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Κορυδαλλός, 24 Αυγούστου 2017
Αριθ. Πρωτ.:
Προς:

Πρωτοβάθμια Σωματεία – Μέλη ΟΣΥΕ

ΘΕΜΑ: «Προσαύξηση αποζημίωσης ωρών νυκτερινών κτλ. έτους 2017»

Συνάδελφοι Συναδέλφισσες,
Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε στο ΦΕΚ Β’ αρ. φύλ. 2855/17-8-2017 η Υπουργική
Απόφαση σχετικά με την προσαύξηση της αποζημίωσης των ωρών νυκτερινής απασχόλησης
εργάσιμων ημερών και νυκτερινής απασχόλησης κατά τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες
για το έτος 2017 και προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας.
Σας επισυνάπτουμε το σχετικό ΦΕΚ με αναλυτικό πίνακα ανά Κατάστημα Κράτησης.

E
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
17 Αυγούστου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Σύσταση και συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής
Αξιολόγησης του άρθρου 21 του ν. 4369/2016
(Φ.Ε.Κ. 33 Α’) στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

2

Προσαύξηση αποζημίωσης των ωρών νυχτερινής
απασχόλησης εργασίμων ημερών και νυχτερινής
και ημερήσιας απασχόλησης κατά τις Κυριακές
και Εξαιρέσιμες ημέρες για το έτος 2017, προς
συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας
εργασίας για το προσωπικό που υπηρετεί εντός
των Καταστημάτων Κράτησης και της υπηρεσίας
Εξωτερικής Φρούρησης αυτών.

3

Σύσταση Περιφερειακού Γραφείου Δ.Α.Λ. Θεσσαλονίκης και ορισμός επικεφαλής αυτού.

4

Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης με
αριθμ. 3147/4.1.99 «Οργάνωση και Λειτουργία Κέντρου Παρακολούθησης Αλιείας» (ΦΕΚ Β΄ 2221),
όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 1000.0/
34740/2016/20-04-16 (Β’ 1216) απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

5

Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή υποκαταστήματος της Εταιρείας «EPIDAVROS MARITIME
S.A.» που εδρεύει στα Νησιά Μάρσαλ».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 132054/Γ1
(1)
Σύσταση και συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 21 του ν. 4369/2016 (Φ.Ε.Κ.
33 Α’) στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33 Α’) «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική δι-

Αρ. Φύλλου 2855

άρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών
και επιλογής Προϊσταμένων (διαφάνεια – αξιοκρατία και
αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες
διατάξεις», ως ισχύει,
β) του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α’) «Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», ως ισχύει,
γ) των άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α’)
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύουν,
δ) του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α’) «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,
ε) του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
στ) του π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181 Α΄) «Οργανισμός
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/750/οικ.32768/
22.12.2016 (ΦΕΚ 4434 Β’) υπουργική απόφαση με θέμα:
«Καθορισμός της μορφής και του περιεχομένου των
Εντύπων Έκθεσης Αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4369/2016».
3. Την υπ’ αριθμ. 46580/Γ1/18.03.2016 (ΦΕΚ 900 Β’),
υπουργική απόφαση Συγκρότησης του πενταμελούς
Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων όπως τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 127927/
Γ1/02.08.2016 (ΦΕΚ 2516 Β’) όμοια.
4. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/753/οικ.7513/
03.03.2017 (ΑΔΑ:ΨΩ5Κ465ΧΘΨ-ΠΥΒ) εγκύκλιο του
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Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα:
«ν. 4369/2016 (ΦΕΚ Α’33) – ΜΕΡΟΣ Β’ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – Αξιολόγηση, Στοχοθεσία, Κοινωνική λογοδοσία
και συμμετοχή».
5. To γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
1. Συστήνουμε στην Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, του άρθρου 21 του ν.4369/2016, με
έδρα το κτίριο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων το επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου
37, Μαρούσι.
2. Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης συγκροτείται από
τον Πρόεδρο και τα μέλη της ως εξής:
α) Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων ως Πρόεδρο.
β) Έναν Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης του οικείου
Υπουργείου, ο οποίος θα επιλεγεί με δημόσια κλήρωση.
γ) Έναν Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης από άλλο
Υπουργείο ή άλλο φορέα, ο οποίος θα επιλεγεί υποχρεωτικώς μετά από δημόσια κλήρωση μεταξύ πέντε (5)
υποψηφίων από πέντε (5) διαφορετικούς φορείς.
Ο αναπληρωτής του Προέδρου της Επιτροπής επιλέγεται με δημόσια κλήρωση μεταξύ των προϊσταμένων
Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου.
Τα υπόλοιπα μέλη αναπληρώνονται από ισάριθμους
προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης από το Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή από άλλο
Υπουργείο ή άλλο φορέα που επιλέγονται με δημόσια
κλήρωση.
δ) Στην Επιτροπή μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου:
i) Δύο αιρετοί εκπρόσωποι των μονίμων υπαλλήλων
ή των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.), οι οποίοι εκπροσωπούν
τους οικείους υπαλλήλους στο Κεντρικό Υπηρεσιακό
Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων.
ii) Ένας εκπρόσωπος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου ή Συλλόγου ή Σωματείου, του οποίου ο αξιολογούμενος είναι μέλος, ύστερα από αίτηση του τελευταίου.
3. Γραμματέας της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης της
Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων ορίζεται υπάλληλος της Διεύθυνσης
Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Παιδείας και Θρησκευμάτων.
4. Έργο της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης είναι η
αξιολόγηση των ενστάσεων του άρθρου 20, καθώς και
των εξαιρετικών επιδόσεων κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 5 και 12 του άρθρου 17, στις παραγράφους 5
και 11 του άρθρου 18 και στην παράγραφο 4 του άρθρου
16 του ν. 4369/2016.
5. Αν η Επιτροπή κληθεί να αξιολογήσει ενστάσεις ή τις
εξαιρετικές επιδόσεις υπαλλήλων ή προϊσταμένων που
έχουν αξιολογηθεί από μέλος της Επιτροπής, το συγκεκριμένο μέλος κωλύεται να συμμετάσχει στην εξέταση
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του εν λόγω θέματος από την Επιτροπή και τη θέση του
παίρνει ο αναπληρωτής του.
6. Για τη συγκρότηση, τη σύνθεση, τις συνεδριάσεις,
τη λειτουργία και τις πράξεις της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης εφαρμόζονται κατά τα λοιπά, οι διατάξεις του
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999).
7. Η θητεία των μελών της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης είναι διετής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 2 Αυγούστου 2017
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 55042
(2)
Προσαύξηση αποζημίωσης των ωρών νυχτερινής απασχόλησης εργασίμων ημερών και νυχτερινής και ημερήσιας απασχόλησης κατά τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες για το έτος 2017,
προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας για το προσωπικό που υπηρετεί
εντός των Καταστημάτων Κράτησης και της υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης αυτών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 102 παρ. 2 του ν. 4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α΄)
«Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης
σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση
συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις».
β) Του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούντων δανείων, μισθολογικές
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύει.
γ) Τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 3979/2011 (ΦΕΚ
138 Α΄) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 33
του ν. 1419/1984 (ΦΕΚ 28 Α΄) και της κοινής υπουργικής
απόφασης 30482/22.03.1984 (ΦΕΚ 200 Β΄).
δ) Των άρθρων 48 και 49 του ν. 2721/1999 (ΦΕΚ 112 Α΄)
«Τροποποίηση και αντικατάσταση διατάξεων των νόμων
1756/1988 (ΦΕΚ 35 Α΄), 1729/1987 (ΦΕΚ 144 Α΄) του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα
Πολιτικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκαν και προστέθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1
του ν. 3388/2005 (ΦΕΚ 225 Α΄) «Θέματα εξωτερικών φρουρών και άλλες διατάξεις».
ε) Του άρθρου 16 του π.δ/τος 215/2006 (ΦΕΚ 217 Α΄)
«Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας της Υπηρεσίας
Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης».
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στ) Των άρθρων 1 και 2 παρ. 2 της από 29.12.1980
Πράξεως Νομοθετικού περιεχομένου του Προέδρου της
Δημοκρατίας «Περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», που κυρώθηκε με άρθρο
πρώτο του ν. 1157/1981 (ΦΕΚ 126 Α΄).
ζ) Του άρθρου 19 παρ. 1 του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 39 Α΄/
02.03.2011).
η) Του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Την κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της
Κυβέρνησης και Δικαιοσύνης, αριθμ. 6809/22.07.1983
(ΦΕΚ 456/Β΄) «Καθιέρωση 5νθήμερης εβδομάδας εργασίας επί του εν γένει προσωπικού των φυλακών,
Σωφρονιστικών και Θεραπευτικών Καταστημάτων του
Υπουργείου Δικαιοσύνης».
3. Την κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της
Κυβέρνησης και Δικαιοσύνης, αριθμ. 30482/02.04.1984
(ΦΕΚ 200/Β΄) «Ωράριο εβδομαδιαίας εργασίας διοικητικού και φυλακτικού προσωπικού Φυλακών, Σωφρονιστικών και Θεραπευτικών Καταστημάτων του Υπουργείου
Δικαιοσύνης».
4. Το γεγονός ότι τα Καταστήματα Κράτησης είναι
υπηρεσίες που λειτουργούν σε 24ωρη βάση όλες τις
ημέρες του χρόνου και για την κάλυψη των αναγκών
τους απαιτείται η παροχή εργασίας κατά τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες και κατά τις νυχτερινές ώρες αυτών
εκ μέρους των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτές.
5. Τις έκτακτες και απρόβλεπτες υπηρεσιακές ανάγκες
για τη φύλαξη των κρατουμένων.
6. Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση των υπηρεσιακών αναγκών των Καταστημάτων Κράτησης, λόγω της
φύσεως της λειτουργίας τους (σε 24ωρη βάση όλες τις
ημέρες του χρόνου) απαιτείται η παροχή εργασίας κατά
τις νυχτερινές ώρες, από το προσωπικό του κλάδου ΔΕ
Φύλαξης και της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης.
7. Την αριθμ. 88140/06.12.2016 (ΦΕΚ 4220/Β΄) απόφαση με θέμα: «Καθορισμός των ωρών νυχτερινής απασχόλησης εργασίμων ημερών και νυχτερινής και ημερήσιας
απασχόλησης κατά τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες
για το έτος 2017, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής
εβδομαδιαίας εργασίας και καθ’ υπέρβαση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας για το προσωπικό που
υπηρετεί εντός των Καταστημάτων Κράτησης και της
υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης αυτών».
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8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται συνολική δαπάνη ύψους 1.571.400,70 € περίπου
για το έτος 2017, που θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του
Κ.Α.Ε. 0512 του Ειδικού Φορέα 17-310, σύμφωνα με την
αριθμ. πρωτ. 2/36350/10.07.2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για τον προϋπολογισμό
εξόδων του οικονομικού έτους 2017, αποφασίζουμε:
Προσαυξάνουμε την αποζημίωση των ωρών κατ’
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 102 παρ. 2 του
ν. 4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α΄), της νυχτερινής απασχόλησης εργασίμων ημερών και νυχτερινής και ημερήσιας
απασχόλησης κατά τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες
για το έτος 2017, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής
εβδομαδιαίας εργασίας για το προσωπικό που υπηρετεί
εντός των Καταστημάτων Κράτησης και της υπηρεσίας
Εξωτερικής Φρούρησης αυτών, ως εξής:
Για συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής
εργασίας:
1. Νυχτερινή και ημερήσια απασχόληση κατά τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες για το έτος 2017 του προσωπικού Καταστημάτων Κράτησης:
- Προσωπικό που υπηρετεί εντός Καταστημάτων
Κράτησης: υπάλληλοι κατά βάρδια ή κατά περίπτωση
σε 380.952 ώρες εργασίας = 259.047,36€ + εργοδοτική
εισφορά 20.982,84€ = 280.030,20€.
- Προσωπικό Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων
Κράτησης: υπάλληλοι κατά βάρδια ή κατά περίπτωση
σε 343.200 ώρες εργασίας = 212.784,00€ + εργοδοτική
εισφορά 17.235,50€ = 230.019,50€.
2. Νυχτερινή απασχόληση εργασίμων ημερών για το
έτος 2017 του προσωπικού Καταστημάτων Κράτησης:
- Προσωπικό που υπηρετεί εντός Καταστημάτων
Κράτησης: υπάλληλοι κατά βάρδια ή κατά περίπτωση
σε 527.137 ώρες εργασίας = 479.694,67€ + εργοδοτική
εισφορά 38.855,27€ = 518.549,94€.
- Προσωπικό Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων
Κράτησης: υπάλληλοι κατά βάρδια ή κατά περίπτωση
σε 612.352 ώρες εργασίας = 502.128,64€ + εργοδοτική
εισφορά 40.672,42€ = 542.801,06€.
Οι παραπάνω ώρες εργασίας και η προσαύξηση αποζημίωσής τους κατανέμονται κατά υπηρεσία για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, ως εξής:

Προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας Προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας
υποχρεωτικής εργασίας του προσωπικού υποχρεωτικής εργασίας του προσωπικού
που υπηρετεί εντός
Εξωτερικής Φρούρησης
των Καταστημάτων Κράτησης
των Καταστημάτων Κράτησης
α/α

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

ώρες εργασίας

Δαπάνη

ώρες εργασίας

Δαπάνη

1

ΑΓΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

16785

14345,5

0

0,0

2

ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ

22256

19333,6

30224

24393,9

3

ΑΜΦΙΣΣΑΣ

13512

11716,6

19880

15909,7

4

ΚΑΣΣΑΒΕΤΕΙΑΣ

22256

19333,6

19352

15555,8

5

ΝΕΩΝ ΑΥΛΩΝΑ

21569

19051,6

21744

17676,2

6

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

38952

33985,3

37120

30050,1

7

ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΕΩΝΑ ΘΗΒΩΝ

34200

30492,2

0

0,0
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8

ΔΟΜΟΚΟΥ

35784

31656,6

36592

29696,2

9

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

46322

41038,4

57808

47018,5

10

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

16696

14651,8

24136

19796,5

11

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

17884

15525,1

12736

10604,5

12

ΚΑΤΚ ΕΛΕΩΝΑ

16696

14651,8

29696

24040,1

13

K.A.Y. ΦΥΛΑΚΩΝ

11136

9970,0

0

0,0

14

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

19177

16698,5

21744

17676,2

15

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

18781

16407,5

30224

24393,9

16

ΚΟΡΙΝΘΟΥ

12324

10843,3

14320

11666,2

17

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

109098

94915,2

162488

130105,9

18

ΚΩ

9536

8199,2

14320

11666,2

19

ΛΑΡΙΣΑΣ

53272

46890,6

58864

47726,2

20

ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ

39849

34867,7

37648

30403,9

21

ΝΑΥΠΛΙΟΥ

21464

18751,4

30224

24393,9

22

ΝΕΑΠΟΛΗΣ

14320

12905,2

21216

17322,3

23

ΝΕΩΝ ΒΟΛΟΥ

21173

18760,5

22272

18030,0

24

ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

33408

29910,1

43488

35352,3

25

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

29432

26392,7

0

0,0

26

ΠΑΤΡΩΝ

41538

36332,3

46656

37475,6

27

ΤΙΡΥΝΘΑΣ

18781

16407,5

0

0,0

28

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

43825

38385,1

49576

39949,8

29

ΤΡΙΠΟΛΗΣ

13221

11725,7

21744

17676,2

30

ΧΑΛΚΙΔΑΣ

19177

16698,5

32616

26514,2

31

ΧΑΝΙΩΝ

32616

29327,9

42960

34998,5

32

ΧΙΟΥ

13617

12016,8

15904

12727,8

33

ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

29432

26392,7

0

0,0

ΣΥΝΟΛΑ

908089

798580,1

955552

772820,6

Τα σχετικά δικαιολογητικά θα υποβάλλονται απευθείας στις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου των Περιφερειών, με εξαίρεση τα Καταστήματα Κράτησης του Συγκροτήματος Κορυδαλλού και του Ειδικού Καταστήματος
Κράτησης Νέων Αυλώνα, τα οποία θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά στην Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Ιουλίου 2017
Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ
Ι

Αριθμ. 1000.0/56685/2017
(3)
Σύσταση Περιφερειακού Γραφείου Δ.Α.Λ. Θεσσαλονίκης και ορισμός επικεφαλής αυτού.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 127 παρ. 8 και 131 παρ. 7 εδάφιο πέμπτο του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις»
(Α' 94), όπως ισχύει,

β) του ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας-Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143),
γ) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (Α' 98),
δ) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.» (Α' 210).
2. Το π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (Α' 194), όπως ισχύει.
3. Την με αριθ. 5/2017 απόφαση Σ.Δ. Δ.Α.Λ.
4. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζει:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 2855/17.08.2017

1. Διαπιστώνεται η σύσταση Περιφερειακού Γραφείου Δ.Α.Λ. Θεσσαλονίκης (Δ.Α.Λ.-Θ) με έδρα στο Δήμο
Θεσσαλονίκης.
2. Ορίζεται επικεφαλής της Δ.Α.Λ.-Θ ο Γεώργιος Τοζίδης του Μάρκου - Μενέλαου. Για την άσκηση των καθηκόντων επικεφαλής Δ.Α.Λ.-Θ. δεν καταβάλλεται μισθός,
αποζημίωση ή άλλη οικονομική απολαβή. Η θητεία του
επικεφαλής της ΔΑΛ-Θ είναι διετής.
3. Η ΔΑΛ-Θ λειτουργεί ως αποκεντρωμένη υπηρεσία
της Δ.Α.Λ και υποστηρίζεται από τις Διευθύνσεις και τα
Τμήματα της τελευταίας.
4. Η ΔΑΛ-Θ ασκεί όλες τις εξουσίες, αρμοδιότητες και
ευχέρειές της, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, κατόπιν απόφασης Σ.Δ. Δ.Α.Λ.
5. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 1 Αυγούστου 2017
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
Ι

Αριθμ. 2142.1/54191/2017
(4)
Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης με
αριθμ. 3147/4.1.99 «Οργάνωση και Λειτουργία Κέντρου Παρακολούθησης Αλιείας» (ΦΕΚ Β΄
2221), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 1000.0/
34740/2016/20-04-16 (Β’ 1216) απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του π.δ. 103/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου» (Α΄170), ιδίως του άρθρου 16.
β) Την παρ. 4 του άρθρου του 2 του ν. 51/1975 «Περί
αναδιοργανώσεως των δημοσίων πολιτικών υπηρεσιών»
(Α΄ 125).
γ) Των άρθρων 50, 54 και 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98), σε συνδυασμό με την
περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του
π.δ. 216/2006 «Περιορισμός συναρμοδιοτήτων Υπουργών κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων» (Α΄ 218).
δ) 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. 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
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Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
ε) Του π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» όπως ισχύει.
στ) Του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή Κοινοτικού Δικαίου»
(Α’ 34), όπως ισχύει.
ζ) Του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις (Α΄ 102), όπως
ισχύει.
η) Της υπουργικής απόφασης με αριθ. 3147/4.1.99
«Οργάνωση και Λειτουργία Κέντρου Παρακολούθησης
Αλιείας» (ΦΕΚ Β 2221), όπως τροποποιήθηκε με την
αριθ. 1000.0/34740/2016/20-04-16 (Β’ 1216) απόφαση
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
θ) Των άρθρων 18 έως 28 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 404/2011 της Επιτροπής, της 8ης Απριλίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά
με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
περί της θέσπισης κοινοτικού συστήματος ελέγχου για
την εξασφάλιση της τήρησης των κανόνων της κοινής
αλιευτικής πολιτικής, όπως ισχύει.
ι) Του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των
κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, τροποποιήσεως των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 847/1996, (ΕΚ) αριθ.
2371/2002, (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) αριθ. 768/2005,
(ΕΚ) αριθ.2115/2005, (ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθ.
388/2006, (ΕΚ) αριθ. 509/2007, (ΕΚ) αριθ. 676/2007,
(ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 1300/2008, (ΕΚ) αριθ.
1342/2008 και καταργήσεως των κανονισμών (ΕΟΚ)
2847/1993, (ΕΚ) αριθ. 1627/1994 και (ΕΚ) αριθ. 1966/2006
(ΕΕ L343), όπως ισχύει.
ια) Των άρθρων 15, 35, 36, 39, 42 του Κανονισμού (ΕE)
αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013,σχετικά για την
Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του
Συμβουλίου και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ)
αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 του Συμβουλίου και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου
(ΕΕ L354), όπως ισχύει.
ιβ) Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου της 29ης Σεπτεμβρίου 2008, περί δημιουργίας
κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας,
τροποποίησης των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/1993,
(ΕΚ) αριθ. 1936/2001 και (ΕΚ) αριθ. 601/2004 και κατάργησης των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1093/1994 και (ΕΚ)
αριθ. 1447/1999 (ΕΕ L 286).
ιγ) Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1010/2009 της Επιτροπής, της 22ας Οκτωβρίου 2009, για θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1005/2008 του Συμβουλίου, περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης
της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας (ΕΕ L280).
ιδ) Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμ-
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βρίου 2013, για την Κοινή Οργάνωση Αγοράς (ΚΟΑ) των
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1184/2006 και 1224/2009
του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 104/2000 (ΕΕ L354).
ιε) Του Κανονισμού (ΕΚ) 2406/1996 του Συμβουλίου
της 26ης Νοεμβρίου 1996, περί καθορισμού κοινών προδιαγραφών εμπορίας ορισμένων αλιευτικών προϊόντων
(ΕΕ L 334).
2. Την ανάγκη αποτελεσματικότερης επιτήρησης και
ελέγχου των αλιευτικών δραστηριοτήτων από πλευράς
Κέντρου Παρακολούθησης Αλιείας (Κ.Π.Α.) καθώς και την
ανάγκη εξασφάλισης ισότιμης μεταχείρισης των αλιέων.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Το άρθρο 5 της υπ’ αριθ. 3147/4.1.1999 απόφασης
του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας «Οργάνωση και
Λειτουργία Κέντρου Παρακολούθησης Αλιείας» (Β’ 2221)
αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 5
Διαδικασία λήψης στοιχείων
Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 19
του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 404/2011 της
Επιτροπής της 8ης Απριλίου 2011, διαβιβάζονται από
τις Συσκευές Δορυφορικού Εντοπισμού των υπόχρεων
αλιευτικών σκαφών με ελληνική σημαία, όπως αυτά ορίζονται στην ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία,
προς το Κέντρο Παρακολούθησης Αλιείας (Κ.Π.Α.) του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανά
τριάντα (30) λεπτά.».
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την
01-10-2017.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 19 Ιουλίου 2017
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
Ι

Αριθμ. 2212.2-1/5091/57030/2017
(5)
Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή υποκαταστήματος της Εταιρείας «EPIDAVROS MARITIME
S.A.» 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),
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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 αριθ. 135852421957 0724 0071 παράβολο Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
3. Την από 30 Ιουνίου 2017 αίτηση της εταιρείας
«EPIDAVROS MARITIME S.A.», αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Εγκρίνουμε την εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή υποκαταστήματος της εταιρείας «EPIDAVROS
MARITIME 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 εμπο-
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ρικά 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. 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 «EPIDAVROS MARITIME 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 τούτο
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
Υποκαταστήματός της στην Ελλάδα, το αντικείμενο των
εργασιών του, τον αριθμό, τα στοιχεία ταυτότητος και
την ακριβή διεύθυνση διαμονής του ξένου και ελληνικού
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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:
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 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.
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 διαλύσεώς της
ή καταργήσεως του Γραφείου ή Υποκαταστήματος που
θα εγκατασταθεί στην Ελλάδα.
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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
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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
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, 3 Αυγούστου 2017
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
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