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Παράταση της προθεσμίας της περίπτωσης
η) του άρθρου 4 της υπ’ αριθ. πρωτ. 29502/85/
01-9-2014 (ΦΕΚ Β΄ 2390/08-9-2014) απόφασης
του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας «Τροποποίηση και συμπλήρωση
της υπ’ αριθ. 5072/6/25.02.2013 απόφασης του
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας (ΦΕΚ Β’449/25.02.2013), περί επανακαθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
(ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), όπως τροποποιήθηκε
και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ. 28153/126/
28-08-2013 απόφαση του (ΦΕΚ Β’ 2163/
30.08.2013)», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’
αριθ. πρωτ. 49327/10702/22-12-2014 (ΦΕΚ Β’
3456/23-12-2014) απόφασή του, για το έτος 2018.
Ορισμός Δικαστικού Καταστήματος του Ειρηνοδικείου Σκοπέλου.
Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή υποκαταστήματος της Εταιρείας «GHADEX MARINE
SERVICES S.A.» που εδρεύει στα Νησιά ΜΑΡΣΑΛ.

Αρ. Φύλλου 185

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 3589/Δ9/1/1028
(1)
Παράταση της προθεσμίας της περίπτωσης
η) του άρθρου 4 της υπ' αριθ. πρωτ. 29502/85/
01-9-2014 (ΦΕΚ Β΄ 2390/08-9-2014) απόφασης
του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας «Τροποποίηση και συμπλήρωση
της υπ' αριθ. 5072/6/25.02.2013 απόφασης του
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας (ΦΕΚ Β'449/25.02.2013), περί επανακαθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
(ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), όπως τροποποιήθηκε
και συμπληρώθηκε με την υπ' αριθ. 28153/126/
28-08-2013 απόφαση του (ΦΕΚ Β' 2163/
30.08.2013)», όπως τροποποιήθηκε με την υπ'
αριθ. πρωτ. 49327/10702/22-12-2014 (ΦΕΚ Β'
3456/23-12-2014) απόφασή του, για το έτος 2018.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθ. 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98/2005),
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β. του άρθρου 27 του ν.4320/2015 (ΦΕΚ Α' 29) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση
της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις»,
γ. του π.δ. 125/2016 (Α' 210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
δ. του άρθ. 17 παρ. 6 του ν. 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα
εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής
οικονομίας» (ΦΕΚ 212Α'/2010), όπως αντικαταστάθηκε με
το άρθ. 138 παρ. Ε του ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του
νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου
του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας
της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής
οικονομίας» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 41Α'/1-3-2012),
ε. της παραγράφου 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.5 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α'/7-4-2014)
«Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες
διατάξεις»,
στ. της υποπαραγράφου ΙΑ.3 του άρθρου πρώτου του
ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων
4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ 107 Α'/
2013),
ζ. των άρθρων 18 και 30 του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις
θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 170 Α'/2011), όπως ισχύουν,
η. του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138 Α'/16-6-2011),
θ. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(ΦΕΚ 168 Α'),
ι. του άρθρου 4, περίπτωση η) της υπ' αρ. πρωτ.
29502/85/01-9-2014 (ΦΕΚ Β 2390/08-9-2014) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ'
αριθ. 5072/6/25.02.2013 απόφασης του Υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ
Β'449/25.02.2013), περί επανακαθορισμού των όρων και
προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για
θέματα αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού
Δυναμικού (ΟΑΕΔ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ' αριθ. 28153/126/28-08-2013 απόφαση
του (ΦΕΚ Β' 2163/30.08.2013)», όπως τροποποιήθηκε
με την υπ' αριθ. πρωτ. 49327/10702/22-12-2014 (ΦΕΚ
Β' 3456/23-12-2014) απόφασή του.
2. Την από 16/01/2018 σχετική εισήγηση της Ομάδας
Διαχείρισης του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ αναφορικά με τον αριθμό
των υποβληθέντων μέχρι σήμερα εντύπων Ε11 (Γνωστο-
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ποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας) και προκειμένου να ολοκληρωθεί ομαλά η διαδικασία σχετικών
υποβολών από το σύνολο των υπόχρεων προς τούτο.
3. Το γεγονός ότι από την έκδοση αυτής δεν προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:
Παρατείνεται για το έτος 2018, η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου Ε11 (Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας) της περ. η) του άρθρου
4 της υπ' αρ. πρωτ. 29502/85/01-9-2014 (ΦΕΚ Β΄ 2390/
08-9-2014) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας έως και την 28η Φεβρουαρίου 2018.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2018
Η Υπουργός
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 86318
(2)
Ορισμός Δικαστικού Καταστήματος του Ειρηνοδικείου Σκοπέλου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις α) του άρθρου 18 παρ. 1 του Κώδικα
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών ν. 1756/1988 (Α΄ 35) β) του άρθρου 90 του
«Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
π.δ. 63/2005 ΦΕΚ (Α΄ 98).
2. Το υπ’ αριθμ. 988/7-12-2017 έγγραφο της Ειρηνοδίκου Σκοπέλου, από το οποίο προκύπτει ότι το Ειρηνοδικείο Σκοπέλου μετεγκαταστάθηκε από το κτίριο
όπου στεγαζόταν στην περιοχή «Άγιος Νικόλαος Κήπων» Σκοπέλου Ν. Μαγνησίας, και ήδη, από 01.11.2017
δυνάμει της με αριθμό 1/2017 συμβάσεως μισθώσεως,
μεταφέρθηκε και λειτουργεί σε νέο μισθωμένο κτίριο
που βρίσκεται στην περιοχή «Παναγία Ελευθερώτρια
Σκοπέλου Ν. Μαγνησίας, πλησίον της ΔΕΗ.
3. Το π.δ. 125/5-11-2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε από 01-11-2017, ως Δικαστικό Κατάστημα
του Ειρηνοδικείου Σκοπέλου , το κτίριο το οποίο βρίσκεται στην περιοχή «Παναγία Ελευθερώτρια» Σκοπέλου Ν.
Μαγνησίας, πλησίον της ΔΕΗ, λόγω μετεγκατάστασης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2018
Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ
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Αριθμ. 2212.2-1/5128/4839/2018
(3)
Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή υποκαταστήματος της Εταιρείας «GHADEX MARINE
SERVICES S.A.» που εδρεύει στα Νησιά ΜΑΡΣΑΛ.
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 αριθ. 178054736958 0205 0015 παράβολo Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
3. Την από 8 Δεκεμβρίου 2017 αίτηση της εταιρείας
«GHADEX MARINE SERVICES S.A.», αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Εγκρίνουμε την εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή υποκαταστήματος της εταιρείας «GHADEX
MARINE SERVICES S.A.» που εδρεύει στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ
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και την υπαγωγή της στις διατάξεις του άρθρου 25 του
ν. 27/1975 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του
ν. 2234/1994 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του
ν. 3752/2009 και με το άρθρο 31 του ν. 4150/2013 με το
σκοπό όπως, εφόσον επιτρέπεται από το καταστατικό
της, απασχολείται αποκλειστικά και μόνο με ναυλώσεις, διακανονισμό αβαριών, μεσιτεία ναυλώσεων ή
αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων πλοίων με Ελληνική
ή ξένη σημαία πάνω από 500 κόρους ολικής χωρητικότητας, με εξαίρεση τα επιβατηγά ακτοπλοϊκά πλοία και
τα 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. H σύναψη συμβάσεων ναυλώσεων και η μεσιτεία για
τη ναύλωση πλοίων που αναφέρονται στην παρ. 1 του
άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε θέματος σχετικού
με τις εργασίες αυτές.
β. Η μεσιτεία για αγοραπωλησίες πλοίων που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια
κάθε θέματος σχετικού με την εργασία αυτή.
γ. Η μεσιτεία για τη ναυπήγηση, μετασκευή ή επισκευή
σε Ελληνικά ή ξένα Ναυπηγεία πλοίων που αναφέρονται
στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε θέματος σχετικού με τις εργασίες αυτές, εφόσον τηρούνται
οι σχετικές με την φορολογία πλοίων διατάξεις.
δ. Ο διακανονισμός αβαριών σε πλοία που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε
θέματος σχετικού με την εργασία αυτή.
ε. Η τήρηση λογιστικών βιβλίων, η διενέργεια εισπράξεων και πληρωμών για τις παραπάνω πράξεις και η τήρηση λογαριασμών σε συνάλλαγμα στις Τράπεζες της
Ελλάδος ή του Εξωτερικού.
3. Απαγορεύεται στο Γραφείο ή Υποκατάστημα που θα
εγκατασταθεί να αναπτύξει κάθε άλλη δραστηριότητα
που δεν αναφέρεται στην απόφαση αυτή.
Άρθρο 2
1. Η εταιρεία «GHADEX MARINE SERVICES S.A.» που
εδρεύει στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ είναι υποχρεωμένη μέσα
σε δύο μήνες από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής
να καταθέσει στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
(Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) Τραπεζική εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας του εσωτερικού
ή εξωτερικού ποσού δολαρίων ΗΠΑ 10.000.
Η εγγυητική αυτή επιστολή θα καταπίπτει υπέρ του
Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με την διαδικασία του
άρθρου 4 του α.ν. 378/1968 σε περίπτωση παράβασης
των διατάξεων του α.ν. 378/1968 και του άρθρου 25
του ν. 27/1975 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4
του ν. 2234/1994 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του
ν. 3752/2009 και με το άρθρο 31 του ν. 4150/2013, καθώς
και των όρων της απόφασης αυτής.
2. Η παραπάνω εταιρεία έχει υποχρέωση:
α. Όταν εγκαταστήσει Γραφείο ή Υποκατάστημα στην
Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 1, να γνωρίσει τούτο
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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 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 μετατρέπεται σε εθνικό νόμισμα, ή και σε Ευρώ.
Το ποσό που εισάγεται κάθε χρόνο σε συνάλλαγμα, το
οποίο μετατρέπεται σε εθνικό νόμισμα, ή και σε Ευρώ
πιστοποιείται με την προσκόμιση στα Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυνση Ποντοπόρου
Ναυτιλίας) και Οικονομίας και Ανάπτυξης (Διεύθυνση
Κεφαλαίων Εξωτερικού) και στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας) των ακολούθων εγγράφων:
(α) Βεβαίωσης Τράπεζας ή Τραπεζών, που λειτουργούν
στην Ελλάδα, από τις οποίες θα προκύπτει το συνάλλαγμα που εισήχθη και μετετράπη σε εθνικό νόμισμα καθώς
και τα ποσά σε Ευρώ, που εισήχθηκαν κατά το παρελθόν
έτος για την κάλυψη όλων των πληρωμών της εταιρείας
στην Ελλάδα. Το σύνολο των ποσών αυτών δεν δύναται
να είναι κατώτερο του ισόποσου των 50.000 δολ. ΗΠΑ.
(β) Υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 με την οποία
ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας θα βεβαιώνει:
ι) το συνολικό συνάλλαγμα που εισήχθη και μετατράπηκε σε εθνικό νόμισμα καθώς επίσης το ποσό σε ευρώ
που εισήχθη από την εταιρεία κατά το παρελθόν έτος,
ιι) τα ποσά εισαχθέντος συναλλάγματος ή ευρώ που
χρησιμοποίησε η εταιρεία για κάλυψη των πάσης φύσεως δαπανών λειτουργίας του γραφείου της στην Ελλάδα,
το οποίο δεν δύναται να είναι κατώτερο του ισόποσου
των 50.000 δολ. ΗΠΑ,
ιιι) τα ποσά εισαχθέντος συναλλάγματος ή ευρώ που
χρησιμοποίησε η εταιρεία για την κάλυψη άλλων πληρωμών για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων.
Στην ίδια Υπεύθυνη Δήλωση όλα τα ποσά σε ευρώ που
αναφέρονται παραπάνω, πρέπει να εκφράζονται και σε
δολάρια ΗΠΑ και να εμφανίζονται και στα τηρούμενα
από την εταιρεία λογιστικά βιβλία, μαζί με τα αντίστοιχα
παραστατικά.
γ. Να γνωστοποιεί κάθε μεταβολή της Ιθαγένειας της
εταιρείας, του τύπου υπό τον οποίο λειτουργεί αυτή, της
έδρας, της επωνυμίας της, του αντικειμένου της, καθώς
και του διευθυντού και εκπροσώπου αυτής στην Ελλάδα στα Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
(Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας) και Οικονομίας και
Ανάπτυξης (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και στην
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας) μέσα σε δεκαπέντε ημέρες
από την μεταβολή που έγινε.
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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 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
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, 18 Ιανουαρίου 2018
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
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