σε συνάλλαγμα 
του Εξωτερικού. Επίσης η σύγκληση στην Ελλάδα των 
Διοικητικών Συμβουλίων και Γενικών Συνελεύσεων των 
ξένων αυτών ναυτιλιακών εταιρειών και η σύνταξη των 
Ισολογισμών και λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης.

δ. Η σύναψη συμβάσεων ναύλωσης, εκμίσθωσης και 
γενικά κάθε είδους συμβάσεως που αναφέρονται στην 
εκμετάλλευση πλοίων όπως στο άρθρο 1 της παρούσης, 
η επιμέλεια κάθε θέματος σχετικού με τις συμβάσεις αυ-
τές όπως π.χ. η εκκαθάριση και είσπραξη ναύλων, μισθω-
μάτων, σταλιών και επισταλιών, αποζημιώσεων και η κα-
ταβολή αποζημιώσεων σχετικά με τις συμβάσεις αυτές.

ε. Η επιμέλεια θεμάτων σχετικά με την ασφάλιση 
των πλοίων που διαχειρίζονται ή εκμεταλλεύονται σε 
ασφαλιστές ή ασφαλιστικές εταιρείες, η πληρωμή των 
σχετικών ασφαλίστρων στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό 
καθώς επίσης και η εγγραφή και διατήρηση των πλοίων 
σε συνεταιρισμούς ασφαλίσεων αστικής ευθύνης του 
πλοιοκτήτη (CLUBS).
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στ. Η διαπραγμάτευση και σύναψη με προμήθεια συμ-
βάσεων ναυπηγήσεων μετασκευών ή επισκευών με Ναυ-
πηγεία ή αγοραπωλησιών, πλοίων για λογαριασμό ξένων 
Ναυτιλιακών εταιρειών εφόσον τηρούνται οι σχετικές με 
την φορολογία των πλοίων διατάξεις, καθώς και η διαμε-
σολάβηση για τη σύναψη συμβάσεων χρηματοδότησης 
των παραπάνω ναυπηγήσεων ή αγοραπωλησιών.

ζ. Η μεσιτεία για τη ναύλωση πλοίων που αναφέρονται 
στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε θέ-
ματος σχετικά με την εργασία αυτή.

3. Απαγορεύεται στο Γραφείο ή Υποκατάστημα που θα 
εγκατασταθεί να πρακτορεύει πλοία σε ελληνικά λιμάνια 
καθώς και να αναπτύξει κάθε άλλη δραστηριότητα που 
δεν αναφέρεται στην απόφαση αυτή.

B. Η εταιρεία υποχρεούται, εντός ενός (1) μηνός από 
την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης αυτής 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να καταθέσει στο 
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Γενική Γραμμα-
τεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου 
και Ιδιωτικού Τομέα/Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επεν-
δύσεων/Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) νέα εγγυη-
τική επιστολή προς αντικατάσταση της προηγούμενης ή 
τροποποιητική πράξη αυτής, στο κείμενο της οποίας θα 
αναφέρεται η αρχική εγκριτική απόφαση εγκατάστασης 
με τις μετέπειτα αποφάσεις τροποποίησής της, συμπερι-
λαμβανομένης της παρούσας απόφασης.

Γ. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 1241.2770/23070/
31-3-1995 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικο-
νομίας και Εμπορικής Ναυτιλίας (ΑΠΣ 51), όπως έχει τρο-
ποποιηθεί (ΑΠΣ 160).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 11 Νοεμβρίου 2020

Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 210513 (2)
Απαγόρευση Θήρας σε περίοδο δυσμενών και-

ρικών συνθηκών, στην περιοχή που περικλείεται 

στα όρια της Π.Ε. Φθιώτιδας, κατά την τρέχουσα 

κυνηγετική περίοδο 2020-2021. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις:
• Του εδαφίου στ΄ της παρ. 3 και της παρ. 5 του άρ-

θρου 258 του ν.δ. 86/1969 «Περί Δασικού κώδικα» (Α΄ 7),
όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 
του άρθρου 7 του ν. 177/1975 «Περί αντικαταστάσεως 
και συμπληρώσεως Διατάξεων τινών του ν.δ. 86/1969 
κ.λπ.» (Α΄ 205).

• Του άρθρου 1 του π.δ. 94/1993 «Καθορισμός αρμο-
διοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις 
περιφεριακές αρχές κ.λπ.» (Α΄ 40).

• Του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση 
της Περιφέρειας κ.λπ.» (Α΄ 107).

• Του ν. 2647/1998 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις 
Περιφέρειες κ.λπ.» (Α΄ 237).

• Του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» των παρ. Ι και VΙ του άρθρου 280 «Αρμο-
διότητες Αποκεντρωμένης Διοίκησης» (Α΄ 87).

• Του π.δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας» (Α΄ 231).

2. Την υπ’ αρ. 414985/29-11-1985 κοινή υπουργική 
απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Ανα-
πληρωτής Υπουργός Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της 
άγριας πτηνοπανίδας» (Β΄ 757), όπως αυτή τροποποιήθη-
κε και ισχύει με τις υπ’ αρ. 366599/16-12-1996 (Β΄ 1188), 
294283/23-12-1997 (Β΄ 68) και 87578/703/06-03-2007 
(Β΄ 581) οι οποίες εκδόθηκαν κατ’ επιταγή, της με υπ’ αρ. 
79/409/02-04-1979/ΕΟΚ οδηγία της Ε.Ε. «περί διατηρή-
σεως των άγριων πτηνών») κοινή υπουργική απόφαση 
των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας.

3. Την υπό στοιχεία Η.Π. 37338/1807/Ε.103/
01-09-2010 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 
- Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός μέτρων 
και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθο-
πανίδας κ.λπ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 
υπό στοιχεία Η.Π. 8353/276/Ε103/23-02-2012 απόφαση 
(Β΄ 415).

4. Την υπ’ αρ. 90227/185/14-01-2003 διαταγή του Υφυ-
πουργού Γεωργίας «περί απαγορεύσεων σε περίοδο δυ-
σμενών καιρικών συνθηκών».

5. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/68735/1777/
14-7-2020 (Β΄ 3053) απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, «Ρυθμίσεις Θήρας για την κυνηγετική πε-
ρίοδο 2020-2021» (Β΄ 1495).

6. Την υπ’ αρ. 13917/15-5-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών περί διορισμού Συντονιστή στην Απο-
κεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας 
(ΥΟΔΔ 250).

7. Την υπ’ αρ. Οικ.6985/85797/2017 απόφαση Συντο-
νιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς 
Ελλάδας  «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής κ.λπ.» 
(Β΄ 2003).

8. Την ανάγκη προστασίας όλων των ειδών της άγρι-
ας πανίδας στην Π.Ε. Φθιώτιδας έναντι των ακραίων 
δυσμενών καιρικών συνθηκών (χιονοπτώσεις μεγάλης 
διάρκειας και έντασης,παγετοί, κ.λπ.) που μπορεί να 
εκδηλωθούν στην περιοχή  και κατά τη διάρκεια των 
οποίων μειώνεται σημαντικά η αμυντική ικανότητα των 
θηραμάτων και καθιστούν δύσκολη έως αδύνατη τη δι-
αβίωσή τους εντός των βιοτόπων τους, αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε τη θήρα παντός θηράματος στην πε-
ριοχή αρμοδιότητας (περικλείεται στα όρια της Περι-
φερειακής Ενότητας Φθιώτιδας) κατά τη διάρκεια της 
κυνηγετικής περιόδου 2020-2021 σε περιπτώσεις εμφά-
νισης ακραίων καιρικών φαινομένων, που έχουν κύριο 
χαρακτηριστικό την χιονόπτωση μεγάλης διάρκειας και 
έντασης, τον παγετό, τους δυνατούς ανέμους κ.α. και 
καθιστούν τα είδη της άγριας πανίδας ευάλωτα και ανή-
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μπορα να αναπτύξουν τις ικανότητες άμυνας και διαφυ-
γής, ως δικαίωμα αρχής στα πλαίσια άσκησης της θήρας.

Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμω-
ρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των ν.δ. 86/1969 και
ν.δ. 996/1971, του ν. 177/1975, της υπ’ αρ. 414985/
29-11-1985 κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει και της υπό στοιχεία Η.Π. 37338/1807/
Ε.103/01-09-2010 απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, όμοιας.

Η εφαρμογή και η τήρηση της παρούσας ανατίθεται 
στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυ-
νομίας,των Κυνηγετικών Συλλόγων, των Ομοσπονδιακών 
Φυλάκων θήρας, Μελών Κυνηγετικών Οργανώσεων και 
σε κάθε φιλόνομο και φιλοπρόοδο Πολίτη.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στο φύλλο 
της κυβερνήσεως και μέχρι το τέλος της κυνηγετικής 
περιόδου 2020-2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Λαμία, 11 Νοεμβρίου 2020

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Διευθυντής Δασών Φθιώτιδας

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ   

Ι

(3)
    Τροποποίηση της υπό στοιχεία 32529(11)/Π03/7/

00038/Γ/28.9.2018 απόφασης με την οποία εγκρί-

θηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4399/2016 

επένδυσης της εταιρείας «OLYMPIC BAKERY 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» με δ.τ. «OLYMPIC BAKERY» 

(Β’ 5061), για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου 

της με το κίνητρο της επιχορήγησης.

   Με την υπό στοιχεία 518831(1789)/Π03/7/00038/Γ/
ν. 4399/2016/6-11-2020 απόφαση του Εκτελεστικού Γραμ-
ματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας τροποποιεί-
ται η υπό στοιχεία 32529(11)/Π03/7/00038/Γ/28-9-2018
(Β’ 5061) απόφαση περί υπαγωγής στις διατάξεις του 
ν. 4399/2016, στο καθεστώς ενίσχυσης «Γενική Επιχει-
ρηματικότητα» (Α΄ κύκλος) επενδυτικού σχεδίου της 
επιχείρησης «OLYMPIC BAKERY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» 
με δ.τ. «OLYMPIC BAKERY», που αφορά στην «Ίδρυση 
μονάδας παραγωγής μεσογειακών αρτοσκευασμάτων» 
στη ΒΙΠΕ Σίνδου του Νομού Θεσσαλονίκης, ως προς το 
φυσικό και οικονομικό αντικείμενο και τον τρόπο χρη-
ματοδότησής του. Η συνολική ενισχυόμενη δαπάνη 
ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων 
έξι χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και 
τριάντα λεπτών (1.606.577.30 €). Το ποσοστό της επιχο-
ρήγησης ανέρχεται σε 38,452% επί του ενισχυόμενου 
κόστους της επένδυσης δηλαδή ποσό εξακοσίων δέκα 
επτά χιλιάδων επτακοσίων εξήντα δύο ευρώ και είκοσι 
έξι λεπτών (617.762,26 €).

Για την τροποποίηση δεν απαιτείται γνωμοδότηση της 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής βάσει των διατάξεων της παρ. 7
του άρθρου 85 και άρθρου 27 του ν. 4399/2016 και της 
503035/1373/2.1.2018 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Κεντρικής Μακεδονίας «Επανασύσταση της Περιφε-
ρειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 27 του 
ν. 4399/2016 και καθορισμός του τρόπου λειτουργίας 
της» (Β΄ 378).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο Εκτελεστικός Γραμματέας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ   

Ι

 Αριθμ. 41592/Δ1.12365 (4)
Τροποποίηση της Ομάδας Εργασίας Ενιαίου Κα-

νονισμού Παροχών Ασθενείας και Λοιπών Παρο-

χών του e-ΕΦΚΑ. 

 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 41 και 44 του ν. 4622/2019  

«Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια 
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της 
κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδι-
κα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45), 
όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν. 4387/2016 «Ενι-
αίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση 
ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμί-
σεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 85), όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4670/2020 «Ασφα-
λιστική Μεταρρύθμιση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός 
Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 43).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης» (Α΄ 168), όπως ισχύει.

6. Την υπό στοιχεία 33862/Δ1.11539/30-07-2019 
απόφαση «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων» (ΥΟΔΔ 511).

7. Την υπό στοιχεία 37117/Δ1.11466/18-09-2020
(Β΄ 4338) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων (ΑΔΑ: 6ΟΕ446ΜΤΛΚ-8ΓΟ).

8. Την υπό στοιχεία 41592/Δ1. 12365/Δ1. 12365/
13-10-2020 αίτηση της Πλατάκη Μαρίας.

9. Το από 05-11-2020 ηλεκτρονικό μήνυμα της Γενικής 
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:
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Την τροποποίηση της Ομάδας Εργασίας με έργο τη 
σύνταξη πορίσματος προτάσεων για την κατάρτιση του 
Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Ασθενείας και Λοιπών Πα-
ροχών του e-ΕΦΚΑ ως εξής:

1. Ρίζου Άννα, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ειδικοτέ-
ρων Θεμάτων Ασφάλισης και Παροχών του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ως μέλος, με ανα-
πληρώτρια την Γκόβα Παναγιώτα Προϊσταμένη του Τμή-
ματος Διακρατικών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Σχέσεων με Διεθνείς Οργανισμούς στον Τομέα της 
Κοινωνικής Ασφάλισης του ιδίου Υπουργείου.

8. Πετράκου Διονυσία, Ειδική Σύμβουλος στο γρα-
φείο Διοικητή του e-ΕΦΚΑ, ως μέλος, με αναπληρώ-
τρια τη Μανιού Ειρήνη, Συνεργάτης στο Γραφείο του 
Υπουργού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων.

9. Καρακίτσιος Αλέξανδρος, Συνεργάτης στο Γραφείο 
του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 

ως μέλος, με αναπληρωτή το Βάλβη Ζαφείρη, Συνεργάτη 
στο ίδιο Γραφείο του ίδιου Υπουργείου.

Χρέη γραμματέα της ομάδας αναλαμβάνει ο Βαγενάς 
Γεώργιος, υπάλληλος του Τμήματος Διακρατικών Συμ-
βάσεων Κοινωνικής Ασφάλισης και Σχέσεων με Διεθνείς 
Οργανισμούς στον Τομέα της Κοινωνικής Ασφάλισης, 
με αναπληρώτρια την Πανολάσκου Αδαμαντία, Υπάλ-
ληλο του Τμήματος Ασφάλισης και Παροχών Ασθένειας 
Αξιολόγησης Αναπηρίας και Ειδικών Θεμάτων του ιδίου 
Υπουργείου.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 37117/Δ1.11466/ 
18-09-2020 απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2020

Η Γενική Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων

ΠΑΥΛΙΝΑ ΚΑΡΑΣΙΩΤΟΥ   
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*02056862312200008*

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: 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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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