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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
23 Ιανουαρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός ύψους, δικαιούχων, όρων και προϋποθέσεων χορήγησης επιδόματος γραφείου
λόγω ανικανότητας ένεκα παθήματος στην υπηρεσία που καταβάλλεται στο ένστολο προσωπικό
της Ελληνικής Αστυνομίας.

2

Αποδοχή δωρεάς της Αστικής μη Κερδοσκοπικής
Εταιρείας Πολιτιστικού και Κοινωφελούς Έργου
“ΑΙΓΕΑΣ” προς το Ελληνικό Δημόσιο (Γενικό Επιτελείο Στρατού).

3

Ανάκληση της αριθμ. 3122.1/4804/01/30-9-2014
υπουργικής απόφασης, περί εγκατάστασης στην Ελλάδα γραφείου της εταιρείας «C MARINE TRANSPORT
COMPANY» με έδρα στα νησιά Μάρσαλ.

4

Εγκατάσταση στην Ελλάδα ή υποκαταστήματος της εταιρείας «STANDARD CHARTERING
CORPORATION LTD» που εδρεύει στην νήσο ΜΑΝ.

5

Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή υποκαταστήματος «ΝΕΝ DANBAS S.A.» που εδρεύει στα
νησία ΜΑΡΣΑΛ.

6

Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος νια
το έτος 2018.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 6002/18/10-α
(1)
Καθορισμός ύψους, δικαιούχων, όρων και προϋποθέσεων χορήγησης επιδόματος γραφείου
λόγω ανικανότητας ένεκα παθήματος στην υπηρεσία που καταβάλλεται στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.
ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. ΣΤ΄ του άρθρου 127 του
ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και

Αρ. Φύλλου 94

τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις,
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής
2018-2021 και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 74), όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 1 του
ν. 3554/2007 «Εισοδηματική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις» (Α΄ 80), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 του
ν. 3938/2011 «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσιών στο Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 61).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
4. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α' 145).
5. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 849/1978 «Περί
παροχής κινήτρων δια την ενίσχυση της περιφερειακής
και οικονομικής ανάπτυξης της χώρας» (Α΄ 232).
7. Τις διατάξεις 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).
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8. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. Υ186 από 10.11.2016
απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο
Τόσκα» (Β΄ 3671).
9. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. Υ29 από 8.10.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).
10. Την υπ' αριθμ. 8000/1/2017/117-ε από 20.11.2017
Εισήγηση Γενικού Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη).
11. Το υπ' αριθμ. 6002/18/10-β από 16.11.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους 486.000,00 ευρώ
περίπου για το οικονομικό έτος 2018 και για κάθε ένα
από τα επόμενα οικονομικά έτη, σε βάρος του ΚΑΕ 0489
του Ε.Φ. 07-410 «Ελληνική Αστυνομία», η οποία θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγκρίνονται στους
προϋπολογισμούς εξόδων των αντίστοιχων ετών του
ίδιου ως άνω ειδικού φορέα του Υπουργείου Εσωτερικών και βρίσκονται εντός των ορίων του εγκριθέντος
Μ.Π.Δ.Σ., αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Γενικά
1. Στους Αστυνομικούς, Συνοριακούς Φύλακες και
Ειδικούς Φρουρούς της Ελληνικής Αστυνομίας, που μετατάσσονται στην κατάσταση της Υπηρεσίας Γραφείου,
λόγω παθήματος που αποδεδειγμένα επήλθε κατά την
εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, χορηγείται μηνιαίο επίδομα, τριακοσίων (300) ευρώ.
2. Το ίδιο ως άνω επίδομα χορηγείται στο προαναφερόμενο προσωπικό για όλο το χρόνο αποχής από τα
καθήκοντα του, συνεπεία τραυματισμού, που επήλθε
κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα
αυτής, από την ημέρα του παθήματος μέχρι την ημέρα
αποκατάστασης της υγείας του, που θα προκύπτει από
γνωμάτευση υπηρεσιακού γιατρού ή Υπηρεσιακής Υγειονομικής Επιτροπής.
Άρθρο 2
Δικαιούχοι - Προϋποθέσεις χορήγησης
Το ως άνω επίδομα χορηγείται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο επόμενο άρθρο στο ένστολο προσωπικό της
Ελληνικής Αστυνομίας το οποίο:
α. Έχει τεθεί, με απόφαση του αρμοδίου προς τούτο
οργάνου, στην κατάσταση Υπηρεσίας Γραφείου, λόγω
παθήματος που έλαβε χώρα κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, γεγονός που διαπιστώνεται με διοικητική εξέταση ή
β. Απέχει από τα καθήκοντα του συνεπεία τραυματισμού του, που επήλθε κατά την εκτέλεση διατεταγμένης
υπηρεσίας και ένεκα αυτής, γεγονός που διαπιστώνεται
με διοικητική εξέταση.
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Άρθρο 3
Διαδικασία - Τρόπος χορήγησης
1. Μετά τον τραυματισμό Αστυνομικού, Ειδικού Φρουρού και Συνοριακού Φύλακα, που έλαβε χώρα κατά την
εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, διενεργείται, είτε αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία, είτε
μετά από αναφορά του παθόντος, Διοικητική Εξέταση
προς διαπίστωση των συνθηκών τραυματισμού και της
σχέσης αυτού με την υπηρεσία.
2. Μετά την ολοκλήρωση της διοικητικής εξέτασης,
το αρμόδιο να αποφανθεί επ' αυτής όργανο, διαβιβάζει
τη σχετική αλληλογραφία στη Διεύθυνση Αστυνομικού
Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Η Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού, εφόσον
συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, διαβιβάζει την
πρόταση της στη Διεύθυνση Οικονομικών, η οποία μεριμνά για την έκδοση σχετικής απόφασης, για τη χορήγηση
του ανωτέρω επιδόματος.
3. Η σχετική απόφαση διαβιβάζεται στη Διεύθυνση
Διαχείρισης Χρηματικού/Α.Ε.Α., η οποία χορηγεί αναδρομικά στους δικαιούχους το εν λόγω επίδομα, ως
ακολούθως:
α. στους μετατασσόμενους στην κατάσταση Υπηρεσίας Γραφείου, από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής
απόφασης μετάταξης τους.
β. στους απέχοντες από τα καθήκοντα τους, συμπεριλαμβανομένων και των μετατασσόμενων στην κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, για το προ της μετάταξης
τους στη συγκεκριμένη κατάσταση χρονικό διάστημα,
αναλογικά και για το σύνολο του χρόνου της αποχής,
από την ημέρα του παθήματος.
4. Το επίδομα χορηγείται επίσης και σε όποιον μετά
την αποκατάσταση της υγείας και την επάνοδο του στην
Υπηρεσία, απέχει εκ νέου από τα καθήκοντα του, λόγω
του αρχικού τραυματισμού ή παθήματος, που έλαβε
χώρα κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και
ένεκα αυτής, γεγονός που βεβαιώνεται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές του Σώματος. Στην περίπτωση αυτή η αλληλογραφία διαβιβάζεται στη Διεύθυνση
Αστυνομικού Προσωπικού και ακολουθείται η διαδικασία των παρ. 2 και 3.
5. Εάν πρόκειται για χρόνο αποχής μικρότερο του μηνός, το επίδομα υπολογίζεται σε τόσα τριακοστά όσα οι
ημέρες αποχής από την υπηρεσία, μηνιαίως.
6. Το επίδομα χορηγείται μέχρι την απόλυση ή αποστρατεία του δικαιούχου από το Σώμα της Ελληνικής
Αστυνομίας ή τη μετάταξη του στην κατάσταση της μονίμου διαθεσιμότητας. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος
λάβει κανονική άδεια με μειωμένες αποδοχές ή άδεια
άνευ αποδοχών, το επίδομα περικόπτεται για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.
7. Το ως άνω επίδομα καταβάλλεται μέσω της τακτικής
μισθοδοσίας του δικαιούχου.
Άρθρο 4
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η
υπ' αριθμ. 6002/18/6-β' από 4.9.2007 κοινή υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ Β' 1781).
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Άρθρο 5
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την
1.1.2018.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2017
Οι Αναπληρωτες Υπουργοί
Εσωτερικών

Οικονομικών

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Ι

(2)
Αποδοχή δωρεάς της Αστικής μη Κερδοσκοπικής
Εταιρείας Πολιτιστικού και Κοινωφελούς Έργου
“ΑΙΓΕΑΣ” προς το Ελληνικό Δημόσιο (Γενικό Επιτελείο Στρατού).
1. Με την Φ.894/29/283179/Σ.2883/27 Δεκ 2017 απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις:
α. Των παρ. 1 και 4 του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 (Α'
185) όπως αναδιατυπώθηκαν και ισχύουν με το άρθρο
32 παρ. 2 του ν. 4223/2013 (Α' 287) και των άρθρων 496,
498 και 499 του Αστικού Κώδικα.
β. Του άρθρου 28 του ν. 4484/2017 (Α΄ 110).
γ. Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 116)
γίνεται αποδεκτή η δωρεά της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Πολιτιστικού και Κοινωφελούς Έργου «ΑΙΓΕΑΣ» προς το Ελληνικό Δημόσιο (Γενικό Επιτελείο Στρατού) η οποία συνίσταται στην κάλυψη των εργασιών που
αφορούν στην ανακαίνιση του Φυλακίου Ψαρών, αξίας
16.729,50 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
Ι

Αριθμ. 2212.2-1/4804/1023/2018
(3)
Ανάκληση της αριθμ. 3122.1/4804/01/30-9-2014
υπουργικής απόφασης, περί εγκατάστασης
στην Ελλάδα γραφείου της εταιρείας «C MARINE
TRANSPORT COMPANY» με έδρα στα νησιά
Μάρσαλ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του α.ν. 378/1968 (ΦΕΚ 82/τ.Α΄/17-4-1968).
β. Του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77/τ.Α΄/
22-4-1975) και ιδίως την παράγραφο 1.
γ. Του άρθρου 4 του ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142/τ.Α΄/
31-8-1994).
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δ. Του άρθρου 25 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/τ.Α΄/
25-7-1997).
ε. Του άρθρου 34 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312/τ.Α΄/
27-12-2005).
στ. Του άρθρου 4 του ν. 3752/2009 (ΦΕΚ 40/τ.Α΄/
4-3-2009).
ζ. Του άρθρου 31 του ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102/τ.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/τ.Α΄/22-4-2005).
θ. Του Κεφαλαίου Α', του Πρώτου Μέρους, του
ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/τ.Α΄/27-05-2016).
ι. Του π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/τ.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/
τ.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/τ.Α΄/10-8-2012).
ια. Του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/τ.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/τ.Α΄/05-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
ιγ. Της αριθμ. 3122.18/03/13/11-12-2013 (ΦΕΚ 3263/
τ.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/τ.Β’/14-12-1994) και 1246.3/6/94/1-12-1994 (ΦΕΚ
919/τ.Β΄/14-12-1994) κοινών αποφάσεων των Υπουργών
Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας,
ιδ. Της αριθμ. 3122.1/4804/01/30-9-2014 υπουργικής
απόφασης (ΦΕΚ 2759/τ.Β΄/15-10-2014).
2. Την από 13 Δεκεμβρίου 2017 αίτηση της εταιρείας
«C MARINE TRANSPORT COMPANY», με την οποία ζήτησε
την ανάκληση της άδειας εγκατάστασης του γραφείου
της στην Ελλάδα, αποφασίζουμε:
1. Ανακαλούμε την αριθμ. 3122.1/4804/01/30-9-2014
απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου (ΦΕΚ
2759/τ.Β΄/15-10-2014) 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, γραφείου της εταιρείας «C MARINE
TRANSPORT COMPANY» με έδρα στα νησιά Μάρσαλ.
2. Η παραπάνω εταιρεία υποχρεώνεται, σύμφωνα με
το άρθρο 23 του ν. 1360/1983, να εκπληρώσει τις κάθε
είδους υποχρεώσεις της με το Δημόσιο, μέσα σε 2 μήνες
από την έκδοση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 5 Ιανουαρίου 2018
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Αριθμ. 2212.2-1/5124/1049/2018
(4)
Εγκατάσταση στην Ελλάδα ή υποκαταστήματος της εταιρείας «STANDARD CHARTERING
CORPORATION LTD» που εδρεύει στην νήσο ΜΑΝ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του α.ν. 378/1968 (ΦΕΚ 82/τ.Α΄/17-4-1968).
β. Του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77/τ.Α΄/
22-4-1975) και ιδίως την παράγραφο 1.
γ. Του άρθρου 4 του ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142/τ.Α΄/
31-8-1994).
δ. Του άρθρου 25 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/τ.Α΄/
25-7-1997).
ε. Του άρθρου 34 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312/τ.Α΄/
27-12-2005).
στ. Του άρθρου 4 του ν. 3752/2009 (ΦΕΚ 40/τ.Α΄/
4-3-2009).
ζ. Του άρθρου 31 του ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102/τ.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/τ.Α΄/22-4-2005).
θ. Του Κεφαλαίου Α', του Πρώτου Μέρους, του
ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/τ.Α΄/27-05-2016).
ι. Του π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/τ.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/
τ.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/τ.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/τ.Α΄/05-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
ιγ. Της αριθμ. 3122.18/03/13/11-12-2013 (ΦΕΚ 3263/
τ.Β΄/20-12-2013) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Ναυτιλίας
και Αιγαίου και των αριθμ. 1246.3/5/94/1-12-1994 (ΦΕΚ
919/τ.Β΄/14-12-1994) και 1246.3/6/94/1-12-1994 (ΦΕΚ
919/τ.Β΄/14-12-1994) κοινών αποφάσεων των Υπουργών
Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας.
2. Το αριθμ. 180682834958 0216 0083 παράβολο Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
3. Την από 29 Δεκεμβρίου 2017 αίτηση της εταιρείας
«STANDARD CHARTERING CORPORATION LTD», αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Εγκρίνουμε την εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή υποκαταστήματος της εταιρείας «STANDARD
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CHARTERING CORPORATION LTD» που εδρεύει στη νήσο
MAN και την υπαγωγή της στις διατάξεις του άρθρου 25
του ν. 27/1975 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4
του ν. 2234/1994 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του
ν. 3752/2009 και με το άρθρο 31 του ν. 4150/2013 με το
σκοπό όπως, εφόσον επιτρέπεται από το καταστατικό
της, απασχολείται αποκλειστικά και μόνο με ναυλώσεις,
διακανονισμό αβαριών, 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.Η 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. Ο διακανονισμός αβαριών σε πλοία που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε
θέματος σχετικού με την εργασία αυτή.
ε. 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 «STANDARD CHARTERING CORPORATION
LTD» που εδρεύει στη νήσο MAN είναι υποχρεωμένη
μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσίευση της απόφασης
αυτής να καταθέσει στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) 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. 378/1968 σε περίπτωση παράβασης
των διατάξεων του α.ν. 378/1968 και του άρθρου 25 του
ν. 27/1975 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του
ν. 2234/1994 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του
ν. 3752/2009 και με το άρθρο 31 του ν. 4150/2013, 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 τού-
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το στα Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
(Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας) και Οικονομίας
και Ανάπτυξης (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) 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
Δημοσίων Εσόδων σχετικά με τη Διεύθυνση του γραφείου ή υποκαταστήματος της στην Ελλάδα, το αντικείμενο
των εργασιών του, τον αριθμό, τα στοιχεία ταυτότητος
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 Οικονομίας και Ανάπτυξης (Διεύθυνση
Κεφαλαίων Εξωτερικού) 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:
i) 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.
ii) 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.
iii) 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 Οικονομίας και
Ανάπτυξης (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και στην
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας) μέσα σε δεκαπέντε ημέρες
από την μεταβολή που έγινε.
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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 Οικονομίας και Ανάπτυξης (Διεύθυνση
Κεφαλαίων Εξωτερικού) και στα κατά τόπο τμήματα Αλλοδαπών του Υπουργείου Εσωτερικών κάθε μεταβολή
σχετικά με την πρόσληψη, απόλυση, διεύθυνση κατοικίας του προσωπικού αυτού εντός 10ημέρου από της
συντελέσεώς της.
ε. Να τακτοποιεί μέσα σε δύο μήνες όλες τις προς το
Δημόσιο υποχρεώσεις της σε περίπτωση διαλύσεως 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 παραγρ. (1) του άρθρου 2
της απόφασης αυτής.
β. Η παραπάνω εταιρεία δεν γνωστοποιήσει στα
Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας) και Οικονομίας και
Ανάπτυξης (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και
στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Διεύθυνση
Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας) μέσα στην παραπάνω
τρίμηνη προθεσμία την εγκατάσταση στην Ελλάδα του
γραφείου ή υποκαταστήματος 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
του εδαφ. 2 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.
Πειραιά, 5 Ιανουαρίου 2018
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Αριθμ. 2212.2-1/5123/1047/2018
(5)
Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή υποκαταστήματος «ΝΕΝ DANBAS S.A.» που εδρεύει στα
νησία ΜΑΡΣΑΛ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του α.ν. 378/1968 (ΦΕΚ 82/τ.Α΄/17-4-1968).
β. Του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77/τ.Α΄/22-4-1975)
και ιδίως την παράγραφο 1.
γ. Του άρθρου 4 του ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142/τ.Α΄/
31-8-1994).
δ. Του άρθρου 25 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/τ.Α΄/
25-7-1997).
ε. Του άρθρου 34 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312/τ.Α΄/
27-12-2005).
στ. Του άρθρου 4 του ν. 3752/2009 (ΦΕΚ 40/τ.Α΄/
4-3-2009).
ζ. Του άρθρου 31 του ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102/τ.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/τ.Α΄/22-4-2005).
θ. Του Κεφαλαίου Α', του Πρώτου Μέρους, του
ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/τ.Α΄/27-05-2016).
ι. Του π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/τ.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/
τ.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/τ.Α΄/10-8-2012).
ια. Του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/τ.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/τ.Α΄/05-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
ιγ. Της αριθμ. 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 αριθμ. 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 αριθμ. 181653130958 0226 0062 παράβολο Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
3. Την από 27 Δεκεμβρίου 2017 αίτηση της εταιρείας
«ΝΕΝ DANBAS S.A.», αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Εγκρίνουμε την εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή υποκαταστήματος της εταιρείας «ΝΕΝ DANBAS
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S.A.» που εδρεύει στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ και την υπαγωγή
της στις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 2234/1994 και
τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του ν. 3752/2009 και με
το άρθρο 31 του ν. 4150/2013 με το σκοπό όπως, εφόσον
επιτρέπεται από το καταστατικό της, απασχολείται αποκλειστικά και μόνο με ναυλώσεις, διακανονισμό αβαριών,
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.Η 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. Ο διακανονισμός αβαριών σε πλοία που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε
θέματος σχετικού με την εργασία αυτή.
ε. 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 «ΝΕΝ DANBAS S.A.» που εδρεύει στα
νησιά ΜΑΡΣΑΛ είναι υποχρεωμένη μέσα σε δύο μήνες
από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής να καταθέσει
στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης (Διεύθυνση
Κεφαλαίων Εξωτερικού) 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. 378/1968 σε περίπτωση παράβασης
των διατάξεων του α.ν. 378/1968 και του άρθρου 25
του ν. 27/1975 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4
του ν. 2234/1994 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του
ν. 3752/2009 και με το άρθρο 31 του ν. 4150/2013, 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 τού-
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το στα Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
(Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας) και Οικονομίας
και Ανάπτυξης (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) 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
Δημοσίων Εσόδων σχετικά με τη Δ/νση του γραφείου ή
υποκαταστήματος της στην Ελλάδα, το αντικείμενο των
εργασιών του, τον αριθμό, τα στοιχεία ταυτότητος 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 Οικονομίας και Ανάπτυξης (Διεύθυνση
Κεφαλαίων Εξωτερικού) 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:
i) 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.
ii) 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.
iii) 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 Οικονομίας και
Ανάπτυξης (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και στην
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας) μέσα σε δεκαπέντε ημέρες
από την μεταβολή που έγινε.
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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 Οικονομίας και Ανάπτυξης (Διεύθυνση
Κεφαλαίων Εξωτερικού) και στα κατά τόπο τμήματα Αλλοδαπών του Υπουργείου Εσωτερικών κάθε μεταβολή
σχετικά με την πρόσληψη, απόλυση, διεύθυνση κατοικίας του προσωπικού αυτού εντός 10ημέρου από της
συντελέσεώς της.
ε. Να τακτοποιεί μέσα σε δύο μήνες όλες τις προς το
δημόσιο υποχρεώσεις της σε περίπτωση διαλύσεως 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 παραγρ. (1) του άρθρου 2
της απόφασης αυτής.
β. Η παραπάνω εταιρεία δεν γνωστοποιήσει στα
Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας) και Οικονομίας και
Ανάπτυξης (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και
στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Διεύθυνση
Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας) μέσα στην παραπάνω
τρίμηνη προθεσμία την εγκατάσταση στην Ελλάδα του
γραφείου ή υποκαταστήματος 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
του εδαφ. 2 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, 5 Ιανουαρίου 2018
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
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Αριθμ. 2399
(6)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος
νια το έτος 2018.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 131/2017 (ΦΕΚ 159/
τ.Α΄/20/10/2017) «οργάνωση των υπηρεσιών του ΝΕΕ».
2. Τις διατάξεις του ν. 989/1979 (260/τ.Α΄/27/11/1979)
«περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί του
ΝΕΕ ισχυουσών διατάξεων».
3. Την υπ' αριθμ. 7/28-11-2017 απόφαση έγκρισης προϋπολογισμού ΝΕΕ έτους 2018 από το ΔΣ του Ναυτικού
Επιμελητηρίου της Ελλάδος.
4. Το άρθρο 20 παραγ. 1 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α΄/
16-12-2015) «Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις....», αποφασίζουμε:
Την έγκριση πραγματοποίησης απογευματινής απασχόλησης με αμοιβή, μέχρι 1680 ώρες για επτά (7) υπαλλήλους που υπηρετούν στο Ναυτικό Επιμελητήριο της
Ελλάδος (ΝΕΕ), από τη δημοσίευση της παρούσης μέχρι
31/12/2018, προς αντιμετώπιση εποχικών και εκτάκτων
αναγκών έτους 2018 και ειδικότερα.
Σύνταξη και διεκπεραίωση εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος απογραφής του μητρώου μελών,
απολογισμού, ισολογισμού και λοιπών οικονομικών
καταστάσεων του ΝΕΕ.
Πραγματοποίηση σειράς εργασιών για την Διεθνή
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Ναυτιλιακή Έκθεση «ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2018». Οργάνωση και
διεξαγωγή ημερίδων, σεμιναρίων, γευμάτων εργασίας,
υποδοχή και φιλοξενία Ναυτιλιακών Αντιπροσωπειών
που θα επισκεφθούν το ΝΕΕ.
Προετοιμασία για την πραγματοποίηση συνεδριάσεων
του ΔΣ, της ΔΕ και των διαφόρων Επιτροπών κατά τις
απογευματινές ώρες.
Ο αριθμός του προσωπικού που θα απασχολείται υπερωριακά κάθε μήνα καθώς και ο αριθμός των ωρών, θα
εξαρτάται από τις πραγματικές υπηρεσιακές ανάγκες
και θα καθορίζεται με απόφαση της Διοίκησης του ΝΕΕ.
Σε κάθε περίπτωση οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης
δεν δύνανται να υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι (120) το
εξάμηνο, ανά υπάλληλο.
Η προκαλούμενη δαπάνη, η οποία προϋπολογίζεται να
ανέλθει, συνολικά για το 2018 στο ποσό των 10.500€. θα
καλυφθεί από την πίστωση του ΚΑ 0261 «Αποζημίωση
για υπερωριακή εργασία» του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού ΝΕΕ έτους 2018.
Σημειώνεται ότι το ΝΕΕ είναι εκτός Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, οι Πόροι του ΝΕΕ προέρχονται αποκλειστικά
από συνδρομές των μελών του και δεν επιβαρύνεται ο
κρατικός προϋπολογισμός.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Πειραιάς, 11 Δεκεμβρίου 2017
Ο Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ
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