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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
19 Ιουνίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ’αρ. 2231.2-13/
39590/29-05-2019 απόφασης Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής «Έγκριση του Κανονισμού
Σπουδών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού
(Κ.Σ./ΑΕΝ)» (Β’ 2028).

2

Ανάκληση της υπ’ αρ. 3122.1/4609/24934/
31-10-2012 κοινής υπουργικής απόφασης περί
εγκατάστασης στην Ελλάδα γραφείου της Εταιρείας «AROANIA MARITIME S.A». με έδρα στη Λιβερία».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2231.2-13/35775/2020
(1)
Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ’ αρ. 2231.213/39590/29-05-2019 απόφασης Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής "Έγκριση του Κανονισμού Σπουδών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Σ./ΑΕΝ)" (Β’ 2028).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2638/1998 «Οργάνωση και λειτουργία της Ναυτικής Εκπαίδευσης, μισθολογικές ρυθμίσεις για το προσωπικό αυτής και άλλες
διατάξεις» (Α’ 204), όπως ισχύει.
β. Των άρθρων 14 και 15 του ν. 4597/2019 «Για την
κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης .... και άλλες
διατάξεις» (Α’ 35).
γ. Του π.δ. 141/2014 «Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιώματα υπηρεσίας στα πλοία και άλλες διατάξεις - Αντικατάσταση
Προεδρικού Διατάγματος 243/1998» (Α’ 232).

Αρ. Φύλλου 2442

δ. 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), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ε. Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων...»
(Α’ 114).
στ. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
ζ. Του π.δ. 79/2012 «Αποδοχή τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης "Για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης
πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών
1978", η οποία κυρώθηκε με το ν. 1314/1983, όπως αυτή
τροποποιήθηκε» (Α’ 2).
η. Της υπ’ αρ. 2231.2-13/39590/29-05-2019 απόφασης
Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Έγκριση του Κανονισμού Σπουδών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού
(Κ.Σ./ΑΕΝ)» (Β’ 2028).
2. Την υπ’ αρ. 01/26-05-2020 γνώμη του Συμβουλίου
Ναυτικής Εκπαίδευσης.
3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης
(ΚΝΕ), αποφασίζουμε:
1. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπ’ αρ.
2231.2-13/39590/29-05-2019 απόφαση Υπουργών
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής «Έγκριση του Κανονισμού Σπουδών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Σ./ΑΕΝ)»
(Β’ 2028) ως ακολούθως:
α) Οι περ. β) και γ) της παρ. 1 του άρθρου 2 αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«β) Τα Β’, Γ’ και Ε’ διδακτικά εξάμηνα αρχίζουν την 16η
Φεβρουαρίου κάθε έτους και λήγουν την 7η Ιουνίου του
ίδιου έτους.
γ) Το πρώτο (Α) εξάμηνο πρακτικής άσκησης επί πλοίου αρχίζει την 1η Ιουλίου και λήγει την 15η Φεβρουαρίου
του επόμενου έτους. Το δεύτερο (Β) εξάμηνο πρακτικής
άσκησης επί πλοίου αρχίζει την 16η Φεβρουαρίου και
λήγει την 30η Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους».
β) Η παρ. 2 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
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«2. Οι διατιθέμενες για τα διδασκόμενα μαθήματα και
εργαστήρια εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας, καθώς και
η αναλυτική ύλη κάθε μαθήματος καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
(ΥΝΑΝΠ), μετά από εισήγηση του Συμβουλίου Ναυτικής Εκπαίδευσης (Σ.Ν.Ε.). Με απόφαση ΥΝΑΝΠ/ΔΕΚΝ
μετά από εισήγηση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της
Σχολής μπορεί να διενεργούνται μαθήματα ενισχυτικής
διδασκαλίας».
γ) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Το ΥΝΑΝΠ/ΔΕΚΝ Α’ αποφασίζει για τα εκπαιδευτικά
κείμενα που θα εγκριθούν, λαμβάνοντας υπόψη την σειρά προτίμησης των εκπαιδευτικών κειμένων της προηγούμενης παραγράφου, τις τεκμηριωμένες προτάσεις
των Εκπαιδευτικών Συμβουλίων των Σχολών, καθώς
επίσης και το κόστος προμήθειας των προτεινομένων
βιβλίων του ελεύθερου εμπορίου.
Προτάσεις των Εκπαιδευτικών Συμβουλίων των Σχολών που είναι ανεπαρκώς τεκμηριωμένες ή που το κόστος προμήθειας προτεινομένων βιβλίων του ελεύθερου
εμπορίου είναι πολύ υψηλό, δεν λαμβάνονται υπόψη.
Οι προτάσεις των Εκπαιδευτικών Συμβουλίων των
Σχολών πρέπει να υποβάλλονται στο ΥΝΑΝΠ/ΔΕΚΝ Α’
μέχρι το τέλος Μαρτίου κάθε διδακτικού έτους με κατεπείγουσα αναφορά».
δ) Η παρ. 3 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3. Οι εξεταστικές περίοδοι κατά τις οποίες γίνονται οι
τελικές εξετάσεις των προηγουμένων παραγράφων είναι:
α. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ που διαρκεί από την 1η μέχρι και την
15η ημέρα του μηνός και εξετάζονται:
Ι) Οι σπουδαστές που έχουν εγγραφεί στα Α’, Δ’ ή ΣΤ’
διδακτικά εξάμηνα κατά το τρέχον διδακτικό έτος, στα
μαθήματα των εξαμήνων αυτών.
II) Όλοι οι σπουδαστές που έχουν οφειλόμενα μαθήματα.
β. ΙΟΥΝΙΟΥ που διαρκεί από την 8η Ιουνίου μέχρι και
την 5η Ιουλίου με δυνατότητα παράτασης, εαν κριθεί
ότι οι ανάγκες της σχολής το επιβάλλουν, μέχρι την 9η
Ιουλίου και εξετάζονται:
Ι) Οι σπουδαστές που έχουν εγγραφεί στα Α’, Β’, Γ’, Δ’,
Ε’ και ΣΤ’ διδακτικά εξάμηνα κατά το τρέχον διδακτικό
έτος, στα μαθήματα των εξαμήνων αυτών.
II) Όλοι οι σπουδαστές που έχουν οφειλόμενα μαθήματα.
γ. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ που διαρκεί από την 1η μέχρι και την
25η ημέρα του μήνα και εξετάζονται:
Ι) Οι σπουδαστές που έχουν εγγραφεί στα Β’, Γ’, Ε’ και
ΣΤ’ διδακτικά εξάμηνα κατά το προηγούμενο διδακτικό
έτος, στα μαθήματα των εξαμήνων αυτών.
II) Όλοι οι σπουδαστές που έχουν οφειλόμενα μαθήματα».
ε) Η παρ. 2 του άρθρου 21 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Η απόρριψη ή διαγραφή σπουδαστή γίνεται μετά
την συμπλήρωση του ανώτατου επιτρεπομένου ορίου
απουσιών με ευθύνη του Διευθυντή της Σχολής μέχρι και
τον ορισμό Προϊσταμένου της Γραμματείας της Σχολής».
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στ) Το άρθρο 23 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1. Κάθε σπουδαστής είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει
πτυχιακή εργασία με θέμα, που πρέπει να έχει άμεση
σχέση με το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας. Τα
τακτικά μέλη του Ε.Π. και οι Επιστημονικοί Συνεργάτες
που διδάσκουν στην Ακαδημία προτείνουν θέματα πτυχιακής εργασίας, που ανακοινώνονται έγκαιρα στους
σπουδαστές κατά την διάρκεια του Δ’ εξαμήνου αφού
τεθούν υπόψη του Ε.Σ. της Σχολής. Σε περίπτωση που
σε συγκεκριμένη Α.Ε.Ν. ο λόγος των μελών Ε.Π. προς
τους προπτυχιακούς σπουδαστές του Δ’ εξαμήνου της
Α.Ε.Ν. είναι μεγαλύτερος από το 1/7, είναι δυνατόν το
ερευνητικό έργο της καθοδήγησης πτυχιακών εργασιών
να ανατίθεται και σε καθηγητές εφαρμογών της παρ. 2
του άρθρου 10 του ν. 3450/2006 (Α’ 64). Για την εκπόνηση
της πτυχιακής εργασίας χρησιμοποιούνται, εφόσον είναι
απαραίτητο, οι χώροι, ο εξοπλισμός, καθώς επίσης και
τυχόν αναγκαία οικονομικά μέσα της ΑΕΝ. Κοινό θέμα
πτυχιακής εργασίας μπορεί να ανατεθεί και σε ομάδα
μέχρι τριών (3) σπουδαστών με ταυτόχρονη κατανομή
της εργασίας σε κάθε σπουδαστή.
2. Κάθε τακτικό μέλος του Ε.Π. της Σχολής στο πλαίσιο
απασχόλησης του υποχρεούται να αναλάβει την επίβλεψη αριθμού πτυχιακών εργασιών, που δεν μπορεί να
υπερβεί τις δέκα (10) ανά ακαδημαϊκό έτος. Επιστημονικοί Συνεργάτες της Ακαδημίας αναλαμβάνουν επίσης
την επίβλεψη πτυχιακών εργασιών, μετά την κάλυψη
τουλάχιστον 5 εργασιών ανά ακαδημαϊκό έτος από όλα
τα μέλη του Ε.Π..
3. Το τακτικό μέλος του Ε.Π. ή ο Επιστημονικός Συνεργάτης που πρότεινε την εργασία, επιβλέπει την πρόοδο στην
επεξεργασία του θέματος, καθοδηγεί τους σπουδαστές
στην αναζήτηση της καλύτερης λύσης, φροντίζει για τη παροχή των αναγκαίων διευκολύνσεων σε χώρους και σε εξοπλισμό και εποπτεύει τα μέλη του Ε.Τ.Π., όπου η συμβολή
τους κρίνεται αναγκαία. Επίσης, εισηγείται στον Διευθυντή
της Σχολής και στον Διοικητή τη διάθεση των απαραίτητων
χρηματικών ποσών για αναλώσιμα υλικά κ.λπ.
4. Η επεξεργασία της πτυχιακής εργασίας μπορεί να
επεκταθεί και πέραν της λήξης του τελευταίου έτους
σπουδών, ανάλογα με την έκταση και τις απαιτήσεις του
θέματος. Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν σε αυτούς
που συνέβαλαν στην εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας.
5. Μετά την ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας και
ύστερα από έγκριση του επιβλέποντα εκπαιδευτικού,
αυτή υποβάλλεται στην Γραμματεία της Σχολής σε τρία
(3) έντυπα αντίγραφα και ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο.
Η εξέταση των πτυχιακών εργασιών γίνεται καθόλη την
διάρκεια του διδακτικού έτους. Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο ορίζει ημερομηνία κατά την οποία γίνεται παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας, ή αριθμού πτυχιακών εργασιών ενώπιον τριμελούς επιτροπής από μέλη του Ε.Π.
της Σχολής και Επιστημονικούς Συνεργάτες συναφούς
ειδικότητας, εκ των οποίων ο ένας είναι ο εισηγητής. Την
παρουσίαση αυτή μπορούν να παρακολουθήσουν όλα
τα μέλη του Ε.Π. και οι σπουδαστές της Σχολής.
6. Τα μέλη της επιτροπής παρακολουθούν την παρουσίαση της εργασίας και υποβάλλουν διευκρινιστικές και
εξεταστικές ερωτήσεις, ώστε να διαμορφώσουν άποψη
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για την ορθότητα και την πληρότητα της λύσης που
δόθηκε στο πρόβλημα, καθώς και για το βαθμό συμμετοχής καθενός από τους συμμετέχοντες σπουδαστές
στην επεξεργασία του θέματος. Τα μέλη της επιτροπής
εξέτασης της πτυχιακής εργασίας αποφασίζουν, κατά
πλειοψηφία, ύστερα από πρόταση του επιβλέποντα
εκπαιδευτικού, για την βαθμολόγηση της πτυχιακής
εργασίας ή σε καθένα από τους συμμετέχοντες στην
ομάδα επεξεργασίας χωριστά. Σε περίπτωση που η
πτυχιακή εργασία ανατίθεται σε περισσότερους από
έναν σπουδαστές, τότε η βαθμολογία τίθεται χωριστά
για κάθε ένα σπουδαστή.
7. Σε περίπτωση που μία πτυχιακή εργασία κριθεί ανεπαρκής, αναπέμπεται για συμπληρωματική επεξεργασία,
οπότε επαναλαμβάνεται η διαδικασία υποβολής και παρουσίασης, όπως ορίζεται στις παραγράφους 5 και 6 του
άρθρου αυτού.
8. Σε περίπτωση διαφοράς αξιολόγησης πέραν των
τριών (3) μονάδων θα δικαιολογείται η βαθμολογία της
επιτροπής εξέτασης.
9. Το ηλεκτρονικό αντίγραφο της πτυχιακής καταχωρείται στην βιβλιοθήκη της ΑΕΝ και είναι στην διάθεση
της επιστημονικής και ναυτιλιακής κοινότητας».
ζ) Στο άρθρο 28 προστίθεται περίπτωση γ) ως ακολούθως:
«γ. Για τους σπουδαστές Πλοιάρχους και Μηχανικούς
Α.Ε.Ν. που έχουν εισαχθεί στις Α.Ε.Ν. πριν από το Εκπαιδευτικό Έτος 2019-2020, οι οποίοι εντάσσονται στα
προγράμματα σπουδών, όπως καθορίστηκαν με την
υπ’ αρ. 2231.2-9/42341/2019/07-06-2019 υπουργική απόφαση (Β’ 2321) και παρέμειναν στάσιμοι λόγω απουσιών
ή μαθημάτων είτε βρίσκονται σε αναστολή σπουδών».
2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 12 Ιουνίου 2020
Οι Υπουργοί
Παιδείας και
Θρησκευμάτων

Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 2212.2-1/4609/35355/2020
(2)
Ανάκληση της υπ’ αρ. 3122.1/4609/24934/
31-10-2012 κοινής υπουργικής απόφασης περί
εγκατάστασης στην Ελλάδα γραφείου της Εταιρείας «AROANIA MARITIME S.A». με έδρα στη Λιβερία»
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του α.ν. 378/1968 (Α’ 82).
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β. Του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (Α’ 77) και ιδίως την
παρ. 1.
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).
ι. Του άρθρου 59 του ν. 4646/2019 (Α’ 201).
ια. Του π.δ. 85/2012 (Α’ 141) «Ίδρυση και μετονομασία
Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» και
ειδικότερα το άρθρο 5 όπως αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 1 του π.δ. 94/2012 (Α’ 149) «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 (Α’ 160).
ιβ. Του π.δ. 70/2015 (Α’ 114) «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..».
ιγ. Του π.δ. 81/2019 (Α’ 119) «Σύσταση, συγχώνευση,
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
ιδ. Του π.δ. 83/2019 (Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
ιε. Της υπ’ αρ. 3122.18/03/13/11-12-2013 (Β’ 3263)
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.
ιστ. της υπ’ αρ. 3122.1/4609/24934/31-10-2012 κοινής
υπουργικής απόφασης (Β’ 3105).
2. Το υπ’ αρ. πρωτ.: 2212.2-1/4609/1539/2020/
10-01-2020 έγγραφο του Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΠΝ/
ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ με το οποίο κλήθηκε
η εταιρεία «AROANIA MARITIME S.A». να καταθέσει στοιχεία δραστηριότητας του γραφείου της στην Ελλάδα για
το έτος 2018 και δεν ανταποκρίθηκε, αποφασίζουμε:
1. Ανακαλούμε την υπ’ αρ. 3122.1/4609/24934/
31-10-2012 (Β’ 3105) κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων και Ναυτιλίας και Αιγαίου σχετικά 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, ν. 4646/2019 γραφείου
της εταιρείας «AROANIA MARITIME S.A». με έδρα στη
Λιβερία, διότι η εταιρεία δεν κατέθεσε στοιχεία δραστηριότητας του γραφείου της στην Ελλάδα έτους 2018 κατά
παράβαση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 25 του
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ν. 27/1975 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4150/2013, την παρ. 1 του άρθρου 59 του
ν. 4646/2019 και των όρων του άρθρου 2 παρ. 2β της
απόφασης αυτής.
2. Οι φορολογικές απαλλαγές, που προβλέπονται στο
άρθρο 25 του ν. 27/1975 όπως ισχύει, βάσει του οποίου εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα γραφείο της εταιρείας
«AROANIA MARITIME S.A». με έδρα στα νησιά Μάρσαλ,
αίρονται από την ημερομηνία τέλεσης της ανωτέρω παράβασης, ήτοι από 01-02-2019, σύμφωνα με την παρ. 1
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του άρθρου 25 του ν. 27/1975 όπως αντικαταστάθηκε με
το άρθρο 31 του ν. 4150/2013 και την παρ. 1 του άρθρου
59 του ν. 4646/2019.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 11 Ιουνίου 2020
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
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