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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
29 Ιανουαρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2021 της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ).

2

Χορήγηση Ειδικών Διακριτικών Κλήσης (ΕΔΚ) για
ελεύθερη χρήση από όλους τους ραδιοερασιτέχνες κατόχους ελληνικής άδειας για τον εορτασμό
των 200 ετών από την Κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.

3

Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή υποκαταστήματος της εταιρείας «SAMARIA BLUE SHIPPING AND
TRADING LTD» που εδρεύει στα Νησιά Μάρσαλ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/8360/148
(1)
Έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού
έτους 2021 της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και
Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Α. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Της παρ. 4 του άρθρου 39 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής
2012-2015» (Α΄ 226).
2. Των άρθρων 54 και 63 του ν. 4270/2014 περί Δημοσίου Λογιστικού (Α΄ 143), όπως ισχύει.
3. Της υποπαρ. Γ.2 του άρθρου πρώτου του
ν. 4254/2014 (Α΄ 85) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2
του άρθρου 41 του ν. 4262/2014 (Α΄ 114).
4. Της υποπαρ. Δ.9 του ν. 4336/2015 «Δαπάνες Μετακινουμένων Εντός και Εκτός Επικράτειας» (Α΄ 94),
όπως ισχύει, καθώς και του άρθρου 43 του ν. 4484/2017
(Α΄ 110).
5. Του Κεφ. Β΄ του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως ισχύει.
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6. Του άρθρου 119 του Κεφ. Ε΄ του ν. 4549/2018 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022» (Α΄ 105), όπως ισχύει.
7. Του ν. 4602/2019 «Έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της χώρας, σύσταση
Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, ιδιοκτησιακός διαχωρισμός δικτύων διανομής φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45), όπως ισχύει.
8. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α΄ 33) και συγκεκριμένα της παρ. 3 του άρθρου 109,
λόγω του κατεπείγοντος, σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται ρητά η έγκριση του προϋπολογισμού των Φορέων
Γενικής Κυβέρνησης μέχρι 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου από το έτος του προϋπολογισμού.
9. Του π.δ. 70/2015 περί ανασύστασης και μετονομασίας Υπουργείων (Α΄ 114).
10. Του π.δ. 80/2016 περί αναλήψεως υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες (Α΄ 145).
11. Του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α΄ 160), όπως ισχύει.
12. Του π.δ. 54/2018 «Oρισμός του περιεχομένου και
του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού
Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α΄ 103), όπως ισχύει.
13. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
14. Του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).
15. Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123) (ΑΔΑ: ΩΩ8Δ6ΔΛ-5ΓΨ).
16. Της υπό στοιχεία 2/2179/ΔΠΓΚ/9-1-2018 απόφαση
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Στοχοθεσία –
Πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού – Παρακολούθηση εκτέλεσης» (Β΄ 23)», όπως ισχύει.
Β. Το από 9-12-2020 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και με βάση την
ισχύουσα νομοθεσία, ο φορέας ακολουθεί το λογιστικό
πλαίσιο που διέπει τα ΝΠΔΔ.

Τεύχος B’ 336/29.01.2021

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Αριθμ. 2244
(2)
Χορήγηση Ειδικών Διακριτικών Κλήσης (ΕΔΚ) για
ελεύθερη χρήση από όλους τους ραδιοερασιτέχνες κατόχους ελληνικής άδειας για τον εορτασμό των 200 ετών από την Κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν.δ. 1244/1972 «Περί
λειτουργίας Ερασιτεχνικών και Πειραματικών Σταθμών
Ασυρμάτου, Ειδικών Ραδιοδικτύων και ιδρύσεως Υπηρεσίας Ελέγχου Ραδιοεκπομπών» (Α΄ 181), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2801/2000
«Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 46),
β) της υπ’ αρ. 38200/1136/11-08-2011 απόφασης του
Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Κανονισμός λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου» (Β΄ 1969), όπως ισχύει, και ιδίως της παρ. 10 του
άρθρου 12 αυτής,
γ) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184) και
συγκεκριμένα των άρθρων 75 έως 83,
δ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119), όπως ισχύει,
ε) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (A΄ 121),
στ) της υπό στοιχεία Υ6/09-07-2019 απόφασης του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό
Επικρατείας» (Β΄ 2902),
ζ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123), όπως ισχύει,
η) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α΄ 85), όπως ισχύει,
2. Τα υπ’ αρ. 4139/14-10-2020 και 4149/07-01-2021
έγγραφα της Ένωσης Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών με
θέμα «Αίτημα για ενεργοποίηση της παρ. 10 του άρθρου 12 τηςυπ’ αρ. 38200/1136/2/9/2011 υπουργικής
απόφασης «Ειδικά Διακριτικά Κλήσης για τον εορτασμό
των 200 ετών από το 1821».
3. Το γεγονός ότι ο εορτασμός της επετείου των 200
χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 αποτελεί «ειδική περίσταση ιδιαιτέρως σημαντικού εθνικού
γεγονότος» κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 12
της υπ’ αρ. 38200/1136/11-08-2011 υπουργικής απόφασης «Κανονισμός λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών
ασυρμάτου» (Β΄ 1969), όπως ισχύει, συνεπώς ο αρμόδιος
Υπουργός μπορεί με απόφασή του να χορηγεί ειδικά
διακριτικά κλήσης για ελεύθερη χρήση από όλους τους
ραδιοερασιτέχνες κατόχους ελληνικής άδειας για συ-
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γκεκριμένο χρονικό διάστημα, προκειμένου να δοθεί
η δυνατότητα προβολής αυτού του εθνικού γεγονότος
παγκοσμίως από την ελληνική ραδιοερασιτεχνική κοινότητα.
4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
1. Χορηγούμε Ειδικά Διακριτικά Κλήσης (ΕΔΚ) για ελεύθερη χρήση από όλους τους ραδιοερασιτέχνες κατόχους
ελληνικής άδειας σε ισχύ, με σκοπό την προβολή του
εορτασμού της επετείου των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, ως ακολούθως:
α) Όλοι οι μεμονωμένοι ραδιοερασιτέχνες κάτοχοι ελληνικής άδειας σε ισχύ κατηγορίας 1 μπορούν να χρησιμοποιούν το ειδικό πρόθεμα SX200 ακολουθούμενο
από το προσωπικό επίθεμα της αδείας τους.
β) Όλοι οι μεμονωμένοι ραδιοερασιτέχνες κάτοχοι
ελληνικής άδειας σε ισχύ κατηγορίας Εισαγωγικού επιπέδου μπορούν να χρησιμοποιούν το ειδικό πρόθεμα
SY200 ακολουθούμενο από το προσωπικό επίθεμα της
αδείας τους.
γ) Όλοι οι ραδιοερασιτεχνικοί σύλλογοι κάτοχοι ελληνικής άδειας σε ισχύ και του διακριτικού κλήσης
SZ… μπορούν να χρησιμοποιούν το ειδικό πρόθεμα
SZ200 ακολουθούμενο από το επίθεμα της συλλογικής
αδείας τους.
2. Η ελεύθερη χρήση των ΕΔΚ της παρ. 1 ισχύει από τη
δημοσίευση της παρούσας έως και 31-12-2021.
3. Για τη χορήγηση των ΕΔΚ της παρ. 1 δεν απαιτείται
άλλη διαδικασία ή δικαιολογητικό.
4. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2021
Ο Υπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 2212.2-1/5420/6975/2021
(3)
Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή υποκαταστήματος της εταιρείας «SAMARIA BLUE
SHIPPING AND TRADING LTD» 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, 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),

