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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή υποκαταστήματος της εταιρείας «GREKO SHIPBROKING
SA» που εδρεύει στα νησιά Μάρσαλ.

2

Δικαιολογητικά και διαδικασία εγγραφής των
Εθελοντικών Οργανώσεων και των Εθελοντών
Πολιτικής Προστασίας στο Ενιαίο Μητρώο Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας (Ε.Μ.Ε.Π.Π.).

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
3

Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία
42311οικ./14-9-2022 απόφαση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως (Β’ 4910).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2212.2-1/5631/66395/2022
(1)
Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή υποκαταστήματος της εταιρείας «GREKO SHIPBROKING
SA» που εδρεύει στα νησιά Μάρσαλ.
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,
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 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α’ 141) και
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ειδικότερα το άρθρο 5 όπως αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 1 του π.δ. 94/2012 «Τροποποίηση π.δ. 85/2012
“Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά 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. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού,
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114),
ιγ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
ιδ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),
ιε. του π.δ. 05/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15),
ιστ. 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, της υπ’ αρ. 2212.2-3/
92749/2021/20-12-2021 (Β’ 6685) κοινής απόφασης των
Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής και της υπ’ αρ. 1246.3/6/94/1-12-1994 (Β’ 919)
κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας,
Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας.
2. Το με κωδικό αριθμό 523926880953 0123 0077
e Παράβολο Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
3. Την από 27 Ιουλίου 2022 αίτηση της εταιρείας
«GREKO SHIPBROKING SA», αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1
1. Εγκρίνουμε την εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου
ή υποκαταστήματος της εταιρείας «GREKO SHIPBROKING
SA» που εδρεύει στα ΝΗΣΙΑ ΜΑΡΣΑΛ και την υπαγωγή της
στο άρθρο 25 του ν. 27/1975 όπως ισχύει με το σκοπό όπως
εφόσον επιτρέπεται από το καταστατικό της, απασχολείται
αποκλειστικά και μόνο με ναυλώσεις, μεσιτεία ναυλώσεων
ή αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων πλοίων με ελληνική ή
ξένη σημαία πάνω από 500 κόρους ολικής χωρητικότητας,
με εξαίρεση τα επιβατηγά ακτοπλοϊκά πλοία και τα εμπορικά πλοία που εκτελούν εσωτερικούς πλόες, καθώς και με
την αντιπροσώπευση επιχειρήσεων που έχουν σαν αντικείμενο εργασιών τις ίδιες με τις παραπάνω δραστηριότητες.
2. Ειδικότερα επιτρέπεται από το γραφείο ή υποκατάστημα της εταιρείας να γίνονται στην Ελλάδα οι παρακάτω εργασίες:
α. H σύναψη συμβάσεων ναυλώσεων και η μεσιτεία για
τη ναύλωση πλοίων που αναφέρονται στην παρ. 1 του
άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε θέματος σχετικού
με τις εργασίες αυτές.
β. Η μεσιτεία για αγοραπωλησίες πλοίων που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια
κάθε θέματος σχετικού με την εργασία αυτή.
γ. Η μεσιτεία για τη ναυπήγηση, μετασκευή ή επισκευή
σε ελληνικά ή ξένα Ναυπηγεία πλοίων που αναφέρονται
στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε θέματος σχετικού με τις εργασίες αυτές, εφόσον τηρούνται
οι σχετικές με την φορολογία πλοίων διατάξεις.
δ. Η τήρηση λογιστικών βιβλίων, η διενέργεια εισπράξεων και πληρωμών για τις παραπάνω πράξεις και η τήρηση λογαριασμών σε συνάλλαγμα στις τράπεζες της
Ελλάδος ή του εξωτερικού.
3. Απαγορεύεται στο γραφείο ή υποκατάστημα που θα
εγκατασταθεί να αναπτύξει κάθε άλλη δραστηριότητα
που δεν αναφέρεται στην απόφαση αυτή.
Άρθρο 2
1. Η εταιρεία «GREKO SHIPBROKING SA» που εδρεύει
στα ΝΗΣΙΑ ΜΑΡΣΑΛ είναι υποχρεωμένη μέσα σε τρεις
μήνες από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής να καταθέσει στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Διεύθυνση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων) Τραπεζική εγγυητική
επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας του εσωτερικού ή
εξωτερικού ποσού δολαρίων ΗΠΑ 10.000.
Η εγγυητική αυτή επιστολή θα καταπίπτει υπέρ του
Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με την διαδικασία του
άρθρου 4 του α.ν. 378/68 σε περίπτωση παράβασης
των διατάξεων του α.ν. 378/1968 και του άρθρου 25 του
ν. 27/1975, καθώς και των όρων της απόφασης αυτής.
2. Η παραπάνω εταιρεία έχει υποχρέωση:
α. Όταν εγκαταστήσει γραφείο ή υποκατάστημα στην
Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 1, να γνωρίσει τούτο στα
Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας) και Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Διεύθυνση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων) και στην
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας).
β. Να ενημερώνει μέσα στον μήνα Ιανουάριο κάθε χρόνο τα παραπάνω Υπουργεία και την Ανεξάρτητη Αρχή
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Δημοσίων Εσόδων σχετικά με τη Διεύθυνση του γραφείου ή υποκαταστήματός της στην Ελλάδα, το αντικείμενο
των εργασιών του, τον αριθμό, τα στοιχεία ταυτότητας
και την ακριβή διεύθυνση διαμονής του ξένου και ελληνικού προσωπικού που απασχολείται σ’ αυτό και το
ποσό που εισάγεται κάθε χρόνο σε συνάλλαγμα, το οποίο
μετατρέπεται σε εθνικό νόμισμα, ή και σε ευρώ.
Το ποσό που εισάγεται κάθε χρόνο σε συνάλλαγμα, το
οποίο μετατρέπεται σε εθνικό νόμισμα, ή και σε Ευρώ
πιστοποιείται με την προσκόμιση στα Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυνση Ποντοπόρου
Ναυτιλίας) και Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Διεύθυνση
Άμεσων Ξένων Επενδύσεων) και στην Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων (Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας) των ακολούθων εγγράφων:
(α) Βεβαίωσης τράπεζας ή τραπεζών, που λειτουργούν
στην Ελλάδα, από τις οποίες θα προκύπτει το συνάλλαγμα που εισήχθη και μετετράπη σε εθνικό νόμισμα καθώς
και τα ποσά σε ευρώ, που εισήχθηκαν κατά το παρελθόν
έτος για την κάλυψη όλων των πληρωμών της εταιρείας
στην Ελλάδα. Το σύνολο των ποσών αυτών δεν δύναται
να είναι κατώτερο του ισόποσου των 50.000 δολ. ΗΠΑ.
(β) Υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 με την οποία
ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας θα βεβαιώνει:
ι) Το συνολικό συνάλλαγμα που εισήχθη και μετατράπηκε σε εθνικό νόμισμα καθώς επίσης το ποσό σε ευρώ
που εισήχθη από την εταιρεία κατά το παρελθόν έτος.
ιι) Τα ποσά εισαχθέντος συναλλάγματος ή ευρώ που
χρησιμοποίησε η εταιρεία για κάλυψη των πάσης φύσεως δαπανών λειτουργίας του γραφείου της στην Ελλάδα,
το οποίο δεν δύναται να είναι κατώτερο του ισόποσου
των 50.000 δολ. ΗΠΑ.
ιιι) Τα ποσά εισαχθέντος συναλλάγματος ή ευρώ που
χρησιμοποίησε η εταιρεία για την κάλυψη άλλων πληρωμών για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων.
Στην ίδια Υπεύθυνη Δήλωση όλα τα ποσά σε ευρώ που
αναφέρονται παραπάνω, πρέπει να εκφράζονται και σε
δολάρια ΗΠΑ και να εμφανίζονται και στα τηρούμενα
από την εταιρεία λογιστικά βιβλία, μαζί με τα αντίστοιχα
παραστατικά.
γ. Να γνωστοποιεί κάθε μεταβολή της Ιθαγένειας της
εταιρείας, του τύπου υπό τον οποίο λειτουργεί αυτή, της
έδρας, της επωνυμίας της, του αντικειμένου της, καθώς
και του διευθυντού και εκπροσώπου αυτής στην Ελλάδα στα Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
(Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας) και Ανάπτυξης και
Επενδύσεων (Διεύθυνση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων)
και στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας) μέσα σε δεκαπέντε
ημέρες από την μεταβολή που έγινε.
δ. Εφόσον απασχολεί αλλοδαπό προσωπικό, να γνωστοποιεί στα κατά τόπο Γραφεία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης με κοινοποίηση και στα Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυνση Ποντοπόρου
Ναυτιλίας) και Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Διεύθυνση
Άμεσων Ξένων Επενδύσεων) και στα κατά τόπο τμήματα
Αλλοδαπών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
κάθε μεταβολή σχετικά με την πρόσληψη, απόλυση, διεύθυνση κατοικίας του προσωπικού αυτού εντός 10ημέρου από της συντελέσεώς της.
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ε. Να τακτοποιεί μέσα σε δύο μήνες όλες τις προς το
Δημόσιο υποχρεώσεις της σε περίπτωση διαλύσεώς της
ή καταργήσεως του γραφείου ή υποκαταστήματος που
θα εγκατασταθεί στην Ελλάδα.
στ. Απαγορεύεται οποιαδήποτε ανάμειξη ή προσφορά υπηρεσιών από μέρους του ξένου προσωπικού, που
απασχολείται στο γραφείο ή υποκατάστημα της παραπάνω εταιρείας, σε άλλες δραστηριότητες μέσα στην
Ελληνική Επικράτεια.
Άρθρο 3
1. Η άδεια που χορηγείται με την απόφαση αυτή παύει να
ισχύει και θεωρείται ότι δεν έχει χορηγηθεί ποτέ εφόσον:
α. Η παραπάνω εταιρεία δεν εγκαταστήσει γραφείο ή
υποκατάστημα που προβλέπει το άρθρο 1 μέσα σε τρεις
(3) μήνες από την ημέρα που ισχύει η απόφαση αυτή ή δεν
καταθέσει εμπρόθεσμα την εγγυητική επιστολή που αναφέρεται στην παρ. (1) του άρθρου 2 της απόφασης αυτής.
β. Η παραπάνω εταιρεία δεν γνωστοποιήσει στα Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας) και Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Διεύθυνση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων) και στην Ανεξάρτητη
Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης
Φορολογίας) μέσα στην παραπάνω τρίμηνη προθεσμία την
εγκατάσταση στην Ελλάδα του Γραφείου ή Υποκαταστήματός της που ιδρύεται με την απόφαση αυτή.
2. Η απόφαση αυτή μπορεί να ανακληθεί σε περίπτωση διαπιστώσεως παράβασης των όρων της από την
εταιρεία που προαναφέρθηκε.
Άρθρο 4
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και για 5 έτη, μετά την
παρέλευση των οποίων εφαρμογή έχουν οι διατάξεις
των εδαφίων 4, 5 και 6 της παρ. 1 του άρθρου 25 του
ν. 27/1975, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του
άρθρου 31 του ν. 4150/2013.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 21 Σεπτεμβρίου 2022
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 16126
(2)
Δικαιολογητικά και διαδικασία εγγραφής των
Εθελοντικών Οργανώσεων και των Εθελοντών
Πολιτικής Προστασίας στο Ενιαίο Μητρώο Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας (Ε.Μ.Ε.Π.Π.).
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 58, 59, 71 και ιδίως της περ. α’ της παρ. 5
του άρθρου 71 του ν. 4662/2020 «Εθνικός Μηχανισμός
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Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής
προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και
άλλες διατάξεις» (Α’ 27).
β. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005,
Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019.
γ. Του π.δ. 70/2021 «Σύσταση Υπουργείου Κλιματικής
κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μεταφορά υπηρεσιών
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 161).
2. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥΕΣ/1/4/945/15.03.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Προστασίας του Πολίτη «Διορισμός Γενικού Γραμματέα
Πολιτικής Προστασίας στο Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη» (Υ.Ο.Δ.Δ. 183).
3. Την υπό στοιχεία 10363/ΓΔΟΥ/ΔΠΔΑ-20/09/2022
εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις» (Α’ 143), της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής
Προστασίας, σύμφωνα με την οποία δεν προκαλείται
οικονομική επιβάρυνση σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Αίτηση εγγραφής στο Μ.Ε.Ο.Π.Π. εθελοντικών
οργανώσεων, ενταγμένων στο προγενέστερο
Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
1. Οι ενταγμένες, μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4662/2020
(Α’ 27), στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) εθελοντικές οργανώσεις, οφείλουν, εντός έξι (6) μηνών από την
έκδοση της παρούσας να προβούν σε υποβολή αίτησης
εγγραφής στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας (Μ.Ε.Ο.Π.Π.).
2. Για τον ανωτέρω σκοπό υποβάλλουν ηλεκτρονικά
στη Γ.Γ.Π.Π. φάκελο με τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α. Αίτηση εγγραφής της εθελοντικής οργάνωσης στο
Μ.Ε.Ο.Π.Π. σύμφωνα με το πρότυπο του παραρτήματος.
β. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του πρωτοτύπου ή ακριβούς αντιγράφου του καταστατικού, από το οποίο να
προκύπτει η επιδίωξη δράσεων πολιτικής προστασίας.
γ. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της πράξης συγκρότησης
Διοικητικού Συμβουλίου ή ακριβούς αντιγράφου αυτής,
με τα στοιχεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε περίπτωση άλλου οργάνου διοίκησης υποβάλλεται
η σχετική πράξη ορισμού του.
δ. Κατάλογο με τα στοιχεία τουλάχιστον δώδεκα (12)
μελών των Εθελοντικών Οργανώσεων, τα οποία επιθυμούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του Εθελοντή Πολιτικής Προστασίας (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Αριθμό
Δελτίου Ταυτότητας, διεύθυνση, τηλέφωνο, επάγγελμα
και συγκεκριμένη ειδικότητα του μέλους στην εθελοντική οργάνωση). Τα μέλη θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει
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το δέκατο όγδοο (18ο) έτος και να μην υπερβαίνουν το
εξηκοστό πέμπτο (65ο) έτος της ηλικίας τους. Προκειμένου για υποστηρικτικές δράσεις, το ως άνω όριο ηλικίας
παρατείνεται έως το εβδομηκοστό (70ο) έτος.
ε. Προαιρετικά, υποβάλλεται, απολογιστική έκθεση
δράσης της εθελοντικής οργάνωσης σε συγκεκριμένους τομείς πολιτικής προστασίας συνοδευόμενη από
βεβαιώσεις δημόσιων φορέων (π.χ. από Δήμους, Περιφέρειες, Πυροσβεστικό Σώμα), εφόσον υπάρχουν,
που αποδεικνύουν τη συμμετοχή τους στις δράσεις
της περ. β’.
3. Ο ηλεκτρονικός φάκελος, με ευθύνη του επικεφαλής της εθελοντικής οργάνωσης, περιλαμβάνει για κάθε
μέλος του ανωτέρω καταλόγου τα κάτωθι:
α. Για Έλληνες πολίτες, φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας. Σε περίπτωση
που δεν είναι διαθέσιμο, γίνεται δεκτό φωτοαντίγραφο
σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής
ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου, ήτοι αυτών
στις οποίες αναγράφονται ο αριθμός και τα στοιχεία
ταυτότητας του κατόχου. Για πολίτες κράτους - μέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή των κρίσιμων
σελίδων του διαβατηρίου και βεβαίωση της αρμόδιας
αρχής που να αποδεικνύει ότι έχει μόνιμη διαμονή στην
Ελλάδα επί τουλάχιστον τριετία. Για υπηκόους τρίτων
χωρών, φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου και άδεια παραμονής επί μακρόν διαμένοντος, που εκδόθηκε από την αρμόδια γι’ αυτό αρχή. Αν
δεν προκύπτει από τα ως άνω έγγραφα η ημερομηνία
γέννησης, πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό
ή βεβαίωση γέννησης.
β. Για τα αλλοδαπά μέλη, υπεύθυνη δήλωση του επικεφαλής της εθελοντικής οργάνωσης ότι μιλούν και γράφουν με επάρκεια στην ελληνική γλώσσα.
γ. Πρόσφατες γνωματεύσεις καλής γενικής ιατρικής
κατάστασης, από ιατρούς ειδικότητας παθολόγου, καρδιολόγου και ψυχιάτρου, δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα
παροχής υπηρεσιών υγείας.
δ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 κάθε μέλους
του ανωτέρω καταλόγου, από την οποία να προκύπτει
ότι:
δα. Δεν έχει ασκηθεί εις βάρος του ποινική δίωξη και
δεν έχει καταδικαστεί για εγκλήματα που αποτελούν
κωλύματα για την πρόσληψη στο Δημόσιο, σύμφωνα
με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007).
δβ. Δεν έχει την ιδιότητα του Εθελοντή Πυροσβέστη
του Πυροσβεστικού Σώματος.
δγ. Δεν είναι μέλος σε άλλη, υπό ένταξη, εθελοντική
οργάνωση του Μ.Ε.Ο.Π.Π.
δδ. Συναινεί στην επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.
4. Έλλειψη δικαιολογητικών ή ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει αποκλεισμό από τη διαδικασία.
Άρθρο 2
Αξιολόγηση αιτήσεων
Για την αξιολόγηση των υποβληθέντων ηλεκτρονικών φακέλων των ανωτέρω εθελοντικών οργανώσεων
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συστήνεται πενταμελής Επιτροπή, η οποία καταρτίζει
πίνακες πληρούντων και μη πληρούντων τις προϋποθέσεις ένταξης στο Μ.Ε.Ο.Π.Π., σύμφωνα με την παρ. 3 του
άρθρου 71 του ν. 4662/2020, οι οποίοι κυρώνονται, σταδιακά, αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα της Γ.Γ.Π.Π.,
από την οποία ενημερώνονται με δική τους ευθύνη οι
ενδιαφερόμενες εθελοντικές οργανώσεις και κοινοποιούνται στους Περιφερειακούς Συντονιστές Πολιτικής
Προστασίας, στο Διοικητή Συντονιστικού Οργάνου
Πολιτικής Προστασίας, στους οικείους ΟΤΑ β’ βαθμού,
στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και στις Περιφερειακές
Πυροσβεστικές Διοικήσεις. Κατά των ανωτέρω πινάκων
χωρεί προσφυγή ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα
(10) ημερών από τη δημοσίευσή τους.
Άρθρο 3
Ένταξη εθελοντικών οργανώσεων στο Μ.Ε.Ο.Π.Π.
και εγγραφή των μελών τους στο Μητρώο
Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας (Μ.Ε.Π.Π.)
1. Για την έκδοση απόφασης ένταξης στο Μ.Ε.Ο.Π.Π., τα
μέλη των εθελοντικών οργανώσεων του άρθρου 1, απαιτείται, εντός προθεσμίας δύο (2) ετών από την έναρξη λειτουργίας της Α.Π.Ο.Π., να παρακολουθήσουν και ολοκληρώσουν
επιτυχώς την προβλεπόμενη πιστοποιημένη εκπαίδευση
στη Σχολή Εθελοντών και Εθελοντικών Οργανώσεων της
Α.ΠΟ.Π. και καταθέτουν ηλεκτρονικά στη Γ.Γ.Π.Π., με ευθύνη
του επικεφαλής της εθελοντικής οργάνωσης, τα κάτωθι:
α. Τα πιστοποιητικά εκπαίδευσης στην Α.ΠΟ.Π. και τα
στοιχεία τουλάχιστον δώδεκα (12) μελών της.
β. Τα δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 1, πλην
της περ. δ’, τα οποία έχουν τροποποιηθεί κατά το χρονικό
διάστημα έως την υποβολή των πιστοποιητικών εκπαίδευσης ή υπεύθυνη δήλωση του επικεφαλής της εθελοντικής οργάνωσης ότι ισχύουν όπως είχαν κατατεθεί.
γ. Τα δικαιολογητικά της παρ. 3 του άρθρου 1, σε περίπτωση που παρέλθει χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών
από την έκδοσή τους.
2. Η απόφαση ένταξης των εθελοντικών οργανώσεων
στο Μ.Ε.Ο.Π.Π. εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, κοινοποιείται στις οικείες εθελοντικές
οργανώσεις και στους φορείς του άρθρου 2 και περιλαμβάνει την κατάταξη της εθελοντικής οργάνωσης στις κατηγορίες δράσεων του άρθρου 57 του ν. 4662/2020 και
την απόδοση διακριτικού τίτλου Πολιτικής Προστασίας,
καθώς και την ένταξη των μελών των εθελοντικών οργανώσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 59
του ν. 4662/2020 στο Μ.Ε.Π.Π. του Ε.Μ.Ε.Π.Π.
Άρθρο 4
Ένταξη στο Μ.Ε.Ο.Π.Π. νέων εθελοντικών
οργανώσεων και εγγραφή των μελών τους στο
Μ.Ε.Π.Π.
1. Για την ένταξη στο Μ.Ε.Ο.Π.Π. νέων εθελοντικών οργανώσεων, υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας φάκελος με τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:
α. Τα πιστοποιητικά εκπαίδευσης στην Α.ΠΟ.Π. με τα
στοιχεία τουλάχιστον δώδεκα (12) μελών της.
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β. Τα δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 1, πλην
της περ. ε’. γ. Τα δικαιολογητικά της παρ. 3 του άρθρου 1.
2. Οι νέες εθελοντικές οργανώσεις και τα μέλη τους
εντάσσονται στο Μ.Ε.Ο.Π.Π. και στο Μ.Ε.Π.Π., αντίστοιχα,
με απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3.
Άρθρο 5
Έλεγχος δικαιολογητικών
Η Αυτοτελής Διεύθυνση Εθελοντισμού και Εκπαίδευσης της Γ.Γ.Π.Π. ενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α’ 44),
αναζητά αυτεπάγγελτα αντίγραφο ποινικού μητρώου
δικαστικής χρήσης και προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για την επαλήθευση των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΤΟ
ΜΗΤΡΩΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Μ.Ε.Ο.Π.Π.)
Α. Επωνυμία Εθελοντικής Οργάνωσης:
Β. Αριθμός Μητρώου Γ.Γ.Π.Π.(για τις ενταγμένες στο
παλιό Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων):
Γ. Είδος δράσης (μεμονωμένης ή συνδυαστικής):
Δ. Γεωγραφικό εύρος δράσης (Δήμος ή Περιφερειακή
Ενότητα):
Ε. Στοιχεία επικοινωνίας νόμιμου εκπροσώπου εθελοντικής οργάνωσης
Ονοματεπώνυμο:
Οδός/Αριθμός:
Ταχ. Κώδικας:

Άρθρο 6
Παραρτήματα εθελοντικών οργανώσεων
1. Στο Μ.Ε.Ο.Π.Π. δύναται να ενταχθούν, σύμφωνα με
την ανωτέρω διαδικασία, παραρτήματα εθελοντικών οργανώσεων, τα οποία διαθέτουν ξεχωριστό καταστατικό
ίδρυσης από αυτό της κεντρικής εθελοντικής οργάνωσης.
2. Για τα παραρτήματα εθελοντικών οργανώσεων, τα
οποία δεν διαθέτουν ξεχωριστό καταστατικό, η αίτηση
για την ένταξή τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται, αποκλειστικά, μέσω της κεντρικής
εθελοντικής οργάνωσης και υπό την προϋπόθεση
ότι αυτό προβλέπεται από το οικείο καταστατικό της.
Στην περίπτωση αυτή, η κεντρική οργάνωση οφείλει
να υποβάλλει και τα στοιχεία του οργάνου διοίκησης
του παραρτήματος, την απόφαση με την οποία συστάθηκε το όργανο αυτό καθώς και τον επικεφαλής του
παραρτήματος.
Άρθρο 7
Επικαιροποίηση των στοιχείων του Μ.Ε.Ο.Π.Π. και
Μ.Ε.Π.Π.
Οι ενταγμένες στο Μ.Ε.Ο.Π.Π. εθελοντικές οργανώσεις
οφείλουν, με ευθύνη του επικεφαλής τους, να επικαιροποιούν τα στοιχεία τους, συμπεριλαμβανομένων των
στοιχείων των μελών τους, ενημερώνοντας, αμελλητί,
την Αυτοτελή Διεύθυνση Εθελοντισμού και Εκπαίδευσης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για
οποιαδήποτε επιγενόμενη τροποποίηση, υποβάλλοντας,
συνημμένα, τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα.
Άρθρο 8
Τελικές διατάξεις
1. Οι εθελοντικές οργανώσεις διαγράφονται από το
Μ.Ε.Ο.Π.Π. σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 4662/2020.
2. Με την έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την Αυτοτελή Διεύθυνση Εθελοντισμού και
Εκπαίδευσης της Γ.Γ.Π.Π. δύναται να ρυθμιστούν τυχόν
ειδικότερες λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας.
Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πόλη:
Τηλέφωνο σταθερό:
Τηλέφωνο Κινητό:
E- mail:
ΣΤ. Στοιχεία επικοινωνίας υπεύθυνου επικοινωνίας
Ονοματεπώνυμο:
Οδός/Αριθμός:
Ταχ. Κώδικας:
Πόλη:
Τηλέφωνο σταθερό:
Τηλέφωνο Κινητό:
E- mail:
Ζ. Στοιχεία έδρας της εθελοντικής οργάνωσης
Οδός/Αριθμός:
Ταχ. Κώδικας:
Πόλη:
Τηλέφωνο:
E-mail:
Ιστοσελίδα:
Η. Αριθμός Μελών που επιθυμούν να λάβουν την
ιδιότητα του εθελοντή (ανα είδος δράσης) Πολιτικής
Προστασίας:
Ημερομηνία: / /2022
Ο - Η Δηλ.
(Υπογραφή νόμιμου εκπροσώπου και ολογράφως)
Σφραγίδα
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 20 Σεπτεμβρίου 2022
Ο Γενικός Γραμματέας
Πολιτικής Προστασίας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(3)
Στην υπό στοιχεία 42311οικ./14-9-2022 απόφαση
του Υπουργού Δικαιοσύνης, που δημοσιεύθηκε στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 4910), στη Σελίδα
50142 στην Β’ στήλη, στον 2ο στίχο εκ των άνω διορθώνεται
το εσφαλμένο:
«...Η υποβολή ενστάσεων κατά των πινάκων υποψηφίων θα γίνει μέχρι 24 Οκτωβρίου 2022»,
στο ορθό:
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«…Η υποβολή ενστάσεων κατά των πινάκων υποψηφίων θα γίνει μέχρι 27 Οκτωβρίου»
και στη Σελίδα 50142 στην Β’ στήλη, στον 6ο στίχο εκ
των άνω διορθώνεται:
το εσφαλμένο:
«….Οι Εφορευτικές Επιτροπές καταρτίζονται μέχρι 04
Νοεμβρίου 2022»
στο ορθό:
«….Οι Εφορευτικές Επιτροπές καταρτίζονται μέχρι 25
Οκτωβρίου 2022»
(Από το Υπουργείο Δικαιοσύνης)
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, 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 Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται 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
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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 ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

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)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

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

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02050872909220008*

