E
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

20715
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της αριθ. 181504/2016 υπουργικής
απόφασης «Κατάρτιση, περιεχόμενο και σύστημα
διαχείρισης του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών
(Ε.Μ.ΠΑ.) - Καθορισμός διαδικασίας εγγραφής των
παραγωγών, στο πλαίσιο της εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 17 του ν. 2939/2001 (Α΄ 179),
όπως ισχύουν» (Β΄ 2454), όπως αυτή τροποποιήθηκε
με την αριθ. 892/2017 υπουργική απόφαση (Β΄ 538).

2

Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή υποκαταστήματος της Εταιρείας «Hermes Chartering Inc.»
που εδρεύει στα νησιά Μάρσαλ.

3

Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή υποκαταστήματος της Εταιρείας «POLEMBROS BULKERS
INC.» που εδρεύει στη Λιβερία.

4

Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης σε υπαλλήλους της Δ.Ε.Υ.Α. Φαρσάλων .

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 175216

(1)

Τροποποίηση της αριθ. 181504/2016 υπουργικής απόφασης «Κατάρτιση, περιεχόμενο και
σύστημα διαχείρισης του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.) - Καθορισμός διαδικασίας εγγραφής των παραγωγών, στο πλαίσιο της εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών και άλλων
προϊόντων, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 17 του
ν. 2939/2001 (Α΄ 179), όπως ισχύουν» (Β΄ 2454),
όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθ. 892/2017
υπουργική απόφαση (Β΄538).
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2939/2001 «Συσκευασίες και
εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων

Αρ. Φύλλου 1892

προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων
(Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 179), όπως ισχύει
και ειδικότερα του άρθρου 4Β (παραγ. 11), που προστέθηκε με το άρθρο 4 του ν. 4496/2017 (Α΄ 170), καθώς και
του άρθρου 24 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 20 του
ν. 4496/2017 (Α΄ 170).
2. Τις διατάξεις του ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία
2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ. Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής» (Α΄ 24).
3. Τις διατάξεις του ν. 3882/2010 «Εθνική Υποδομή
Γεωχωρικών Πληροφοριών-Εναρμόνιση με την Οδηγία
2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007.…και άλλες σχετικές
διατάξεις» (Α’ 166).
4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσία για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το
πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) και στη συνέχεια
τροποποιήθηκε με το Κεφάλαιο Δεύτερο (παρ. Β) του
ν. 4320/2015 (Α΄ 29).
5. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(Α΄ 210), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 22/2018 (Α΄ 37).
6. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α΄160).
7. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των
Υπουργείων …. και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης
και Τουρισμού» (Α΄ 114).
8. Την με αριθ. Υ198/2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Β΄ 3722).
9. Την αριθ. 181504/2016 υπουργική απόφαση «Κατάρτιση, περιεχόμενο και σύστημα διαχείρισης του
Εθνικού Μητρώου Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.) – Καθορισμός διαδικασίας εγγραφής των παραγωγών στο πλαίσιο της εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών
και των άλλων προϊόντων σύμφωνα με τα άρθρα 7 και
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17 του ν. 2939/2001 (Α 179 )» (Β΄2454) όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 892/2017 υπουργική απόφαση
(Β΄538).
10. Την αριθ. 51515/26-11-2015 κοινή υπουργική απόφαση «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.)», όπως
τελευταία τροποποιήθηκε με την αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/
826/197/8-1-2018 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 7/
ΥΟΔΔ/2018).
11. Την αριθ. 112.5/28-3-2018 απόφαση Εισήγησης
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, κατά την 112η συνεδρίασή του στις
16-3-2018.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Η αριθ. 181504/2016 υπουργική απόφαση (Β΄ 2454),
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 892/2017 κοινή
υπουργική απόφαση (Β΄ 538), τροποποιείται ως ακολούθως:
1) Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2, η περίπτωση (β)
της αριθ. 181504/2016 υπουργικής απόφασης, όπως
αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1
της αριθ. 892/2017 κοινής υπουργικής απόφασης, αντικαθίσταται περαιτέρω ως εξής:
«β) τους παραγωγούς που ήδη, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, δραστηριοποιούνται στην
ελληνική επικράτεια.».
2) Στο άρθρο 13 της αριθ. 181504/2016 υπουργική
απόφαση, η παράγραφος 1.1 καταργείται.
3) Στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 της αριθ. 181504/
2016 υπουργική απόφαση, η περίπτωση (β) αντικαθίσταται ως εξής:
«β) εκδίδεται αυτόματα πιστοποιητικό εγγραφής του
παραγωγού στο Ε.Μ.ΠΑ., το οποίο μπορεί να καλύπτει
ένα ή περισσότερα είδη προϊόντων. Στο εν λόγω πιστοποιητικό αναγράφεται/ονται το/τα είδος/η του/των
προϊόντος/ντων καθώς και το/τα συμβεβλημένο/α με
τον παραγωγό σύστημα/συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης για το/τα συγκεκριμένο/α προϊόν/τα. Η έκδοση
του πιστοποιητικού αποδεικνύει την ολοκλήρωση της
εγγραφής του παραγωγού στο Ε.Μ.ΠΑ. Υπόδειγμα του
πιστοποιητικού εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ. περιλαμβάνεται
στο παράρτημα ΙΙΙ.».
Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Μαΐου 2018
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

Τεύχος Β’ 1892/24.05.2018

Αριθμ. 2212.2-1/5162/37856/2018
(2)
Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή υποκαταστήματος της Εταιρείας «Hermes Chartering
Inc.» που εδρεύει στα νησιά Μάρσαλ.
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 αντικαταστάθηκε 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) «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...»,
ιβ. Του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/05-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
ιγ. Της αριθ. 3122.18/03/13/11-12-2013 (ΦΕΚ 3263/Β΄/
20-12-2013) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - 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 Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας.
2. Το με αριθ. 200759008958 0611 0023 παράβολο
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
3. Τις από 12 και 25 Απριλίου 2018 αιτήσεις της εταιρείας «Hermes Chartering Inc.», αποφασίζουμε:

