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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.  2212.2−1/4938/01/9868/2016 (1)
Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή υποκαταστή−

ματος της εταιρείας CUMA SHIPMANAGEMENT LTD. 
που εδρεύει στα Νησιά ΜΑΡΣΑΛ.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του A.N. 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 Π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/21−6−2012) «Ίδρυση και 
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 5 όπως αντικα−
ταστάθηκε 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), 

ι. του Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22−9−2015) «Ανασύσταση 
των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδο−
μών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής...», 

ια. του Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α΄/23−9−2015) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών»,

ιβ. της αριθ. 3122.18/03/13/11−12−2013 (ΦΕΚ 3263/Β/
20−12−2013) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονο−
μικών − Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας − Ναυ−
τιλίας 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. 07410392595602190040 παράβολο Γενικής 
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

3. Η από 21 Ιανουαρίου 2016 αίτηση της εταιρείας 
CUMA SHIPMANAGEMENT LTD., αποφασίζουμε:

΄Αρθρο 1

1. Εγκρίνουμε την εγκατάσταση στην Ελλάδα γρα−
φείου ή υποκαταστήματος της εταιρείας CUMA 
SHIPMANAGEMENT LTD., που εδρεύει στα Νησιά ΜΑΡ−
ΣΑΛ 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 κατα−
στατικό 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 αντιπρο−
σώπευση πλοιοκτητριών εταιρειών, ως και επιχειρήσεων 
που έχουν σαν αντικείμενο εργασιών τις ίδιες με τις 
προαναφερόμενες δραστηριότητες.
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2. Ειδικότερα επιτρέπεται από το γραφείο ή υποκα−
τάστημα 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 πλη−
ρώματα 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 πληρώ−
ματα των πιο πάνω πλοίων καθώς και μισθών, αποζη−
μιώσεων 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 ατυχή−
ματα ή για ψυχική οδύνη, εξόφληση νοσηλίων, αμοιβών 
γιατρών και λοιπών εξόδων νοσοκομειακής και ιατρο−
φαρμακευτικής 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 εκτε−
λούνται στην Ελλάδα είτε στο Εξωτερικό.

(6) Τον διορισμό και την ανάκληση πρακτόρων σε 
οποιοδήποτε λιμάνι του κόσμου, την αποστολή εμβα−
σμάτων εξόδων και αμοιβών των παραπάνω διοριζομέ−
νων πρακτόρων και τον έλεγχο των σχετικών λογαρια−
σμών τους που αποστέλλονται.

(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 Ελληνι−
κών λιμανιών.

(8) Τη σύναψη συμβάσεων για την προμήθεια καυσίμων 
και λιπαντικών για τα παραπάνω πλοία, καθώς επίσης 
και συμβάσεων που αφορούν την προμήθεια ανταλλα−
κτικών 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 Τρά−
πεζες της Ελλάδος ή του Εξωτερικού στο όνομα 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 απο−
τελεσμάτων 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 συμβά−
σεις 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 συμ−
βάσεων ναυπηγήσεων μετασκευών ή επισκευών με Ναυ−
πηγεία 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 χρηματοδό−
τησης 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 λιμά−
νια καθώς και να αναπτύξει κάθε άλλη δραστηριότητα 
που δεν αναφέρεται στην απόφαση αυτή.

΄Αρθρο 2

1. Η εταιρεία CUMA SHIPMANAGEMENT LTD., που 
εδρεύει στα Νησιά ΜΑΡΣΑΛ, είναι υποχρεωμένη μέσα 
σε δύο μήνες από την δημοσίευση της απόφασης αυτής 
να καταθέσει στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) Τραπεζι−
κή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας του 
εσωτερικού ή εξωτερικού ποσού δολαρίων Η ΠΑ 10.000.

Η εγγυητική αυτή επιστολή θα καταπίπτει υπέρ του 
Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με την διαδικασία του 
άρθρου 4 του A.N. 378/1968 σε περίπτωση παράβασης 
των διατάξεων του A.N. 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 (Διεύ−
θυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας), Οικονομίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισμού (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και 
Οικονομικών (Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολο−
γίας).
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β. Να ενημερώνει μέσα στον μήνα Ιανουάριο κάθε 
χρόνο τα παραπάνω Υπουργεία σχετικά με τη Δ/νση 
του Γραφείου ή Υποκαταστήματος της στην Ελλάδα, 
το αντικείμενο των εργασιών του, τον αριθμό, τα στοι−
χεία ταυτότητος και την ακριβή διεύθυνση διαμονής 
του ξένου και Ελληνικού προσωπικού που απασχολείται 
σ’ αυτό και το ποσό που εισάγεται κάθε χρόνο σε συ−
νάλλαγμα, 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 Ποντο−
πόρου Ναυτιλίας), Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
(Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και Οικονομικών 
(Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας) των ακο−
λούθων 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 αυ−
τών δεν δύναται να είναι κατώτερο του ισόποσου των 
50.000 δολ. ΗΠΑ.

(β) Υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 με την οποία 
ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας θα βεβαιώνει:

i) το συνολικό συνάλλαγμα που εισήχθη και 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 φύσεως δαπανών λειτουργίας του γραφείου 
της στην Ελλάδα, το οποίο δεν δύναται να

είναι κατώτερο του ισόποσου των 50.000 δολ. ΗΠΑ. 
iii) τα ποσά εισαχθέντος συναλλάγματος ή ευρώ που 

χρησιμοποίησε η εταιρεία για την κάλυψη άλλων 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 Ελλάδα στα Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής (Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας), Οικονο−
μίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Διεύθυνση Κεφαλαίων 
Εξωτερικού) και Οικονομικών (Διεύθυνση Εφαρμογής 
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 του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης με κοινοποίηση και στα Υπουργεία 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυνση Ποντο−
πόρου Ναυτιλίας), Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
(Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και στα κατά τόπο 
τμήματα Αλλοδαπών του Υπουργείου Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης κάθε μεταβολή σχετικά 
με την πρόσληψη, απόλυση, διεύθυνση κατοικίας του 

προσωπικού αυτού εντός 10ημέρου από της συντελέ−
σεώς 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 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.

΄Αρθρο 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 επι−
στολή που αναφέρεται στην παραγρ. (1) του άρθρου 2 
της απόφασης αυτής.

β. Η παραπάνω εταιρεία δεν γνωστοποιήσει στα 
Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύ−
θυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας), Οικονομίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισμού (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και 
Οικονομικών (Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογί−
ας) μέσα στην παραπάνω τρίμηνη προθεσμία την εγκα−
τάσταση στην Ελλάδα του Γραφείου ή Υποκαταστήμα−
τος 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.

΄Αρθρο 4

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και για 5 έτη, μετά την 
παρέλευση των οποίων εφαρμογή έχουν οι διατάξεις 
του εδαφ. 2, της παρ. 1, του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1, του άρθρου 31 
του Ν. 4150/2013.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 5 Φεβρουαρίου 2016

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ

F
    Αριθμ. 2212.2−1/4937/01/9979/2016 (2)
Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή υποκαταστή−

ματος της εταιρείας THEOMAR   SHIPMANAGEMENT 
CORP., που εδρεύει στα Νησιά ΜΑΡΣΑΛ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του A.N. 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),
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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 Π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/21−6−2012) «Ίδρυση και 
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 5 όπως αντικα−
ταστάθηκε 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),

ι. του Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22−9−2015) «Ανασύσταση 
των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδο−
μών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας

και Νησιωτικής Πολιτικής...»,
ια. του Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α΄/23−9−2015) «Διορισμός 

Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών», 

ιβ. της αριθ. 3122.18/03/13/11−12−2013 (ΦΕΚ 3263/Β/
20−12−2013) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονο−
μικών − Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας − Ναυ−
τιλίας 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. 07410366195602190044/παράβολο Γενικής 
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

3. Η από 21 Ιανουαρίου 2016 αίτηση της εταιρείας 
THEOMAR SHIPMANAGEMENT CORP., αποφασίζουμε:

΄Αρθρο 1

1. Εγκρίνουμε την εγκατάσταση στην Ελλάδα γρα−
φείου ή υποκαταστήματος της εταιρείας THEOMAR 
SHIPMANAGEMENT CORP., που εδρεύει στα Νησιά ΜΑΡ−
ΣΑΛ 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 κατα−
στατικό 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 αντιπρο−
σώπευση πλοιοκτητριών εταιρειών, ως και επιχειρήσεων 
που έχουν σαν αντικείμενο εργασιών τις ίδιες με τις 
προαναφερόμενες δραστηριότητες.

2. Ειδικότερα επιτρέπεται από το γραφείο ή υποκα−
τάστημα 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 πλη−
ρώματα 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 πληρώ−
ματα των πιο πάνω πλοίων καθώς και μισθών, αποζη−
μιώσεων κάθε είδους, που οφείλονται σ’ αυτούς ή τις 
οικογένειες 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 ατυχή−
ματα ή για ψυχική οδύνη, εξόφληση νοσηλίων, αμοιβών 
γιατρών και λοιπών εξόδων νοσοκομειακής και ιατρο−
φαρμακευτικής 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 εκτε−
λούνται στην Ελλάδα είτε στο Εξωτερικό.

(6) Τον διορισμό και την ανάκληση πρακτόρων σε 
οποιοδήποτε λιμάνι του κόσμου, την αποστολή εμβα−
σμάτων εξόδων και αμοιβών των παραπάνω διοριζομέ−
νων πρακτόρων και τον έλεγχο των σχετικών λογαρια−
σμών τους που αποστέλλονται.

(7) Τις απαιτήσεις και υποχρεώσεις των παραπάνω 
πλοίων από οποιαδήποτε συμβατική ή εξωσυμβατική 
αιτία όπως π.χ αβαρίες συγκρούσεις, επιθαλάσσιες αρω−
γές 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 Ελληνι−
κών λιμανιών.

(8) Τη σύναψη συμβάσεων για την προμήθεια καυσίμων 
και λιπαντικών για τα παραπάνω πλοία, καθώς επίσης 
και συμβάσεων που αφορούν την προμήθεια ανταλλα−
κτικών 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 Τρά−
πεζες της Ελλάδος ή του Εξωτερικού στο όνομα 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 απο−
τελεσμάτων χρήσης.
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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 συμβά−
σεις 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 συμ−
βάσεων ναυπηγήσεων μετασκευών ή επισκευών με Ναυ−
πηγεία 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 χρηματοδό−
τησης 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 λιμά−
νια καθώς και να αναπτύξει κάθε άλλη δραστηριότητα 
που δεν αναφέρεται στην απόφαση αυτή.

΄Αρθρο 2

1. Η εταιρεία THEOMAR SHIPMANAGEMENT CORP., που 
εδρεύει στα Νησιά ΜΑΡΣΑΛ, είναι υποχρεωμένη μέσα 
σε δύο μήνες από την δημοσίευση της απόφασης αυτής 
να καταθέσει στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) Τραπεζι−
κή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας του 
εσωτερικού ή εξωτερικού ποσού δολαρίων Η ΠΑ 10.000.

Η εγγυητική αυτή επιστολή θα καταπίπτει υπέρ του 
Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με την διαδικασία του 
άρθρου 4 του A.N. 378/1968 σε περίπτωση παράβασης 
των διατάξεων του A.N. 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 (Διεύ−
θυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας), Οικονομίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισμού (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και 
Οικονομικών (Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολο−
γίας).

β. Να ενημερώνει μέσα στον μήνα Ιανουάριο κάθε 
χρόνο τα παραπάνω Υπουργεία σχετικά με τη Δ/νση 
του Γραφείου ή Υποκαταστήματος της στην Ελλάδα, 
το αντικείμενο των εργασιών του, τον αριθμό, τα στοι−
χεία ταυτότητος και την ακριβή διεύθυνση διαμονής 
του ξένου και Ελληνικού προσωπικού που απασχολείται 
σ’ αυτό και το ποσό που εισάγεται κάθε χρόνο σε συ−
νάλλαγμα, 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 Ποντο−
πόρου Ναυτιλίας), Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
(Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και Οικονομικών 
(Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας) των ακο−
λούθων 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 αυ−
τών δεν δύναται να είναι κατώτερο του ισόποσου των 
50.000 δολ. ΗΠΑ.

(β) Υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 με την οποία 
ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας θα βεβαιώνει:

i) το συνολικό συνάλλαγμα που εισήχθη και 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 φύ−
σεως δαπανών λειτουργίας του γραφείου της στην 
Ελλάδα, το οποίο δεν δύναται να είναι κατώτερο του 
ισόποσου των 50.000 δολ. ΗΠΑ. 

iii) τα ποσά εισαχθέντος συναλλάγματος ή ευρώ που 
χρησιμοποίησε η εταιρεία για την κάλυψη άλλων 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 Ελλάδα στα Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής (Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας), Οικονο−
μίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Διεύθυνση Κεφαλαίων 
Εξωτερικού) και Οικονομικών (Διεύθυνση Εφαρμογής 
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 του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης με κοινοποίηση και στα Υπουργεία 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυνση Ποντο−
πόρου Ναυτιλίας), Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
(Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και στα κατά τόπο 
τμήματα Αλλοδαπών του Υπουργείου Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης κάθε μεταβολή σχετικά 
με την πρόσληψη, απόλυση, διεύθυνση κατοικίας του 
προσωπικού αυτού εντός 10ημέρου από της συντελέ−
σεώς 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 προσφο−
ρά υπηρεσιών από μέρους του ξένου προσωπικού, που 
απασχολείται στο Γραφείο ή Υποκατάστημα της παρα−
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πάνω εταιρείας, σε άλλες δραστηριότητες μέσα στην 
Ελληνική Επικράτεια.

΄Αρθρο 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 επι−
στολή που αναφέρεται στην παραγρ. (1) του άρθρου 2 
της απόφασης αυτής.

β. Η παραπάνω εταιρεία δεν γνωστοποιήσει στα 
Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύ−
θυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας), Οικονομίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισμού (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και 
Οικονομικών (Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογί−
ας) μέσα στην παραπάνω τρίμηνη προθεσμία την εγκα−
τάσταση στην Ελλάδα του Γραφείου ή Υποκαταστήμα−
τος 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.

΄Αρθρο 4

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και για 5 έτη, μετά την παρέ−
λευση των οποίων εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του εδαφ. 
2, της παρ. 1, του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 όπως αντικα−
ταστάθηκε με την παρ. 1, του άρθρου 31 του Ν. 4150/2013.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 5 Φεβρουαρίου 2016

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ

F
Αριθμ.     125 /2016 (3)

Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για το 2016 
του Δήμου Μαρωνείας Σαπών.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ − ΣΑΠΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2) Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 48, καθώς 

και του άρθρου 49 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδι−
κα κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» 
(ΦΕΚ Α΄/143/2007).

3) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 «Δια−
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων,μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής 
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρω−
τικών μεταρρυθμίσεων (ΦΕΚ Α΄/176/16−12−2015).

4) Την αριθ. πρωτ. 2/1015/ΔΕΠ/5−1−2016 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: Παροχή οδηγιών για  
την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄του 
Ν. 4354/2015 (176/Α΄).

5) Τις έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουργού−
νται για το έτος 2016 οι οποίες; επιβάλλουν την απα−
σχόληση προσωπικού του Γραφείου Δημάρχου (Ειδικού 
Συμβούλου και Ειδικού Συνεργάτη) πέραν του κανονικού 
ωραρίου εργασίας και αφορά στην συμμετοχή τους 
στις συνεδριάσεις του δημοτικού Συμβουλίου και των 

συλλογικών οργάνων του Δήμου μας,στη διοργάνωση 
πολιτιστικών και ενημερωτικών εκδηλώσεων,όπως το 
Φεστβάλ Μαρωνείας−Σαπών,συνεδρίων που διοργανώ−
νονται στην χωρική αρμοδιότητα του Δήμου,η υλοποίη−
ση ευρωπαϊκών προγραμμάτων καθώς και η διοργάνωση 
και φιλοξενία δημοσιογραφικών αποστολών ή ομάδων 
επισκεπτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

6) Η δαπάνη που θα προκύψει για αποζημίωση υπε−
ρωριακής εργασίας, θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό 
χρήσης 2016 και αναλύεται ως ακολούθως:

Στον κωδικό αριθμό εξόδων Κ.Α 10−6012 του προϋ−
πολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016 έχει 
εγγραφεί πίστωση 7.000 Ευρώ για υπερωρίες.

Στον κωδικό αριθμό εξόδων Κ.Α 10−6022 του προϋ−
πολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016 έχει 
εγγραφεί πίστωση 5.000 Ευρώ για υπερωρίες.

Στον κωδικό αριθμό εξόδων Κ.Α 20−6012 του προϋ−
πολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016 έχει 
εγγραφεί πίστωση 10.000 Ευρώ για υπερωρίες.

Στον κωδικό αριθμό εξόδων Κ.Α 25−6012 του προϋ−
πολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016 έχει 
εγγραφεί πίστωση 10.000 Ευρώ για υπερωρίες.

Στον κωδικό αριθμό εξόδων Κ.Α 20−6022 του προϋπο−
λογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016 έχει εγγρα−
φεί πίστωση 2.500 Ευρώ για υπερωρίες, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε για το έτος 2016 για το προσωπικό, με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
του Δήμου Μαρωνείας−Σαπών:

Την εργασία με αμοιβή απογευματινής υπερωριακής 
απασχόλησης μέχρι την 22η ώρα:

1) Για εξυπηρέτηση εργασιών του Γραφείου Δημάρχου 
για μέγιστο αριθμό απασχολουμένων υπαλλήλων δύο (2)

ως εξής:
α. Αντωνίου Αθανάσιος Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου
β. Τσιλιγγίρη Κωνσταντινιά Ειδικός Συνεργάτης Δη−

μάρχου.
Οι κατά τα ως άνω ώρες απογευματινής υπερωριακής 

εργασίας μέχρι την 22η ώρα δεν μπορεί να υπερβαίνουν 
τις είκοσι (20) ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως κατά περί−
πτωση, με την προβλεπόμενη από τον Νόμο αποζημίωση. 
Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού, ως 
ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες 
της υπηρεσίας και μετά από βεβαίωση του Δημάρχου.

Η κάλυψη της δαπάνης της υπερωριακής απασχό−
λησης βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογισμό του 
Δήμου. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Σάπες, 3 Φεβρουαρίου 2016

  Ο Δήμαρχος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ

    F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(4)

      Στην 67/1.4.2015 απόφαση της Αντιπροέδρου της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ/664/21.4.2015 (τεύχος Β), στη 
σελίδα 7455, Παράρτημα Α, υποσημείωση 45 διορθώνεται 
το εσφαλμένο «Όπου στο παρόν προβλέπεται υπεύθυνη 
δήλωση αυτή πρέπει να φέρει ημερομηνία υπογραφής 
εντός του τελευταίου μηνός πριν τη δημοπράτηση ενώ 
δεν απαιτείται να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπο−
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γραφής.» με την προσθήκη της λέξης "τεύχος" μετά από 
τη λέξη "παρόν" και στη σελίδα 7481, Παράρτημα Β και 
στην υποσημείωση 47, διορθώνεται ομοίως το εσφαλμένο 
«Όπου προβλέπεται στο παρόν υποβολή Υπεύθυνης Δή−
λωσης, η δήλωση αυτή πρέπει να φέρει ημερομηνία υπο−
γραφής εντός του τελευταίου μηνός πριν τη δημοπράτηση 

ενώ δεν απαιτείται αυτή να φέρει βεβαίωση του γνησίου 
της υπογραφής.» με την προσθήκη της λέξης "τεύχος" 
μετά από τη λέξη "παρόν".

  [Από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή
 Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ)]   
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02002641102160008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr




