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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
8 Αυγούστου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός της διαδικασίας, του τρόπου και των
ειδικότερων ζητημάτων μεταφοράς υπαλλήλων
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που
θα αξιολογηθούν ως ακατάλληλοι ή ανεπαρκείς
κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της Αρχής.

2

Τροποποίηση της αριθμ. 4113.297/01/2012/2012
απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, «Πρότυπη συμφωνία
μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Οργανισμού που αναγνωρίζεται και εξουσιοδοτείται από την Ελλάδα
για τη διενέργεια των απαιτούμενων από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας επιθεωρήσεων,
έκδοση, θεώρηση πιστοποιητικών και παρακολούθησή τους, εκτός εκείνων που εμπίπτουν σε
αρμοδιότητα αναγνωρισμένου οργανισμού του
ΕΚ 391/2009 και των συναφών αυτού διατάξεων, για πλοία που φέρουν την ελληνική σημαία»
(Β΄ 334), όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ.
2222.1-3/24894/2017 (Β’ 1307) απόφαση του
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Αρ. Φύλλου 3294

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/58459/0004
(1)
Καθορισμός της διαδικασίας, του τρόπου και
των ειδικότερων ζητημάτων μεταφοράς υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που θα αξιολογηθούν ως ακατάλληλοι ή
ανεπαρκείς κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας
της Αρχής.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 38, παρ. 5, του ν. 4389/2016 (Α’ 94)
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις»,
β) του άρθρου 24, παρ. 5, περ. ε) του ν. 4270/2014
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως ισχύει,
γ) του άρθρου 7 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις»
(Α΄ 131), όπως ισχύει,
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δ) του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
Διαδίκτυο – Πρόγραμμα Διαύγεια – και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 112), όπως ισχύει,
ε) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181),
στ) του π.δ. 133/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (Α΄ 161),
ζ) του π.δ. 73/2015 (Α’ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών»,
η) του π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Την αριθ. ΔΔΑΔ Ε 1176065 ΕΞ 2017/24-11-2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων «Καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων και
της διαδικασίας ελέγχου καταλληλότητας και επάρκειας
των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 1 και άρθρο
38, παράγραφος 5, του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και κατάταξης σε Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας» (B΄4162).
3. Την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960/10-03-2017 (Β’ 968) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων».
4. Την αρ. 2/52916/ΔΠΔΑ/10-7-2018 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, με την οποία βεβαιώνεται ότι από
τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται
επιπλέον επιβάρυνση ούτε στον προϋπολογισμό του
Υπουργείου Οικονομικών τρέχοντος οικονομικού έτους,
ούτε στο Μ.Π.Δ.Σ. 2018-2021.
5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τον καθορισμό της διαδικασίας, του τρόπου και των
ειδικότερων ζητημάτων μεταφοράς των υπαλλήλων της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που θα αξιολογηθούν ως ακατάλληλοι ή ανεπαρκείς κατά τον πρώτο
χρόνο λειτουργίας της Αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 38, παρ. 5 του ν. 4389/2016, ως εξής:
α. Οι υπάλληλοι που θα αξιολογηθούν ως ακατάλληλοι
ή ανεπαρκείς κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μεταφέρονται σε
Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών
συμπεριλαμβανομένων των Δημοσιονομικών Υπηρεσιών Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΥΕΕ), καθώς και σε εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Οικονομικών, ύστερα
από γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου του
Υπουργείου Οικονομικών.
β. Οι ανωτέρω υπάλληλοι δύνανται με αίτησή τους να
δηλώσουν φορέα προτίμησης. Η αίτησή τους δεν είναι
δεσμευτική για την υπηρεσία.
γ. Οι μεταφερόμενοι υπάλληλοι τοποθετούνται σε κενές οργανικές θέσεις ίδιου κλάδου και κατηγορίας και με
την ίδια σχέση εργασίας. Εάν δεν υπάρχουν κενές θέσεις,
συνιστώνται προσωποπαγείς αντίστοιχου κλάδου και κατηγορίας. Επίσης, οι ανωτέρω υπάλληλοι κατατάσσονται
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στα ίδια μισθολογικά κλιμάκια, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, διατηρούν το σύνολο των αποδοχών τους,
συμπεριλαμβανομένης της προσωπικής διαφοράς.
δ. Η διαδικασία μεταφοράς των υπαλλήλων ολοκληρώνεται σε χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την κοινοποίηση στο Υπουργείο Οικονομικών της απόφασης
του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., η οποία ορίζεται στο άρθρο
7 παρ. 6 της αρ. ΔΔΑΔ Ε 1176065 ΕΞ 2017/24-11-2017
απόφασης (υπό στοιχ. 2 του προοιμίου της παρούσας).
ε. Η απόφαση μεταφοράς των ανωτέρω υπαλλήλων
συνυπογράφεται από τον Υπουργό Οικονομικών και το
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Ιουλίου 2018
Οι Υπουργοί
Οικονομικών

Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
Ι

Αριθμ. 2222.1-3/57807/2018
(2)
Τροποποίηση της αριθμ. 4113.297/01/2012/2012
απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, «Πρότυπη συμφωνία
μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Οργανισμού που αναγνωρίζεται και εξουσιοδοτείται από την Ελλάδα
για τη διενέργεια των απαιτούμενων από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας επιθεωρήσεων,
έκδοση, θεώρηση πιστοποιητικών και παρακολούθησή τους, εκτός εκείνων που εμπίπτουν σε
αρμοδιότητα αναγνωρισμένου οργανισμού του
ΕΚ 391/2009 και των συναφών αυτού διατάξεων, για πλοία που φέρουν την ελληνική σημαία»
(Β΄ 334), όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ.
2222.1-3/24894/2017 (Β’ 1307) απόφαση του
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παραγράφου 6 του άρθρου 109 του ν. 4504/2017
«Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα
πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα
λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις.» (Α’ 184),
β) των άρθρων 2 παρ. 1 και 39 παρ. 1(α) του Κώδικα
Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο
μόνο του ν.δ. 187/1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α΄ 261), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
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γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),
δ) του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102),
όπως ισχύει,
ε) της παραγράφου 3α του άρθρου 20 του π.δ. 13/2018
«Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 26),
στ) του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής....» (A’ 114),
ζ) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Η παράγραφος 3.4 του πρώτου άρθρου της αριθμ.
4113.297/01/2012/2012 απόφασης του Υπουργού
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, «Πρότυπη συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Οργανισμού που
αναγνωρίζεται και εξουσιοδοτείται από την Ελλάδα για
τη διενέργεια των απαιτούμενων από τις διατάξεις της
κείμενης νομοθεσίας επιθεωρήσεων, έκδοση, θεώρηση
πιστοποιητικών και παρακολούθησή τους, εκτός εκείνων που εμπίπτουν σε αρμοδιότητα αναγνωρισμένου
οργανισμού του ΕΚ 391/2009 και των συναφών αυτού
διατάξεων, για πλοία που φέρουν την ελληνική σημαία» (Β΄ 334), όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ.
2222.1-3/24894/2017 (Β’ 1307) απόφαση του Υπουργού
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τροποποιείται ως
ακολούθως:
«3.4. Το πεδίο της εξουσιοδότησης μπορεί να μεταβληθεί προκειμένου να παρασχεθεί στον Οργανισμό η
εξουσιοδότηση: α) για την παροχή υπηρεσιών επιθεώρησης βοηθητικού πλοίου υπεράκτιας εγκατάστασης και
έκδοση πιστοποιητικού συμμόρφωσης κατ’ εφαρμογή
των διατάξεων του π.δ. 11/2016 (Α’ 22), β) για τον έλεγχο
των ναυτιλιακών εταιρειών στον τομέα ασφαλούς διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Διεθνούς Κώδικα
Ασφαλούς Διαχείρισης (ISM Code) και του Κανονισμού
αριθμ.336/2006 ΕΚ, όπως ισχύουν, και έκδοση των σχετικών Εγγράφων Συμμόρφωσης, γ)για τον έλεγχο των
πλοίων στον τομέα ασφαλούς διαχείρισης στο πλαίσιο
του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (ISM Code)
και του Κανονισμού 336/2006 ΕΚ, όπως ισχύουν, και έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών Ασφαλούς Διαχείρισης. Το πεδίο εξουσιοδότησης των περιπτώσεων (β) και
(γ) της παρούσης παραγράφου περιορίζεται στα πλοία,
και στις διαχειρίστριες εταιρείες αυτών, τα οποία είναι
υπόχρεα στην έκδοση Πρωτοκόλλου Γενικής Επιθεώρησης και εκτελούν αποκλειστικά εσωτερικούς πλόες,
δ) για την επιθεώρηση των πλοίων, που εμπίπτουν στο
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πεδίο εξουσιοδότησης του Οργανισμού, σύμφωνα με
τη Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας 2006, και έκδοση των
σχετικών πιστοποιητικών, σύμφωνα με την εκάστοτε
ισχύουσα εθνική νομοθεσία. Το πεδίο της εξουσιοδότησης μπορεί να μεταβληθεί μερικώς ή και να ακυρωθεί
στο σύνολό του μονομερώς από την Αρχή άμεσα μετά
από σχετική ενημέρωση του Οργανισμού για λόγους κυβερνητικής πολιτικής και ανεξάρτητα από την ποιότητα
των παρεχόμενων υπηρεσιών ή τις εν γένει επιδόσεις
του Οργανισμού. Η εν λόγω μεταβολή ή ακύρωση θα
εφαρμόζεται σε όλους τους αναγνωρισμένους και εξουσιοδοτημένους, σύμφωνα με την παρούσα υπουργική
απόφαση, Οργανισμούς.
3.4.1 Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από τον Οργανισμό πριν από τη μεταβολή ή την ακύρωση του πεδίου
εξουσιοδότησής τους εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι
την ημερομηνία λήξης τους ή της επόμενης τακτικής
θεώρησής τους, εάν αυτή προηγείται. Κατά το ανωτέρω
χρονικό διάστημα, ο Οργανισμός αναλαμβάνει πλήρως
τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας.
3.4.2 Τροποποιήσεις στη Συμφωνία και στα Προσαρτήματά της δύναται να ισχύσουν μόνο μετά από διαβουλεύσεις και γραπτή συμφωνία μεταξύ Αρχής και
Οργανισμού.
3.4.3. Εξουσιοδοτήσεις για υπηρεσίες πέραν του πλαισίου του Προσαρτήματος 1 της Συμφωνίας είναι δυνατόν
να παρασχεθούν κατά περίπτωση κατόπιν κοινής συμφωνίας των μερών.
3.4.4. Μεταβολή της εξουσιοδότησης σύμφωνα με την
παρούσα παράγραφο γίνεται μετά από επιθεώρηση του
Οργανισμού από τον ΚΕΠ με αντικείμενο τη διαπίστωση
της ικανότητας του Οργανισμού να εκτελεί αποτελεσματικά τα ανατιθέμενα κατά την παρούσα παράγραφο καθήκοντα. Ειδικότερα, για τις περιπτώσεις (β), (γ) και (δ)
της παραγράφου 3.4 η εξουσιοδότηση παρέχεται μόνο
για τους Οργανισμούς που έχουν ήδη λάβει εξουσιοδότηση και μόνο εφόσον έχει εκδοθεί η διαπιστωτική πράξη της παραγράφου 3 του άρθρου 109 του ν. 4504/2017
(Α’ 184)».
Άρθρο 2
1. Στο προσάρτημα 1 του κειμένου της πρότυπης
συμφωνίας του άρθρου πρώτου της αριθμ. 4113.297/
01/2012 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, «Πρότυπη συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και Οργανισμού που αναγνωρίζεται και
εξουσιοδοτείται από την Ελλάδα για τη διενέργεια των
απαιτούμενων από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας επιθεωρήσεων, έκδοση, θεώρηση πιστοποιητικών
και παρακολούθησή τους, εκτός εκείνων που εμπίπτουν
σε αρμοδιότητα αναγνωρισμένου οργανισμού του ΕΚ
391/2009 και των συναφών αυτού διατάξεων, για πλοία
που φέρουν την ελληνική σημαία» (Β’334), όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. 2222.1-3/24894/2017 (Β’ 1307)
απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, προστίθεται νέα παράγραφος 1.2.9 ως ακολούθως: «1.2.9 Κώδικας για την κατασκευή και εξοπλισμό
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πλοίων που μεταφέρουν υγροποιημένα αέρια χύμα (GC
Code), όπως έχει υιοθετηθεί και ισχύει στην ελληνική
νομοθεσία. Η εξουσιοδότηση παρέχεται μόνον εφόσον
έχει εκδοθεί η διαπιστωτική πράξη της παραγράφου 3
του άρθρου 109 του ν. 4504/2017 (Α’ 184).
Πεδίο εφαρμογής: πλοία όπως ορίζονται στον Κώδικα για την κατασκευή και εξοπλισμό πλοίων που μεταφέρουν υγροποιημένα αέρια χύμα (GC Code) υπό τους
περιορισμούς της παρ. 1.1.1.»
2. Στον πίνακα της παραγράφου 3 του προσαρτήματος
1 του κειμένου της πρότυπης συμφωνίας του άρθρου
πρώτου της αριθμ. 4113.297/01/2012/2012 απόφασης
του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας «Πρότυπη συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου
Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Οργανισμού που αναγνωρίζεται και εξουσιοδοτείται από
την Ελλάδα για τη διενέργεια των απαιτούμενων από
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας επιθεωρήσεων,
έκδοση, θεώρηση πιστοποιητικών και παρακολούθησή τους, εκτός εκείνων που εμπίπτουν σε αρμοδιότητα
αναγνωρισμένου οργανισμού του ΕΚ 391/2009 και των
συναφών αυτού διατάξεων, για πλοία που φέρουν την
ελληνική σημαία» (Β’ 334), όπως έχει τροποποιηθεί με
την αριθμ. 2222.1-3/24894/2017 (Β’ 1307) απόφαση του
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, προστίθεται η Α/Α 19 υπηρεσία ως ακολούθως:

Α/Α
19

19.1

19.2

19.3

Τεύχος Β’ 3294/08.08.2018

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΕΡΙΩΝ
ΧΥΔΗΝ ΑΠΟ ΠΛΟΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΜΕΤΑ
ΤΗΝ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1976 ΑΛΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 1
ΙΟΥΛΙΟΥ 1986
ΕΚΔΟΣΗ, ΑΝΑΝΕΩΣΗ, ΘΕΩΡΗΣΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΓΡΟΠΟΙΗΕΝΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΧΥΔΗΝ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ,
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ, ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ,
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΧΥΔΗΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ, ΑΝΑΝΕΩΣΗ,
ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΧΥΔΗΝ

Β.Ε

Π

Π

Άρθρο 3
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 30 Ιουλίου 2018
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
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