
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ορισμός συντελεστή Μ, ο οποίος χρησιμοποιεί-
ται για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του 
π.δ. 437/1981.

2 Διαδικασία τοποθέτησης στελεχών του Λιμενικού 
Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, με ειδικότητα 
Υγειονομικού ή Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας, 
στα Ναυτικά Νοσοκομεία Αθηνών και Πειραιώς, 
καθώς και στις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Πολε-
μικού Ναυτικού.

3 Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 3122.1/4791/01/23-7-2014 
υπουργικής απόφασης, περί εγκατάστασης 
στην Ελλάδα γραφείου της εταιρείας FAIRMONT 
GLOBAL PTE. LTD. με έδρα στη Σιγκαπούρη.

4 Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή υποκατα-
στήματος της εταιρείας MERMAN MARITIME CO. 
που εδρεύει στα νησιά Μάρσαλ.

5 Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 3122.1/3454/23779/
2-6-2000 κοινή υπουργικής απόφασης, περί εγκα-
τάστασης στην Ελλάδα γραφείου της εταιρείας 
G BULK CORP. με έδρα στη Λιβερία.

6 Καθιέρωση και κατανομή απογευματινής υπερω-
ριακής εργασίας υπαλλήλων του ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΡΑΣ-
ΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΚΑΙ ΝΕΩΝ-ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου 
Νέας Σμύρνης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 153407/447 (1)
Ορισμός συντελεστή Μ, ο οποίος χρησιμοποιεί-

ται για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του 

π.δ. 437/1981.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 437/1981 (ΦΕΚ Α΄/120) «Περί 

μελέτης και εκτελέσεως δασοτεχνικών έργων».

2. Το π.δ. 100/28-8-2014 (ΦΕΚ Α΄/167) «Οργανισμός 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ Α΄/87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

4. Το π.δ. 70 (ΦΕΚ Α΄ 114/22-09-2015) σχετικά με την 
«Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του 
Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε 
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του 
Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρι-
σμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας 
στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

5. Το π.δ. 125/5-11-2016 (ΦΕΚ 125 Α΄) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Την αριθμ. Υ 198/16-11-2016 (ΦΕΚ 3722 Β΄) απόφα-
ση του Πρωθυπουργού «περί Ανάθεσης αρμοδιοτήτων 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας, Σωκράτη Φάμελλο».

7. Την υπ' αριθ. 201/08-01-2016 (ΦΕΚ Β΄ 76) απόφα-
ση του Υπουργού και του Αν. Υπουργού Υ.Π.ΕΝ. «Εξου-
σιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού», του 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και «Με εντολή 
Αναπληρωτή Υπουργού» του Αναπληρωτή Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Γενικό Γραμματέα 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Γενικό Γραμματέα 
Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, στο 
Γενικό Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, 
στον Ειδικό Γραμματέα Υδάτων, στους Προϊσταμένους 
των Γενικών Διευθύνσεων, στους Προϊσταμένους των 
Διευθύνσεων και στους Προϊσταμένους Τμημάτων και 
των Αυτοτελών Τμημάτων και τους Προϊσταμένους του 
ΣΕΠΔΕΜ και τον Προϊστάμενο και τους Προϊσταμένους 
Μονάδων της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ» (ΦΕΚ Β΄ 76). 

8. Το αριθ. Γ7-92/20-2-2017 έγγραφο της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής σύμφωνα με το οποίο ο Μέσος Γενι-
κός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή του τελευταίου τριμή-
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νου του έτους 2016, με βάση το 2009=100,0 ανήλθε σε 
105,338 ενώ του τελευταίου τριμήνου του έτους 1980 με 
βάση το 2009=100,0 ανερχόταν σε 5,933, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε, όπως για το έτος 2017 ο χρησιμοποιούμενος 
συντελεστής Μ, που αναφέρεται στο άρθρο 16, παρ. 5 
του π.δ. 437/1981, για την εφαρμογή ορισμένων δια-
τάξεων αυτού, είναι ίσος με 17,75 (Μ=Μ1/Μ2=105,338 
/5,933=17,75).

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης, δεν προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευση της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως, οπότε παύει να ισχύει η προ-
ηγούμενη με αριθ. 135183/674/15-3-2016 (ΦΕΚ Β΄/859) 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Μαρτίου 2017

Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού
Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης
Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών
και Αγροπεριβάλλοντος

Κ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

I

    Αριθμ. 2530.1/16751/2017 (2)
Διαδικασία τοποθέτησης στελεχών του Λιμενι-

κού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, με ειδι-

κότητα Υγειονομικού ή Υγειονομικού ειδικής κα-

τηγορίας, στα Ναυτικά Νοσοκομεία Αθηνών και 

Πειραιώς, καθώς και στις Υγειονομικές Υπηρεσί-

ες του Πολεμικού Ναυτικού.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ -

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 11 του άρθρου 56 του ν. 4150/2013 «Ανα-

συγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 102).

β) Του άρθρου 75 του π.δ. 103/2014 "Οργανισμός 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής." 
(Α΄170).

γ) Του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 "Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων, του Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού." (Α΄114).

δ) Του π.δ. 125/2016 "Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών." (Α΄210).

ε) Του π.δ. 73/2015 "Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών" όπως ισχύει (Α΄116).

στ) Της υπ' αριθμ. Υ24/2015 απόφασης του Πρωθυ-
πουργού "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Εθνικής Άμυνας Δημήτριο Βίτσα." (Β΄2144).

ζ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

2. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτο-

φυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) με ειδικότητα Υγειονομικού ή 
Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας, δύνανται να τοποθε-
τούνται με διαταγή του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στα Ναυ-
τικά Νοσοκομεία Αθηνών και Πειραιώς, καθώς και στις 
Υγειονομικές Υπηρεσίες του Πολεμικού Ναυτικού, μετά 
από αιτιολογημένη πρόταση του Διευθυντή της Υγειο-
νομικής Υπηρεσίας του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

2. Τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία μετατάσσονται σε 
Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Υγειονομικού, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 112/2011 (Α΄246) και 
τοποθετούνται στα Ναυτικά Νοσοκομεία Αθηνών και 
Πειραιώς, εφόσον δεν έχουν αποκτήσει τίτλο ιατρικής ει-
δικότητας, ασκούνται για την απόκτηση τίτλου σε ιατρική 
ειδικότητα η οποία καθορίζεται από τον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.
ΑΚΤ., μετά από αιτιολογημένη πρόταση του Διευθυντή 
της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 6 Μαρτίου 2017

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας και
Εθνικής Άμυνας Νησιωτικής Πολιτικής
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

I

    Αριθμ. 2212.2-1/4791/16995/2017 (3)
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 3122.1/4791/01/
23-7-2014 υπουργικής απόφασης, περί εγκα-
τάστασης στην Ελλάδα γραφείου της εταιρείας 
FAIRMONT GLOBAL PTE. LTD. με έδρα στη Σιγκα-
πούρη.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του α.ν. 378/1968 (ΦΕΚ 82 Α/17-4-1968).
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β. Του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77/Α/22-4-1975) 
και ιδίως την παράγραφο 1.

γ. Του άρθρου 4 του ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142/Α/
31-8-1994).

δ. Του άρθρου 25 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α/
25-7-1997).

ε. Του άρθρου 34 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α/
27-12-2005).

στ. Του άρθρου 4 του ν. 3752/2009 (ΦΕΚ 40/Α/
4-3-2009).

ζ. Του άρθρου 31 του ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α/
29-4-2013).

η. Του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005).

θ. Του Κεφαλαίου Α΄, του Πρώτου Μέρους, του ν. 4389/ 
2016 (ΦΕΚ 94/Α/27-05-2016).

ι. Του π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α/21-6-2012) «Ίδρυση 
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάρ-
γηση 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) «Ανασύ-
σταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υπο-
δομών, 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) «Διο-
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών».

ιγ. Της αριθ. 3122.18/03/13/11-12-2013 (ΦΕΚ 3263/
Β/20-12-2013) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικο-
νομικών - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Ναυτι-
λίας 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 Υπουρ-
γών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής 
Ναυτιλίας.

ιδ. Της αριθ. 3122.1/4791/01/23-7-2014 υπουργικής 
απόφασης (ΦΕΚ 2167/Β/07-8-2014).

2. Την από 24 Ιανουαρίου 2017 αίτηση της εταιρείας 
FAIRMONT GLOBAL PTE. LTD. με την οποία ζήτησε την 
ανάκληση της άδειας εγκατάστασης του γραφείου της 
στην Ελλάδα, αποφασίζουμε:

1. Ανακαλούμε την αριθ. 3122.1/4791/01/23-7-
2014 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου 
(ΦΕΚ 2167/Β/07-8-2014) σχετικά με την εγκατάσταση 
στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις των α.ν. 378/1968 
και ν. 27/1975, ν. 814/1978, ν. 2234/1994, ν. 3752/2009, 
ν. 4150/2013 γραφείου της εταιρείας FAIRMONT GLOBAL 
PTE. LTD. με έδρα στη ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ.

2. Η παραπάνω εταιρεία υποχρεώνεται, σύμφωνα με 
το άρθρο 23 του ν. 1360/1983, να εκπληρώσει τις κάθε 

είδους υποχρεώσεις της με το Δημόσιο, μέσα σε 2 μήνες 
από την έκδοση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 7 Μαρτίου 2017

Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Ι

    Αριθμ. 2212.2-1/5056/17001/2017 (4)
Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή υποκατα-

στήματος της εταιρείας MERMAN MARITIME CO. 

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) «Ανασύ-
σταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υπο-
δομών, 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) «Διο-
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών».

ιγ. Της αριθ. 3122.18/03/13/11-12-2013 (ΦΕΚ 
3263/Β/20-12-2013) κοινής απόφασης των Υπουρ-
γών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότη-
τας - Ναυτιλίας και Αιγαίου και των αριθ. 1246.3/5/94/
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1-12-1994 (ΦΕΚ 919/Β/14-12-1994) και 1246.3/6/94/ 
1-12-1994 (ΦΕΚ 919/Β/14-12- 1994) κοινών αποφάσε-
ων των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και 
Εμπορικής Ναυτιλίας.

2. Το αριθ. 6751316/23-2-2017 παράβολο ΔΟΥ ΠΛΟΙ-
ΩΝ  .

3. Την από 28 Φεβρουαρίου 2017 αίτηση της εταιρείας 
MERMAN MARITIME CO, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Εγκρίνουμε την εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου 

ή υποκαταστήματος της εταιρείας MERMAN MARITIME 
CO 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 εφό-
σον 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 αγοραπωλη-
σιών ή ναυπηγήσεων ή ναυλώσεων πλοίων μεελληνική ή 
ξένη σημαία πάνω από 500 κόρους ολικής χωρητικότη-
τας, 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 υποκατά-
στημα της εταιρείας να γίνονται στην Ελλάδα οι παρα-
κάτω 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 επιχειρή-
σεων 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 πληρώ-
ματα 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 εξό-
δων 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 αμ-

φισβήτηση 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 διοριζο-
μένων πρακτόρων και τον έλεγχο των σχετικών λογα-
ριασμών τους που αποστέλλονται.

(7) Τις απαιτήσεις και υποχρεώσεις των παραπάνω 
πλοίων από οποιαδήποτε συμβατική ή εξωσυμβατική αι-
τία 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 εκμετάλ-
λευση πλοίων. Εξαιρούνται απαιτήσεις και υποχρεώσεις 
που αφορούν μεταφορές μεταξύ ελληνικών λιμανιών.

(8) Τη σύναψη συμβάσεων για την προμήθεια καυ-
σίμων και λιπαντικών για τα παραπάνω πλοία, καθώς 
επίσης και συμβάσεων που αφορούν την προμήθεια 
ανταλλακτικών και εφοδίων καταστρώματος μηχανο-
στασίου 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 υποκα-
τάστημα, ο έλεγχος των λογαριασμών τους, η διενέργεια 
εισπράξεων και πληρωμών για λογαριασμό τούτων κα-
θώς και η τήρηση λογαριασμών στις τράπεζες της Ελλά-
δος 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 αποτελεσμάτων χρήσης.

δ. Η σύναψη συμβάσεων ναύλωσης, εκμίσθωσης και 
γενικά κάθε είδους συμβάσεως που αναφέρονται στην 
εκμετάλλευση πλοίων όπως στο άρθρο 1 της παρούσας, 
η επιμέλεια κάθε θέματος σχετικού με τις συμβάσεις αυ-
τές όπως π.χ. η εκκαθάριση και είσπραξη ναύλων, μισθω-
μάτων, σταλιών και επισταλιών, αποζημιώσεων και η κα-
ταβολή 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 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 διαμε-
σολάβηση για τη σύναψη συμβάσεων χρηματοδότησης 
των παραπάνω ναυπηγήσεων ή αγοραπωλησιών.
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ζ. Η μεσιτεία για τη ναύλωση πλοίων που αναφέρονται 
στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε θέ-
ματος 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 MERMAN MARITIME CO. που εδρεύει στα 

νησιά ΜΑΡΣΑΛ είναι υποχρεωμένη μέσα σε δύο μήνες 
από την δημοσίευση της απόφασης αυτής να καταθέσει 
στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης (Διεύθυνση 
Κεφαλαίων Εξωτερικού) τραπεζική εγγυητική επιστολή 
αναγνωρισμένης τράπεζας του εσωτερικού ή εξωτερι-
κού ποσού δολαρίων ΗΠΑ 10.000.

Η εγγυητική αυτή επιστολή θα καταπίπτει υπέρ του 
ελληνικού δημοσίου, σύμφωνα με την διαδικασία του 
άρθρου 4 του α.ν. 378/1968 σε περίπτωση παράβασης 
των διατάξεων του α.ν. 378/1968 και του άρθρου 25 
του ν. 27/1975 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 
του ν. 2234/1994 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του 
ν. 3752/2009 και με το άρθρο 31 του ν. 4150/2013, καθώς 
και των όρων της απόφασης αυτής.

2. Η παραπάνω εταιρεία έχει υποχρέωση:
α. Όταν εγκαταστήσει γραφείο ή υποκατάστημα 

στην Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 1, να γνωρίσει τού-
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 Δ/νση του γραφείου ή 
υποκαταστήματος της στην Ελλάδα, το αντικείμενο των 
εργασιών του, τον αριθμό, τα στοιχεία ταυτότητος και 
την ακριβή διεύθυνση διαμονής του ξένου και Ελληνικού 
προσωπικού που απασχολείται σ' αυτό και το ποσό που 
εισάγεται κάθε χρόνο σε συνάλλαγμα, το οποίο μετατρέ-
πεται 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 συνάλλαγ-
μα 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. 1599/86 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 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 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.

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 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 (Δι-
εύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας) και Οικονομίας και 
Ανάπτυξης (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και 
στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Διεύθυνση 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ8528 Τεύχος Β’ 981/23.03.2017

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 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, 7 Μαρτίου 2017

Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

I

      Αριθμ. 2212.2-1/3454/16983/2017 (5)
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 3122.1/3454/23779/

2-6-2000 κοινή υπουργικής απόφασης, περί εγκα-

τάστασης στην Ελλάδα γραφείου της εταιρείας 

G BULK CORP. με έδρα 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/22-4-1975) 

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 κατάργη-
ση υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 5 όπως αντι-
καταστάθηκε 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) «Ανασύ-
σταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υπο-
δομών, 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) «Διο-
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών».

ιγ. Της αριθ. 3122.18/03/13/11-12-2013 (ΦΕΚ 3263/
Β/20-12-2013) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικο-
νομικών - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Ναυτι-
λίας 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 Υπουρ-
γών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής 
Ναυτιλίας.

ιδ. Της αριθ. 3122.1/3454/23779/2-6-2000 κοινής 
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 83/ΤΑΠΣ/15-6-2000 και 
1000/Β/27-5-2009).

2. Την από 28 Φεβρουαρίου 2017 αίτηση της εταιρείας 
G BULK CORP. με την οποία ζήτησε την ανάκληση της 
άδειας εγκατάστασης του γραφείου της στην Ελλάδα, 
αποφασίζουμε:

1. Ανακαλούμε την αριθ. 3122.1/3454/23779/2-6-2000 
κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας 
και Εμπορικής Ναυτιλίας (ΦΕΚ 83/ΤΑΠΣ/15-6-2000 και 
1000/Β/27-5-2009) σχετικά με την εγκατάσταση στην 
Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις των α.ν. 378/1968 
και ν. 27/1975, ν. 814/1978, ν. 2234/1994, ν. 3752/2009, 
ν. 4150/2013 γραφείου της εταιρείας G BULK CORP. με 
έδρα στη ΛΙΒΕΡΙΑ.

2. Η παραπάνω εταιρεία υποχρεώνεται, σύμφωνα με 
το άρθρο 23 του ν. 1360/1983, να εκπληρώσει τις κάθε 
είδους υποχρεώσεις της με το δημόσιο, μέσα σε 2 μήνες 
από την έκδοση της παρούσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 7 Μαρτίου 2017

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

I

    Αριθμ. απόφ. 9/6/3/2017 (6)
Καθιέρωση και κατανομή απογευματινής υπε-

ρωριακής εργασίας υπαλλήλων του ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ-ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ Ν.Π.Δ.Δ. του 

Δήμου Νέας Σμύρνης.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ-
ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ Ν.Π.Δ.Δ.

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 σχε-

τικά με τις αρμοδιότητές μας.
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 σχετι-
κά με την αποζημίωση για εργασία καθ' υπέρβαση του 
υποχρεωτικού ωραρίου ή προς συμπλήρωση υποχρε-
ωτικού ωραρίου.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 176 του ν. 3584/2007.
4. Την υπ' αριθμ. 2/1015/ΔΕΠ/5-1-2016 εγκύκλιο του 

Υπουργείου Οικονομικών.
5. Το γεγονός ότι ο παιδικός σταθμός του Ν.Π. φιλοξε-

νεί 150 νήπια και απασχολεί 16 υπαλλήλους. Λόγω έλ-
λειψης προσωπικού και προκειμένου να λειτουργήσει 
εύρυθμα ο σταθμός, ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες των 
παιδιών για σωστή σωματική και πνευματική ανάπτυξη, 
επιβάλλεται η απασχόληση του προσωπικού πέραν του 
κανονικού ωραρίου εργασίας.

Επιπλέον κατά τη διάρκεια του έτους προκύπτουν δι-
άφορες εποχικές και έκτακτες ανάγκες.

Του παιδαγωγικού προσωπικού: προετοιμασία και 
συμμετοχή σε εκδηλώσεις (Χριστούγεννα, Πάσχα, Από-
κριες, καλοκαιρινή εορτή), διαδραστικά παιχνίδια, συ-
γκεντρώσεις γονέων για ενημέρωση, εκδηλώσεις καλλι-
τεχνικού και παιδαγωγικού ενδιαφέροντος, ομιλίες της 
ψυχολόγου του σταθμού.

Του διοικητικού προσωπικού: κάλυψη εκτάκτων ανα-
γκών που προκύπτουν για την εφαρμογή νέων διατά-
ξεων, σύνταξη εγγράφων και επιμέλεια για την άρτια 
διεξαγωγή των εκδηλώσεων του σταθμού.

6. Το γεγονός ότι έχουν προβλεφθεί οι σχετικές πιστώ-
σεις στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2017.

7. Το γεγονός ότι ο συνολικός αριθμός των υπηρετού-
ντων υπαλλήλων ανέρχεται σε 16 άτομα και κατά κλάδο 
είναι:

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 1

ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 1

ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 1

ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙ-
ΟΚΟΜΟΙ 4

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 5

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ 4
αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε και κατανέμουμε απογευματινή υπε-

ρωριακή εργασία για το διάστημα από τη δημοσίευση 
της παρούσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, εξαι-
ρουμένου του Αυγούστου, μέχρι 31-12-2017,ως εξής:

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗ-

ΛΩΝ

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ 
ΑΠΟΓΕΥΜΑ-

ΤΙΝΗ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 1 160

ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 1 160

ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 1 160

ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ 4 640

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 5 750

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ 4 600
Ο αριθμός των υπαλλήλων και των ωρών καθορίζονται 

στα όρια των πιστώσεων του προϋπολογισμού οικ. έτους 
2017, μη επιτρεπόμενης της αύξησης των πιστώσεων 
αυτών στη διάρκεια του έτους.

Η ως άνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 15.6012.0001 
«Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία μόνιμου προ-
σωπικού» ύψους 1.400,00€, τον ΚΑ 15.6022.0001 «Απο-
ζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου 
χρόνου» ύψους 5.000,00€ και 15.6042.0001 «Αποζημί-
ωση για υπερωριακή εργασία εκτάκτων υπαλλήλων» 
ύψους 5.200,00€.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης.

  Ο Πρόεδρος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΑΠΗΣ  
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο 

το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  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


		2017-03-24T12:46:24+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




