
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της Φ.400/32/82424/Σ.343/27-5-2011 
απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Διοι-
κητικά και άλλα ευεργετικά μέτρα για κατηγορίες 
στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμε-
ων που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινω-
νικά προβλήματα» (ΦΕΚ 1139 Β΄), όπως ισχύει.

2 Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή υποκα-
ταστήματος της εταιρείας «Sterling Shipping 
Services Limited» που εδρεύει στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ.

3 Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή υποκα-
ταστήματος της εταιρείας «GLOBAL MARINE 
SERVICE INC.» που εδρεύει στα ΜΑΡΣΑΛ.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Φ. 400/15/214623/Σ. 3587 (1)
Τροποποίηση της Φ.400/32/82424/Σ.343/

27-5-2011 απόφασης του Υπουργού Εθνικής 

Άμυνας «Διοικητικά και άλλα ευεργετικά μέ-

τρα για κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού 

των Ενόπλων Δυνάμεων που αντιμετωπίζουν 

ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήματα» 

(ΦΕΚ 1139 Β΄), όπως ισχύει. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 24 του άρθρου 5 του ν. 2292/1995 «Ορ-

γάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, δι-
οίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 35 Α΄), όπως ισχύει.

2. Την Υ68/18-9-2018 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Εθνικής Άμυνας Παναγιώτη Ρήγα» (ΦΕΚ 4085 Β΄).

3. Την αριθμ. 261/2019 εισήγηση του Προϊσταμένου 
των Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας, από την οποία προκύπτει ότι από τις διατάξεις 
της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση του άρθρου 1 της
Φ.400/32/82424/Σ.343/27-5-2011 
απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας

Το άρθρο 1 της Φ.400/32/82424/Σ.343/27-5-2011 από-
φασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Άρθρο 1
Ορισμοί

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας:
α. Ως άτομα με αναπηρίες (ΑμεΑ), όπως αυτά προσδι-

ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 60 του ν. 4488/2017 
(ΦΕΚ 137 Α΄), νοούνται τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 
τουλάχιστον 67%, καθώς επίσης και τα ανήλικα άτομα 
που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοε-
ξαρτώμενο ή τύπου 1 με ποσοστό αναπηρίας τουλά-
χιστον 50%. Για την ασθένεια ή αναπηρία γνωματεύει 
το οικείο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή 
η Ανώτατη κατά Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) 
Υγειονομική Επιτροπή.

β. Ως σύζυγοι νοούνται και τα μέρη συμφώνου συμβί-
ωσης του ν. 4356/2015 (ΦΕΚ 181 Α΄).

γ. Ως στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) νοούνται:
(1) Οι εν ενεργεία Αξιωματικοί (μόνιμοι, μόνιμοι εξ εφέ-

δρων, έφεδροι εξ εφέδρων και κατ’ απονομή).
(2) Οι εν ενεργεία Ανθυπασπιστές.
(3) Οι εν ενεργεία Υπαξιωματικοί (μόνιμοι, μονιμοποι-

ηθέντες εθελοντές ή έφεδροι Υπαξιωματικοί και μονι-
μοποιηθέντες Επαγγελματίες Οπλίτες).

δ. Ως άσκηση, κατά τις διατάξεις του άρθρου 2, νοείται 
και η εκτέλεση αποστολής πολεμικού πλοίου.».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

18 Ιουνίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2335

26129



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ26130 Τεύχος B’ 2335/18.06.2019

Άρθρο 2
Τροποποίηση του άρθρου 2 της
Φ.400/32/82424/Σ.343/27-5-2011 
απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας

Το άρθρο 2 της Φ.400/32/82424/Σ.343/27-5-2011 από-
φασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Άρθρο 2
Εκτέλεση υπηρεσιών - Συμμετοχή σε ασκήσεις

1. Οι παρακάτω κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού 
εκτελούν μόνο υπηρεσίες που δεν απαιτούν διανυκτέ-
ρευση και απαλλάσσονται από τη συμμετοχή τους σε 
ασκήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των καθηκό-
ντων τους και της άσκησης, κατόπιν αιτιολογημένης 
εισήγησης του Διοικητή της Μονάδας ή Υπηρεσίας τους:

α. Όσοι έχουν ανήλικο τέκνο που είναι ΑμεΑ. Σε πε-
ρίπτωση συζευγμένων στρατιωτικών, τα ευεργετήματα 
απολαμβάνει ο ένας εκ των ανωτέρω, κατόπιν υποβολής 
σχετικής δήλωσης, εκτός εάν τα τέκνα είναι περισσότερα 
του ενός.

β. Όσοι έχουν την επιμέλεια ατόμου που είναι ΑμεΑ, 
κατόπιν δικαστικής απόφασης.

γ. Όσοι έχουν σύζυγο που είναι ΑμεΑ ή νοσηλεύεται για 
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών 
σε οποιοδήποτε νοσοκομείο, για όσο χρονικό διάστημα 
διαρκεί η νοσηλεία. Σε περίπτωση εφαρμογής κυλιόμε-
νου ωραρίου, αυτοί έχουν δικαίωμα επιλογής του χρόνου 
εργασίας.

δ. Γυναίκες που έχουν τέκνο μέχρι τη συμπλήρωση του 
δεκάτου ογδόου μήνα της ηλικίας αυτού.

2. Για την υπαγωγή στην παρ. 1, ο ενδιαφερόμενος 
υποβάλλει αναφορά προς τη Μονάδα ή Υπηρεσία που 
υπηρετεί, επισυνάπτοντας τα κατά περίπτωση απαιτού-
μενα δικαιολογητικά, η οποία στη συνέχεια υποβάλλεται, 
με σχετική εισήγηση, στα οικείο Γενικό Επιτελείο (ΓΕ), 
προκειμένου να αποφασίσει σχετικά.

3. Ο γονέας ανήλικου τέκνου που ασκεί κατ’ αποκλει-
στικότητα την επιμέλεια αυτού, είτε εν τοις πράγμασι είτε 
κατόπιν δικαστικής απόφασης εκτελεί μόνο υπηρεσίες 
που δεν απαιτούν διανυκτέρευση και απαλλάσσεται από 
τη συμμετοχή του σε ασκήσεις, υποβάλλοντας σχετική 
προς τούτο αναφορά, με τα απαιτούμενα δικαιολογη-
τικά, προς τη Μονάδα ή την Υπηρεσία του, η οποία τη 
διαβιβάζει προς το οικείο Γενικό Επιτελείο (ΓΕ), για την 
έκδοση σχετικής απόφασης.

4. Ο γονέας που ασκεί κατ’ αποκλειστικότητα την 
επιμέλεια ανήλικου τέκνου που είναι ΑμεΑ, είτε εν τοις 
πράγμασι είτε κατόπιν δικαστικής απόφασης, απαλλάσ-
σεται από την εκτέλεση υπηρεσιών και συμμετέχει σε 
ασκήσεις, μόνον εφόσον το επιθυμεί. Για την υπαγωγή 
του στην κατηγορία αυτή, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει 
αναφορά, επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητι-
κά προς τη Μονάδα ή Υπηρεσία του, η οποία διαβιβάζει 
την αλληλογραφία στο οικείο Γενικό Επιτελείο (ΓΕ), προ-
κειμένου να αποφασίσει σχετικά.

5. Συζευγμένοι στρατιωτικοί που συνυπηρετούν και 
έχουν ανήλικο τέκνο εκτελούν υπηρεσίες που απαιτούν 
διανυκτέρευση, οι οποίες δεν συμπίπτουν, με μέριμνα 
των εμπλεκόμενων Μονάδων ή Υπηρεσιών. Ομοίως, 

απαλλάσσεται ο ένας εκ των ανωτέρω από ασκήσεις, 
λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των καθηκόντων τους και 
της άσκησης, κατά την αιτιολογημένη κρίση του Διοικη-
τή της Μονάδας ή Υπηρεσίας τους. Όταν ο ένας γονέας 
συμμετέχει σε άσκηση, ο έτερος γονέας εκτελεί μόνο 
υπηρεσίες που δεν απαιτούν διανυκτέρευση. Το πρώτο 
εδάφιο εφαρμόζεται αναλόγως και για τους στρατιωτι-
κούς που εκτελούν κυλιόμενο ωράριο.

6. Οι παρ. 1 έως 5 εφαρμόζονται αναλόγως και για τους 
ανάδοχους γονείς. Η περίπτ. δ΄ της παρ. 1 εφαρμόζεται 
αναλόγως και για τις γυναίκες στις οποίες έχει ανατεθεί 
με δικαστική απόφαση η επιμέλεια ανηλίκου που δεν 
έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο μήνα της ηλικίας του.

7. Για τους στρατιωτικούς που υπόκεινται σε διαδικα-
σία ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής ισχύουν 
τα παρακάτω:

α. Με τη γνωστοποίηση στην υπηρεσία της έναρξης 
διαδικασίας ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, 
η ενδιαφερόμενη:

1) απαλλάσσεται για είκοσι (20) ημέρες από υπηρεσίες 
και ασκήσεις από την έναρξη της φαρμακευτικής αγωγής 
μέχρι την ωοληψία,

2) δικαιούται κατά την ημέρα της ωοληψίας ειδική 
άδεια απουσίας μίας (1) ημέρας,

3) δικαιούται ειδική άδεια δεκαπέντε (15) ημερών από 
την εμβρυομεταφορά.

β. Στο άρρεν στρατιωτικό προσωπικό χορηγείται μία 
(1) ημέρα ειδική άδεια απουσίας κατά την ημέρα της 
ωοληψίας, καθώς και μία (1) ημέρα κατά την ημέρα εμ-
βρυομεταφοράς της συζύγου του.

8. Είναι δυνατή η υποβολή αναφοράς από στρατιωτικό, 
ο οποίος έχει υπαχθεί στις παρ. 1 έως 5, στη Μονάδα 
ή Υπηρεσία του, για συμμετοχή του σε συγκεκριμένη 
άσκηση, η οποία υποβάλλεται, μετά από σχετική εισή-
γηση από το Διοικητή, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των 
καθηκόντων ή της άσκησης και το λόγο της εξαίρεσης 
του ενδιαφερομένου από ασκήσεις και υπηρεσίες, στο 
οικείο Γενικό Επιτελείο, το οποίο αποφασίζει σχετικά.».

Άρθρο 3
Τροποποίηση του άρθρου 3 της
Φ.400/32/82424/Σ.343/27-5-2011 
απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας

Το άρθρο 3 της Φ.400/32/82424/Σ.343/27-5-2011 από-
φασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Άρθρο 3
Προσφυγές

1. Κατά της απόρριψης του αιτήματος υπαγωγής σε 
μία από τις κατηγορίες του άρθρου 2, ο στρατιωτικός 
δικαιούται να ασκήσει, εντός δεκαπέντε (15) ημερών 
από την κοινοποίηση της πράξης σε αυτόν, ενδικοφανή 
προσφυγή για την εξέταση του αιτήματος σε πρώτο και 
τελευταίο βαθμό από τη Διακλαδική Επιτροπή Κοινωνι-
κών Προβλημάτων.

2. Η Επιτροπή της παρ. 1 αποτελείται από:
α. το Διευθυντή του Κλάδου Προσωπικού του ΓΕΕΘΑ, 

ως Πρόεδρο,
β. το Διευθυντή της Διεύθυνσης Προσωπικού του 

ΓΕΕΘΑ,
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γ. το Διευθυντή της Διεύθυνσης Προσωπικού του ΓΕΣ,
δ. το Διευθυντή της Διεύθυνσης Προσωπικού του ΓΕΝ,
ε. το Διευθυντή της Διεύθυνσης Μέριμνας Προσωπι-

κού του ΓΕΑ,
στ. το Διευθυντή της Διεύθυνσης Υγειονομικού του 

ΓΕΕΘΑ, ως μέλη και
ζ. τον αρμόδιο Τμηματάρχη της Διεύθυνσης Προσω-

πικού του οικείου Γενικού Επιτελείου ή της Διεύθυνσης 
του οικείου Κοινού Σώματος, ως μέλος και εισηγητή με 
δικαίωμα ψήφου, όταν συζητούνται θέματα αρμοδιότη-
τάς του, αντίστοιχα.

2. Η Επιτροπή μπορεί να καλεί τον ενδιαφερόμενο 
σε προφορική ακρόαση. Οι διατάξεις του ν. 2690/1999 
(ΦΕΚ 45 Α΄) για τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων 
εφαρμόζονται αναλόγως.

3. Η Επιτροπή συγκροτείται τον Απρίλιο κάθε έτους με 
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.».

Άρθρο 4
Τροποποίηση των άρθρων 5 και 6 της
Φ. 400/32/82424/Σ.343/27-5-2011 
απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας

1. Η περίπτ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 5 της Φ. 400/
32/82424/Σ. 343/27-5-2011 απόφασης του Υπουργού 
Εθνικής Άμυνας αντικαθίσταται ως εξής:

«δ. Ο γονέας ανήλικου τέκνου που ασκεί κατ’ αποκλει-
στικότητα την επιμέλεια αυτού, είτε εν τοις πράγμασι είτε 
κατόπιν δικαστικής απόφασης.».

2. Η περίπτ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 της Φ. 400/
32/82424/Σ. 343/27-5-2011 απόφασης του Υπουργού 
Εθνικής Άμυνας αντικαθίσταται ως εξής:

«γ. Του γονέα ανήλικου τέκνου, που ασκεί κατ’ αποκλει-
στικότητα την επιμέλεια αυτού, είτε εν τοις πράγμασι είτε 
κατόπιν δικαστικής απόφασης.».

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 24 Μαΐου 2019

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ   

Ι

 Αριθμ. 2212.2-1/5274/39190/2019 (2)
Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή υποκα-

ταστήματος της εταιρείας «Sterling Shipping 

Services Limited» που εδρεύει στα νησιά 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 παρ. 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) «Ίδρυ-
ση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κα-
τάργηση 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 κα-
τάργηση υπηρεσιών’’ (ΦΕΚ 141 Α΄)» και τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 3 του π.δ. 98/2012 (ΦΕΚ 160/τ.Α΄/10-8-2012),

ια. του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/22-9-2015) «Ανα-
σύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυ-
τιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής…», 

ιβ. του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/τ.Α΄/05-11-2016) «Δι-
ορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών», 

ιγ. της 3122.18/03/13/11-12-2013 (ΦΕΚ  3263/τ.Β΄/
20-12-2013) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομι-
κών - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και των 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) αποφάσεων των Υπουργών Εθνικής Οικο-
νομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας.

2. Το αριθμ. 271365662959 0618 0036 παράβολο Γενι-
κής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

3. Την από 22-04-2019 αίτηση της εταιρείας «Sterling 
Shipping Services Limited», αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Εγκρίνουμε την εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου 

ή υποκαταστήματος της εταιρείας «Sterling Shipping 
Services Limited», 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 διακανονι-
σμό 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 αντιπρο-
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σώπευση επιχειρήσεων που έχουν σαν αντικείμενο εργα-
σιών τις ίδιες με τις παραπάνω δραστηριότητες.

2. Ειδικότερα επιτρέπεται από το γραφείο ή υποκατά-
στημα της εταιρείας να γίνονται στην Ελλάδα οι παρα-
κάτω εργασίες:

α. Η μεσιτεία για τη ναύλωση πλοίων που αναφέρονται 
στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε θέ-
ματος σχετικού με τις εργασίες αυτές.

β. Η μεσιτεία για αγοραπωλησίες πλοίων που αναφέ-
ρονται 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 θέ-
ματος σχετικού με τις εργασίες αυτές, εφόσον τηρούνται 
οι σχετικές με την φορολογία πλοίων διατάξεις.

δ. Ο διακανονισμός αβαριών σε πλοία που αναφέρο-
νται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε 
θέματος σχετικού με την εργασία αυτή.

ε. Η τήρηση λογιστικών βιβλίων, η διενέργεια εισπρά-
ξεων και πληρωμών για τις παραπάνω πράξεις και η τή-
ρηση λογαριασμών σε συνάλλαγμα στις τράπεζες της 
Ελλάδας ή του εξωτερικού.

3. Απαγορεύεται στο παραπάνω γραφείο της εταιρείας 
να αναπτύξει κάθε άλλη δραστηριότητα που δεν αναφέ-
ρεται στην απόφαση αυτή.

Άρθρο 2
1. Η εταιρεία «Sterling Shipping Services Limited» που 

εδρεύει στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ είναι υποχρεωμένη μέσα σε 
δύο μήνες από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής να 
καταθέσει στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης (Δι-
εύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) τραπεζική εγγυητική 
επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας του εσωτερικού ή 
εξωτερικού ποσού 10.000 δολαρίων ΗΠΑ.

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-
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 χρό-
νο τα παραπάνω Υπουργεία και την Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων σχετικά με τη Διεύθυνση του γραφεί-
ου ή υποκαταστήματός της στην Ελλάδα, το αντικείμενο 
των εργασιών του, τον αριθμό, τα στοιχεία ταυτότητος 
και την ακριβή διεύθυνση διαμονής του ξένου και ελ-
ληνικού 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 Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυνση Ποντοπόρου 
Ναυτιλίας) και Οικονομίας και Ανάπτυξης (Διεύθυνση 
Κεφαλαίων Εξωτερικού) και στην Ανεξάρτητη Αρχή Δη-
μοσίων Εσόδων (Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορο-
λογίας) των ακολούθων εγγράφων:

(α) Βεβαίωσης τράπεζας ή τραπεζών, που λειτουργούν 
στην Ελλάδα, από τις οποίες θα προκύπτει το συνάλ-
λαγμα 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 δο-
λαρίων 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 μετατρά-
πηκε 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 φύσε-
ως δαπανών λειτουργίας του γραφείου της στην Ελλάδα, 
το οποίο δεν δύναται να είναι κατώτερο του ισόποσου 
των 50.000 δολαρίων ΗΠΑ,

iii) τα ποσά εισαχθέντος συναλλάγματος ή ευρώ που 
χρησιμοποίησε η εταιρεία για την κάλυψη άλλων πλη-
ρωμών 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 Ελλά-
δα στα Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
(Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας) και Οικονομίας και 
Ανάπτυξης (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και στην 
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Διεύθυνση Εφαρ-
μογής Άμεσης Φορολογίας) μέσα σε δεκαπέντε ημέρες 
από την μεταβολή που έγινε.

δ. Εφόσον απασχολεί αλλοδαπό προσωπικό, να γνω-
στοποιεί στα κατά τόπο Γραφεία Αλλοδαπών και Μετα-
νάστευσης με κοινοποίηση και στα Υπουργεία Ναυτιλί-
ας και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυνση Ποντοπόρου 
Ναυτιλίας) και Οικονομίας και Ανάπτυξης (Διεύθυνση 
Κεφαλαίων Εξωτερικού) και στα κατά τόπο τμήματα Αλ-
λοδαπών του Υπουργείου Εσωτερικών κάθε μεταβολή 
σχετικά με την πρόσληψη, απόλυση, διεύθυνση κατοι-
κίας 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.
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στ. Απαγορεύεται οποιαδήποτε ανάμειξη ή προσφο-
ρά υπηρεσιών από μέρους του ξένου προσωπικού, που 
απασχολείται στο γραφείο ή υποκατάστημα της παρα-
πάνω εταιρείας, σε άλλες δραστηριότητες μέσα στην 
ελληνική επικράτεια.

Άρθρο 3
1. Η άδεια που χορηγείται με την απόφαση αυτή παύ-

ει 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 (Δι-
εύθυνση 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 υποκαταστήματός της που ιδρύεται με την 
απόφαση αυτή.

2. Η απόφαση αυτή μπορεί να ανακληθεί σε περίπτω-
ση 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 πέντε (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, 28 Μαΐου 2019

Ο Υπουργός

ΦΩΤΙΟΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 2212.2-1/3969/39182/2019 (3)
Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή υποκα-

ταστήματος της εταιρείας «GLOBAL MARINE 

SERVICE INC.» που εδρεύει στα 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 παρ. 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) «Ίδρυ-
ση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κα-
τάργηση 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 κα-
τάργηση υπηρεσιών’’ (ΦΕΚ 141 Α΄)» και τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 3 του π.δ. 98/2012 (ΦΕΚ 160/τ.Α΄/10-8-2012),

ια. του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/22-9-2015) «Ανα-
σύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυ-
τιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής…», 

ιβ. του π.δ. 86/2018 (ΦΕΚ 159/τ.Α΄/29-8-2018) «Ανασύ-
σταση του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και Προστασίας 
του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστα-
σίας του Πολίτη», 

ιγ. του π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160/τ.Α΄/29-8-2018) «Διο-
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών», 

ιδ. της 3122.18/03/13/11-12-2013 (ΦΕΚ  3263/τ.Β΄/
20-12-2013) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονο-
μικών - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Ναυτιλίας 
και Αιγαίου και των 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 Εθνι-
κής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας.

2. Το αριθμ. 6751683/12-4-2019 παράβολο Δ.Ο.Υ. 
ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ.

3. Την από 12-04-2019 αίτηση της εταιρείας «GLOBAL 
MARINE SERVICE INC.», αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Εγκρίνουμε την εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφεί-

ου ή υποκαταστήματος της εταιρείας «GLOBAL MARINE 
SERVICE INC.», 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 απο-
κλειστικά και μόνο με ναυλώσεις, διακανονισμό αβαριών, 
μεσιτεία ναυλώσεων ή αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων 
πλοίων με ελληνική ή ξένη σημαία πάνω από 500 κό-
ρους ολικής χωρητικότητας, με εξαίρεση τα επιβατηγά 
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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 υποκατά-
στημα της εταιρείας να γίνονται στην Ελλάδα οι παρα-
κάτω 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 αναφέ-
ρονται 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 θέ-
ματος σχετικού με τις εργασίες αυτές, εφόσον τηρούνται 
οι σχετικές με την φορολογία πλοίων διατάξεις.

δ. Ο διακανονισμός αβαριών σε πλοία που αναφέρο-
νται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε 
θέματος σχετικού με την εργασία αυτή.

ε. Η τήρηση λογιστικών βιβλίων, η διενέργεια εισπρά-
ξεων και πληρωμών για τις παραπάνω πράξεις και η τή-
ρηση λογαριασμών σε συνάλλαγμα στις τράπεζες της 
Ελλάδας 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 «GLOBAL MARINE SERVICE INC.», 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 εγγυητι-
κή επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας του εσωτερικού 
ή εξωτερικού ποσού 10.000 δολαρίων ΗΠΑ.

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-
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 χρό-
νο τα παραπάνω Υπουργεία και την Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων σχετικά με τη Διεύθυνση του γραφεί-
ου ή υποκαταστήματός της στην Ελλάδα, το αντικείμενο 
των εργασιών του, τον αριθμό, τα στοιχεία ταυτότητος 

και την ακριβή διεύθυνση διαμονής του ξένου και ελ-
ληνικού 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 Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυνση Ποντοπόρου 
Ναυτιλίας) και Οικονομίας και Ανάπτυξης (Διεύθυνση 
Κεφαλαίων Εξωτερικού) και στην Ανεξάρτητη Αρχή Δη-
μοσίων Εσόδων (Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορο-
λογίας) των ακολούθων εγγράφων:

(α) Βεβαίωσης τράπεζας ή τραπεζών, που λειτουργούν 
στην Ελλάδα, από τις οποίες θα προκύπτει το συνάλ-
λαγμα 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 δο-
λαρίων 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 μετατρά-
πηκε 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 φύσε-
ως δαπανών λειτουργίας του γραφείου της στην Ελλάδα, 
το οποίο δεν δύναται να είναι κατώτερο του ισόποσου 
των 50.000 δολαρίων ΗΠΑ,

iii) τα ποσά εισαχθέντος συναλλάγματος ή ευρώ που 
χρησιμοποίησε η εταιρεία για την κάλυψη άλλων πλη-
ρωμών 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 Ελλά-
δα στα Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
(Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας) και Οικονομίας και 
Ανάπτυξης (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και στην 
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Διεύθυνση Εφαρ-
μογής Άμεσης Φορολογίας) μέσα σε δεκαπέντε ημέρες 
από την μεταβολή που έγινε.

δ. Εφόσον απασχολεί αλλοδαπό προσωπικό, να γνω-
στοποιεί στα κατά τόπο Γραφεία Αλλοδαπών και Μετα-
νάστευσης με κοινοποίηση και στα Υπουργεία Ναυτιλί-
ας και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυνση Ποντοπόρου 
Ναυτιλίας) και Οικονομίας και Ανάπτυξης (Διεύθυνση 
Κεφαλαίων Εξωτερικού) και στα κατά τόπο τμήματα Αλ-
λοδαπών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη κάθε 
μεταβολή σχετικά με την πρόσληψη, απόλυση, διεύθυν-
ση 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 διαλύσεως της 
ή καταργήσεως του γραφείου ή υποκαταστήματος που 
θα εγκατασταθεί στην Ελλάδα.

στ. Απαγορεύεται οποιαδήποτε ανάμειξη ή προσφο-
ρά υπηρεσιών από μέρους του ξένου προσωπικού, που 
απασχολείται στο γραφείο ή υποκατάστημα της παρα-
πάνω εταιρείας, σε άλλες δραστηριότητες μέσα στην 
ελληνική επικράτεια.

Άρθρο 3
1. Η άδεια που χορηγείται με την απόφαση αυτή παύ-

ει 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 (Δι-
εύθυνση 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 υποκαταστήματός της που ιδρύεται με την 
απόφαση αυτή.

2. Η απόφαση αυτή μπορεί να ανακληθεί σε περίπτω-
ση 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 πέντε (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, 28 Μαΐου 2019

Ο Υπουργός
ΦΩΤΙΟΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ   
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*02023351806190008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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) 

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης 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 ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, 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 Τμή-
μα 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) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται 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 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης 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 ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες 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 Εθνι-
κό 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, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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