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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
24 Μαΐου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της αριθ. 181504/2016 υπουργικής
απόφασης «Κατάρτιση, περιεχόμενο και σύστημα
διαχείρισης του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών
(Ε.Μ.ΠΑ.) - Καθορισμός διαδικασίας εγγραφής των
παραγωγών, στο πλαίσιο της εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 17 του ν. 2939/2001 (Α΄ 179),
όπως ισχύουν» (Β΄ 2454), όπως αυτή τροποποιήθηκε
με την αριθ. 892/2017 υπουργική απόφαση (Β΄ 538).

2

Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή υποκαταστήματος της Εταιρείας «Hermes Chartering Inc.»
που εδρεύει στα νησιά Μάρσαλ.

3

Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή υποκαταστήματος της Εταιρείας «POLEMBROS BULKERS
INC.» που εδρεύει στη Λιβερία.

4

Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης σε υπαλλήλους της Δ.Ε.Υ.Α. Φαρσάλων .

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 175216

(1)

Τροποποίηση της αριθ. 181504/2016 υπουργικής απόφασης «Κατάρτιση, περιεχόμενο και
σύστημα διαχείρισης του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.) - Καθορισμός διαδικασίας εγγραφής των παραγωγών, στο πλαίσιο της εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών και άλλων
προϊόντων, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 17 του
ν. 2939/2001 (Α΄ 179), όπως ισχύουν» (Β΄ 2454),
όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθ. 892/2017
υπουργική απόφαση (Β΄538).
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2939/2001 «Συσκευασίες και
εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων

Αρ. Φύλλου 1892

προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων
(Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 179), όπως ισχύει
και ειδικότερα του άρθρου 4Β (παραγ. 11), που προστέθηκε με το άρθρο 4 του ν. 4496/2017 (Α΄ 170), καθώς και
του άρθρου 24 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 20 του
ν. 4496/2017 (Α΄ 170).
2. Τις διατάξεις του ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία
2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ. Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής» (Α΄ 24).
3. Τις διατάξεις του ν. 3882/2010 «Εθνική Υποδομή
Γεωχωρικών Πληροφοριών-Εναρμόνιση με την Οδηγία
2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007.…και άλλες σχετικές
διατάξεις» (Α’ 166).
4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσία για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το
πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) και στη συνέχεια
τροποποιήθηκε με το Κεφάλαιο Δεύτερο (παρ. Β) του
ν. 4320/2015 (Α΄ 29).
5. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(Α΄ 210), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 22/2018 (Α΄ 37).
6. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α΄160).
7. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των
Υπουργείων …. και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης
και Τουρισμού» (Α΄ 114).
8. Την με αριθ. Υ198/2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Β΄ 3722).
9. Την αριθ. 181504/2016 υπουργική απόφαση «Κατάρτιση, περιεχόμενο και σύστημα διαχείρισης του
Εθνικού Μητρώου Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.) – Καθορισμός διαδικασίας εγγραφής των παραγωγών στο πλαίσιο της εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών
και των άλλων προϊόντων σύμφωνα με τα άρθρα 7 και
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17 του ν. 2939/2001 (Α 179 )» (Β΄2454) όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 892/2017 υπουργική απόφαση
(Β΄538).
10. Την αριθ. 51515/26-11-2015 κοινή υπουργική απόφαση «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.)», όπως
τελευταία τροποποιήθηκε με την αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/
826/197/8-1-2018 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 7/
ΥΟΔΔ/2018).
11. Την αριθ. 112.5/28-3-2018 απόφαση Εισήγησης
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, κατά την 112η συνεδρίασή του στις
16-3-2018.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Η αριθ. 181504/2016 υπουργική απόφαση (Β΄ 2454),
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 892/2017 κοινή
υπουργική απόφαση (Β΄ 538), τροποποιείται ως ακολούθως:
1) Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2, η περίπτωση (β)
της αριθ. 181504/2016 υπουργικής απόφασης, όπως
αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1
της αριθ. 892/2017 κοινής υπουργικής απόφασης, αντικαθίσταται περαιτέρω ως εξής:
«β) τους παραγωγούς που ήδη, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, δραστηριοποιούνται στην
ελληνική επικράτεια.».
2) Στο άρθρο 13 της αριθ. 181504/2016 υπουργική
απόφαση, η παράγραφος 1.1 καταργείται.
3) Στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 της αριθ. 181504/
2016 υπουργική απόφαση, η περίπτωση (β) αντικαθίσταται ως εξής:
«β) εκδίδεται αυτόματα πιστοποιητικό εγγραφής του
παραγωγού στο Ε.Μ.ΠΑ., το οποίο μπορεί να καλύπτει
ένα ή περισσότερα είδη προϊόντων. Στο εν λόγω πιστοποιητικό αναγράφεται/ονται το/τα είδος/η του/των
προϊόντος/ντων καθώς και το/τα συμβεβλημένο/α με
τον παραγωγό σύστημα/συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης για το/τα συγκεκριμένο/α προϊόν/τα. Η έκδοση
του πιστοποιητικού αποδεικνύει την ολοκλήρωση της
εγγραφής του παραγωγού στο Ε.Μ.ΠΑ. Υπόδειγμα του
πιστοποιητικού εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ. περιλαμβάνεται
στο παράρτημα ΙΙΙ.».
Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Μαΐου 2018
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

Τεύχος Β’ 1892/24.05.2018

Αριθμ. 2212.2-1/5162/37856/2018
(2)
Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή υποκαταστήματος της Εταιρείας «Hermes Chartering
Inc.» 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).
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 με αριθ. 200759008958 0611 0023 παράβολο
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
3. Τις από 12 και 25 Απριλίου 2018 αιτήσεις της εταιρείας «Hermes Chartering Inc.», αποφασίζουμε:

Τεύχος Β’ 1892/24.05.2018
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Άρθρο 1
1. Εγκρίνουμε την εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή
υποκαταστήματος της εταιρείας «Hermes Chartering 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 αποκλειστικά και μόνο
με ναυλώσεις, μεσιτεία ναυλώσεων ή αγοραπωλησιών ή
ναυπηγήσεων πλοίων με Ελληνική ή ξένη σημαία πάνω από
500 κόρους ολικής χωρητικότητας, με εξαίρεση τα επιβατηγά ακτοπλοϊκά πλοία και τα εμπορικά πλοία που εκτελούν
εσωτερικούς πλόες, καθώς και με την αντιπροσώπευση
επιχειρήσεων που έχουν σαν αντικείμενο εργασιών τις ίδιες
με τις παραπάνω δραστηριότητες.
2. Ειδικότερα επιτρέπεται από το γραφείο ή υποκατάστημα της εταιρείας να γίνονται στην Ελλάδα οι παρακάτω εργασίες:
α. 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. 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 «Hermes Chartering 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 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
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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 ταυτότητας και
την ακριβή διεύθυνση διαμονής του ξένου και Ελληνικού
προσωπικού που απασχολείται σ' αυτό και το ποσό που
εισάγεται κάθε χρόνο σε συνάλλαγμα, το οποίο μετατρέπεται σε εθνικό νόμισμα, ή και σε ευρώ.
Το ποσό που εισάγεται κάθε χρόνο σε συνάλλαγμα, το
οποίο μετατρέπεται σε εθνικό νόμισμα, ή και σε ευρώ
πιστοποιείται με την προσκόμιση στα Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυνση Ποντοπόρου
Ναυτιλίας) και 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 διευθυντή 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 παράγρ. (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 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, 21 Μαΐου 2018
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Τεύχος Β’ 1892/24.05.2018

Αριθ. 2212.2-1/5167/37847/2018
(3)
Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή υποκαταστήματος της Εταιρείας «POLEMBROS BULKERS
INC.» που εδρεύει στη Λιβερία.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του α.ν. 378/1968 (ΦΕΚ 82 Α/17-4-1968).
β. Του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77/Α΄/22-41975) 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. 194211316958 0504 0097 παράβολο Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
3. Την από 14 Μαΐου 2018 αίτηση της εταιρείας
«POLEMBROS BULKERS INC.», αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Εγκρίνουμε την εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή υποκαταστήματος της εταιρείας «POLEMBROS
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BULKERS INC.» που εδρεύει στη ΛΙΒΕΡΙΑ 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 πράξεις που προβλέπονται στο
άρθρο αυτό, δηλαδή με τη διαχείριση, εκμετάλλευση,
ναύλωση, διακανονισμό αβαριών, μεσιτεία αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων ή ναυλώσεων 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 πλοιοκτητριών εταιρειών, ως
και επιχειρήσεων που έχουν σαν αντικείμενο εργασιών
τις ίδιες με τις προαναφερόμενες δραστηριότητες.
2. Ειδικότερα επιτρέπεται από το γραφείο ή υποκατάστημα της εταιρείας να γίνονται στην Ελλάδα οι παρακάτω εργασίες:
α. Η επιμέλεια θεμάτων που αφορούν αποκλειστικά και
μόνο τα πλοία τα οποία ανήκουν σ' αυτή ή τα πλοία που
διαχειρίζεται ή εκμεταλλεύεται ή τα πλοία των επιχειρήσεων που αντιπροσωπεύει και έχουν σχέση με:
(1) Την εξεύρεση πληρωμάτων από την Ελλάδα ή το
εξωτερικό για την επάνδρωση των πιο πάνω πλοίων, την
υπογραφή συμβάσεων ναυτικής εργασίας με τα πληρώματα των πλοίων αυτών, καθώς και τις διατυπώσεις για
την αποστολή και μετάβαση των πληρωμάτων σ' αυτά
τα πλοία. Για την εξεύρεση και επάνδρωση των πιο πάνω
πλοίων με Ελληνικά πληρώματα, πρέπει να τηρούνται οι
διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας που ισχύουν κάθε
φορά.
(2) Την εκκαθάριση και εξόφληση στην Ελλάδα ή στο
Εξωτερικό κάθε οφειλόμενης παροχής, για τα πληρώματα των πιο πάνω πλοίων καθώς και μισθών, αποζημιώσεων κάθε είδους, που οφείλονται σ' αυτούς ή τις
οικογένειές τους, νοσηλίων, αντιτίμων τροφοδοσίας εξόδων μεταβάσεως για ναυτολόγηση ή επαναπατρισμό και
εμβασμάτων στις οικογένειες των ναυτικών.
(3) Την ασθένεια ή εργατικό ατύχημα οποιουδήποτε μέλους πληρώματος των παραπάνω πλοίων όπως
π.χ. καταβολή μισθών ασθένειας, αποζημιώσεων για
ατυχήματα ή για ψυχική οδύνη, εξόφληση νοσηλίων,
αμοιβών γιατρών και λοιπών εξόδων νοσοκομειακής
και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
(4) Την φορολογία των παραπάνω πλοίων μαζί με την
εξόφληση των σχετικών φόρων και τελών και την αμφισβήτηση με κάθε νόμιμο μέσο της νομιμότητας των
τυχόν φόρων, τελών, προστίμων κ.λπ. που τους έχουν
επιβληθεί.
(5) Την συντήρηση, τις επισκευές, τις μετασκευές, τον
εφοδιασμό, την κλάση των παραπάνω πλοίων, είτε οι
σχετικές συμβάσεις και εργασίες συνάπτονται και εκτελούνται στην Ελλάδα είτε στο Εξωτερικό.
(6) Τον διορισμό και την ανάκληση πρακτόρων σε
οποιοδήποτε λιμάνι του κόσμου, την αποστολή εμβασμάτων εξόδων και αμοιβών των παραπάνω διοριζομένων πρακτόρων και τον έλεγχο των σχετικών λογαριασμών τους που αποστέλλονται.
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(7) Τις απαιτήσεις και υποχρεώσεις των παραπάνω
πλοίων από οποιαδήποτε συμβατική ή εξωσυμβατική αιτία όπως π.χ. αβαρίες συγκρούσεις, επιθαλάσσιες αρωγές
κ.λπ. και την ενέργεια κάθε άλλης πράξης στην Ελλάδα ή
στο Εξωτερικό σχετικής με την διαχείριση και εκμετάλλευση πλοίων. Εξαιρούνται απαιτήσεις και υποχρεώσεις
που αφορούν μεταφορές μεταξύ Ελληνικών λιμανιών.
(8) Τη σύναψη συμβάσεων για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τα παραπάνω πλοία, καθώς
επίσης και συμβάσεων που αφορούν την προμήθεια
ανταλλακτικών και εφοδίων καταστρώματος μηχανοστασίου και θαλαμηπόλου.
β. Η επιμέλεια θεμάτων σχετικά με το NAT και γενικά
την κοινωνική ασφάλιση του προσωπικού των πλοίων,
που διαχειρίζεται ή εκμεταλλεύεται ή των επιχειρήσεων
που αντιπροσωπεύει και την εξόφληση των σχετικών
οφειλών.
γ. Η τήρηση λογιστικών βιβλίων των επιχειρήσεων που
αντιπροσωπεύει και διαχειρίζεται το Γραφείο ή Υποκατάστημα, ο έλεγχος των λογαριασμών τους, η διενέργεια
εισπράξεων και πληρωμών για λογαριασμό τούτων καθώς και η τήρηση λογαριασμών στις Τράπεζες της Ελλάδος ή του Εξωτερικού στο όνομά τους σε συνάλλαγμα
του Εξωτερικού. Επίσης η σύγκληση στην Ελλάδα των
Διοικητικών Συμβουλίων και Γενικών Συνελεύσεων των
ξένων αυτών ναυτιλιακών εταιρειών και η σύνταξη των
Ισολογισμών και λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης.
δ. Η σύναψη συμβάσεων ναύλωσης, εκμίσθωσης και
γενικά κάθε είδους συμβάσεως που αναφέρονται στην
εκμετάλλευση πλοίων όπως στο άρθρο 1 της παρούσης,
η επιμέλεια κάθε θέματος σχετικού με τις συμβάσεις αυτές όπως π.χ η εκκαθάριση και είσπραξη ναύλων, μισθωμάτων, σταλιών και επισταλιών, αποζημιώσεων και η καταβολή αποζημιώσεων σχετικά με τις συμβάσεις αυτές.
ε. Η επιμέλεια θεμάτων σχετικά με την ασφάλιση
των πλοίων που διαχειρίζονται ή εκμεταλλεύονται σε
ασφαλιστές ή ασφαλιστικές εταιρείες, η πληρωμή των
σχετικών ασφαλίστρων στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό
καθώς επίσης και η εγγραφή και διατήρηση των πλοίων
σε συνεταιρισμούς ασφαλίσεων αστικής ευθύνης του
πλοιοκτήτη (CLUBS).
στ. Η διαπραγμάτευση και σύναψη με προμήθεια συμβάσεων ναυπηγήσεων μετασκευών ή επισκευών με Ναυπηγεία ή αγοραπωλησιών, πλοίων για λογαριασμό ξένων
Ναυτιλιακών εταιρειών εφόσον τηρούνται οι σχετικές με
την φορολογία των πλοίων διατάξεις, καθώς και η διαμεσολάβηση για τη σύναψη συμβάσεων χρηματοδότησης
των παραπάνω ναυπηγήσεων ή αγοραπωλησιών.
ζ. Η μεσιτεία για τη ναύλωση πλοίων που αναφέρονται
στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε θέματος σχετικά με την εργασία αυτή.
3. Απαγορεύεται στο Γραφείο ή Υποκατάστημα που θα
εγκατασταθεί να πρακτορεύει πλοία σε Ελληνικά λιμάνια
καθώς και να αναπτύξει κάθε άλλη δραστηριότητα που
δεν αναφέρεται στην απόφαση αυτή.
Άρθρο 2
1. Η εταιρεία «POLEMBROS BULKERS INC.» που εδρεύει
στη ΛΙΒΕΡΙΑ είναι υποχρεωμένη μέσα σε δύο μήνες από
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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 ταυτότητας και
την ακριβή διεύθυνση διαμονής του ξένου και Ελληνικού
προσωπικού που απασχολείται σ' αυτό και το ποσό που
εισάγεται κάθε χρόνο σε συνάλλαγμα, το οποίο μετατρέπεται σε εθνικό νόμισμα, ή και σε ευρώ.
Το ποσό που εισάγεται κάθε χρόνο σε συνάλλαγμα, το
οποίο μετατρέπεται σε εθνικό νόμισμα, ή και σε ευρώ
πιστοποιείται με την προσκόμιση στα Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυνση Ποντοπόρου
Ναυτιλίας) και 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
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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 διευθυντή 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.
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 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
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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, 21 Μαΐου 2018
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 12/2018
(4)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης σε υπαλλήλους της Δ.Ε.Υ.Α. Φαρσάλων.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
(Συνεδρίαση: 28.03.2018, θέμα 3)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 1069/1980, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις της παρ. 1δ΄ του άρθρου 58 του
ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.
4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ,) της
ΔΕΥΑΦ (ΦΕΚ Β' 1581/3-6-2016) και συγκεκριμένα τα:
• Άρθρο 19 «Γραφείο Λειτουργίας και Συντήρησης Δικτύου Ύδρευσης»
• Άρθρο 24ο «Γραφείο Λειτουργίας και Συντήρησης
Κ.Α.Α.»
• Άρθρο 27 «Γραφείο Λειτουργίας και Συντήρησης
Εγκαταστάσεων Η/Μ»
όπου αναφέρεται ότι οι υπάλληλοι των παραπάνω
συνεργείων και γραφείων απασχολούνται επί 24ωρου
βάσης, αποφασίζει ομόφωνα:
εγκρίνει την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας απογευματινής-νυχτερινής καθώς και Κυριακών και εξαιρέσι-
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μων ημερών πέραν της υποχρεωτικής όλου του προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. που υπηρετεί στην τεχνική υπηρεσία,
αορίστου ή ορισμένου χρόνου, τακτικού ή έκτακτου και
υπηρετεί στα δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης, στα αντλιοστάσια και στις εγκαταστάσεις βιολογικών καθαρισμών
και στο αποφρακτικό μηχάνημα ως εξής:
1. Έως δέκα (10) υπάλληλοι για υπερωριακή απογευματινή εργασία μέχρι εξήντα (60) ώρες ανά εργαζόμενο για
κάθε εξάμηνο του έτους, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα
αυξομείωσης μεταξύ των δύο (2) εξαμήνων μέσα στο έτος.
2. Έως δέκα (10) υπάλληλοι μέχρι δεκαπέντε (15) ώρες
ανά υπάλληλο για υπερωριακή εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες για κάθε εξάμηνο του έτους, χωρίς να υπάρχει η
δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο (2) εξαμήνων
μέσα στο έτος.
3. Έως δέκα (10) υπάλληλοι μέχρι δεκαπέντε (15)
ώρες ανά υπάλληλο για υπερωριακή εργασία κατά τις
Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες για κάθε εξάμηνο
του έτους, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης
μεταξύ των δύο (2) εξαμήνων μέσα στο έτος.
Η παραπάνω υπερωριακή απασχόληση των εργαζομένων της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. πέρα από το κανονικό ωράριο πενθήμερης εργασίας δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο
εφόσον το επιβάλλουν οι ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Φ.
Θα επιτρέπεται η εναλλάξ απασχόληση των εργαζομένων με την προϋπόθεση ότι σε καμιά περίπτωση δεν
θα γίνει η υπέρβαση του ανώτατου αριθμού ωρών ανά
εργαζόμενο.
Η δαπάνη που θα προκληθεί θα καλυφθεί από πιστώσεις στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 και
συγκεκριμένα των κωδικών 60-00-02 «υπερωριακή απασχόληση τακτικού προσωπικού» ποσού 5.000€, 60-01-02
«υπερωριακή απασχόληση προσωπικού ορισμένου χρόνου» ποσού 9.000 €, 60-03-00 «εργοδοτικές εισφορές
τακτικού προσωπικού» ποσού 1.400 € και 60-04-00 εργοδοτικές εισφορές ορισμένου χρόνου» ποσού 2.500 €.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής 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)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

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

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

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

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